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Förord 

Efter en lång resa är avhandlingen äntligen färdig. Flera har bidragit till att 
den slutligen blev klar. Först och främst vill jag tacka mina handledare. Min 
huvudhandledare har varit Ronny Petterson. Ronny har noggrant och med 
stort tålamod läst mina mer eller mindre genomtänkta utkast samt alltid 
kommit med konstruktiva förslag när jag verkade ha kört fast. Min biträdan-
de handledare Rolf G Henriksson stimulerade mig med sin entusiasm, upp-
slagsrikedom och kunskap om tidsperioden att se avhandlingsarbetet ur flera 
vinklar. I december 2010 trädde Rodney Edvinsson in som biträdande hand-
ledare. Rodneys råd och kommentarer var till stor hjälp i slutskedet av av-
handlingsskrivandet. Jag vill också passa på att tacka Dag Retsö för att ha 
korrekturläst avhandlingen och därmed gjort den mer läsbar. Ett stort tack 
riktas också till Johan Söderberg som i slutskedet läste hela avhandlingsma-
nuset och kom med värdefulla synpunkter, samt förslag på strykningar. Ak-
hil Malaki tackar jag för att ha granskat och rättat min engelska sammanfatt-
ning. 

Mitt slutseminarium i oktober 2010 leddes av Paulina de los Reyes, med 
Erik Lindberg vid historiska institutionen, Uppsala universitet, som skugg-
opponent. Erik gick noggrant igenom avhandlingstextens styrkor och svag-
heter och bidrog till att höja avhandlingens kvalitet. Det tackar jag för. Jag 
vill också tacka de övriga som deltog, speciellt Paulina de los Reyes, för ett 
konstruktivt slutseminarium. Jag ska också i sammanhanget passa på att 
kollektivt tacka er alla som genom åren har deltagit på mina seminarier. Jag 
vill också rikta ett särskilt tack till doktorandrådet för ett gott stöd i slutet av 
avhandlingsskrivandet. 

Några som på nära håll har följt mitt avhandlingsarbete är mina kolleger 
och tidigare studiekamrater Therese Nordlund-Edvinsson, Rodney Edvins-
son, Ursula Hård, Ulrica Söderlind, Marcus Box och Lena Molin. Ni har inte 
bara varit ett gott stöd i skrivandet och kommit med värdefulla kommentarer 
utan ni har också varit goda vänner som förgyllt vardagen. Tack för ert stöd! 

Andra som också bör nämnas är mina förra rumskamrater Tiziana Mel-
chiorre, Lotta Leijonhufvud och Harald Lund för trevliga samtal om allt från 
avhandlingsskrivande till universitet som arbetsplats. Jag vill också passa på 
att tacka Ulf Jonsson som med sin entusiasm uppmuntrade mig att söka in på 
forskarutbildningen i ekonomisk-historia. I sammanhanget vill jag även 
nämna Rita Bredefeldt, Gunilla Pettersson, Ulla Wikander, Ilja Viktorov, 
Jan-Olov Jansson, Bo Franzén, Soheyla Yazdanpanah, Johanna Andersson 
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Raeder, Lisa Segnestam och James Wardally för att ha följt mitt avhand-
lingsarbete. 

Utanför institutionen vill jag tacka Tom Kärrlander som har läst en del av 
en tidigare version av avhandlingsmanuset, Sven-Ola Lindeberg för ett in-
formativt samtal om Erik Palmstiernas bakgrund och Kerstin Widgren för att 
hjälpt mig med fallet Fredholm. 

Under min studietid har jag också arbetat på institutionens administration. 
Arbetet gav mig en god insyn i hur en forskningsinstitution fungerar från ett 
administrativt perspektiv, en nyttig erfarenhet. Här vill jag passa på att tacka 
Thomas Jonter som var prefekt under denna tid, Jenni V., Kelly Biddle, 
Markko Persson, Shaun Armstrong, Per Hilding, Lisbeth Segerlund, Martin 
Gustavsson, Torbjörn Engdahl, Camilla Elmhorn, Fia Sundevall och senare 
Yvonne Svanström samt Lotta Steinmann för ett gott samarbete. Jag vill 
också tacka de tidigare anställda på administrationen Ulrica Moberg och 
Jane Bagge. 

Centralt för forskningen är de kunskapsbanker som arkiven och bibliote-
ken utgör. Utan dessa institutioner och deras personal skulle forskningen stå 
sig slätt. Mitt behov av arkivmaterial och litteratur har tillgodosetts på ett 
utmärkt sätt av personalen på Arbetarrörelsens arkiv, Göteborgs landsarkiv, 
Konjunkturinstitutet, KB, RA, SCBs bibliotek och arkiv, Stockholms stads-
arkiv, SUB, Sveriges komuner och landstings arkiv, UUB, m.fl. Jag tackar er 
alla. En tanke går också till publiceringsteamet på SUB, speciellt Finn 
Ljunggren för hjälp med avhandlingsmallen. 

Vänner utanför akademin och f d arbetskamrater på Konjunkturinstitutet 
har också följt mitt avhandlingsarbete. Speciellt vill jag tacka mina gamla 
KI-kolleger Lars M Johansson och Dag Ståhlfors samt Bharat Barot. Vid 
sidan av dessa vill jag nämna min bror Jan och min syster Mia som följt 
avhandlingsarbetet, något som mina föräldrar också skulle ha gjort. Till sist 
vill jag särskilt tacka Marie (och Pandora) som tålmodigt har följt mina revi-
derade disputationsprognoser och för att ha stått ut. Du ska ha ett stort tack! 

 
 

Ekohist den 5 oktober 2011 
Sven Hellroth 
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Kapitel 1 Inledning  

1.1 Inledning och syfte 
Att fortlöpande samla in, ställa samman och tillgängliggöra statistik för en 
bedömning av det ekonomiska läget utgör sedan länge en viktig arbetsupp-
gift för delar av den offentliga förvaltningen i Sverige, till exempel Konjunk-
turinstitutet, Riksbanken och Statistiska centralbyrån. Som underlag för den 
ekonomiska politiken är dessa sammanställningar nödvändiga. Svensk eko-
nomisk-historisk forskning har i ringa utsträckning uppmärksammat denna 
viktiga förutsättning för den ekonomiska politiken. Den forskning som finns 
har i huvudsak behandlat tillkomsten av Konjunkturinstitutet 1937 och dess 
verksamhet fram till mitten av 1950-talet.1 Trots att någon egentlig forskning 
inte har gjorts på perioden efter 1950-talet är den förhållandevis väl doku-
menterad genom den roll Konjunkturinstitutet spelade som leverantör av 
ekonomiskt-statistiskt underlag för beräkningarna av BNP.2  

Mellan åren 1893 och 1914 infördes och etablerades inom den offentliga 
förvaltningen regelbundna insamlingar och sammanställningar av statistik i 
syfte att orientera det offentliga, näringslivet och allmänheten om dels läget 
på arbetsmarknaden, dels konjunkturen i allmänhet. Gemensam drivkraft 
bakom framväxten av dessa båda satsningar var den så kallade arbetarfrå-
gan.3  

De båda statistiksammanställningarna etablerades en period av stark ex-
pansion i svensk ekonomi.4 Deras tillkomsthistoria ska sökas i de föränd-
ringar som ägde rum på näringslivets och arbetsmarknadens områden mot 
slutet av 1800-talet och det första årtiondet av 1900-talet. De var ett resultat 
av behov hos och krav på den offentliga förvaltningen att sätta siffror på de 

                                                      
1 Henriksson (red.) (1987). 
2 Se: Meddelanden från Konjunkturinstitutet. Serie A, Konjunkturläget (1937-), Stockholm. 
Konjunkturläget innehöll 1964-1973, 1975-1985 respektive års första nummer med undertitel: 
preliminär nationalbudget, och andra numret med undertitel: reviderad nationalbudget.  
3 Enligt Jonas Olofsson introducerades arbetarfrågan 1882 i riksdagen genom en motion av 
ledamoten Erik Westin om att förbättra arbetarens ställning i samhället genom lagstiftning. 
Olofsson (1996) s. 161ff. Med arbetarfrågan eller den sociala frågan avsågs vid den här tiden 
lönearbetarnas ställning i ekonomiskt, socialt och politiskt hänseende. Nordisk familjebok, 2 
uppl., uo: arbetarfrågan, Ernst Beckman. Första upplagan av Nordisk familjebok innehåller 
inte någon närmare beskrivning av arbetarfrågan. Se även: Tunberg, Herlitz (1907). 
4 Schön (2000), s. 209ff och 223ff. 
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negativa effekter industrialiseringen hade på förhållandena på arbetsmarkna-
den.  

Den fortlöpande registreringen av arbetsmarknaden ägde rum mellan åren 
1893 och 1913. Dess tillkomsthistoria kan spåras till ett förslag i riksdagen 
1893 med en begäran att statistiskt undersöka arbetarnas levnadsförhållan-
den. Förslaget ledde så småningom till att en särskild avdelning inrättades på 
Kommerskollegium 1903 med uppdrag att bygga upp en offentlig statistik 
över arbetarnas livsvillkor och arbetsförhållandena inom olika branscher. 
Det ur denna kartläggning av arbetarnas levnadsförhållanden som en be-
dömning av läget på arbetsmarknaden växer fram. 

1914 etablerades en allmän konjunkturöversikt vars upphov kan spåras till 
1907 års kris. Krisen drabbade den svenska arbetsmarknaden hårt under år 
1908. Arbetslösheten och åtgärder mot denna kom att hamna högt upp på 
den politiska dagordningen i riksdagen. I riksdagen höjdes röster på förslag 
om arbetslöshetsförsäkring, ökade satsningar på arbetsförmedling, ökat stat-
ligt stöd till framförallt de mindre kommunerna med lån för inrättandet av 
nödhjälpsarbeten och kravet på en bättre planläggning av offentliga arbeten i 
konjunkturomfördelande syften. Det sistnämnda var kanske det viktigaste 
argumentet för konjunkturöversiktens tillkomst 1914.  

Syftet med avhandlingen är att närmare beskriva och analysera uppkoms-
ten och institutionaliseringen av dessa sammanställningar av statistik som 
ledde fram till en offentlig bevakning av konjunkturen mellan åren 1893 och 
1914. 

1.2 Frågeställningar och avgränsningar 
I avhandlingen undersöks uppkomsten av två slag av offentliga konjunktur-
bevakningar. De övergripande frågeställningarna är att belysa varför behovet 
av dem uppstod, hur den politiska responsen på behovet av dem artikulera-
des i riksdagen, hur de därefter byggdes upp och vad för slags bevakning 
som kom att etableras, mer om detta i avsnitt 1.4. Med konjunkturbevakning 
avses både en fortlöpande insamling, registrering och bearbetning av eko-
nomisk statistik i syfte att ge en orientering om det aktuella läget i konjunk-
turen och en bedömning av utsikterna inför den närmaste framtiden.5  

Avhandlingen är avgränsad till tillkomsten och etablerandet av en statlig 
konjunkturbevakning mellan åren 1893 och 1914, med arbetarfrågan som 
gemensam drivande faktor. Statsförvaltningen saknade annars inte ekono-
misk bevakning. Som exempel kan nämnas att för regeringens och riksda-

                                                      
5 Litteraturen på området är omfattande, se exempelvis följande nedslag: European Economy 
(2006), s. 3-5, 25-27, 30. Baudin (1996), s. 17ff., 27f. Zarnowitz (1992) s. 385ff., 414f. Kragh 
(1969) s. 9-12. Sauvy (1965) s. 14. Konjunkturläget (1937), hösten, A1, [Erik Lundberg], s. 5-
8. Economic Barometers (1924), passim. 
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gens räkning gjorde Statskontoret tillsammans med Finansdepartementet 
beräkningar på de kommande statsinkomsterna.6 Metoden var att räkna fram 
ett genomsnitt över hur statsinkomsterna hade utvecklats för de tre senaste 
åren, och från denna information gjordes en beräkning av statsinkomsterna 
inför nästkommande budgetår. Riksbanken bevakade sedan lång tid pen-
ningmarknaderna vilket innebar att bankofullmäktige följde hur storleken på 
sedelstocken, metallkassan, diskontot förändrades etc.7 Den bevakning av 
ekonomin som dessa statliga institutioner gjorde behandlas inte i avhand-
lingen. 

Vidare behandlas inte näringslivets ekonomiska bevakning även om den 
var omfattande. Mycket kort kan dock nämnas att en stridd ström av ekono-
misk information utbyttes mellan olika handelsmarknader genom marknads-
brev, priskuranter m.m.8 Jörberg har visat att en mer uttalad konjunkturbe-
dömning inom företagssfären etablerades på allvar i Sverige efter 1850-
talet.9 Nationalekonomiska Föreningen anordnade på 1890-talet årliga anfö-
randen där konjunkturutvecklingen under det gångna året kommenterades 
med utblickar inför framtiden.10 Dessutom följde och rapporterade dagstid-
ningarna regelbundet vad som hände på olika marknader etc. I avhandlingen 
behandlas inte heller den konjunkturteoretiska debatt som fördes vid den här 
tiden om förklaringar till konjunktursvängningarna.11 Att behandla dessa 
skulle utvidga en redan omfattande avhandling.  

1.3 Avhandlingens bidrag till forskningen 
När det gäller uppkomsten av en bevakning av läget på den svenska arbets-
marknaden finns mig veterligt ingen tidigare forskning gjord. Avhandlingen 
bidrar här med helt ny kunskap.12  

Däremot finns viss forskning om tillkomsten och etableringen av den må-
natliga konjunkturöversikten 1914 eller krisbarometern som den kallades av 
samtiden. Dess uppkomst har översiktligt beskrivits i dels en opublicerad 

                                                      
6 Herlitz (1934), s. 239 och 375ff. Bååth, Munthe (1930), s. 5, 81-84. Widell (1900), s. 18-21.  
7 Se: Hamilton (1901), passim. Davidson (1899b), s. 35 och 44-45. Heckscher (1899), s. 133-
134.  
8 Se t.ex. McCusker, Gravesteijn (1991), s. 22ff. Författarna visar bland annat att handskrivna 
priskuranter, marknadsbrev etc. cirkulerade på olika handelsmarknader under 1400-talet, 
utgivna av italienska handelsmän. Müller (2004), se: Ch. 2. 
9 Jörberg (1988), kap. 10, Konjunkturbedömning. Andra exempel på senare tid är Müller & 
Ojala (red.) (2007), s. 14-21.  
10 Henriksson (2002): 6. Särskilt under 1890-talet diskuterades regelbundet den gångna kon-
junkturutvecklingen i Sverige och utomlands. 
11 Se: Bergmann (1970). Bergmann försökte på sin tid klassificera de olika konjunkturteorier-
na och kom fram till åtta typer.  
12 Tillkomsten av den offentliga arbetsstatistiken berördes i arbetslöshetsutredningen på 1930-
talet. Arbetslöshetsutredningen (1931), s. 23f. 
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promemoria av Rolf G. Henriksson, dels i en rapport av Sven Hellroth.13 
Huvuddragen i etableringen är kända, från ett förslag i riksdagen 1910 på att 
utreda införandet av krisbarometern till inrättandet av konjunkturöversikten 
1914. Dessa undersökningar pekar på att konjunkturöversiktens tillkomst var 
ett svar på de problem på arbetsmarknaden som följde av 1907 års kris.  

Konjunkturöversiktens bakgrund och syfte finns också kortfattat beskrivet 
i 1930-talets utredning om arbetslösheten. Den omnämns i en pm till utred-
ningen, där dess tillkomsthistoria beskrivs summariskt av Sven Stockman.14 
Konjunkturöversikten berördes också av finansminister Ernst Wigforss i en 
proposition 1936 i samband med ett förslag att inrätta ett konjunkturinsti-
tut.15 Det framgår av både betänkandet och propositionen 1936 att statsmak-
ten redan före första världskriget i konjunkturöversikten avsåg att bygga ut 
den ekonomiska statistiken för som det heter ”konjunkturanalytiska syf-
ten”.16 Det påpekades både i betänkandet och av Wigforss att den inte fick 
avsedd betydelse på grund av första världskrigets utbrott utan istället blev en 
allmän orientering om det ekonomiska läget. Vad som menas med ”konjunk-
turanalytiska syften” i detta sammanhang är oklart men enligt Rolf G. Hen-
riksson syftade konjunkturöversikten ursprungligen till att bilda grunden för 
en kontracyklisk sysselsättningspolitik.17 Krisbarometern finns också kort 
omnämnd i ett par utredningar om behoven av offentliga beredskapsarbe-
ten.18 Båda utredningarna tar upp krisbarometern en passant i anslutning till 
en diskussion om en planläggning av konjunkturutjämnande arbeten. 

Konjunkturöversikten har också berörts indirekt i forskning om framväx-
ten av en tidig svensk arbetsmarknadspolitik mellan åren 1908 och 1912. 
Mellan dessa år lades i riksdagen motioner om en konjunkturomfördelning 
av offentlig produktion. Forskningen kom att handla om i vilken utsträck-
ning motionerna skulle kunna ses som de första stegen mot en tidig ”keyne-
siansk” ekonomisk politik.19 Krisbarometern omnämns i detta samman-

                                                      
13 Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. Hellroth (2000). 
14 Se: Arbetslöshetsutredningen (1935) s. 286. Arbetslöshetsutredningens arkiv, BII prome-
morior, Stockman, Sven, Ang några önskemål beträffande den svenska ekonomiska statistiken 
med särskild hänsyn till dess användbarhet för konjunkturbedömning, pm, nr 98, RA. 
15 1936 års riksdag, 6 mars, prop, nr 215, s. 1ff. 
16 Arbetslöshetsutredningen (1935), s. 286. 1936 års riksdag, 6 mars, prop, nr 215, s. 2. 
17 Henriksson (red.), (1987), s. 6. Se även: Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
18 Arbetslöshetsutredningens arkiv, F:IV, Handlingar om offentliga arbeten, vol. 2 odat, RA, 
och Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbe-
ten (1931), bil. 2. 
19 1912 års riksdag, 5 februari, MAK, nr 250, ”angående skrifvelse till Konungen i fråga om 
åtgärder till motverkande eller undanröjande af arbetslöshet”, Sven Persson och Victor Lars-
son. 1912 års riksdag, 5 februari, MFK, nr 89, ”angående skrifvelse till Konungen i fråga om 
åtgärder till motverkande eller undanröjande af arbetslöshet”, C.I. Asplund. 
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hang,20 men dess roll som ett instrument i en konjunkturutjämnande politik 
diskuterades inte närmare.21  

Huvuddragen i tillkomsthistorien är som nämnts kända men flera luckor 
finns. Bakgrunden till förslaget på krisbarometern är inte närmare utredd. De 
statistiska inspirationskällorna till den har inte behandlats i någon större ut-
sträckning. Debatten om dess status som instrument för en konjunkturbevak-
ning och i anslutning till detta, frågan om det ”konjunkturanalytiska syftet” 
har inte heller närmare studerats. Avhandlingen bidrar till att kasta ljus över 
dessa frågor. 

Då arbetarfrågan var den drivande faktorn bakom tillkomsten av den of-
fentliga konjunkturbevakningen knyter avhandlingen an till den internatio-
nella forskningen om arbetslöshetsbegreppets förändring mot slutet av 1800-
talet. En rad forskare har studerat hur olika arbetsstatistiska undersökningar 
under senare delen av 1800-talet ledde till att synen på arbetslöshet föränd-
rades.22 Från att ha setts som förorsakad av individen själv blev arbetslöshet 
ett socialt och därmed ett samhälleligt problem som fordrade offentliga in-
gripanden av olika slag.  

Denna forskning visar hur en kontinuerligt insamlad statistik över ställ-
ningen på arbetsmarknaden spelade en avgörande roll i den förändrade synen 
på arbetslöshet. De arbetsstatistiska byråerna började tidigt samla in statistik 
över läget på arbetsmarknaden genom olika fackföreningars försorg.23 Fram-
förallt visade sammanställningarna av fackföreningarnas statistik hur arbets-
lösheten samvarierade med svängningarna i industriproduktionen, handeln 
och på penningmarknaden. Istället för att vara en fråga för fattigvården kom 
nu arbetslöshetsfrågan att bli till ett samhällsproblem och bli en fråga för 
åtgärder från kommunerna och staten. Andra områden med indirekta berör-
ingspunkter med arbetslöshetsfrågan var framväxten av olika socialpolitiskt 
motiverade försäkringssystem från 1880-talet och framåt, i likhet med infö-
randet av egnahemspolitiken och opinionen mot emigrationen.24  

Förslaget om en krisbarometer innebar ett nytt sätt att använda den eko-
nomiska statistiken. Rent statistikhistoriskt ingår tillkomsten av den i samma 

                                                      
20 Öhman (1970), s. 47. Lindeberg (1983), s. 29. Hentilä (1979) s. 224. 
21 Se: Landgren (1960). Steiger (1971). Steiger som i denna motion såg en tidig socialdemo-
kratisk förkeynesiansk ekonomisk politik hade här udden riktad mot Landgren som i sin 
avhandling 1960 hävdade att den keynesianska politiken kom med Keynes och Wigforss. 
Steigers tes kom att vålla en stor debatt på 1970-talet bland såväl ekonom-historiker som 
historiker. Se vidare: Steiger (1971):1. Landgren (1972):2. Steiger (1973). Nordiska histori-
kermötet (1974), II, s. 53. Nordiska historikermötet (1974). IV, s. 120f. Unga (1976). Ohls-
son, Olofsson, (1998), s. 110ff. Se även: Olofsson (1996), s. 196ff. Öhman (1969), s. 41ff. 
22 Lespinet-Moret (2007), s. 180ff. Topalov (1994) s. 239ff., 2669ff, 312ff. och 390ff. Keys-
sar (1986), s. 31ff. Harris (1972), s. 7ff. och 51ff. Abramson Heilman (1991), s. 302-304 och 
469-471. Salais, Baverez & Reynaud (1986), s. 36ff. och 56ff. Davidson (1972), s. 251ff. 
Garraty (1980), s. 108ff. 
23 Topalov (1994), s. 273ff. Kyessar (1986), s. 343ff. Harris (1972), s. 33f. 
24 Se: Englund (1976). Edebalk (1975). Borg (2004). Se även: Edling (1996), s. 19ff. Lind-
kvist (2007), s. 14ff. 
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kontext som de så kallade ekonomiska barometrarna vilka såg dagens ljus 
mot slutet av 1800-talet.25 Med en ekonomisk barometer avsågs en serie väl 
utvalda statistiska serier som skulle belysa tillståndet i en region eller ett 
land vid en viss tidpunkt. Idag bedrivs en internationell forskning kring upp-
komsten av dem och deras användningsområde. Forskningen visar att det 
främst var inom näringslivet och på universiteten i länder som England, För-
enta Staterna och Tyskland som intresset var som störst för att utveckla och 
använda dem.26 Denna avhandling kommer att visa att svenska staten tidigt 
insåg deras potential som beslutsunderlag för den ekonomiska-politiken. 
Avhandlingen bidrar därmed till forskningen om de ekonomiska barometer-
nas historia genom att visa hur deras användningsområde före 1914 utsträck-
tes utanför näringslivets och universitetens domäner till den offentliga för-
valtningen.  

Avhandlingen ger också ett bidrag till svensk statistikhistorisk forskning, 
även om den forskningen har utgått från andra syften än mitt. Bland idéhisto-
riker kan främst nämnas Karin Johannisson som har behandlat den offentliga 
statistikens förhistoria i Sverige.27 I sin forskning karakteriserar Johannisson 
1700-talets ansatser till en allmän statistik som ett försök att normera och 
staka ut riktningen mot ett idealsamhälle samt peka på de potentiella resurser 
som ansågs finnas i landet. Johannisson behandlar främst befolkningsstati-
stikens uppbyggnad och den statistiska kartläggningen av landets resurser. 
Historikern Henrik Höjer har i sin avhandling om den svenska statistikens 
utveckling mellan 1800 och 1870 studerat den som en del i nationsbyggandet 
eller konstruktionen av Sverige.28 Höjer visar hur statistiken medverkade till 
att skapa bilden av nationen genom att diskutera enskilda aktörers initiativ 
till statistikproduktion och spridning av statistiken. Statistikern Olle Sjö-
ström försöker i sin svenska statistikhistoria förklara framväxten av en statis-
tisk praxis inom professionen genom att undersöka de filosofiska och idé-
mässiga rötterna till statistiken från 1600-talet och fram till år 2000.29 Ar-
betsstatistikens tillkomst behandlas av Sjöström men dess roll för etableran-
det av en bevakning av arbetsmarknaden berörs inte. Sjöström kommer inte 
heller in på inrättandet av en allmän konjunkturöversikt 1914.  

Den här avhandlingen bidrar till svensk statistikhistoria genom att närma-
re belysa statsmaktens behov av att sätta siffror på utvecklingen inom ar-
betsmarknaden och behovet av regelbundna statistiksammanställningar för 
en allmän konjunkturbevakning. Avhandlingen skiljer sig här från den ovan 
nämnda forskning. Den ger ett perspektiv på statistikens tillkomst från kon-

                                                      
25 Westergaard (1932), s. 205. Wagemann (1930), s. 122. 
26 Friedman (2009):1. Rötheli (2007):3. Fayolle (2003). Armatte (2003). Lie, Bjerkholt 
(2003). Topalov (1994), s. 273ff. 
27 Johannisson (1988). 
28 Höjer (2001). 
29 Sjöström (2002). 
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torsgolvet genom att noggrant följa hur statistiken samlades in, bearbetades 
och offentliggjordes av Kommerskollegium.  

Vidare ökar avhandlingen kunskapen om Kommerskollegium som stati-
stikproducerande myndighet mellan åren 1896 och 1914. Tidigare arbeten 
som berör denna period i ämbetsverkets historia är antologin Det svenska 
urverket från 200130 och Sven Gerentz’31 monografi från 1951, bägge jubile-
umsskrifter, samt Johan Axel Almquists omfattande historik över ämbets-
verket, som gavs ut mellan åren 1912 och 1914.32  

Dessutom berör avhandlingen Socialstyrelsens tillkomsthistoria. Beskriv-
ningen av den offentliga arbetsstatistikens tillkomst liksom hur den offentli-
ga bevakningen av läget på arbetsmarknaden utgör en viktig del i förhistori-
en till Socialstyrelsen. 

Slutligen kommer avhandlingen in något på diskussionen om ämbetsver-
kens och statsförvaltningens självständighet gentemot regeringen och depar-
tementen åren före första världskriget, den så kallade dualismen, nyligen 
undersökt av statsvetaren Catrin Andersson.33 I denna avhandling behandlas 
hur försöken att finna lösningar på dualismen också fick konsekvenser för 
den offentliga konjunkturbevakningens organisatoriska hemvist inom stats-
förvaltningen.  

1.4 Ansats, metod och begrepp 
Den offentliga konjunkturbevakningens framväxt ses i avhandlingen som en 
respons på samhällets behov av att sätta siffror på de effekter industrialise-
ringen får på arbetarnas möjligheter att upprätthålla drägliga levnads- och 
försörjningsvillkor. I avhandlingen utgår jag från vad som kan liknas vid en 
enkel utbuds- och efterfrågemodell. Utbudssidan består av den befintliga 
officiella statistikproduktionen och producenterna av den. Den innefattar till 
exempel Bidrag till Sveriges officiella statistik, BISOS, Sveriges officiella 
statistik i sammandrag, SOSIS och Kungl. Befallningshavandes femårberät-
telser. Produktionen av dessa gick relativt långsamt, även om SOSIS delvis 
kompenserade detta, och var en avspegling av jordbrukssamhällets krav på 
statistikproduktionen. Efterfrågesidan utgörs av den respons på politiskt håll 
på ny statistik som följde av de förändringar industrisamhället förde med sig. 
Dessa önskemål på ny och reformerad statistik framfördes av nya grupper i 
riksdagen. De representerade i huvudsak städernas intressen, och de började 
ställa andra frågor till statistiken samtidigt som de ställde sig kritiska till 
utbudet av befintlig officiell statistik. Utöver krav på ny och reformerad sta-

                                                      
30 Hall (red.) (2001), Magnusson, s. 124f. 
31 Gerentz (1951), s. 358ff. 
32 Almquist (1914), hft. 2., s. 258ff. 
33 Andersson (2004), se särskilt kap. 5. 
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tistik efterfrågades också en ökad skyndsamhet i produktionen av statistiken 
liksom en ökad tillgänglighet. Det betyder att utbudet av officiell statistik får 
en förhållandevis stor uppmärksamhet i avhandlingen. Efterfrågessidan ges 
en utförligare beskrivning i avsnitt 2.6.  

Till utbudssidan hör också olika statistiska beräkningsmetoder och sätt att 
presentera siffrorna på. De statistiska förutsättningarna för att kvantitativt 
mäta hur det framväxande industrisamhället påverkade arbetarnas levnads-
villkor fanns sedan länge. För det första hade den ekonomiska statistiken 
mot slutet av 1800-talet byggts upp i en sådan omfattning att det var möjligt 
att följa hur olika ekonomiska variabler varierade över tiden och sinsemel-
lan. För det andra fanns sedan länge en spridd normativ och auktoritativ 
uppfattning om betydelsen av enhetliga begrepp, användningen av samma 
mått, gemensamma beräkningsmetoder och behovet av att presentera längre 
statistikserier i tabell eller grafiskt, uppställda efter vissa gemensamma prin-
ciper. Det går här att tala om en väl utvecklad statistisk praktik. Inspirationen 
till denna stod den naturvetenskapliga metodutvecklingen för. 

Nyckelorden var enhetlighet och komparation. Kravet på enhetlighet i in-
samlingen av primärstatistiken, bearbetningen av den och presentationen 
syftade till att underlätta komparationer, både i rummet och i tiden. Att kom-
parationen står i centrum visar genomgångar av olika statistikers arbeten, 
såväl svenska som utländska. Den syftade till att identifiera mönster och 
avvikelser i siffermaterialet. Tabeller och diagram var som regel uppställda 
på ett likartat vis så att skillnader och likheter i siffermaterialet skulle gå att 
följa över tiden.  

Att mäta förändring inom en och samma variabel och mellan olika, i 
rummet och tiden, var en del av det statistiska arbetet,34 i likhet med att be-
räkna genomsnitt och studera avvikelser från dessa medeltal.35 Tekniker för 
att indexera statistikserier hade utvecklats mot slutet av 1700-talet36 och ut-
vecklades vidare under 1800-talet, vilket givetvis underlättade komparatio-
ner.37 Centralt var också att konstruera långa statistikserier för att verkligen 
fastställa mönster och avvikelser, och samtidigt kunna eliminera tillfälliga 
störningar.38 Långa tidsserier möjliggjorde också förutsägelser, givet att de 
mönster som fanns var säkerställda på ett korrekt sätt.39 Tidpunkten för mät-

                                                      
34 ”Statistikens uppgift är att meddela upplysningar icke genom framläggande af individuela 
åsigter, allra minst såsom stöd för förutfattade meningar eller vissa intressen, utan genom 
fakta ordnade så, att hvar och en, som det vill, må af dem kunna hemta tillräcklig ledning för 
sitt omdöme. För att vinna dessa fakta måste statistiken begagna samma utväg som de s.k. 
exakta vetenskaperna, eller genom anordnande och samlande af iakttagelser.” Se: [Berg] 
(1870), s. 2-3. Se: Klein (2005), s. 54-72. 
35 Klein (2005), s. 25ff. Se: Berg (1860-1862a), s. 2-5. 
36 Westergaard (1932), s. 202ff. 
37 Porter (1986), s. 261ff. Westergaard (1932), s. 191ff. och 204ff. 
38 [Berg] (1870), s. 13f. 
39 [Berg] (1870); s. 14f. 
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ningarna var viktig. Exakt lika lång tid skulle flyta mellan varje mätning.40 
Skyndsamhet i insamlandet och publiceringen var en annan viktig punkt men 
som kunde komma i konflikt med kravet på kvaliteten på statistiken.41 De 
internationella statistikkongresserna bidrog starkt till spridningen av den här 
statistiska praktiken.42  

Förutsättningarna för konjunkturbevakning finns inbäddade i den här 
praktiken. Internationellt gjordes under 1800-talet fortlöpande insamlingar, 
registreringar och bearbetningar av ekonomisk statistik för att orientera både 
den offentliga förvaltningen och allmänheten om det aktuella läget i ekono-
min. Upp- och nedgångar konstaterades i det statistiska materialet. Det mesta 
var visserligen årssammanställningar men icke desto mindre innebar upp-
byggnaden av de långa tidsserierna att statistiker, statsekonomer, politiker 
och allmänheten började ställa nya frågor. Till dessa hörde frågor som varför 
konjunkturvariationerna uppstod etc. Som exempel kan nämnas statistikerna 
och ekonomerna Clément Juglar och Willim S. Jevons som bägge studerade 
variationer i olika statistikserier i syfte att finna återkommande mönster i 
dessa.43  

I Sverige gjorde Johan Hellstenius försök att studera sambanden mellan 
skördeomdömena och antalet ingångna äktenskap, levande födda, döda etc. 
Hellstenius använde långa tidsserier för detta ändamål,44 med inspiration från 
Emanuel Ekmans studie av årsväxt och skördeomdömen mellan åren 1523 
och 1781.45 Ekman hade observerat att skördeomdömena följde ett visst 
mönster under en tioårscykel: ett dåligt år, följt av två ganska dåliga, fem 
normalår och slutligen två goda år. Ekman menade med ledning av detta att 
det var möjligt att göra prognoser om kommande skördar. 

En fråga som då och då dyker upp vid den här tiden är hur statistiken 
skulle användas för att förklara olika företeelser. Carl af Forsell gjorde i 
Statistik över Sverige från 1833 en distinktion mellan statistikens uppgift att 
genom omfattande sifferinsamlingar möjliggöra jämförelser av ett lands 
ekonomiska tillstånd vid olika tidpunkter och hur dessa tillstånd skulle för-
klaras. Enligt af Forsell var det statsekonomens uppgift att förklara varför 
tillståndet var som det var vid en viss tidpunkt.46 

                                                      
40 [Berg] (1870), s. 4. 
41 [Berg] (1870), s. 15. 
42 Den första internationella statistikkongressen hölls i Bryssel 1853 på initiativ av Adolph 
Quetelet. Stigler (1986), s. 163.  
43 Juglar (1862). Jevons ägnade större delen av sitt verksamma liv åt att analysera statistikse-
rier. Vid sidan om hans teori om solfläckarna och deras betydelse för växlingarna i konjunktu-
ren kan också nämnas som exempel A serious fall in the value of gold ascertained, and its 
social effects set forth, with two diagrams (1863), in Jevons (1964), s. 13-118, se särskilt s. 
27ff. 
44 Hellstenius (1871). 
45 Ekman (1783), passim. samt s. 127. Ekman (1793), s. 26f. samt tabell. 
46 Forsell (1833), s. if. 
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Den arbetsdelningen finner man också hos Carl Adolf Agardh i hans stat-
sekonomiska översikt av Sveriges penningväsen,47 och inte minst hos den 
officiella statistikens fader Fredrik Theodor Berg. Berg förordade starkt be-
tydelsen av långa sifferserier för att upptäckta variationer i dem, men att 
förklara hur de olika mönstren och avvikelserna uppkom skulle inte statisti-
kern göra. Det var en uppgift för den sakkunnige på ett område. För närings-
statistiken var det således statsekonomen som skulle förklara olika avvikel-
ser i sifferserierna och hur orsakssambanden såg mellan olika statistiska 
serier.48 Mot slutet av 1800-talet började det också ställas frågor vilka möj-
ligheter som fanns att dämpa fluktuationerna i konjunkturen med hjälp av 
relevant statistik.49  

Behovet av ny statistisk aktualiserades mot slutet av århundradet genom 
politiska krav på en förbättrad näringsstatistik och inrättandet av statistiska 
undersökningar av arbetarnas levnadsvillkor.50 

De två konjunkturbevakningarnas uppkomst och etablering studeras var 
för sig på grund av deras olika tillkomsthistoria. Uppbygganden av en be-
vakning av läget på arbetsmarknaden skedde som en konsekvens av Kom-
merskollegiums interna arbete med att samla in och sammanställa statistik 
över förhållandena på arbetsmarknaden under åren 1903-1913. Framväxten 
och tillkomsten av arbetsmarknadsbevakningen hör närmast till utbudssidan 
av den offentliga statistikproduktionen. Konjunkturöversiktens tillkomst 
däremot var resultatet av en efterfrågan i riksdagen mellan åren 1909 och 
1911 på en statistik som tidigt signalerade växlingarna i konujunkturen. 

Framväxten och etableringen av den offentliga konjunkturbevakningen 
beskrivs inom ramen för en narrativ struktur där varje del har sin förhistoria, 
sitt mittparti och sin avslutning.51 Händelseförloppet drivs framåt av en eller 
flera personer med ett tydligt förenande mål för ögonen, att med hjälp av 
regelbundna sammanställningar av statistik sätta siffror på hur industrikon-
junkturens skiftningar påverkade arbetarnas försörjningsmöjligheter.52 Moti-
veringen till valet av en narrativ struktur är att framväxten av den här tidiga 

                                                      
47 Agardh, Ljungberg (1854), se: Förord Till svenska allmänheten. 
48 [Berg] (1870), s. 14. 
49 Se exempelvis: Fahlbeck (1897), s. 320ff. 
50 1886 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 8, J.H.G. Fredholm: ”Om tillägg till Kongl. förord-
ningen den 18 Januari 1864 angående utvidgad näringsfrihet i syfte att åvägabringa en när-
ingsstatistik”. 1886 års riksdag, 16 januari, MFK, nr 9, Herr J.H.G. Fredholm, om beviljande 
af anslag till utarbetande och tryckning af formulär till primäruppgifter för utarbetande af 
näringsstatistik.1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, E. Beckman, ”om skrifvelse till 
Kongl. Maj:t med begäran om utredning rörande lämpligaste sättet för åstadkommande ge-
nom statens försorg af en svensk arbetsstatistik m.m.” 
51 Litteraturen om den narrativa historieskrivningen är mycket omfattande, se till exempel: 
Roberts (red.) (2001). Furet (2001), s. 269ff.  
52 Beskrivningen följer i stora drag den karakteristik Lawrence Stone gav i sin artikel i Past 
and Present 1979. ”Narrative is taken to mean the organization of material in a chronologi-
cally sequential order and the focusing of the content into a single coherent story, albeit with 
sub-plots.” Stone 85 (1979), s. 3. 
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bevakningen av konjunkturen följer ett kronologiskt förlopp av händelser, 
och är sammanhållen av arbetarfrågan som övergripande faktor. 

Det som kännetecknar en narrativ struktur är att händelserna följer var-
andra kronologiskt, som en kedja av händelser uttryckta i termer av orsak 
och verkan. Själva ordet orsak ska i sammanhanget inte tolkas bokstavligt 
utan snarare rör det sig om att vissa händelser ger upphov till nya. 53 Händel-
serna som avlöser varandra följer sin inre logik, och i en snäv mening utgör 
detta förklaringen till varför en berättelse slutar som den gör. Det problema-
tiska med att använda en narrativ struktur för en historisk rekonstruktion är 
att det finns ett teleologiskt drag i berättelsen. Det hänger samman med att 
den som ställer samman berättelsen anser sig, efter ingående studier, i stora 
drag veta hur den börjar, utvecklas och slutar. Men utfallen av en händelse är 
aldrig givna på förhand, särskilt gäller det början av den narrativa strukturen. 
För att undvika att berättelsen får karaktären av en linjär utveckling är det 
nödvändigt att sätta in händelseförloppet i ett större sammanhang och peka 
på alternativa utvecklingslinjer.54 I avhandlingen sätt framväxten av de två 
konjunkturbevakningarna i en större ekonomisk och politisk kontext.  

Generellt är avhandlingen uppbyggd på följande vis. I förhistorien be-
handlas vilka problem i svensk ekonomi som föranledde förslagen på inrät-
tandet av en fortlöpande ekonomisk-statistisk bevakning av konjunkturen. 
Här undersöks i första hand olika riksdagsledamöters problemformuleringar, 
offentliga debattörer etc. Här ingår också att klarlägga till vilka dessa aktörer 
vände sig, dvs. vem eller vilka menade man hade behov av konjunkturbe-
vakning och varför?  

I mittpartiet studeras hur själva uppbyggnaden och administrationen av 
den offentliga bevakningen gick till. Här undersöks hur insamling, bearbet-
ning och presentation av statistiken skulle göras. De organisatoriska frågorna 
är centrala. Vem eller vilka skulle ansvara för produktionen av statistiken 
och vilken kapacitet fanns inom statsförvaltningen att bygga upp detta slag 
av statistikbevakning? Med kapacitet avses vilka möjligheter berörda äm-
betsverk hade att anpassa sig till de nya krav på statistikhantering som be-
vakningen medförde. Det inbegriper ämbetsverkens organisation, storleken 
på personalstyrkan inklusive tjänstemännens statistiska kunskaper.  

I avslutningen behandlas vad för slags bevakning som kom att etableras. 
Frågan syftar på om de fortlöpande statistikinsamlingar som gjordes i första 
hand var en allmän orientering om det ekonomiska läget eller om det fanns 
en djupare ambition att utgöra en del i underlaget för olika ekonomisk-
politiska syften. En jämförelse görs mellan de ursprungliga förslagen och 
utfallen. 

Enligt den narrativa strukturen består arbetsmarknadsbevakningens kro-
nologi först av dess förhistoria som utspelas mellan åren 1893 och 1902. Här 

                                                      
53 Lemon (2001), s. 109f. 
54 Mandelbaum (2001), s. 53f. Se även: Mandelbaum (1977), s. 26f. 
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behandlas förslaget på arbetsstatistik med avseende på dess betydelse för 
uppkomsten av en potentiell bevakning av läget på arbetsmarknaden. Mittde-
len behandlar den första uppbyggnaden av bevakningen och rör perioden 
1903-1907. Det avslutande partiet behandlar perioden 1908-1913. Periodin-
delningen har valts utifrån utgivningsfrekvensen för den tidskrift Kommers-
kollegium gav ut med start 1903 i vilken den offentliga arbetsstatistiken 
publicerades, Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetsstati-
stik, hädanefter MKAA. Mellan åren 1903 och 1907 gavs den ut kvartalsvis, 
från och med 1908 månadsvis. Varje nummer av periodikan har granskats 
ingående i syfte att följa den inre processen mot etablerandet av en bevak-
ning av läget på arbetsmarknaden. Granskningen avslutas med arbetstatisti-
kens och således arbetsmarknadsbevakningens uppgående i Socialstyrelsen 
1913.  

Konjunkturöversiktens tillkomsthistoria sammanhänger med krisen 1907 
och ses som en respons på statens behov av att regelbundet ställa samman 
statistik över det ekonomiska läget i syfte att förekomma arbetslöshet. Förhi-
storien beskriver först det ökade politiska intresset för en bättre planläggning 
av offentliga arbeten för att utjämna konjunkturen, accentuerat genom 1907 
års kris. Därefter presenteras Erik Palmstierna, centralgestalten bakom den 
så kallade krisbarometern eller konjunkturöversikten. Mittdelen behandlar de 
palmstiernska förslagen i riksdagen 1910 och 1912 om inrättandet av en 
krisbarometer som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument mot arbetslöshe-
ten. Delen avslutas med utredningarna av krisbarometern mellan 1912 och 
1913, och diskuterar varför resultatet blev inrättandet av en konjunkturöver-
sikt 1914.  

För att kunna reda ut vilka faktorer som bidrog till bevakningarnas till-
komst har en källnära metod använts. Ett skäl för att använda en källnära 
metod anförs av historikern John Tosh i hans Historisk teori och metod. 
Tosh pekar på betydelsen av att så långt möjligt gå in förutsättningslöst i 
källmaterial när ett nytt område ska undersökas. Forskarens egna frågeställ-
ningar ska inte styra helt utan det är viktigt att vara öppen för att källorna 
kan påverka frågeställningarna.55 Som ett exempel på detta kan nämnas att 
jag från början var inriktad på att enbart behandla uppkomsten av konjunk-
turöversikten men att jag under min kartläggning av dess tillkomsthistoria i 
olika arkiv, bland annat Kommerskollegiums arkiv och i en genomgång av 
dess periodika MKAA, upptäckte att ämbetsverket faktiskt ägnade sig åt en 
konjunkturbevakning av arbetsmarknaden.  

Ett annat skäl till en källnära metod rör själva undersökningen av fram-
växten av bevakningen av konjunkturen på arbetsmarknaden. Arkiven till 
arbetsstatistiken kastar nämligen inte alltid ljus över förändringar i rapporte-
ringen utan här har jag undersökt den dokumentering av förändringar i ar-
betsstatistiken som finns rapporterad i varje häfte av MKAA. Vid sidan om 

                                                      
55 Tosh (2007), s. 76ff. och 119ff. 
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registreringen av denna kringinformation har också varje häfte av MKAA 
gåtts igenom för att se om icke-kommenterade förändringar i tabelluppställ-
ningarna och rapporteringen i anslutning till dessa har gjorts. Jämförelser har 
gjorts mellan olika tabelluppställningar, och hur dessa har kommenterats. I 
varje kvartalshäfte publicerades KAA rapporter om läget på arbetsmarkna-
den för olika branscher och orter, sammanställda av speciellt utvalda ombud. 
Någon dokumentation från KAA om hur dessa ombud skulle sammanställa 
sina rapporter tycks inte finnas. För att studera hur denna rapportering för-
ändras över tiden har varje nummer av huvudkällan MKAA granskats ingå-
ende. Motsvarande granskning har i förekommande fall gjorts av den eng-
elska motsvarigheten till MKAA, den av Board of Trade Labour Department 
utgivna tidskriften Labour Gazette (1893-), som kom att tjäna som förebild 
till MKAA.  

Ett källkritiskt problem rör hur riksdagsledamöterna motiverade sina för-
slag, deras intentioner och beskrivningar av verkligheten såsom de kommer 
till uttryck i propositioner, motioner, interpellationer etc. Statsvetaren Len-
nart Lundquist har här pekat på vikten av att granska ledamöternas utsagor 
om verkligheten genom att studera de underlag de byggde sina förslag på 
som kommittébetänkanden, utländska rapporter etc. 56 Detta har gjorts genom 
att sätta in konjunkturbevakningsprojekten i ett större ekonomiskt och poli-
tiskt sammanhang men även genom att granska andra källor som tidskrifts- 
och tidningsartiklar, arkivmaterial, dagböcker, memoarer och biografier så 
långt detta har varit möjligt. I sammanhanget är det viktigt att försöka beakta 
riksdagsledamöternas strategiska tänkande vad gäller förhållandet mellan det 
politiskt önskvärda och vad som faktiskt är möjligt att få igenom vid en viss 
tidpunkt, något som statsvetaren Leif Lewin har framhållit som nödvändigt, 
samtidigt som dessa strategiska överväganden är svåra att fånga genom riks-
dagsprotokollen.57 

Enligt den narrativa ansatsen förs händelseförloppet framåt av en eller ett 
fåtal centralgestalter. I avhandlingen är det fem individer som får personifie-
ra den statistiska responsen på arbetarfrågan. De ses i första hand som bärare 
av de nya idéer som låg i tiden om hur arbetarfrågan bäst skulle angripas. 
Dessa är Ernst Beckman (1850-1924), Henning Elmquist (1871-1933), Gun-
nar Huss (1871-1939), Edward Wavrinsky (1848-1924) och Erik Palmstierna 
(1877-1959). Samtliga arbetade med olika utgångspunkter för sociala refor-
mer. De var angelägna om att skapa nya institutioner som bättre svarade på 
de krav industrisamhället ställde på det politiska livet och den offentliga 
förvaltningen. Ernst Beckman, Edward Wavrinsky och Erik Palmstierna var 
ledamöter av riksdagens andra kammare. Beckman var liberal och kom tidigt 
att intressera sig för förbättringar av arbetarnas levnadsvillkor. År 1893 före-
slog Beckman inrättandet av en offentlig arbetsstatistik som ett instrument 

                                                      
56 Se: Lundquist (1993), s. 109ff. Se även: Jarrick, Söderberg (2003), s. 149f. 
57 Lewin (1989). s. 13f.  
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för statsmakten att bygga sina socialpolitiskt motiverade reformer. Edward 
Wavrinsky arbetade verksamt för inrättandet av statligt understödda kom-
munala arbetsförmedlingar i syfte att reglera arbetstillgången mellan städer-
na och landsbygden, inte minst viktigt under lågkonjunkturer. Erik Palmsti-
erna engagerade sig starkt i städernas utveckling ur en rad aspekter. Han var 
med om att grunda Svenska stadsförbundet 1908 och det var han som före-
slog inrättandet av den så kallade krisbarometern för att underlätta en bättre 
planläggning av offentliga arbeten. Henning Elmquist och Gunnar Huss var 
bägge tjänstemän, anställda på Kommerskollegiums statistiska avdelning. 
Elmquist kom tillsammans med kollegan Gunnar Huss att ansvara för upp-
byggnaden av den offentliga arbetsstatistiken på Kommerskollegium från 
1903.  

Det finns ett par metodologiska problem i avhandlingen som det finns all 
anledning att uppmärksamma. Det ena är att processen bakom framväxten 
och etableringen av den offentliga konjunkturbevakningen beskrivs genom 
ett fåtal individers ögon. Fokuseringen är då på dessa, och deras roll kan 
härigenom framstå som större än vad den faktiskt var. Detta gäller särskilt 
Erik Palmstiernas roll i tillkomsten av konjunkturöversikten. Enligt källorna 
förefaller Palmstierna ensam ha drivit frågan om krisbarometern men rimli-
gen bör han ha diskuterat betydelsen av att införa det här slaget av statistik i 
olika sammanhang. Palmstierna hade ett stort kontaktnät bestående av politi-
ker, höga tjänstemän etc. som kommer att framgå av kapitel 6. Att sätta in 
dessa individers förslag i en större kontext bidrar till att balansera det här 
slaget av skevheter i källmaterialet.  

Det andra problemet ligger i avhandlingsämnets nära koppling till 1930-
talets förslag på åtgärder mot arbetslöshet. Avhandlingen behandlar fram-
växten av en offentlig konjunkturbevakning där arbetar- och arbetslöshets-
frågan är starkt drivande faktorer. Framförallt finns problematiken när det 
gäller etableringen av konjunkturöversikten. Den sågs som ett instrument för 
en bättre planläggning av offentlig produktion över en längre tidsperiod i 
syfte att mildra effekterna av konjunktursvängningar. Det finns således till 
det yttre vissa likheter mellan de argument som framfördes på 1930-talet för 
en aktivare arbetsmarknadspolitik och argumenten för inrättandet av kon-
junkturöversikten. Det är därför lätt att beskriva framväxten av konjunktur-
översikten som ett tidigt exempel på en begynnande aktiv arbetsmarknadspo-
litik av det slag som uppstod på 1930-talet, alltså en form av presentistisk 
historieskrivning som den engelske historikern Herbert Butterfield kallade 
whig interpretation of history.58 Till problematiken kan läggas att konjunk-

                                                      
58 Uttrycket myntades av Herbert Butterfield i sin bok Whig Interpretation of History från 
1931. Presentism förklarade Butterfield med historikerns starka bindning till sin egen tid 
vilken betraktades som höjdpunkten på den progressiva skalan. Det var utvecklingen fram till 
denna höjdpunkt som skulle beskrivas och förklaras. Att sätta in företeelser i sitt sammanhnag 
ansåg Butterfield var det bästa sättet att motverka en oreflekterad presentism. Se: Butterfield 
(1965), s. 12 ff. och 17ff. 
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turöversikten beskrevs av 1927 års arbetslöshetsutredning som ett första steg 
i utvecklingen av en aktivare arbetsmarknadspolitik. En liknande beskriv-
ning gör Henriksson i jubileumsskriften till Konjunkturinstitutet.59 Mot den 
bakgrunden är det viktigt att sätta in tillkomsten av de två bevakningarna i 
ett större ekonomiskt, politiskt och socialt sammanhang. 

Som nämnts ovan används ordet konjunkturbevakning där syftet är att 
med hjälp av sammanställningar av statistik ge en orientering om det aktuel-
la läget i ekonomin och/eller en bedömning av utsikterna inför den närmaste 
framtiden. Ordet konjunkturbevakning pekar samtidigt på en svårighet, det 
vacklande språkbruk som fanns vid den här tiden. Avhandlingen behandlar 
en tidsperiod då innebörden av flera begrepp som exempelvis arbetslöshet, 
arbetsstatistik, barometer, konjunktur, kris, krisbarometer och socialstatistik 
var mer eller mindre mångtydiga.60 Någon egentlig definition av dessa be-
grepp fanns inte vid förra sekelskiftet, och så är förhållandet fortfarande för 
några av begreppen. I regel framgår betydelsen av den kontext begreppen 
ingår i.  

Begreppet konjunktur61 hade vid den här tiden en allmän betydelse av 
läge, förhållande eller situation, och en utsaga om framtiden. På 1800-talet 
tycks det ha fått den betydelse i svenskan vi förknippar ordet med idag och 
kom nu att beteckna det ekonomiska läget vid en viss tidpunkt och utsikterna 
inför den närmaste framtiden.62 Nationalekonomen David Davidson gjorde 
ett försök att närmare precisera innebörden i begreppet som ”de utsigter för 
ett affärsföretags framgång, hvilka bero af vexelverkan mellan tillgång och 
efterfrågan.” 63 Det finns här en predikativ innebörd i begreppet. Centralt för 
avhandlingen är hur begreppet användes av olika individer i främst riksda-
gen och förvaltningen. Ett exempel på detta är följande citat som pekar på 
behovet av siffror för att ge konjunkturbegreppet en predikativ innebörd: 
”enär det utan kännedom om den allra närmaste tidens förhållande i den mån 
de i siffror kunna uttryckas säkerligen är så godt som omöjligt att vinna en 

                                                      
59 Arbetslöshetsutredningen (1935) s. 286f. Henriksson (red.) (1987), s. 6. 
60 Också ordet chock förekommer men inte frekvent, se: Frölich (1840), s. 35. Frölich använ-
der ordet i samband med vilka möjligheter provinsbankerna hade att stå emot en större fluktu-
ation i rörelsekapitalet ”så att shocken kan hinna afvärjas” och drabba andra banker. 
61 Ordet kommer av latinets congiungo "förena", "sammanfoga". Astrologin har använt ordet 
för att beskriva den inverkan på människan som planeterna utövade genom sina positioner på 
himlavalvet, konjunktionen. Se: Sauvy (1965), s. 8ff. 
62 Frölich (1840), s. 12. Ewerlöf (1844), s. 84. Se även: En owäldig Medborgares Tankar om 
närvarande conjuncturer (1788). Broschyren behandlar Sveriges förhållande till Ryssland. 
Svenska akademiens ordbok – SAOB, uppslag: konjunktur. Följande citat belyser den predika-
tiva innebörden i ordet: ”Handlandecorpsen, som vågade alt för att vinna mycket, bedömde af 
en flerårig lyckad speculation ett lika förmånligt framtida resultat, och, då dess ansträngte 
krafter icke kunde uthärda conjuncturens förändring, förföll den i en vanmagt, som förde en 
stor del till undergång.” Klintebergs landshövdingerapport den 30 december 1815, Weibull 
(1908–1909), s. 314. Kärrlander (2007), s. 24. opubl. 
63 David Davidson beskriver konjunktur identiskt i bägge upplagorna av Nordisk familjebok 
(1884 och 1911), Uo: konjunktur. 
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tillförlitlig uppfattning af konjunkturerna och den ekonomiska ställningen i 
allmänhet.”64  

Centralt i avhandlingen är inte enbart konjunkturbegreppet i sig utan än 
mer förändringar i konjunkturen och tidpunkten för dessa förändringar. Det 
är inte förrän under de sista årtiondena av 1800-talet som termen växlingar i 
konjunkturen vann större insteg. Den syftade då på växlingar i industrikon-
junkturen med större konsekvenser för samhället.  

Konjunkturväxlingar beskrivs på flera sätt, gärna i metaforer, som i detta 
exempel hämtat från en artikel 1905 i Ekonomisk Tidskrift: ”Det ekonomiska 
lifvet liknar ett haf, där både små och stora vågor ständigt gå. Stormar och 
kastvindar göra böljegången växlande, olikartad och oberäknelig; samtidigt 
förspörjes emellertid ock en enhetlig, rytmisk ebb- och flodrörelse.”65 Ut-
trycket ebb och flod används här och konjunkturen liknas vid vågor eller 
beskrivs som böljegång. Användningen av själva begreppet konjunkturväx-
ling var inte lika frekvent men här ges ett exempel på detta: ”Härmed ville 
man närmast vinna möjlighet att dels i tid varsna starkare konjunkturväx-
lingar samt dels med ledning däraf ordna statens och kommunernas arbeten 
och ekonomiska transaktioner på det billigaste och för arbetslöshetens före-
kommande mest lämpliga sätt.” 66  

Närbesläktad betydelse har den lite äldre beteckningen ”handelskris” som 
beskrivs av nationalekonomen David Davidson som en ”[e]n plötslig för-
lamning af affärs- och näringslifvet. Dess vanliga symtom äro prisfall på och 
hämmad afsättning af varor, inskränkning af krediten, konkurser, en mängd 
nedlagda affärer, ringa affärslust, låg arbetslön och arbetsbrist o. s. v.”67 Det 
är en bred beskrivning av hur olika variabler uppträder. I engelskan använ-
des vid den här tiden uttryck som periods of prosperity, crises, panics and 
depression och i franskan motsvarande uttryck som période prospère, crises 
commerciales, panique, périods de liquidation.68   

Ordet ”barometer” förekom på 1700-talet som en metafor för förändring i 
växelkurserna mellan länder, liksom under 1800-talet.69 Under 1800-talet 
förekom det alltmer frekvent som en metafor för läget eller ”trycket” i kon-
junkturen.70 Bakgrunden var meteorologins genombrott som vetenskap. Me-

                                                      
64 1901 års riksdag, 26 januari, MAK, nr 139, s. 7f., (Henrik Hedlund). 
65 Hamilton (1905), s. 185. 
66 MKAA (1910):12, s. 978. Se även: Frölich (1840), s. 40. 
67 Beskrivningen av ”handelskris” skiljer sig något åt mellan upplagorna (1883 och 1911). 
Nordisk familjebok, uo: handelskris (David Davidson).  
68 Se innehållsförteckningar: Burton (2008). Juglar (1967). 
69 Decker (1757), s. 7f. Se: Magnusson (1999), s. 217, angående baromêtre du commerce i 
Charles de Dutot (1738), Reflexions politiques sur les finances et le commerce..Ewerlöf 
(1844), s. 30. Frölich (1840), s. 14. Frölich använder ordet termometer istället för barometer 
men innebörden är densamma. 
70 Ordet uppkom under 1600-talet i samband med de första lufttrycksmätningarna. Se exem-
pelvis: Wainer (2005), s. 13ff. Klein (2005), s. 119. I början av 1920-talet gjordes försök att 
precisera uttrycket barometer till att syfta på en prognostisering av den ekonomiska framtiden. 
Se: Economic Barometers (1924), s. 7ff.  
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teorologins begreppsapparat kom att tjäna som en utmärkt metafor för läget i 
ekonomin.71 Begreppet ”kris” i ekonomiska sammanhang användes flitigt 
och betecknade i första hand övergången mellan hög- och lågkonjunktur. En 
krisbarometer bestod av olika ekonomiska indikatorer vars uppgift var att 
tidigt signalera växlingen från hög- till lågkonjunktur, ett försök att progno-
stisera en kris. ”Barometer” används idag för att beteckna tendensen i kon-
junkturen.72 

Statistikbegreppets betydelse förändrades också under 1800-talet. Fram 
till mitten av 1800-talet hade ordet en bredare betydelse än vad som vanligen 
förknippas med det och innefattade även en geografisk/topografisk beskriv-
ning av en region eller land.73 I betänkandet om inrättandet av en ny officiell 
statistik 1856 framkommer tydligt en dubbelhet. En ny innebörd gavs då 
man menade att den officiella statistiken i första hand skulle registrera kvan-
tifierbara förändringar i samhället.74 Statistikhistorikern Olle Sjöström har 
pekat på att statistik mot slutet av 1800-talet alltmer fick betydelsen av att 
vara å ena sidan en ämnesvetenskap med samhället som studieobjekt och å 
andra sidan ett metodämne där samma metod skulle vara tillämplig på en rad 
områden.75 

I denna avhandling används orden arbetsstatistik och socialstatistik flitigt. 
De olika aktörerna skilde inte alltid på orden. Båda omfattade antalet an-
ställda arbetare i olika yrken, avlöning och avlöningsätt, kvinnors och min-
derårigas arbete vid fabriker och i bergshantering, den kommunala arbets-
förmedlingen samt arbetsförmedlingsstatistik, arbetsinställelser och lockou-
ter, livsmedelspriserna på olika orter, olycksfall, arbetsförhållandena på olika 
orter i riket, arbetslöshet, bostadspriser, hustruns sysselsättning utanför 
hemmet etc.76 På grund av det vacklande språkbruket vid den här tiden an-
vänder jag dem som synonyma begrepp. 

1.5 Källmaterialet  
Då riksdagen och regeringen samt statsförvaltningen är den centrala arenan 
för den offentliga konjunkturbevakningen så utgör källmaterialet härifrån det 
viktigaste underlaget till avhandlingen. Vid sidan av dessa källor utgör också 
tidningar, tidskrifter, memoarböcker m.m. samt enskilda arkiv viktiga kom-
plement. Det offentliga källmaterialet utgörs av propositioner, motioner, 

                                                      
71 Neumann-Spallart (1887), s. 150-159. 
72 Laidler (1993), s. 21. Haberler (1940), s. 27. Persons (1931), s. 213. Se exempelvis Kon-
junkturinstitutets rapport Konjunkturbarometern. 
73 Underdånigt betänkande och förslag rörande inrättandet af ett statistiskt embetsverk 
(1856), s. 167. 
74 Underdånigt betänkande och förslag rörande inrättandet af ett statistiskt embetsverk 
(1856), s. 168f. 
75 Sjöström (1983): 2, s. 115. 
76 Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik (1903), nr 1, s. 8ff 
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utskottsutlåtanden, riksdagsprotokoll över kamrarnas debatter, riksdagens 
skrivelser; vidare stadsfullmäktige protokoll, kommittébetänkanden, skrivel-
ser från ämbetsverk och myndigheter och övrigt offentligt tryckt material 
samt arkivmaterial i anslutning till detta.  

Det offentliga källmaterialet kan delas in i två större kategorier. Första ka-
tegorin utgörs av det källmaterial som Kungl. Maj:ts eller regeringens77 och 
riksdagens behandling av olika ärenden ger upphov till. Dessa källor är cen-
trala för att förstå skälen till varför en offentlig konjunkturbevakning inrätta-
des, vad den skulle lösa för problem, vilka som drev frågan och vilka som 
förväntades ha en användning av en offentlig konjunkturbevakning, hur den 
skulle infogas i statsförvaltningen, vilken kapacitet som fanns och hur re-
surstilldelningen såg ut. Statsverkspropositionen arbetades fram under hös-
ten för att föreläggas riksdagen kring mitten av januari, och behandlade alltid 
nästkommande budgetår. Den är en central källa till regeringens officiella 
bild av det ekonomiska läget, varför det enligt regeringen såg ut som det 
gjorde och vilka åtgärder regeringen tänkte tillgripa för att förändra situatio-
nen etc. Efter det att statsverkspropositionen hade förelagts riksdagen pre-
senterade riksdagsledamöterna och olika partigrupperingar sina motioner 
med bedömningar av det ekonomiska och sociala läget. Därefter behandla-
des såväl regeringens som riksdagsledamöternas förslag i olika utskott bero-
ende på förslagets innehåll. Som regel hänvisade både regeringen och leda-
möterna i riksdagen till samma auktoritativa källor som kommittébetänkan-
den, såväl svenska som utländska utredningar, den offentliga debatten utan-
för riksdagen etc. som stöd för sina argument. Dessa källor har i sin tur varit 
till stor hjälp för att närmare tränga in i ledamöternas verklighetsbeskriv-
ningar och uppgifternas ursprung samt för att förstå vad de uppfattade som 
de centrala problemen i svensk ekonomi.  

Ett beslut i riksdagen fordrade att riksdagens båda kamrar var överens. 
Besluten innehåller alltid en begäran om vad riksdagen ville att Kungl. Maj:t 
skulle göra eller vidta för åtgärd, och återfinns i riksdagsskrivelserna. Riks-
dagsskrivelserna är viktiga då de vanligen uttrycker kamrarnas gemensamma 
uppfattning. 

Den andra kategorin av offentligt källmaterial rör verkställandet av beslu-
ten. Med ledning av riksdagsskrivelsen beslutade Kungl. Maj:t hur ärendet 
ska vidare hanteras. Vanligen begärde Kungl. Maj:t in yttranden eller utlå-
tanden från ämbetsverk, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och lands-
ting. För större utredningar tillsattes i regel kommittér som publicerade sina 
resultat i betänkanden. Resultaten av dessa kunde naturligtvis leda till att 
inga åtgärder alls vidtogs men de kunde också leda till att Kungl. Maj:t och 

                                                      
77 I avhandlingen används Kungl. Maj:t som synonym för regeringen, om inte annat anges. 
Kungl. Maj:t, (K.M:t), var benämning på de statsorgan som beslöt i kungens namn, med eller 
utan dennes personliga medverkan enligt 1809 års regeringsform (1809-1974). Nationalen-
cyklopedin. 



 30 

riksdagen beslöt att genomföra vad som hade föreslagits i ett yttrande, utlå-
tande eller betänkande. Dessa beslut verkställdes av ämbetsverk och myn-
digheter. De ägde rätt att självständigt genomföra besluten inom ramen för 
direktiven. Ämbetsverkens och myndigheternas yttranden, utlåtanden, utred-
ningar och verkställanden av besluten i riksdagen har använts som källor för 
att besvara frågan om hur bevakningen av läget på arbetsmarknaden växte 
fram och hur konjunkturöversikten byggdes upp i praktiken. 

Kommerskollegium har en central plats i avhandlingen. Det är på ämbets-
verket som arbetsmarknadsbevakningen byggs upp och konjunkturöversik-
ten får sin organisatoriska hemvist. Arbetsstatistiken är central för tillkoms-
ten av bevakningen av läget på arbetsmarknaden. Den har en egen arkivbild-
ning på Kommerskollegium för perioden 1903-1912 och omfattar drygt 30 
hyllmeter. Arkivet är uppdelat i två större delar: en del för det arbetsstatistis-
ka arbetet och en del för arbetsförmedlingsverksamheten.  

Kommerskollegiums arkiv har använts i mindre utsträckning. Det finns 
ett par skäl till detta. Det ena är att flera serier har gallrats. 1948 gallrades 
Rapporter från arbetsgivarna ang. arbetsmarknaden 1903-1912; Livsmedels-
priser och bostadspriser 1903-1912; Kreaturspriser 1907-1912; Fiskpriser 
1910-1912; Byggnadsverksamheten 1907, 1912. Just gallringen av Rappor-
ter från arbetsgivarna ang. arbetsmarknaden 1903-1912 är olycklig eftersom 
viktig information om hur arbetsgivarna bedömde arbetsmarknadskonjunktu-
ren kan ha funnits där. Det bör påpekas att en volym som innehåller rappor-
ter och vakanslistor från arbetsförmedlingarna mellan åren 1904 och 1907 
även innehöll inskickade rapporter angående arbetsmarknadens läge från 
olika ombud.78 Det andra skälet till att Kommerskollegiums arkiv har utnytt-
jats i mindre grad är att arkivmaterialet verkar uppvisa en mycket god över-
ensstämmelse med dels Kungl. Maj:ts och riksdagens material om de arbets-
statistiska frågorna, inklusive arbetsförmedlingsfrågan, dels med innehållet i 
MKAA. 

En annan tillgänglig källa för att undersöka uppbyggnaden och etable-
ringen av en bevakning av konjunkturen på arbetsmarknaden är KAA:s peri-
odika MKAA. Den gavs ut första gången hösten 1903 med en kvartalsutgiv-
ning, och från 1908 varje månad. 1912 bytte den namn till Sociala medde-
landen. Namnbytet skedde i anslutning till den arbetsstatistiska avdelningens 
omvandling till Socialstyrelsen. Periodikans ansats är mycket bred med en 
hög ambition från KAA:s sida att beskriva de sociala förhållandena inom en 
rad områden i Sverige men även inom Norden och i viss mån utländska för-
hållanden bland annat i England, Tyskland och Frankrike. Varje nummer 
innehåller uppgifter om arbetsförhållandena på olika orter i landet, statistik 
från de kommunala arbetsförmedlingarna med utblickar mot Norden och 
Tyskland. Regelbundet infördes uppgifter om antalet arbetsinställelser, bo-

                                                      
78 Kommerskollegiums arbetsstatistiska avdelnings arkiv, E:IIa Rapporter och vakanstal från 
arbetsförmedlingarna, vol. 1 1904-1907, RA. 
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stads- och livsmedelspriser, statistik över sjukkasseverksamheten och stati-
stik över arbetstiden för kvinnliga arbetare. Större undersökningar kunde 
införas som till exempel fackföreningarnas statistik över antalet arbetslösa 
medlemmar. Dessa undersökningar kunde även omfatta olika branscher men 
också rapporter över arbetslösheten i andra länder. Årssammanställningar 
gjordes också över exempelvis fabriker och hantverk i Sverige, kvinnors och 
minderårigas arbete vid fabriker och i bergverk, arbets- och löneförhållan-
den, arbetsinställelser etc.  

Två sektioner i MKAA är av direkt betydelse för framväxten av bevak-
ningen av läget på arbetsmarknaden. Den ena sektionen behandlade arbets-
förhållandena på olika orter och näringar utifrån inrapporterade uppgifter av 
särskilt anlitade ombud. Den andra sektionen innehöll sammanställningar 
från de kommunala arbetsförmedlingarna. Arbetsförhållanden på olika orter 
och näringar utkom varje kvartal under den undersökta perioden och inne-
håller uppgifter om ställningen på arbetsmarknaden. Rapporter från den 
kommunala arbetsförmedlingen publicerades kvartalsvis mellan åren 1903 
och 1907, från 1908 varje månad.  

När det gäller konjunkturöversiktens tillkomst är den mest relevanta käl-
lan riksdagens behandling av ärendet 1910-1912 och de därpå följande ut-
redningarna 1912-1913. Konjunkturöversikten publicerades i periodikan 
Kommersiella Meddelanden, utgiven av Kommerskollegium. Av periodikan 
framgår hur riksdagens intentioner kom att realiseras i praktiken. Den kom 
ut första gången 1914 och har en egen arkivbildning inom ramen för Kom-
merskollegiums avdelning för näringsstatistik. I arkivet finns bland annat 
vilka som levererade de statistiska uppgifterna, till exempel olika statliga 
myndigheter, svenska och utländska handelskammare, olika branschorgani-
sationer, konsulrapporter etc.79  

Utöver det offentliga källmaterialet har olika tidningar, tidskrifter, böcker, 
föreningsarkiv och enskilda arkiv använts. Tidskrifter och tidningar, såväl 
svenska som utländska, är viktiga för att sätta in konjunkturbevakningarna i 
sitt sammanhang, och de utgör ett väsentligt komplement till det offentliga 
materialet. Arkiven har i de flesta fall givet ett magert resultat. Statistiska 
föreningens arkiv inehåller få uppgifter av direkt relevans.80 Arkivet saknar 
kompletta sammanträdesprotokoll för de första åren (1901-1905) men regis-
ter över vad som avhandlades finns. En sammanställning visar att frågor om 
arbetsstatistiken och den officiella statistikens organisation dominerade de 
första åren. Frågor om konjunkturer behandlades vid fyra tillfällen mellan 
åren 1911 och 1920 varav två handlade om krisbarometern 1912 och 1913.  

                                                      
79 Kommerskollegium, avdelning för näringsstatistik, inkomna handlingar till kommersiella 
meddelande, 1913-1914, EV:1, RA. 
80 Statistiska föreningens arkiv (SCB). Se även: [Arosenius, Edward] (1921), Statistiska före-
ningen 1901-1921. [Nilén, G.] (1931) och Nylander (1922), s. 98-99. 
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De olika centralgestalternas personarkiv har inventerats, dvs. Ernst 
Beckmans, Henning Elmquists, Edward Wavrinskys och Erik Palmstiernas 
arkiv.81 Dessa har använts för att försöka få svar på frågor som rör deras syn 
på den sociala frågan och behovet av statistik för att bättre förstå levnads-
villkoren för arbetarna. De visade sig innehålla mindre av värde för avhand-
lingens frågor. Gunnar Huss saknar arkiv. Centralt borde Erik Palmstiernas 
arkiv ha varit. Trots att Palmstiernas arkiv innehåller mycket av vikt för den 
undersökta periodens kontext finns inga uppgifter om själva krisbarometern. 
Ett enskilt personarkiv som har undersökts är aktuarien på Kommerskollegi-
um Isidor Flodströms. Dennes arkiv innehåller en del intressant information 
som rör den ekonomiska statistiken.82 

Av de memoarböcker som har studerats har Palmstiernas Ett brytnings-
skede från 195183 visat sig innehålla en del kommentarer om krisbarometern 
och dess tillkomst, och den omnämns på ett par ställen.84 Det källkritiska 
problemet är att memoarboken bygger på strödda anteckningar som därtill 
kan ha genomgått en eller rentav flera bearbetningar.85 Den består enligt 
Palmstierna av anteckningar som ”nedkastats på papperet under största 
brådska, stundom med blyerts och ofta i förkortning eller med små antyd-
ningar, som inte har varit lätta att klargöra efter års förlopp,” och de tillkom 
”under kommittésammanträden, statsrådsberedningar, och konseljer, än un-
der resor hemma och ute, än vid kvällslampans sken efter den sena arbetsda-
gens slut.”86 Palmstierna skriver uttryckligen att det är nödvändigt att studera 
riksdagsprotokoll, betänkanden etc. för att få klarhet i sammanhangen. Det är 
ett viktigt påpekande, och förslaget på krisbarometern utgör här inget undan-
tag. 

                                                      
81 Ernst Beckmans samling, UUB. Henning Elmquists samling, KB. Edward Wavrinskys 
samling, IOGT:s arkiv, RA, Arninge. Erik Palmstiernas arkiv, RA. 
82 Flodström, Isidor, Handlingar angående ekonomisk statistik, F2:1 och Avhandlingar och 
tidskriftsrapporter, Ö2:3, RA. 
83 Palmstierna (1951), s. 146f. och 208. 
84 Palmstierna (1951), s. 146f. och 208. 
85 Historikern Jarl Torbacke har forskat i tillkomsten av Palmstiernas politiska dagboksan-
teckningar (utöver Ett brytningsskede, Dagjämning, 1954 och Orostid 1952-1953). Enligt 
Torbacke genomgick Palmstiernas anteckningar en första renskrivning 1926-1927. Renskriv-
ningen innebar att vissa oläsliga partier togs bort. Därefter förstördes alla anteckningsböcker-
na. En redigering av det renskrivna materialet gjordes i slutet av 1940-talet av Palmstierna 
själv i samband med att han beslöt offentliggöra sina politiska dagböcker. Redigeringen inne-
bar att vissa smärre redaktionella förändringar, uppgifter om hustrun och Hjalmar Brantings 
privatekonomi avlägsnades och att en del upprepningar togs bort. Enligt Torbacke verkar 
anteckningarna ha redigerats kraftigare än vad Palmstierna själv har sagt. Torbacke (1969), s. 
353-363. Se även: Bilden av Branting (1975), Gustafsson, s. 258f. 
86 Palmstierna (1951), s. 7. 
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1.6 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen inleds med ett delvis fristående översiktskapitel, kapitel 2, 
som i första hand syftar till att sätta in tillkomsten av en offentlig bevakning 
av konjunkturen i ett större ekonomiskt, politiskt och statistiskt samman-
hang. Först beskrivs den ekonomiska utvecklingen 1893-1914 med tonvikten 
lagd på 1907 års kris och arbetarfrågans ökade politiska betydelse. Riksda-
gens förändrade sammansättning under perioden behandlas med avseende på 
tillkomsten av den offentliga bevakningen. Sedan följer ett avsnitt om den 
statistiska responsen på arbetarfrågan ur ett internationellt perspektiv, och de 
ekonomiska barometrarnas tillkomst. Därefter presenteras Kommerskollegi-
um och SCB, och den kapacitet de hade att tillgodose industrisamhällets 
krav på ny statistik. Den officiella statistikproduktionen beskrivs i samman-
hanget liksom behovet av att reformera den officiella statistiken. Här spelade 
tillsättningen av Statistiska kommittén 1905, Kommerskollegiikommittén 
1908 och Departementalkommitterade 1908 en stor roll för statistikfrågan. 
Kapitel 2 avslutas med en genomgång av de viktigaste förändringarna av den 
officiella statistiken med avseende på den offentliga konjunkturbevakningen. 

Den narrativa strukturen som beskriver den offentliga konjunkturbevak-
ningens framväxt är indelad i två delar, med tre kapitel i varje del. Den första 
delen som utgörs av kapitlen 3, 4 och 5 behandlar framväxten, tillkomsten 
och etableringen av en fortlöpande offentlig bevakning av läget på arbets-
marknaden mellan åren 1893 och 1913. Kapitel 3 beskriver förhistorien till 
tillkomsten av en offentlig arbetsstatistik och behandlar åren 1893-1902. I 
kapitlet behandlas skälen bakom inrättandet av en arbetsstatistik och vilka 
som efterfrågade den här typen av ny offentlig statistik. Kapitlet uppehåller 
sig helt och hållet vid riksdagens hantering av frågan. Kapitel 4 behandlar 
perioden 1903 till 1908. Här följs uppbyggnaden av ombudens rapportering 
över förhållandena på arbetsmarknaden och de kommunala arbetsförmed-
lingarnas inrapporterade statistik över sysselsättningsläget genom den av 
KAA kvartalsutgivna MKAA. I kapitlet behandlas också KAA:s etablering 
som statlig samordnare av den kommunala arbetsförmedlingen. Kapitel 5 
beskriver hur bevakningen av arbetsmarknaden befästs på KAA mellan åren 
1908 och 1913. 1907 års kris spelar en stor roll. Hur och i vilken utsträck-
ning krisen påverkade KAA:s rapportering undersöks. Hösten 1908 fick 
KAA i uppdrag att utreda det ekonomiska läget i svensk ekonomi, särskilt 
med avseende på arbetslöshetsfrågan. Utredningen betraktas som ett tidigt 
försök till en offentlig konjunkturbevakning och undersöks särskilt med hän-
syn till detta. Vidare följs hur arbetsmarknadsbevakningen befästs genom 
ombudens rapportering av förhållandena på arbetsmarknaden. Viktigt i 
sammanhanget är i vilken utsträckning den statliga samordningen av den 
kommunala arbetsförmedlingen påverkade bevakningen av läget på arbets-
marknaden. I kapitel 5 undersöks också om Socialstyrelsens tillkomst 1912 
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påverkade arbetsmarknadsbevakningen. Kapitlet avslutas med en diskussion 
om vad som blev resultatet.  

Den andra delen av den narrativa strukturen beskriver konjunkturöversik-
tens tillkomst och behandlas i de tre följande kapitlen, kapitel 6, 7 och 8. I 
kapitel 6 beskrivs förhistorien till förslaget på en krisbarometer. Det inleds 
med en genomgång av hur idén om en planläggning av offentliga arbeten 
utvecklades till en politisk fråga. 1907 års kris spelar här en stor roll. Däref-
ter presenteras Erik Palmstierna och hur han fick idén till en konjunkturbe-
vakning. Här undersöks speciellt i vilken utsträckning Palmstiernas stads-
kommunala engemang spelade in för förslaget på en krisbarometer. Kapitel 6 
avslutas med en genomgång av den statistiska kontext krisbarometerförsla-
get hämtade sin näring ur. Därefter behandlas i kapitel 7, som utgör mittpar-
tiet i den narrativa strukturen, förslaget på en krisbarometer i riksdagen 
1910-1912, vad den skulle lösa för problem samt hur förslaget mottogs. Ka-
pitel 8, som utgör den avslutande delen av den narrativa strukturen, är en 
direkt fortsättning på föregående kapitel. I kapitlet studeras utredningen av 
krisbarometern 1912 fram till den slutliga etableringen av en allmän kon-
junkturöversikt 1914. Här undersöks i vilken utsträckning det genomförda 
förslaget kom att uppfylla den ursprungliga intentionen med krisbarometern. 
Konjunkturöversiktens tillkomst jämförs också med motsvarande utveckling 
internationellt. 

Kapitel 9 summerar avhandlingen och inleds med en kapitelvis samman-
fattning av avhandlingen, följt av en avslutande diskussion om vilket slags 
bevakning som kom att etableras under den undersökta perioden. De båda 
konjunkturbevakningarna jämförs. Sista kapitlet innehåller den engelska 
sammanfattningen. 
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Kapitel 2 Konjunkturbevakningen och den 
offentliga statistiken: en översikt  

2.1 Inledning 
Kapitlet syftar till att sätta in den framväxande offentliga konjunkturbevak-
ningen i ett större ekonomiskt, politiskt, institutionellt och statistikhistoriskt 
sammanhang. Först beskrivs statistiskt den starka expansionen i svensk eko-
nomi mellan åren 1880 och 1914. Därefter behandlas de mycket viktiga 
strukturella förändringarna av den svenska ekonomin som den snabbt tillta-
gande industrialiseringen, migrationen till städer och industriorter samt de 
återkommande konjunkturväxlingarna och deras betydelse för arbetarfrågan. 
Särskilt viktig i sammanhanget är 1907 års kris med dess stora betydelse för 
förslaget på krisbarometern.  

Parallellt med den här utvecklingen genomgick det politiska livet i Sveri-
ge en lika stor omvandling, som är väl utforskad.87 Icke desto mindre bör 
några ord sägas om riksdagen och dess förändrade sammansättning under 
perioden. Den offentliga konjunkturbevakningen är ett städernas projekt. Ett 
särskilt avsnitt behandlar därför hur riksdagens sammansättning förändras 
med avseende på stadsrepresentationen.  

Störst utrymme i kapitel 2 ägnas den idéhistoriska bakgrunden till den of-
fentliga konjunkturbevakningen, och frågan om en reformering av den offi-
ciella statistiken. Både på ett nationellt och på ett internationellt plan ge-
nomgick den offentliga statistikproduktionen stora förändringar under perio-
den. Först behandlas den statistikhistoriska bakgrunden till arbetsstatistiken 
och konjunkturöversikten. Därefter beskrivs hur den officiella statistiken 
producerades följt av en presentation av ämbetsverken Kommerskollegium 
och Statistiska centralbyrån (SCB hädanefter) med avseende på deras bidrag 
till den officiella statistiken. Här undersöks vilken kapacitet de hade att möta 
de nya krav som ställdes på den officiella statistikproduktionen. Särskilt 
Kommerskollegium beaktas då ämbetsverket så småningom kom att bli an-
svarigt för den offentliga bevakningen av konjunkturen.  

Industrisamhällets framväxt kom också att påverka arbetet inom statsför-
valtningen. Mängden ärenden ökade dramatiskt samtidigt som kritik riktades 
både i och utanför riksdagen mot den ineffektiva handläggningen av dessa. 
Kritiken ledde bland annat till tillsättandet av tre kommittér av stor betydelse 

                                                      
87 Se exempelvis: Sköld, Halvarsson (1966). 
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för den offentliga konjunkturbevakningen på ett administrativt och organisa-
toriskt plan: Statistiska kommittén som tillsattes 1905, Kommerskollegii-
kommittén som tillsattes 1908 och Departementalkommitterade som tillsat-
tes 1908. Alla tre kom att påverka den offentliga konjunkturbevakningen på 
ett organisatoriskt plan och behandlas något mer i detalj i avsnitt 2.6. 

2.2 Svensk ekonomi 1880-1913 
Tillkomsten av en offentlig fortlöpande bevakning av konjunkturen skedde 
under en period som av samtiden uppfattades som expansiv. Det framgår av 
källmaterial från både arbetsgivarsidan och LO.88 Diagrammet nedan över 
BNP-utvecklingen i Sverige mellan åren 1880-1913 visar tydligt denna ut-
veckling. BNP-kurvan visas i löpande priser för att även illustrera de små 
inflationistiska tendenserna som uppstod i ekonomin efter 1894, och för att 
den ekonomiska aktiviteten vanligen mättes i nominella termer vid den här 
tiden.  

 
Diagram 1. BNP från användningssidan 1880-1913. Källa: Edvinsson, Rodney, 
Historical national accounts for Sweden 1800-2000 (Historiska nationalräkenskaper 
för Sverige 1800-2000), Version 1.0 Last updated (senast uppdaterad): 050404. 
http://www.historia.se/tablesAtoX.xls. 

För att tydligare se expansionen har stagnationsåren 1880-1893 tagits med 
som kontrast. Efter 1895 utvecklades svensk ekonomi i likhet med andra 
industrialiserade länder som Förenta staterna, England, Tyskland och Frank-

                                                      
88 LO rapporter från ombudsmän, se: Schiller (1967), s. 137 (fotnot 51, citat). 
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rike starkt fram till 1914, med undantag för mindre nedgångar kring 1900 
och 1904-1905.89  

Även om det här var en tid av stark expansion förekom variationer i den 
ekonomiska tillväxten. Följande diagram visar den årliga förändringen i vo-
lymtillväxten i BNP i procent mellan åren 1880 och 1914. 

 
Diagram 2. Bruttonationalprodukt (BNP) från produktionssidan, Fischerindex, kor-
rigerad för förändringar i förädlingsvärdets andel av bruttoprodukten, baserat på 
baspriser. Källa: Edvinsson, Rodney, Historical national accounts for Sweden 1800-
2000 (Historiska nationalräkenskaper för Sverige 1800-2000), Version 1.0 Last 
updated (senast uppdaterad): 050404. http://www.historia.se/tablesAtoX.xls 

Diagrammet visar att svängningarna för åren 1906-1908 är betydande. Det 
indikeras av den starka uppgången precis före krisen 1907, och det därefter 
kraftiga fallet och snabba återhämtningen i konjunkturen. Så uppfattade ock-
så samtiden dessa krisår. Tillsammans visar de två diagrammen över BNP-
utvecklingen att den här perioden kännetecknas av en stark uppgång med en 
plötslig men kortvarig tillbakagång 1907-1908.  

En liknande bild visar den samtida statistiken. Tabellen nedan illustrerar 
konjunkturutvecklingen för ett urval variabler för perioden 1902-1912, 
sammanställda i publikationen Kommersiella Meddelanden.90 Syftet är att i 
första hand visa hur förändringarna i variablerna följer varandra vilket ger en 
vink om interdependensen mellan olika sektorer i ekonomin.  

                                                      
89 Jörberg (1961), s. 249ff. och 307-309. Lundh, Christer, (2002), s. 112. 
90 För utförligare statistiska sammanställningar, se: Statistisk översikt av det svenska närings-
livets utveckling åren 1870-1915 (1919), s. 349ff. 
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Tabell 1. Konjunkturöversikt för ett urval indikatorer 1900-1912  
  Antalet 

ansök-
ningar 
om 
arbete 
per 100 
lediga 
platser  

Tack-
järnstill-
verk-
ning., 
1000 ton 

Plankor 
och 
bräder, 
ohyvl., 
21 cm 
och 
däröver, 
furu, 
kronor 
per kbm 

Import, 
utom 
mynt, 
milj. kr 

Export, 
utom 
mynt, 
milj. kr 

Sauer-
becks 
prisin-
dex 

Riks-
bankens 
utlåning, 
milj. kr 

Riks-
bankens 
officiel-
la me-
deldis-
konto 

1900 - 527 - 534,3 391,3 75 - 5,87 
1901 - 528 - 463,3 353,5 70 90,7 5,46 
1902 - 538 38,90 504,9 392,4 69 110,4 4,51 

1903 - 507 43,10 531,0 441,4 69 143,6 4,50 
1904 129 529 34,82 573,7 414,7 70 162,7 4,61 
1905 130 539 32,00 579,1 450,2 72 160,4 4,73 
1906 100 605 35,20 642,2 504,3 77 169,7 5,20 
1907 106 616 37,00 676,9 524,7 80 196,8 6,10 
1908 146 568 33,00 599,4 482,0 73 218,6 5,88 
1909 149 445 36,97 615,2 473,0 74 168,5 4,69 
1910 138 604 40,68 671,0 592,9 78 154,3 4,63 
1911 132 634 40,14 692,0 663,6 80 122,4 4,57 
1912 125 700 36,47 784,9 760,6 85 122,1 4,81 

Källa: Kommersiella Meddelanden (1913), december, provtryck, sid. 12-15. 

Vissa uppgifter saknas. När det gäller antalet sökande per ledig plats fanns 
ingen egentlig statistik från arbetsförmedlingarna före 1904. Varför siffrorna 
för ohyvlade plankor och bräder, liksom riksbankens utlåning saknas för 
några av åren framgår inte. De flesta variablerna når sin toppar eller bottnar 
kring 1907. Antalet ansökningar per ledig plats stiger starkt 1907 och 1908, 
en indikation på tilltagande arbetslöshet. Tackjärnstillverkningen når sin 
produktionstopp 1907 för att 1908-1909 falla. Priserna på ohyvlade plankor 
och bräder uppvisar en mer varierad utveckling med en topprisnotering 
1903. En tydlig nedgång i priserna syns under 1908. Import- och exportvär-
dena visar efter 1901 en stegring fram till 1908 för att därefter falla med en 
tydlig återhämtning under 1910. Sauerbecks prisindex var i regel den index 
som samtiden hänvisade till för en allmän bedömning av prisnivån i såväl 
Sverige som utomlands.91 Indexen uppvisar en viss stegring fram till 1908 
för att året efter sjunka kraftigt. Riksbankens rekordnotering för diskontot 
under 1907 och för sin utlåning 1908 var en konsekvens av en kraftig upplå-

                                                      
91 En inhemsk prisindex saknades vid den här tiden. Sauerbecks prisindex dominerades av 
råvaror och gav ingen helt rättvisande bild av prisläget för svensk ekonomi. För indexens 
konstruktion se: Sauerbeck (1886): 3, s. 581-648.  
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ning utomlands mellan åren 1905 och 1907. Under dessa år steg bankernas 
nettoskuld till utlandet från cirka 43 miljoner kronor mot slutet av 1905 till 
cirka 104 miljoner kronor under maj månad 1907, en följd av att kapitaltill-
gången inom Sverige var otillräcklig för att finansiera den snabba expansio-
nen.92 Åren efter 1907 års kris återhämtade sig svensk ekonomi snabbt fram 
till 1914 även om det förbättrade ekonomiska läget fördystrades av den se-
dan några år eskalerande konflikten på Balkan.93 

Även om den starka expansionen med det plötsliga avbrottet för krisen 
1907 var viktig för konjunkturöversiktens tillkomst är på ett djupare plan de 
strukturella förändringarna av näringslivet en mer central faktor bakom till-
komsten av en offentlig konjunkturbevakning. Omvandlingen av det svenska 
näringslivet manifesterade sig tydligt genom industrins framväxt, städernas 
och olika landsbygdsorters industrialisering med en växande industriarbetar-
klass samt den snabba befolkningstillväxten, en utveckling som följde sam-
ma mönster som på kontinenten.94  

En annan demografisk faktor som periodvis uppmärksammades som ett 
försörjningsproblem i den samtida offentliga debatten var emigrationen till 
framförallt Förenta staterna. Emigrationen började på allvar under 1860-
talet, med toppar för nöd- och stagnationsåren 1868-1872, 1879-1892, 1895-
1903 och 1908-1910. Dessa år sammanföll med goda tider i Förenta stater-
na.95 I den offentliga debatten uppfattades utvandringen som en indikation på 
en begynnande överbefolkning där utvandringen blev ett sätt för en rad indi-
vider att lösa en osäker försörjningssituation under sämre tider.96 Emigratio-
nen uppfattades av samtiden periodvis som ett tecken på jordbrukets och den 
framväxande industrins svårigheter att suga upp ett överskott av arbetskraft 
under sämre tider, och bidrog till att sätta fokus på arbetsmarknadens funk-
tionssätt.  

Av stor betydelse för den offentliga konjunkturbevakningen var yrkes-
sammansättningens förändring. Andelen industrianställda växte i förhållande 
till andelen anställda inom jordbruket.97 Flera faktorer samverkade till denna 
strukturella förändring av arbetsmarknaden till exempel avlägsnandet av en 
rad institutionella hinder för arbetskraftens rörlighet, 98 och den framväxande 

                                                      
92 Hagberg, Walldov (2000), s. 30f. Jörberg (1961), s. 310. 
93 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870-1915 (1919), s. 352. 
Johansson (1991), s. 128 och 146f. Krisen på Balkan började på allvar under år 1909 och kom 
att eskalera fram till skotten i Sarajevo i augusti 1914.  
94 Fihn (2005), s. 48ff. Edvinsson (2005), s. 256f. Bokholm (1995), s. 66ff. Statistisk årsbok 
(1914), tabell 3, s. 3. [Palmstierna] (1908), passim. Palmstierna (1910), passim. 
95 Ohlander [Kälvemark] (1972), s. 43ff. Se även: Carlsson, Rosén (1980), s. 365f. 
96 Se Ann-Sofie Ohlanders [Kälvemarks] genomgång av landshövdingarnas femårsberättelser 
mellan åren 1861-1900. Ohlander [Kälvemark] (1972), s. 43ff. Se även: 1904 års riksdag, 25 
februari, MAK, nr 207, Ernst Beckman, s. 2ff. 
97 Arbetslöshetsutredningen (1931), s. 15. 
98 Lundh (2002), s. 70 och 74.  
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industrins förmåga att attrahera med högre löner99 i förhållande till jordbru-
ket.100 Strukturomvandlingen var inte problemfri. Flera av de framväxande 
industrierna var exportberoende och således beroende av hur den internatio-
nella konjunkturen utvecklades.  

Kombinationen av uppkomsten av en fri lönearbetarklass i främst städer-
na som för sin försörjning blev alltmer beroende av konjunkturerna, och den 
återkommande arbetslösheten som följde av en konjunkturnedgång, kom att 
bli ett politiskt brännande försörjningsproblem för inte minst stadskommu-
nerna.101 Säsongarbetslösheten blev alltmer framträdande vintertid i flera 
städer på grund av att byggverksamheten eller annan säsongberoende verk-
samhet inskränktes. Oviljan att lämna städerna vid en sämre säsong medför-
de uppkomsten av en begynnande permanent arbetslöshet i framförallt de 
större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö.102 Lokalt försökte 
flera städer lösa problemen genom att tillfälligt inrätta nödhjälpsarbeten, 
föreslå införandet av något slag av arbetslöshetsförsäkringar och att inrätta 
kommunala arbetsförmedlingar. De senare kom att spela en stor roll för för-
medlingen av arbete inom staden och mellan staden och den omgivande 
landsbygden, och för mätningarna av ställningen på arbetsmarknaden. Detta 
blev särskilt viktigt vid sämre tider. De ovan nämnda faktorerna bidrog alla 
till att skapa förutsättningarna för införandet av en offentlig konjunkturbe-
vakning.  

2.2.1 1907 års kris och behovet av framförhållning i den 
offentliga produktionen 
Åren mellan 1893 och 1914 kan karakteriseras som en längre expansionspe-
riod, med några undantag. 1893 utgjorde botten på en lågkonjunktur men 
därefter följde en period av stark uppgång med vissa undantag som åren 
1900-1901,103 och 1904 även om dessa nedgångar påverkade svensk ekono-
mi i mindre grad.104 Den stora och allvarliga konjunkturnedgången följde på 
krisen 1907, och är viktig för tillkomsten av konjunkturöversikten 1914.  

1907 års kris ses av forskningen som en i första hand finansiell kris. Kri-
sen blossade upp i början av 1907 för att relativt snabbt klinga av sommaren 
1908. Den hade sitt ursprung i en plötslig likviditetskris i London 1906, till 
följd av ett guldutflöde till Förenta staterna samma år. Forskning om krisens 

                                                      
99 Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870-1915 (1919), s. 361, 
tabell 346. Se även: Dahmén (1950), s. 23 och 77f. 
100 Emigrationsutredningen (1912), s. 7ff. Statistisk översikt av det svenska näringslivets 
utveckling åren 1870-1915 (1919), s. 361, tabell 346. 
101 Arbetslöshetsutredningen (1931), s. 14ff. Ohlsson, Olofsson, (1998), s. 71ff. 
102 Arbetslöshetsutredningen (1931), s. 16ff. Se även: Meddelanden från K. Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik, MKAA (1910):12, s. 975. 
103 Jörberg (1961), s. 284 och 286. 
104 Jörberg (1961), s. 307. 
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upphov pekar mot att en naturkatastrof kan ha varit den utlösande faktorn; 
jordbävningen i San Francisco i april 1906. En rad försäkringsbolag i Fören-
ta Staterna liksom i England och Tyskland tvingades att betala ut mycket 
stora ersättningar.105 Utbetalningarna gjordes till stor del via gulduttag från 
bland annat Bank of England som tvingades till extra ordinära åtgärder för 
att vända guldutflödena, bland annat kraftiga diskontohöjningar. En rad län-
der tvingades följa efter för att skydda sina guldreserver.106 Finanskrisen fick 
härigenom en snabb spridning, en följd av bankväsendets och finansmarkna-
dernas tilltagande integrering.  

Hösten 1907 nådde den internationella finanskrisen Sverige.107 Den spreds 
till Sverige på grund av att de svenska affärsbankerna hade ökat sin korta 
upplåning i utländska banker kraftigt mellan åren 1905 och 1908. I maj 1907 
hade bankernas nettoskuld nått en topp på cirka 104 miljoner, och flera ut-
ländska banker hade då börjat återkalla sina lån.108 För att kunna hantera 
situationen vände sig de svenska bankerna till riksbanken för att få tillgång 
till utländsk valuta. Samtidigt tvingades affärsbankerna föra en mer restriktiv 
utlåningspolitik. Det drabbade framförallt den inhemska byggsektorn som i 
det närmaste lamslogs en period våren 1908.109 Riksbanken blev starkt kriti-
serad för att ha fört en lågräntepolitik under de goda åren 1906 och 1907 
vilken bidrog till en både överhettad och starkt belånad svensk ekonomi.110  

Inte enbart företag kom att stå inför stora svårigheter utan också kommu-
nerna, främst stadskommunerna, visade sig ha tagit betydande kortfristiga 
lån för att finansiera utbyggnaden av den egna servicen.111 Utbyggnaden 
finansierades både genom skatter och lån.112 Staten ökade samtidigt sina 
inkomster och utgifter kraftigt; påtagligt är statsinkomsternas ökning efter 
1890.113 

Enligt ett par utredningar var det den korta upplåningen som både kom att 
bidra till en besvärande skuldbörda för stadskommunerna och fördjupade 

                                                      
105 Odell, Weidenmier (2004): 4, s. 1002ff. Odell, Weidenmier (2004): 4, s. 1020f. 
106 Se: Economist (1907), 23 Febr. Hagberg, Walldov (2000), s. 25. 
107 Forskningen om 1907 års kris och dess effekter på svensk ekonomi är inte speciellt omfat-
tande. Krisens orsaker och förlopp finns dock beskrivna i en framlagd magisteruppsats från 
2000. Se: Hagberg, Walldov (2000). 
108 Hagberg, Walldov (2000), s. 31f. Affärsvärlden (1908), 27 februari, s. 274. Schön (2000), 
s. 263. Se även: Dagens Nyheter (1907), 15 november. 
109 Fritz (1994), s. 291. Jacobsson (2000), s. 72 och 136f. Se även: Stockholms Dagblad, 
(1908), 24 mars. 
110 Riksbankens räntepolitik utlöste en debatt mellan nationalekonomen Gustav Cassel och 
vice riksbankfullmäktige Karl Langenskiöld om tidpunkten för anpassningen av riksbankens 
diskonto till de utländska finansmarknadernas. Cassel (1908), s. 65-69. Affärsvärlden (1908), 
18 juni, s. 790-793. Langenskiöld (1908), s. 3-6. 
111 Palmstierna (1910), s. 6. 
112 Dahlgren, Stadin (1990), s. 69ff. Se: [Palmstierna] (1909), s. 14-15. Palmstierna (1910), s. 
28ff. 
113 Höijer (1914), s. 346f. Widell (1900), s. 18-21. Se även: Gårestad (1987), s. 73-76 och 83-
84. Montgomery (1921), särskilt s. 135 och framåt, och s. 194ff. 
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den finansiella krisen.114 Stadskommunernas upplåning kom att kritiseras av 
riksbanken.115 Städernas tillväxt var en starkt bidragande orsak till den upp-
komna situationen, med stigande kostnader för investeringar i bostäder, sti-
gande arbetskraftskostnader, dyrare industrietableringar etc.116  

Krisen 1908 ledde till en hög men svårberäknad arbetslöshet, enligt bland 
annat arbetsförmedlingarnas statistik över antalet sökanden per ledig plats. 
Några exakta uppgifter över antalet arbetslösa gick inte att få fram på grund 
av bristen på arbetslöshetsstatistik. Hösten 1908 lät regeringen Kommerskol-
legium utreda arbetslösheten.117 Kommerskollegium kom fram till att bety-
dande arbetslöshet var att vänta bland flera av stadskommunerna inför 1909. 
Hur omfattande den skulle bli kunde inte Kommerskollegium ge besked om 
utan föreslog att en arbetslöshetsräkning skulle göras, vilken också genom-
fördes i början av 1909. Under de därpå följande åren framfördes förslag i 
riksdagen om olika politiska åtgärder mot arbetslöshet som nödhjälpsarbe-
ten, arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och inte minst konjunkturut-
jämnande arbeten.118 Förslagen på konjunkturomfördelande arbeten är av 
direkt betydelse för konjunkturöversiktens tillkomst. Idén om en bättre fram-
förhållning i planläggningen av den offentliga produktionen över en kon-
junkturcykel är central.119 Som ekonomisk-politisk åtgärd var konjunkturom-
fördelade arbeten i sig ingen nyhet utan ingick i en tidigare förd politik att 
vid behov inrätta allmänna arbeten. Exempel på detta går att finna i Sverige, 
England, Frankrike och Tyskland.120 Det nya var att statsmakten med hjälp 
av den ekonomiska statistiken kunde få en bättre framförhållning i sin plane-
ring av konjunkturomfördelande arbeten.  

Politiskt hörde tillkomsten av den offentliga konjunkturbevakningen 
hemma inom arbetarfrågan, dvs. bland sådana åtgärder från statens sida som 
syftade till att förbättra ”arbetsklassens ställning hufvudsakligen i ekono-
miskt, socialt och politiskt hänseende”.121 Det var stadsindustrins arbetare 
och deras sociala situation som stod i fokus, och som städernas representan-
ter på olika sätt försökte politiskt hantera i riksdagen.  

Arbetarfrågan kom också i fokus genom de många konflikterna på ar-
betsmarknaden. Jane Cederqvist har i sin avhandling Arbetare i strejk visat 

                                                      
114 [Palmstierna] (1909), s. 2. Se även: Palmstierna (1910), s. 5 och 33-34. Se även: Palmsti-
erna, Erik, (1910), 25 oktober. 
115 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 7ff. Svenska stadsförbundets tidskrift (1909), s.24. 
116 Palmstierna (1910), s. 33-34. Palmstierna (1907). [Palmstierna] (1908), s. 13ff. 
117 Huss (1908a). 
118 CSA – Centralförbundet för socialt arbete – spelade en stor roll för att lyfta av arbetslös-
hetsfrågan till en högre politisk nivå när man 1906 anordnade sin kongress om fattigvård och 
folkförsäkring Kongressen för fattigvård och folkförsäkring (1907). 
119 Heckscher (1907), se Kongressen för fattigvård och folkförsäkring, s. 235 ff. 
120 Olofsson (1996), s. 97ff. Se även: Bihang nr 27 till Beredningsutskottets utlåtanden och 
memorial för år 1895 (1895), s. 134ff. och 144-171. Harris (1972), s. 334ff. Topalov (1994), 
s. 390ff. Abramson Heilman (1991), s. 326ff. och 338ff. 
121 För en bakgrund, se: Forsell (1888), s. 1-97. Nordisk familjebok, (1890), 1. uppl., uo: 
arbetarfrågan. 
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hur strejkfrekvensen ökade från 1860-talet och framåt, för att nå en kulmen 
sommaren 1908 då arbetsmarknaden stod inför en hotande allmän lockout 
samtidigt som LO övervägde en storstrejk.122 Inget av detta förverkligades. 
Efter 1908 kom arbetarfrågan att accentueras ytterligare liksom arbetslös-
hetsfrågan.123 Storstrejken sommaren 1909 förstärkte oron och gav ytterliga-
re näring åt den offentliga debatten om problemen på arbetsmarknaden och 
vilka åtgärder som skulle sättas in i förebyggande syften. Debatten om kon-
junkturomfördelande arbeten utgjorde en del av dessa åtgärder i likhet med 
inrättandet av den månatliga konjunkturöversikten. Samtidigt fanns en arbe-
tarrörelse som verkade aktivt för krav på politisk demokrati, vilket inte minst 
den politiska storstrejken 1902 hade visat.124  

2.3 Riksdagens sammansättning 
Såväl förslaget på en offentlig arbetsstatistik som krisbarometern drevs i 
riksdagen av ledamöter med stadsintressena för ögonen. Under den period 
konjunkturbevakningsprojekten tillkom genomgick riksdagen stora föränd-
ringar i sin sammansättning som gynnade stadsintressena. Valbarheten till 
tvåkammarriksdagen från 1867 innebar att landsbygden respektive städerna 
skulle få mandat i proportion till befolkningsmängden.125 Mellan åren 1867 
och 1911 förändrades i riksdagens sammansättning till förmån för industrins, 
handelns och arbetarnas representation. Statsvetenskaplig forskning visar att 
den här utvecklingen påbörjades redan efter tvåkammarriksdagens införande. 
Det var en konsekvens av generellt ökande realinkomster, vilka gradvis ur-
holkade de statiska reglerna för valbarheten till riksdagen.126 Valbarheten 
byggde som bekant på ålder, förmögenhet och inkomst.  

Valcensus till första kammaren var fördelaktigt för framförallt Stockholm 
och Uppsalaregionen fram till rösträttsreformen 1908.127 Generellt minskade 
andelen godsägare och större hemmansägare genom tvåkammarriksdagens 
införande. Industrialiseringen innebar att de högre samhällsskikten i första 

                                                      
122 Cederqvist (1980), s. 66. Schiller (1967), s. 73ff. och 117f. 
123 Cederquist (1980), s. 33-38. Möller (2007), s. 48-60. Carlsson, Rosén (1980), s. 465-469. 
124 Se: Lundberg (2007), del IV. Cederqvist (1980), s. 35. 
125 Antalet ledamöter var inte fixerat utan ökade i proportion till befolkningsökningen och hur 
denna fördelades mellan stad och landsbygd. Andra kammaren bestod 1867 av 190 ledamöter 
varav 135 företrädde landsbygdsvalkretsarna och 55 stadsvalkretsarna. Första kammaren 
representerades 1867 av 125 ledamöter. Asker (2007), s. 69f. 
126 Sandström (1936), s. 107ff. Hartmann (1936), s. 128ff. Nyman (1966), s. 25-38. Jörberg 
(1984), s. 33. Enligt Jörberg bidrog löneutvecklingen till detta. De svenska arbetarlönerna 
hade 1905 passerat de tyska och franska. Endast England och Förenta staterna hade högre.  
127 Enligt Sandström bidrog förmögenhet, den långa perioden av arvodeslöshet och valbarhet 
oberoende av hemort till denna förskjutning. Landstingen kunde inte alltid finna kandidater 
som uppfyllde kraven på valbarhet till första kammaren. De vände sig då till Stockholm-
Uppsala där det fanns en rad personer som uppfyllde kraven. Sandström (1936), s. 101f., 106, 
och 113f. 
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kammaren fick ge vika för representanter för lägre inkomstskikt som repre-
senterades av de så kallade fria yrkena, handeln och industrin.128 Denna 
grupp utgjorde också kärnan av stadsnäringarna inom första kammaren. 

Valcensus till andra kammaren gynnade också stadsrepresentationen. 
Handeln och industrin kom att utgöra en stor del av städernas representation 
under den period avhandlingen studerar även om landsbygdens ledamöter 
fortfarande dominerade kammaren.129 Andra kammaren genomgick en lik-
nande förändring i sin sociala sammansättning när det gällde utbildnings-
bakgrund. De högutbildade minskade i förhållande till dem med lägre ut-
bildning.130 Den stora förändringen utgjordes av att arbetarrepresentationen 
från 1894 kom att öka kraftigast relativt övriga grupper i kammaren fram till 
1912, och att de fria yrkena ökade sin andel av stadsrepresentationen kring 
sekelskiftet.131 

Stadsrepresentationens oproportionella ökning i förhållande till landsbyg-
den skapade spänningar mellan de två grupperna. Landsbygdens represen-
tanter i andra kammaren arbetade aktivt för en begränsning av stadsrepresen-
tationen och 1894 gjordes den så kallade vingklippningen mot städerna.132 
Rösträttsreformen 1907-1909 möjliggjorde en snabbare omvandling av riks-
dagens sammansättning samtidigt som de första stegen mot partiväsendets 
etablering togs.133  

2.4 Konjunkturbevakningens inspirerationskällor: 
arbetsstatistiken och de ekonomiska barometrarna  
Efter genomgången av de ekonomiska och politiska sammanhangen kommer 
de resterande avsnitten av kapitel 2 att behandla den statistiska kontext i 
vilken de två bevakningarna kan inordnas. Det här avsnittet tar upp de sam-
manhang ur vilka arbetsstatistiken och de ekonomiska barometrarna växte 
fram. Generellt kan sägas att de statistiska förutsättningarna för uppkomsten 

                                                      
128 Sandström (1936), s. 112, 118 och 122. Sköld, Halvarsson (1966), s. 406ff. Bodström 
(1956), s. 24. 
129 Hartmann (1936), s. 140. Enligt Hartman hängde det samman med representationsbe-
stämmelserna för skilda valkretsar. Större städer fick dubbelt så många representanter per 
invånare som landsbygden, mindre städer fick tre gånger så många. Även om städernas be-
folkningsandel var liten totalt fick de härigenom en förhållandevis god representation i andra 
kammaren, cirka 25-30 procent av kammaren. Hartmann (1936), s. 129.  
130 Hartmann (1936), s. 142. Wåhlstrand (1936), s. 166. 
131 Brusewitz (1936), s. 221f. Wåhlstrand (1936), s. 164. 
132 Asker (2007), s. 69f. Vingklippningen innebar att antalet ledamöter i andra kammaren 
fixerades till 150 för landsbygden och 80 för städerna samt att antalet ledamöter i första kam-
maren skulle uppgå till 150. 
133 Rösträttsreformen innebar bland annat att alla män över 24 år fick rösträtt till andra kam-
maren medan valbarhetscensus till första kammaren sänktes till antingen innehav av fastighet 
av minst 50 000 kronor eller minst 3 000 kronor i årlig inkomst. Sköld, Halvarsson (1966), s. 
410. 



 45 

av en konjunkturbevakning grundlades under 1800-talet. I sin monografi 
Contributions to the history of statistics pekar Harald Westergaard på att 
arbetsstatistiken i likhet med den ekonomiska statistiken och de ekonomiska 
barometrarnas tillkomst på 1880-talet var resultatet av ett behov av offentli-
ga kvantitativa undersökningar av de förändringar industrisamhället medför-
de i ekonomiskt och socialt hänseende.134  

Arbetarfrågan kom tidigt att studeras av enskilda och av olika statistiska 
sällskap.135 I England inledde Board of Trade’s statistiska avdelning 1832 
studier av arbetarfrågan.136 Som regel var det arbetarnas bildning som under-
söktes men även deras sociala förhållanden. En stor roll för arbetarfrågan 
spelade tillkomsten av de internationella statistikkongresserna, från 1853 och 
framåt.137 Under den första kongressen 1853 introducerades också arbetar-
frågan som industrisamhällets stora ekonomiska och sociala fråga.138 Emel-
lertid var det inte förrän i samband med att 1870- och 1880-talens depression 
och stagnation drabbade de industrialiserade länderna som behovet av of-
fentliga kvantitativa studier av arbetarfrågan kom att aktualiseras på allvar 
av statsmakten.139 Under de två årtiondena inrättades offentliga arbetsstatis-
tiska byråer som en respons på den okunskap som rådde om arbetarnas lev-
nadsvillkor. I spridningen av den statistiska kunskapen om olika förhållan-
den i samhället spelade framväxten av olika arbetsstatistiska byråer en stor 
roll.  

De första större offentliga undersökningarna som rörde arbetarna syssel-
sättning tycks ha gjorts i Förenta Staterna genom den år 1869 grundade Mas-
sachusetts Bureau of Statistics. Syftet var att närmare undersöka barn- och 
kvinnoarbetet i industrierna, arbetstidens längd, löner etc. Byrån fick snabbt 
flera efterföljare i de olika delstaterna runt Massachusetts och 1885 bildades 
den federala Bureau of Labor.140 Därefter grundades motsvarande byråer i 
England 1886 och Frankrike 1891 efter amerikanskt mönster.  

                                                      
134 Westergaard (1932), s. 141ff., 184f. och 191-207, om ekonomisk barometer s. 205 och s. 
238f.  
135 Ett exempel är norrmannen Eilert Sundhs undersökningar under 1850-och 1860-talen. Se: 
Nordisk familjebok, uo: arbetsstatistik, (Ernst Beckman). Se även: Cullen (1975), s. 77ff. och 
105ff. Berg (1980), s. 297ff. 
136 Brown (1958), s. 20ff. 
137 De internationella statistikkongresserna sammanträdde första gången 1853 i Bryssel däref-
ter 1855 i Paris, 1857 i Wien, 1860 i London, 1863 i Berlin, 1866 i Florens, 1869 i Haag, 
1872 i St. Petersburg, 1874 i Stockholm, 1876 i Budapest. De efterträddes av det år 1885 
inrättade Internationella statistiska institutet, se: Nixon (1960), s. 12. 
138 Levi (1854), March, s. 10-11. 
139 Topalov (1994), s. 62ff., 240ff.och 269ff. Keyssar (1986), s. 18ff., och 22ff. Harris (1972), 
s. 51ff. 
140 Clague (1968), s. 3-5. 
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I Tyskland hade en Rikskommission för arbetsstatistik grundats 1892,141 
men inte förrän 1902 etablerades en fastare organisation för den. Enligt stati-
stikhistorikern Adam Tooze var de arbetsstatistiska undersökningarna i 
Tyskland underordnade rikskanslern vilket försvårade opartiskhet. Den offi-
ciella statistikproduktionen var förenad med svårigheter överhuvudtaget i 
Tyskland. Det fanns betydande motsättningar mellan företrädarna för den 
tunga tyska industrin och den officiella statistikens representanter.142 Den 
tyska industrin såg de officiella statistikundersökningarna över förhållandena 
i industrin som en förlängning av vad de så kallade katedersocialisterna med 
Gustav Schmoller i spetsen predikade.143 

De ovan redovisade forskningsresultaten visar hur de arbetsstatistiska by-
råerna genom att följa och registrera ställningen på arbetsmarknaden bidrog 
till en gradvis omdefiniering av arbetslöshetsbegreppet från att i första hand 
ha varit självförvållad av individen till att definieras som ofrivillig arbetslös-
het, förorsakad av industrikonjunkturen.144 Omdefinieringen skedde med 
hjälp av arbetslöshetsräkningar som i Förenta Staterna, genom månatliga 
insamlingar av statistik över antalet sysselsatta medlemmar i ett fackförbund, 
eller med hjälp av arbetsförmedlingarnas statistik över antalet arbetssökande 
per ledig plats.145 De allt längre tidsserierna över läget på arbetsmarknaden 
visade hur förändringar i arbetslösheten följde industrikonjunkturens varia-
tioner.146 I början av 1900-talet hade det engelska Board of Trade och frans-
ka Office du Travail byggt upp långa tidsserier över hur läget på arbets-
marknaden regelbundet fluktuerade säsongmässigt och konjunkturellt. Ar-
betslösheten blev ett samhälleligt problem och fordrade nya lösningar. På det 
Internationella statistiska institutets möte 1905 hade statistiker från England, 
Frankrike och Tyskland i en gemensam session diskuterat arbetslöshetsbe-
greppets förändrade innebörd.147 Hösten 1906 arrangerades i Milano en in-
ternationell kongress för åtgärder mot arbetslöshet. Henning Elmquist hade 
blivit inbjuden i sin egenskap av styrelsemedlem i Stockholms stads arbets-

                                                      
141 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 13. Topalov (1994), s. 269ff. I England Board 
of Trade Labour Department, 1886. I Frankrike, Office du Travail, 1891. I Tyskland, Riks-
kommissionen för arbetsstatistik, 1892. Se även: Nordisk familjebok, uo: arbetsstatistik och 
Topalov (1994), s. 280-311. 
142 Tooze (2001), s. 56f. 
143 Balabkins (1988), s. 31ff. 
144 Topalov (1994), s. 269ff. och 390ff. Keyssar (1986), s. 342ff. Salais, Baverez, & Reynaud 
(1986), s. 56f. Harris (1972), s. 33f. 
145 Keyssar (1986), s. 342ff. Whitefield (1993), May, s. 178. Schloss (1893): 1, s. 44f. Abram-
son Heilman (1991), s. 183ff. 
146 Davidson (1972), s. 255ff. 
147 Topalov (1994), s. 285. Topalov (1994), s. 67.  
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förmedling men tackat nej.148 I England ledde arbetslöshetsundersökningarna 
till en omprövning av arbetslöshetsfrågan.149 

De tidigare traditionella nödhjälpsarbetena förmådde inte dämpa arbets-
lösheten i den utsträckning som önskades. Istället lanserades nya lösningar 
som arbetslöshetsförsäkring och arbetsförmedling och ökade satsningar på 
konjunkturomfördelande arbeten.150 Linda Abramson Heilman visar hur 
Bismarckadministrationen i Tyskland sedan 1870-talet hanterade den åter-
kommade arbetslösheten med mer eller mindre lyckade försök att omfördela 
offentliga arbeten.151 

Det här slaget av ekonomisk politik förutsätter kunskaper om tidpunkten 
för en vändning i konjunkturen. För att det ska vara möjligt fordras breda 
ekonomisk-statistiska sammanställningar över längre tidsperioder. Under 
1800-talet hade det utvecklats en statistisk mätdiskurs, dvs. en allmänt spridd 
uppfattning om betydelsen av enhetliga begrepp, användningen av samma 
mått, gemensamma beräkningsmetoder och behovet av att presentera längre 
statistikserier i tabell eller grafiskt, uppställda efter vissa gemensamma prin-
ciper som har framgått av avsnitt 1.4.  

Under senare delen av 1800-talet uppmärksammades den ekonomiska-
statistikens möjligheter att mäta tillståndet och förändringen över tiden i ett 
land eller region.152 Det är i det här sammanhanget de ekonomiska indikato-
rerna introduceras, som instrument för att identifiera en svängning i konjunk-
turen. Deras ursprung går att spåra till ett förslag framlagt på Internationella 
statistiska institutets möte i Rom 1887 genom den österrikiske statistikern 
och ekonomen Frans Xavier de Neumann-Spallart.153 Idén mottogs väl och 
bidrog till konstruktionen av en rad ekonomiska barometrar därefter.154 I 
samband med 1907 års kris beslöt man från officiellt håll i Frankrike att ta 
fram en ekonomisk barometer i syfte att förvarna om en vändpunkt i kon-
junkturen.155 Med hjälp av de ekonomiska indikatorerna hoppades man från 
nu få ett instrument med vars hjälp man skulle kunna konjunkturomfördela 

                                                      
148 Elmquist ersattes av disponenten Erik Hjort. [Hjort] (1907).  
149 Det var den 1905 tillsatta kommissionen Royal Commission on the Poor Laws and Relief 
of Distress som bland annat fick detta till uppdrag. Se: Harris (1972), s. 247f. och Olofsson, 
(1996), s. 174. 
150 Topalov (1994), ch. 14, Nouveaux langages: réforme sociales et revolution statistique. 
Harris (1972), ch. VI, A scientific policy for the unemployed. Blaug (1985), s. 672. 
151 Abramson Heilman (1991), s. 326ff. 
152 Neumann-Spallart, (1887), s. 150-159. Se även: Wagemann (1930), s. 122. Westergaard 
(1932), s. 205. Underdånigt betänkande och förslag rörande inrättandet af ett statistiskt 
embetsverk (1856), s. 167.  
153 Neumann-Spallart (1887), s. 150-159. Neumann-Spallart var välkänd bland svenska sta-
tistiker under sin tid. Sundbärg (1899), s. 14. Flodström (1901), s. 58. Se även: Wagemann 
(1930), s. 122. Topalov (1994), s. 273ff. Nixon (1960), s. 12ff. Westergaard (1932), s. 205. 
Hellroth (2000), s. 38ff. 
154 Armatte (1992): 1-2, s. 102ff. 
155 Topalov (1994), s. 404ff. 
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redan planerad offentlig produktion. Denna idé var den den direkta inspira-
tionskällan till Erik Palmstiernas förslag om en svensk krisbarometer 1910. 

Svenska statistiker som F. T. Berg, bröderna Karl och Elis Sidenbladh, 
Pontus Fahlbeck, Gustav Sundbärg och Isidor Flodström följde den interna-
tionella statistikutvecklingen, inte minst genom kontakter med de internatio-
nella statistikkongresserna, tidskrifter etc.156 I sammanhanget kan nämnas 
andra sammanslutningar som också bidrog till spridningen av det statistiska 
tänkandet i Sverige som Nationalekonomiska Föreningen, bildad 1877. Den 
bestod till stor del av handlare, köpmän, ekonomer, statistiker, politiker, 
vetenskapsmän m.fl. Föreningen sammanträdde regelbundet flera gånger per 
år sedan starten för att diskutera aktuella ekonomiska och politiska frågor.157 
Statistiska föreningen bildades 1901 och blev en central mötesplats för sta-
tistiker, nationalekonomer, ämbetsmän och politiker.158 Enskilda statistiker 
som Isidor Flodström publicerade flera bidrag om statistikens betydelse för 
belysandet av det ekonomiska tillståndet i landet.159  

2.5 Kommerskollegium och SCB  
Uppkomsten av de arbetsstatistiska byråerna liksom Neumann-Spallarts 
förslag från 1887 utgjorde grogrunden för ett nytt sätt att statistiskt följa 
förändringar i samhället. Vilken kapacitet fanns då inom den svenska stats-
förvaltningen att anpassa sin statistikproduktion till de nymodigheter som 
höll på att etableras på det statistiska området? Med kapacitet avses såväl de 
organisatoriska förutsättningarna som de statistiska kunskaperna. Det är 
svårt att mäta det senare hos de de olika statistikproducerande verk och 
myndigheter som arbetade fram underlaget till den officiella statistiken.160 
Det bör påpekas att en formell statistisk utbildning på högre nivå etablerades 
först på 1890-talet, som en del av ämnet statsvetenskap vid Lunds universi-
tet. 1906 lades motioner i riksdagen om en professur i ämnet.161 Emellertid 
går det att ifrågasätta om det just är kunskaperna om olika statistiska meto-
der som var det stora problemet. Snarare låg kapacitetsproblemet på ett or-
ganisatoriskt-administrativt plan. 

                                                      
156 Sjöström (2002), s. 171 och 186. Höjer (2001), s. 242ff. Se även: Lundgren (2004), s. 
278ff. 
157 För en historik se: Henriksson (2002), nr 6. 
158 Sjöström, (2002), s. 155f. 
159 Flodström (1899), s. 477-487. Flodström (1901). Flodström hade behandlat handelsstati-
stiken tidigare. Flodström (1898/99): 5.  
160 De som rekryterades till SCB fick en intern utbildning i statistiksammanställningar. Se: 
1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, [2] Statistiska centralbyrån, s. 12ff. 
161 Lönnroth (1985), s. 52. En delad professur i statistik och statskunskap fanns i Lund sedan 
några år och finansierades av privata medel. 1906 års riksdag, 24 januari, MFK, nr 12, om 
upprättandet av en professur i statistik vid vartdera av universiteten i Uppsala och Lund, 
friherre Trolle, s. 6. 1906 års riksdag, 24 januari, MAK, nr 20, om upprättandet av en profes-
sur i statistik vid vartdera av universiteten i Uppsala och Lund, J.E. Centerwall, s. 6. 
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I avhandlingen är det Kommerskollegium som står i centrum för upp-
byggnaden av en offentlig konjunkturbevakning.162 Det var Kommerskolle-
gium som fick i uppdrag att verkställa uppbyggnaden av en offentlig arbets-
statistik 1903 och därmed lägga grunden för en bevakning av arbetsmarkna-
den och det var detta organ som fick i uppdrag 1914 att sammanställa den 
månatliga konjunkturöversikten. För att förstå Kommerskollegiums roll i 
statistikproduktionen ska något sägas om hur den officiella statistikproduk-
tionen var organiserad.  

Efter statistikreformen 1858 ersattes den gamla Tabellkommissionen av 
Statistiska tabellkommissionen som kom att rymma två avdelningar, Statis-
tiska beredningen och Statistiska centralbyrån, SCB.163 Statistiska bered-
ningens uppgift var att se till att statistikproduktionen gjordes på ett enhetligt 
vis, och att vara ett samordnande och rådgivande organ. SCB:s huvudsakliga 
uppgift blev att ställa samman den inkommande statistiken från förvaltning-
ens olika delar, för publicering i Bidrag till Sveriges officiella statistik, BI-
SOS. Med officiell statistik avsågs offentliggörandet av årliga generella 
sammanställningar i BISOS som syftade till att mäta förändringar i samhäl-
let. De ingående statistiska uppgifterna skulle vara definitivt fastställda och 
uppställda på ett likartat vis samt inte innehålla teoretiska resonemang av 
statsekonomisk eller av förvaltningskaraktär.164 Det officiella underströks av 
att publikationen BISOS fick ett enhetligt utseende och att varje statistikom-
råde fick sin egen littera som t.ex. A) Befolkningsstatistik.165 Statistiken pub-
licerades med två års eftersläpning. 

1871 tillkom Sveriges officiella statistik i sammandrag, SOSIS, för att för-
se ”den offentliga diskussionen” med tillgängliga statistiska upplysningar.166 
Här åsyftades riksdagen, tidningspressen och allmänheten. Sammandragen 
publicerades därefter varje år i Statistisk tidskrift, i regel i första numret och i 
en särskild sektion. Det betyder att statistisk information ur BISOS blev 
snabbare tillgänglig.  

                                                      
162 Sedan grundandet 1659 har Kommerskollegium haft en central roll i förverkligandet av 
centralmaktens handelspolitik. Under 1800-talet fick ämbetsverket ett allt större ansvar för 
sammanställningen av näringsstatistiken. Almquist (1914), s. 198ff. Se även: Gerentz (1951), 
s. 374-383, och Hall (red) Magnusson (2001), s. 93ff. och 100.  
163 Underdånigt betänkande och förslag rörande inrättandet af ett statistiskt embetsverk 
(1856), s. 169, 191f., och 194-202.  Se även: Flodström (1901). 
164 Berg (1860-1862b), s. 57.  
165 Sundbärg (1891-1902), s. 77f. 
166 Sveriges officiella statistik i sammandrag (1870). Statistisk tidskrift, (1871), SOSIS gavs ut 
mellan åren 1870 och 1912. SOSIS gavs ut både som egen publikation 1870, och från 1871 
som en del av Statistisk tidskrift. SOSIS utkom mellan åren 1870 och 1912. se: Statistisk 
tidskrift, 1908:2-1912:2. Första sammanställningen gjordes av Elis Sidenbladh. Syftet var att 
tillhandahålla de viktigaste statistiska uppgifterna om tillståndet i Sverige Det betyder att 
aktuell statistisk informationen ur BISOS blev tillgänglig för riksdagen under vinter/våren. 
Mellan åren 1872 och 1905 gjordes sammandraget av Karl Sidenbladh, mellan 1906 och 1912 
av Ludvig Widell. 1914 ersattes SOSIS av Statistisk årsbok. 
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Förvaltningens statistikproduktion bestod inte enbart av en officiell stati-
stik utan också av en offentlig som inte publicerades i BISOS. Denna utgjor-
des av månatlig eller kvartalvis utgiven statistik och publicerades som regel i 
Post & Inrikes Tidningar, ofta i särskilda bilagor till tidningen. Exempel på 
viktig statistik som trycktes här var den månatliga handelsstatistiken, Statens 
järnvägars månatliga inkomster och utgifter, riksbankens ställning, månatliga 
spannmålspriser, statsverkets inkomster av tullmedel, etc.167  

Den officiella statistikproduktionen ökade kraftigt under andra halvan av 
1800-talet. BISOS växte ansenligt i omfång sedan statistikens inrättande 
1858 och omfattade 1884 23 statistikområden.168 Den ökande statistikpro-
duktionen gjordes utan motsvarande resurstilldelningar till statsförvaltning-
en. Mot slutet av 1800-talet kritiserades den officiella statistikproduktionen 
för att vara långsam och oenhetlig,169 speciellt Statistiska beredningen ansågs 
ha brustit i sin samordnande roll.170 Kapaciteten var således otillräcklig för 
att möta det ökande behovet av officiell statistik.  

I 1905 års statsverksproposition finns en beskrivning av SCB över svårig-
heterna att tillgodose allmänhetens ökade efterfrågan på officiell statistik.171 
SCB framhävde särskilt produktionen av Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
femårsberättelser, där SCB stod för såväl utgivningen som sammanställning-
en av sammandragen. Av redogörelsen framgår att sidomfånget för sam-
mandragen hade ökat liksom tidsutdräkten att publicera femårsberättelserna, 
från de urprungligen planerade fyra åren till fem år. Huvudorsaken var att 
SCB producerade den officiella statistiken med i stort samma personalstyrka 
sedan 1879. Följden blev att SCB hade tvingats till prioriteringar vilket för-
klarade ojämnheten i statistikproduktionen. Centralt här är att SCB jämförde 
med bland annat förhållandena på Kommerskollegium som ansågs likvärdi-
ga.172 

Kommerskollegium hade sedan 1858 års statistikreform i uppdrag att bi-
dra till sammanställningarna av årsberättelserna för bergshanteringen, hant-
verk och fabriker, inre sjöfarten och utrikeshandeln, för införande i BISOS. 
Ämbetsverkets bidrag till näringsstatistiken kom att periodvis under 1800-
talet bli hårt kritiserat. En vanlig kritik rörde exempelvis formulären till pri-
märstatistiken som inte ansågs motsvara de faktiska förhållandena i ekono-
min och som gjorde det svårt för olika aktörer att ”föra bok” över konjunk-

                                                      
167 [Sidenbladh] (1888), s. 183-199. Annan viktig ekonomisk information meddelades också i 
Post & Inrikes tidningar som växelkurser och börspriser, från Stockholms börs, börsen i 
Hamburg, Köpenhamn och Göteborg. Dessa uppgifter publicerades två gånger i veckan. 
168 Samtliga BISOS är digitaliserade. Se: http://www.scb.se/Historisk statistik. Se: 1903 års 
riksdag, 16 maj, rskr, nr 130, s. 2. Av de 23 områdena svarade SCB självständigt för 7 av 
dessa.  
169 Statistiska kommittén (1910), s. 77-82. 
170 Statistiska kommittén (1910), s. 83. 
171 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, [2] Statistiska centralbyrån. 
172 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, [2] Statistiska centralbyrån, s. 9ff. 
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tursvängningarna inom industrin.173 Under 1800-talets andra hälft fördes 
förslag fram om att dra in eller omorganisera Kommerskollegium till ett 
departement eller en icke-kollegial styrelse för handel och näringar med 
byråer som hade till uppgift att ställa samman näringsstatistiken. 1885 före-
slog Kungl. Maj:t exempelvis en flyttning av näringsstatistiken till SCB men 
detta förslag föll 1888. Frågan avgjordes 1891 då det inrättades en statistisk 
avdelning på Kommerskollegium.174  

Den år 1905 tillsatta Statistiska kommittén hävdade i sin genomgång av 
Kommerskollegium att ämbetsverkets problem med näringstatistiken hade 
uppkommit redan i samband med 1854 års betänkande om en ny statistisk 
organisation. I betänkandet beaktades inte i tillräcklig omfattning näringssta-
tistikens betydelse, och någon närmare utredning om vilka personella behov 
Kommerskollegium hade för att arbeta fram den på ett tillfredställande sätt 
gjordes aldrig. Istället kom näringsstatistiken från 1861 att insamlas in och 
bearbetas på ämbetsverkets kammarkontor. 175 Dessutom hade tjänster dragits 
in vilket gjorde arbetet med näringsstatistiken omständligare.176 Statistiska 
kommittén ansåg att Kommerskollegiums tillkortakommanden med sin när-
ingsstatistik var frukten av en otydlig och obeslutsam inställning till ämbets-
verket från Kungl. Maj:t och riksdagen under en rad år.177  

1891 fick Kommerskollegium en ny organisation som kunde möta när-
ingslivets krav på en mer ändamålsenlig näringsstatistik.178 Då inrättades en 
särskild statistisk avdelning på Kommerskollegium med ökade resurser till 
sitt förfogande, och ämbetsverkets kapacitet som statistikproducent kom 
därefter att växa.179  

Kapacitetshöjningen låg på såväl ett organisatoriskt som kunskapsmässigt 
plan. Kunskapen rekryterades till ämbetsverket. Som förste aktuarie ut-
nämndes Hjalmar Gullberg, därtill anställdes en aktuarie, två amanuenser 
samt några kvinnliga biträden.180 Avdelningen kom gradvis att expandera 
under 1890-talet. 1895 knöts till avdelningen ytterligare en tredje amanuens 
med uppgift att påskynda sammanställning och publicering av årsberättel-
serna. 1896 förelade regeringen riksdagen ett ambitiöst förslag för statistiska 

                                                      
173 1886 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 8, J.H.G. Fredholm: ”Om tillägg till Kongl. förord-
ningen den 18 Januari 1864 angående utvidgad näringsfrihet i syfte att åvägabringa en när-
ingsstatistik”. 1886 års riksdag, 16 januari, MFK, nr 9, Herr J.H.G. Fredholm, om beviljande 
af anslag till utarbetande och tryckning af formulär till primäruppgifter för utarbetande af 
näringsstatistik. Fredholm tillhörde det liberala partiet och var en av Stockholms stads repre-
sentanter i andra kammaren. 1886 års riksdag, MFK, nr 9, s. 1. 
174 Statistiska kommittén (1910), s. 28ff. Gerentz (1951), s. 342-345. 
175 Statistiska kommittén (1910), s. 27f. 
176 Almquist (1914), s. 256f. 
177 Statistiska kommittén, (1910), s. 28-30. 
178 Almquist (1914), s. 247. 
179 Almquist (1914), s. 256f. Gerentz (1951), s. 344f., 354f. och 374ff. 
180 Gullberg, Hjalmar, 1847-1923, disputerade 1875 vid Uppsala universitet. Efter tjänstgö-
ring på Statistiska centralbyrån utsågs förste aktuarien Hjalmar Gullberg 2 januari 1892 till 
chef för Kommerskollegiums statistiska avdelning, se: Almquist (1914), s. 257. 
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avdelningen. Vid sidan av en allmänt ökad resurstilldelning föreslogs också 
ett större anslag för uppbyggnaden av en avdelning för socialstatistik, i linje 
med vad som hade gjorts i länder som England, Frankrike och Tyskland. 
Stora delar av budgetförslaget avstyrktes men riksdagen gick med på en viss 
anslagsökning så att ytterligare en aktuarie, en amanuens och några fler 
kvinnliga biträden kunde anställas. Riksdagen gick också med på att låta 
Kommerskollegium genomföra större enstaka studier av arbetsförhållandena 
inom olika branscher.181 Den första arbetsstatistiska undersökningen kom till 
stånd 1897 och behandlade bagerinäringen.182  

1902 lät riksdagen inrätta en fast avdelning för arbetsstatistiken på Kom-
merskollegium. Förslaget innebar att den statistiska avdelningen formellt 
delades i två: en näringsstatistisk och en arbetsstatistisk.183 Utvecklingen för 
den näringsstatistiska avdelningen fram till tiden strax före första världskri-
get kännetecknades av en stark expansion. Antalet anställda ökade liksom 
anslagen de första åren av 1900-talet. 1908 prioriterades handelsstatistiken 
av Kungl. Maj:t och den näringsstatistiska avdelningen fick en kraftig an-
slagshöjning.184 Anslagen justerades gradvis uppåt de följande åren för att i 
riksdagen 1912 i samband med en omorganisation av avdelningen höjas till 
72 325 kronor. Avdelningen kom då att bestå av en byråchef, två förste aktu-
arier, fyra aktuarier och tio kvinnliga biträden. Därtill tillkom extra biträden 
och amanuenser. Två år senare, 1914, tillkom en ny enhet inom den närings-
statistiska avdelningen med uppgift att sammanställa ekonomisk och kom-
mersiell information för allmänhetens och näringslivets räkning. Här ingick 
också konjunkturbevakning. Uppgifterna presenterades i en för ändamålet ny 
handelspublikation, Kommersiella Meddelanden. Periodikan kom ut två 
gånger i månaden. Avdelningen för näringsstatistik hade således växt kraf-
tigt under en tjugoårsperiod. 

Arbetsstatistikens fasta etablering på Kommerskollegium 1903 har de två 
historikerna J.A. Almquist och S. Gerentz har pekat på som betydelsefullt, 
inte minst för förnyelsen av det statistiska arbetet.185 1902 tilldelade riksda-
gen Kommerskollegium ett anslag om 15 000 kronor för inrättandet av en 
fast arbetsstatistisk avdelning. Som förste aktuarie utnämndes Henning Elm-
quist.186  

Den arbetsstatistiska avdelningen fick en rad uppgifter efterhand och väx-
te i likhet med den näringsstatistiska kraftigt. Några uppgifter var så pass 
stora att de fordrade inrättandet av särskilda sektioner inom avdelningen. 

                                                      
181 För detta fick ämbetsverket 10 000 kronor, ett belopp som successivt kom att höjas. Se: 
Almquist (1914), s. 258ff. 
182 Leffler (1899), s. I. 
183 Den statistiska avdelningen var redan i praktiken delad redan 1896. Almquist (1914), s. 
258. 
184 Almquist (1914), s. 260f.  
185 Gerentz (1951), s. 354ff. Almquist (1914), s. 258ff. 
186 Elmquist kom 1896 till Kommerskollegium och deltog därefter i flera socialstatistiska 
utredningar. SBL: uo Elmquist, Henning. 
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1904 fick avdelningen i uppdrag att offentliggöra de årliga redogörelserna 
över sjukkasseväsendet. 1906 utnämndes den arbetsstatistiska avdelningen 
till statlig samordnare av den kommunala arbetsförmedlingen med ett anslag 
om 15 000 kronor. 1910 inrättades en särskild sjukkassebyrå och en särskild 
arbetsförmedlingsinspektör. Till detta kan läggas att KAA fick ett anslag 
inför 1912 för att utarbeta en statistik över den kooperativa rörelsen,187 en 
tydlig indikation på den vikt regering och riksdag lade vid KAA:s arbete. 
Från och med 1912 flyttades den arbetsstatistiska avdelningen över till det 
nyinrättade Socialstyrelsen.  

Under perioden ökade antalet anställda på avdelningen med ytterligare 
aktuarier, amanuenser och kvinnliga biträden. 1909 höjdes anslaget till 
38 900 kronor och förste aktuarien tilldelades byråchefs ställning. Enligt 
Statistiska kommitténs arkiv fanns 1910 fyra ordinarie aktuarier, inklusive 
Henning Elmquist, anställda och därtill fyra ordinarie amanuenser. Därtill 
tillkom ytterligare ett tiotal extra ordinarie amanuenser. Dessutom fanns vid 
den här tidpunkten sex ordinarie kvinnliga biträden, och vid behov kunde 
ytterligare ett tjugotal anlitas.188  

Ett stort behov av kontorspersonal fanns också, på grund av ökade löpan-
de arbetsuppgifter. Inom ramen för arbetsstatistiken byggdes en bevakning 
av läget på arbetsmarknaden upp. Det var i första hand en organisatorisk-
administrativ utmaning. Varje månad och kvartal skulle en stor mängd in-
kommande statistik, registreras, bearbetas och göras publiceringsbar, allt 
inom en rimlig tid.  

Källorna visar att det inte fanns tillräckligt med kvinnliga skriv- och räk-
nebiträden samt kvalificerad tillfällig arbetskraft för att möta den ökande 
mängden rutinarbete. Dessutom hade bristen på kontorspersonal medfört att 
kostnaderna för övertidsersättning till de kvinnliga skrivbiträdena hade ökat, 
en indikation på den ökande efterfrågan på KAA:s tjänster.189 I 1910 års 
statsverksproposition specificerades närmare vad de kvinnliga biträdena 
arbetade med. Ett av biträdena arbetade heltid med registrators- och expedi-
tionsarbete, ett annat med insamlandet och bearbetandet av uppgifter om 
arbetsinställelser och kollektivavtal. De två övriga arbetade med de arbets-
statistiska specialundersökningarna. Behovet av ytterligare ett kvinnligt bi-
träde på heltid motiverade Elmquist med att det var ”oundgängligen behöf-
ligt för att närmast biträda sekreteraren vid den allmänna delen af det arbets-
statistiska arbetet”.190 Med sekreterare syftade Elmquist på den förste aktua-

                                                      
187 1911 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [24], s. 123 och s. 127. 
188 Kommittén ang förbättrat anordnande av Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 In-
komna uppgifter från ämbetsverk, RA. Uppgifterna om anställningsförhållandena på KAA har 
Henning Elmquist ställt samman i juni 1910. 
189 1910 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 91f. Se även: 1911 års riksdag, 13 januari, prop 
nr 1:7, [24], s. 125ff. 1911 års riksdag, 29 maj, riksdagens skrifvelse, nr 7, s. 19. 
190 1910 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 92.  
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rie som hade ansvar för redigeringen av periodikan. Behovet av personal för 
det rutinartade arbetet var således stort.  

2.6 Den officiella statistikens institutionella förändring 
I det här avsnittet ska vi närmare studera reformeringen av den officiella 
statistiken. Under perioden 1893-1914 reformerades betydande delar av den 
officiella statistiken, med konsekvenser för såväl den framväxande bevak-
ningen av arbetsmarknaden som etableringen av den månatliga konjunktur-
översikten 1914. Tre kommittér spelade stor roll i sammanhanget: Statistiska 
kommittén som tillsattes 1905, Kommerskollegiikommittén som tillsattes i 
november 1908 och Departementalkommitterade som tillsattes kort därefter, 
i december 1908.191  

Den direkta upprinnelsen till Statistiska kommittén var två gemensamma 
kammarmotioner 1903,192 med en begäran att reformera den officiella stati-
stiken mot en ökad enhetlighet och centralisering av den, och en skyndsam-
mare publicering.193 Mellan åren 1906 och 1908 offentliggjorde kommittén 
tre delbetänkanden: förslag på statistisk varuförteckning 1906, en reformerad 
jordbruksstatistik 1908 och en reformering av handelsstatistiken 1908.194 
Huvudbetänkandet offentliggjordes den 7 september 1910. Statistiska kom-
mittén föreslog i linje med direktiven en centraliserad officiell statistik, över-

                                                      
191 Statistiska kommittén (1906-1910), Sveriges officiella statistik och dess allmänna organi-
sation, Stockholm. 1919 års riksdag. Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i 
Stockholm år 1919, andra samlingen, andra avdelningen, fjärde bandet, s. 9 ff. Departemen-
talkommitterade (1911), s. 2-5. 
192 1903 års riksdag, 3 februari, MFK, nr 43, Johan Fredrik Nyström, …/med begäran om 
utredning, huru inom rikets officiella statistik må kunna åstadkommas största möjliga enhet 
och planmässighet i arbetet samt ökad skyndsamhet vid publikationen, s. 1-7. 1903 års riks-
dag, 3 februari, MAK, nr 128, Ernst Carlson, …/med begäran om utredning, huru inom rikets 
officiella statistik må kunna åstadkommas största möjliga enhet och planmässighet i arbetet 
samt ökad skyndsamhet vid publikationen, s. 1-7. Se även: 1903 års riksdag, 24 april, AKTUs 
(nr 4), utlåtande nr 32, sid 17. 1903 års riksdag, 21 april, FKTUs (nr 1), utlåtande nr 15, s. 
12f. 1903 års riksdag, 16 maj, riksdagens skrifvelse, nr 130, s. 5. Se även: Andersson (1903), 
s. 221ff. 
193 Statistiska kommittén var sammansatt av ordföranden och tillika generaldirektören för 
Kommerskollegium Alfred Lagerheim, Karl Key-Åberg, förste aktuarie på Kommerskollegi-
um, Hjalmar Gullberg, chef för Kommerskollegiums statistiska avdelning 1892-1902, efter 
1902 chef för Kommerskollegiums näringsstatistiska avdelning, SCB:s överdirektör Ludvig 
Widell, Pontus Fahlbeck, professor i Statskunskap med statistik vid Lunds universitet som 
sakkunnig, Gustav Sundbärg, Wilhelm Flach och Axel Eklund. Som sekreterare verkade 
under olika perioder Thor Andersson, Eli Heckscher och Gösta Bagge. Alfred Lagerheim, 
Ludvig Widell och Pontus Fahlbeck var för ett centraliserat statistiskt ämbetsverk; Lagerheim 
kom sedermera att byta ståndpunkt vilket kommer att framgå längre fram i avhandlingen. Se: 
Statistiska kommittén (1910), s. 114. Kock (1959), s. 28. Sjöström (2002), s. 153f. 
194 Statistiska kommittén (1908), Statistiska kommitténs betänkande. Jordbruksstatistik, 
Stockholm. Statistiska kommittén (1906), Statistiska kommitténs betänkande. Handelsstati-
stik: Förslag till statistisk varuförteckning, Stockholm. Statistiska kommittén (1908), Statis-
tiska kommitténs betänkande. Handelsstatistik, Stockholm.  



 55 

förd till ett nytt statistiskt centralverk.195 Till detta nya verk skulle de olika 
ämbetsverkens statistiska avdelningar flyttas över. En centralisering av stati-
stikproduktionen var en del i kommitténs strävan att förstärka den statistiska 
kompetensen. Förslaget realiserades aldrig i sin helhet. 

I november 1908 tillsattes Kommerskollegiikommittén, i syfte att utreda 
och att avge ett utlåtande om Kommerskollegiums organisationsstruktur, 
reglering av verkets löneförhållanden m.m.196 I direktiven till kommittén 
framgår hur ämbetsverket skulle omorganiseras och förberedas för att bli 
statens centrala organ för hela den svenska näringspolitiken.197  

Departementalkommitterade tillsattes i december 1908, med uppdrag att 
undersöka statsdepartementens indelning, behov av personal och sakkun-
skap, specialisering och effektivisering av arbetssätten samt hur ärendena 
skulle fördelas mellan departementen och ämbetsverken.198 Inom statsveten-
skaplig forskning talar man om försöket att upphäva den så kallade dualis-
men inom svensk statsförvaltning, dvs. minska ämbetsverkens självständig-
het i förhållande till regeringen och departementen.199 Skälet till tillsättning-
en var den ökande mängden ärenden inom statsförvaltningen som drev fram 
ett behov av en effektivare handläggning av dessa.200 Departementalkommit-
terade ville knyta ämbetsverken organisatoriskt närmare departementen för 
att härigenom få tillgång till ämbetsverkens bättre sakkunskap vid ärendenas 
behandling, att undvika onödig tidspillan och att befrämja samarbete inom 
statsförvaltningen. Varje departement skulle förses med en egen statistisk 
byrå eller kontor.201  

                                                      
195 Statistiska kommittén (1910). Se även: Statistisk tidskrift, (1911):3, s. 217. Kock (1959), s. 
74f. Enligt Karin Kock drevs denna linje av ordföranden Alfred Lagerheim, tillika Kommers-
kollegiums generaldirektör och SCB:s överdirektör Ludvig Widell. Lagerheim kom sedan att 
ändra uppfattning. Se: Kock (1959), s. 28. Se även: Sjöström (2002), s. 153f. 
196 Kommerskollegiikommittén bestod av Alfred Lagerheim (ordf.), Henning Elmquist, Johan 
Hellner, C.J.f. Ljunggren, F. Malmros, Axel Wahlberg, K.A. Fryxell (sekr. till nov. 1910), 
Gunnar Huss (sekr. från nov. 1910). 1919 års riksdag. Bihang till riksdagens protokoll vid 
lagtima riksdagen i Stockholm år 1919, andra samlingen, andra avdelningen, fjärde bandet, s. 
9 ff. Kommerskollegiikommitténs tillkomst går att spåra till debatterna på 1880-talet om ett 
förändrat Kommerskollegium. Det var dock inte förrän 1907 då en motion lades i riksdagen i 
frågan om behovet av ett ordna de sociala ärendena under ett och samma statsdepartement på 
grund av den stadigt ökande mängden av dem. Se: Departementalkommitterade (1911), be-
tänkande 2.3: Civildepartementet, s. 2-5. 
197 1907 års riksdag, 22 januari, MAK, nr 20, …/angående de sociala regeringsärendenas 
sammanförande under ett statsdepartement m.m., David Bergström, instämmande Ernst 
Beckman. Se även: 1907 års riksdag, 12 mars, konstitutionsutskottets utlåtande, nr 2 och 1907 
års riksdag, 20 mars, riksdagens skrifvelse, nr 59. Se: Almquist (1914), s. 268f. 
198 Departementalkommitterade bestod av Mauritz Sahlin (ordf.), som bland annat hade varit 
generaldirektör för Telegrafstyrelsen 1902-1904 och Järnvägsstyrelsen 1904-1907, F. Ber-
genholtz, expeditionschef och generalkommissarie, Knut Hugo Blomberg, professor i stats-
rätt, förvaltningsrätt och folkrätt och Axel Schotte. Andersson (2004), s. 92.  
199 Andersson (2004), s. 104ff. 
200 Andersson (2004), s. 107ff. Cavalli (1920), s. 161. Departementalkommitterade (1913b), s. 
225 ff. Se även: Departementalkommitterade (1913a), s. 76. 
201 Departementalkommitterade (1913a), s. 177ff. Se: Sjöström (2002), s. 160-167. Se även: 
Nordisk familjebok, Ugglan; uo: departementalreformen. 
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Av speciell relevans är att Kommerskollegiikommittén och Departemen-
talkommitterade inledde ett närmare samarbete angående Kommerskollegi-
ums organisation. Strävan att samla alla ärenden som logiskt hörde ihop 
medförde ett gemensamt förslag från de två kommittérna att samla dessa 
under Civildepartementet.202 En viktig fråga rörde placeringen av socialstati-
stiken. Statistiska kommittén hade föreslagit att låta socialstatistiken förbli i 
den nuvarande organisationen på Kommerskollegium men att den på sikt 
skulle flyttas till det föreslagna Statistiska centralverket.203 Detta förslag gick 
kommittérna emot. De underströk att den bästa lösningen för socialstatisti-
ken var att den organisatoriskt placerades inom en och samma förvaltning. 
Regeringen var av samma uppfattning och i 1912 års riksdag föreslog Kungl. 
Maj:t att låta inrätta ett centralt ämbetsverk för de sociala ärendena.204 Riks-
dagen biföll Kungl. Maj:ts proposition och år 1913 inrättades Socialstyrelsen 
dit socialstatistiken flyttades.205  

När det gällde näringsstatistikens placering inom statsförvaltningen kom 
Statistiska kommittén och de två andra kommittérna fram till ett par olika 
organisatoriska lösningar. Statistiska kommittén föreslog att näringsstatisti-
ken antingen skulle överföras till det planerade statistiska centralverket för 
att där bli en egen byrå eller att den skulle bli kvar på Kommerskollegium 
men som en utbyggd näringsstatistisk byrå.206  

De två förslagen avspeglade olika uppfattningar inom Statistiska kommit-
tén om näringsstatistiken. Förste aktuarien på Kommerskollegiums närings-
statistiska avdelning Karl Key-Åberg reserverade sig mot förslaget att flytta 
näringsstatistiken med motiveringen att Kommerskollegium sedan lång tid 
hade utvecklat ett väl fungerande samarbete med näringslivet, och att det 
mot den bakgrunden var onödigt att flytta näringsstatistiken. 207 Ordföranden 
för kommittén Alfred Lagerheim klargjorde i sin tur hur viktigt det var att 
Statistiska kommitténs förslag om en centralisering av den officiella statisti-
ken verkligen gick igenom. Enligt Lagerheim fanns inga egentliga argument 
för att låta Kommerskollegium samla in och bearbeta primärstatistik. Denna 
sammanställning kunde lika gärna göras av ett statistiskt centralverk, på 
uppdrag av Kommerskollegium.208 I ett utlåtande den 11 november 1910 
motsatte sig ämbetsverket en flyttning av näringsstatistiken, i linje med Key-

                                                      
202 Departementalkommitterade (1911), s. 77ff. Departementalkommitterade föreslog inrät-
tandet av ett handelsdepartement till vilket Kommerskollegium skulle höra. Departemental-
kommitterade (1913a), s. 86ff. 
203 Statistiska kommittén (1910), s. 97f. och 388. 
204 1912 års riksdag, 22 mars, prop, nr 108, frågan om en enhetlig socialförvaltning, s. 169ff. 
205 Departementalkommitterade (1913a), s. 112 och 123. 
206 Statistiska kommittén (1910), s. 114 och 392. 
207 Statistiska kommittén (1910), s. 104 och 114f. 
208 Lagerheim syftade antagligen här på tidigare förslag om att inrätta ett nytt ämbetsverk med 
namnet ”styrelsen för handel och näringar”. Statistiska kommittén (1910), s. 68f. och 116f. 
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Åbergs uppfattning, medan generaldirektören Alfred Lagerheim hade över-
givit sin tidigare uppfattning.209  

Politiskt hängde frågan om näringsstatistiken i luften mot slutet av 1911. 
1912 beslöt regeringen att inte flytta näringsstatistiken till det tänkta statis-
tiska centralverket utan gick på det alternativa förslaget att låta näringsstati-
stiken bli kvar på Kommerskollegium som en egen byrå. I statsverksproposi-
tionen anförde finansminister Adelswärd följande:  

Då näringsstatistikens framtida förläggning uppenbarligen är beroende af de 
pågående utredningarna angående statsdepartementens och kommerskollegii 
omorganisation, synes det mig gifvet, att en öfverflyttning från det ämbets-
verk, där denna statistik nu utarbetas, icke f. n. kan komma ifråga. 210  

För Kommerskollegium blev konsekvenserna likväl stora. Arbetsstatistiken 
överfördes till Socialstyrelsen. Den månatliga konjunkturöversikten hamna-
de på Kommerskollegium som en egen sektion inom den näringsstatistiska 
avdelningen.  

Departementalkommitterades betänkande211 kom att bli så starkt kritiserat 
av bland annat ämbetsverken att det aldrig lades fram som en proposition av 
justitieminister Hasselrot 1914.212 Men som som har framgått så anammade 
regeringen och riksdagen några av de förslag som framfördes i betänkandet. 

2.6.1 Behovet av snabbpublicering och gemensam 
publiceringsform  
I föregående avsnitt tecknades en bild av hur den officiella statistiken var 
organiserad och hur den i stora drag kom att förändras. I det här avsnittet 
behandlas den del av förslaget på en reformering av den officiella statisti-
kens som kom att få direkt betydelse för den offentliga konjunkturbevak-
ningen. Ett viktigt argument bakom tillsättningen av Statistiska kommittén 
var behovet av att utreda möjligheten till en skyndsammare sammanställning 
och publicering av centrala delar av den officiella statistiken. Den långa ef-
tersläpningen i produktionen blev alltmer obsolet i förhållande till industri-
samhällets krav på färsk ekonomisk information. Statistiska kommittén fick 
också i uppdrag att utreda ett nytt sätt att sammanställa statistik med fokus 
på snabbast möjliga tillgänglighet.  

Förslag med detta syfte framfördes mellan åren 1899 och 1902 av statisti-
kern Isidor Flodström.213 Flodström argumenterade för utgivningen av en 
serie officiella preliminära statistiska meddelanden i en och samma publika-

                                                      
209 Kommerskollegiikommittén (1913), s. 78f.  
210 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 98. 
211 Betänkandet avlämnades den 5 juli 1913. Almquist (1914), s. 268f. 
212 Andersson (2004), s. 131. Se även: Andersson (2001), s. 10ff och 32ff.  
213 Flodström (1899), s. 477-487.  
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tion. Detta skulle underlätta för riksdagen att bedöma de kommade statsin-
komsterna, och således förse riksdagen med ett bättre statistiskt underlag för 
skattepolitiken. De preliminära statistiska meddelandena skulle innehålla 
bland annat sammanställningar över handelsstatistiken, generalsammandrag 
över bevillningen av fast egendom samt av inkomst, registrerade aktiebolag 
etc.214 Särskilt betonades vikten av en skyndsam publicering av månadsstati-
stiken över handeln eftersom den gav viktig information om det ekonomiska 
läget. Flodströms inlägg var givetvis av stort intresse för såväl regeringen 
som riksdagen. Civilministern anmodade därför SCB att yttra sig. I sitt svar 
avstyrkte överdirektören för SCB Elis Sidenbladh förslaget utom vad som 
gällde handelsstatistiken där han menade att det fanns ett behov av såväl en 
skyndsammare publicering fanns som en särskild publikation för den.215 
Kungl. Maj:t valde dock att avstyrka förslaget. 

1901 väcktes frågan på nytt genom ett förslag av Henrik Hedlund, leda-
mot av andra kammaren och företrädare för handelns intressen. 216 Hedlund 
ansåg med hänvisning till Flodströms artikel att en förbättrad månadsstatistik 
över handeln och en snabbare publicering av delar av den officiella ekono-
miska statistiken gav riksdagen och allmänheten viktig information för be-
dömningen av den aktuella konjunkturen. Hedlund anförde att:  

[e]när det utan kännedom om den allra närmaste tidens förhållanden i den 
mån de i siffror kunna uttryckas säkerligen är så godt som omöjligt att vinna 
en tillförlitlig uppfattning af konjunkturerna och den ekonomiska ställningen 
i allmänhet. Särskildt för Riksdagen vore det vid många frågors behandling af 
stor betydelse att ega tillgång till en lätt öfverskådlig framställning af det näst 
föregående årets vigtigaste, för ekonomien belysande drag.217 

Hedlunds förslag att begära en utredning tillstyrktes av de båda kamrarna 
och ärendet remitterades till kamrarnas tillfälliga utskott för vidare behand-
ling. 

Andra kammarens tillfälliga utskott, AKTU tog fasta på förslagets bety-
delse för en bedömning av den aktuella konjunkturen.218 Utskottet citerade 
Hedlunds utalande ovan  och ansåg att riksdagen borde överväga en begäran 
om en utredning av införandet av en årlig utgiven preliminär statistik.219 För-
sta kammarens tillfälliga utskott, FKTU, avvisade helt SCB:s tidigare av-

                                                      
214 Flodström (1899), s. 478-486. 
215 Sidenbladh (1900), s. 141-151. Se även: Henriksson (1987), [s. 326], Konjunkturinstitutets 
arkiv. Mellan åren 1879-1901 var Elis Sidenbladh överdirektör för SCB. 
216 1901 års riksdag, 26 januari, MAK, nr 139, s. 6-8. Henrik Hedlund, 1851-1932, liberal, 
verksam som journalist på Göteborgs handels- och sjöfartstidning och dess huvudredaktör 
1900-1917. Hedlund engagerade sig bland annat i arbetarfrågan. Riksdagsledamot i andra 
kammaren 1891-1893 för Göteborgs stad, 1900-1905 för liberala samlingspartiet. 
217 1901 års riksdag, 26 januari, MAK, nr 139, s. 7f 
218 1901 års riksdag, 27 mars, AKTUs (nr 4), utlåtande nr 15, s. 1-9. Utskottets talan fördes av 
Fridtjuv Berg. 
219 1901 års riksdag, 27 mars, AKTUs (nr 4), utlåtande nr 15, s. 6ff. 
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styrkan och pekade på nyttan av en officiell preliminär statistik samman-
ställd i en och samma publikation:220  

Medan man nu är hänvisad att, ofta med åtskillig omgång och tidspillan, söka 
olika uppgifter angående vårt lands näringslif och ekonomiska förhållanden i 
särskilda delar af serien »Bidrag till Sveriges officiella statistik», skulle en 
publikation af nu ifrågavarande art erbjuda tillfälle att vida lättare erhålla en 
tillförlitlig öfversigt öfver den ekonomiska ställningen.221  

Riksdagens begäran om en utredning avstyrktes av SCB på nytt.222 SCB mo-
tiverade detta med att verket hade för avsikt att arbeta in de förslag om för-
ändringar i SOSIS som hade framförts tidigare i riksdagen. SOSIS publicera-
des ju i periodikan Statistisk Tidskrift varför SCB inte ansåg det nödvändigt 
med ytterligare en publikation. Kungl. Maj:t avstyrkte riksdagens begäran.223  

1903 togs frågan åter upp men nu som en del i en gemensam kammarmo-
tion om en utredning av hela den officiella statistiken.224 I motionen upp-
märksammades särskilt behovet att reformera månadsstatistiken över han-
deln. Den gemensamma motionen remitterades till kamrarnas tillfälliga ut-
skott.225 AKTU hade i sammanhanget begärt att Kommerskollegium och 
SCB skulle yttra sig. Månadsstatistiken över handeln behandlades ingående. 
Frågor som hur värdena i import- och exportstatistiken skulle beräknas fick 
stort utrymme liksom behovet av en ökad skyndsamhet i publiceringen av 
alla delar av den officiella statistiken. Ämbetsverken ansåg att en förändring 
var nödvändig och att det var en fråga om ökade resurser, något som för 
övrigt gällde generellt för hela den officiella statistiken.226 De båda kamrar-
nas tillfälliga utskott ställde sig bakom yttrandet och den gemensamma mo-
tionen bifölls av riksdagen. 227 Frågan kom sedan att behandlas av Statistiska 
kommittén. 

Mellan åren 1906 och 1908 kom frågan att hållas levande. Isidor Flod-
ström omsatte sitt förslag från 1899 i praktiken genom att publicera en serie 
så kallade ekonomisk-statistiska återblickar i Ekonomisk Tidskrift,228 i syfte 

                                                      
220 1901 års riksdag, 4 maj, FKTUs (nr 2), utlåtande nr 7, s. 1-10. Utskottets talan fördes av C. 
Nordenfalk. 
221 1901 års riksdag, 4 maj, FKTU (nr 2), utlåtande nr 7, s. 9. 
222 Flodström (1902), s. 268. SCB:s utlåtande publicerades av Flodström som en bilaga till 
artikeln. Överdirektör för SCB var vid den här tidpunkten Karl Sidenbladh, bror till Elis Si-
denbladh. 
223 Flodström (1902), s. 269.  
224 1903 års riksdag, 3 februari, MFK, nr 43, s. 1-7. 1903 års riksdag, 3 februari, MAK, nr 
128, s. 1-7.  
225 1903 års riksdag, 24 april, AKTUs (nr 4), utlåtande nr 32. 1903 års riksdag, 21 april, 
FKTUs (nr 1), utlåtande nr 15. 
226 1903 års riksdag, AKTU (nr 4), utlåtande nr 32, s. 11f.  
227 1903 års riksdag, 24 april, AKTUs (nr 4), utlåtande nr 32, s. 18. 1903 års riksdag, 21 april, 
FKTUs (nr 1), utlåtande nr 15, s. 15. Se även: 1903 års riksdag, 16 maj, riksdagens skrifvelse, 
nr 130, s. 4-5. 
228 Flodström (1906). Flodström (1907). Flodström (1908).  
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att belysa hur konjunkturerna inverkade på statsinkomsterna, med försiktiga 
försök att prognostisera de kommande statsinkomsterna. 1907 införde SCB 
en serie statistiska meddelanden i tidskriften Statistisk tidskrift.229 Enligt 
SCB:s överdirektör Ludvig Widell berodde detta på att publiceringen av 
SOSIS i Statistisk Tidskrift måste tidigareläggas, istället för i april som var 
det gängse publiceringsdatumet till januari månad.230 Därmed omöjliggjordes 
det enligt Widell att inom ramen för SOSIS hinna offentliggöra statistiska 
uppgifter för hela det senast gångna året. Syftet med den nya serien statistis-
ka meddelanden var således att få med statistiska uppgifter från det föregå-
ende årets sista månader.231 

Året efter publicerade Statistiska kommittén sitt delbetänkande över en 
reformerad handelsstatistik. Kommittén föreslog en ny särskild publikation 
för månadsstatistiken för handeln, med årssammandrag baserade på sam-
manställningar av månadsstatistiken.232 Därtill ansåg man att de svenska 
konsulernas berättelser skulle ingå i den nya publikationen liksom utländska 
handelsuppgifter.233 Dessa rapporter offentliggjordes sedan flera år i Svensk 
export.234 Konsulernas berättelser var en form av marknads- och handelspoli-
tiska rapporter som syftade till att underlätta för svenska köpmän, handels-
hus etc. att etablera sig och bedriva handel i främmande länder. Dessa inne-
höll i förekommande fall även omdömen om det ekonomiska läget. Det be-
tyder att Statistiska kommittén ansåg att månadsstatistiken över handeln var 
så pass central för många olika aktörer och den svenska ekonomin att den 
borde få en egen publicering eller ingå i en större månatlig handelspublika-
tion. I praktiken hade Statistiska kommittén hörsammat FKTU:s förslag från 
1901 om en speciell publikation för handeln och handelsstatistiken. 235  

Statistiska kommittén lade stor vikt vid månadsstatistikens betydelse för 
bedömningen av det ekonomiska läget,236 precis som andra kammaren hade 
gjort genom Henrik Hedlund 1901. Just den konjunkturella sidan framhäv-
des av Statistiska kommitténs sekreterare Eli Heckscher inför Nationaleko-
nomiska föreningen den 25 januari 1909.237 Heckscher beskrev den månatli-
ga handelsstatistiken som  

                                                      
229 Statistiska meddelanden (1907), nr 2. 
230 Finansdepartementet, konseljakt, 1907-10-04, ärendenr. 7, ”Statistiska centralbyrån ang. 
tillhandahållande af preliminära statistiska meddelanden till Riksdagens ledamöter,” RA.  
231 I praktiken var det Isidor Flodströms förslag om en serie preliminära statistiska meddelan-
den som nu kom att realiseras. SCB:s utgivning förorsakade en hel del bitterhet hos Flodström 
då Widell aldrig hänvisade till Flodströms tidigare förslag. Flodström (1914), s. 7-12, och 
14ff. 
232 Statistiska kommittén, (1908) s. 31, och 36-42. Den av Generaltullstyrelsen sedan 1868 
sammanställda månadsstatistiken föreslogs bli flyttad till Kommerskollegium. [Sidenbladh] 
(1888), s. 185. 
233 Statistiska kommittén (1908), s. 41. 
234 Svensk export (1895-1995). 
235 1901 års riksdag, 4 maj, FKTU (nr 2), utlåtande nr 7, s. 9. 
236 Statistiska kommittén (1908), s. 37-38. 
237 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar (1909), 25 januari. 
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en barometer för det ekonomiska läget. Särskilt är den med korta mellanrum, 
vanligen månadsvis, publicerade statistiken en oumbärlig mätare på konjunk-
turerna och ger en möjlighet att se, huru landets betalningsbalans fluktuerar, 
samt följaktligen att bedöma, hvilka åtgärder som behöfvas för att rädda lan-
dets guldkassa och uppehålla dess kredit.238  

Här framkommer tydligt månadsstatistikens betydelse som en ”oumbärlig 
mätare” av konjunkturläget och betalningsbalansen samt guldkassans fluktu-
ationer. Även om Heckscher i första hand syftade på månadshandelsstatisti-
kens betydelse för att bedöma kommande svängningar i olika monetära seri-
er, kunde han lika gärna ha lagt till att månadshandelsstatistiken också skulle 
tjäna som ett redskap för att identifiera tidpunkten för en konjunkturväxling.  

I sitt huvudbetänkande 1910 föreslog Statistiska kommittén inrättandet av 
en ny serie statistiska meddelanden. I huvudbetänkandet föreslogs att anting-
en låta den månatliga handelsstatistiken bli föremål för en egen publicering 
inom ramen för ett statistiskt meddelande eller ingå i en större månatlig han-
delspublikation.239 Finansdepartementet beslöt 1911 att följa Statistiska 
kommitténs förslag att inrätta en officiell serie Statistiska meddelanden:240 
A: Tillfälliga statistiska undersökningar; B. Meddelanden från Statistiska 
centralverket; C: Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik; D: Handelsstatistiska meddelanden; E: Sammandrag af svenska 
järnvägars trafikrapporter; F: Bankrapporter. Månadsstatistiken över handeln 
skulle höra till serie D. 1913 påbörjades publiceringen av serierna.  

2.7 Sammanfattning 
Kapitel 2 har översiktligt behandlat de ekonomiska, politiska och institutio-
nella förhållanden som drev fram behovet av en fortlöpande offentlig bevak-
ning av konjunkturen och därmed påverkade utbudet av officiell statistik. 
Flera krafter verkade samtidigt i denna riktning. En var den snabba industria-
liseringen och strukturomvandlingen av det svenska näringslivet med en allt 
större andel sysselsatta i industrin i förhållande till jordbruket. Vidare skapa-
de koncentrationen av industrier till städer och industrisamhällen på lands-
bygden tillsammans med industriernas konjunkturkänslighet en ökad otrygg-
het för industrins lönearbetare vid en konjunkturnedgång, med krav på sam-
hälleliga åtgärder mot arbetslöshet. Den politiska kartan förändrades paral-

                                                      
238 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar (1909), 25 januari, s. 3. 
239 Statistiska kommittén (1910), s. 375f. 
240 Nya bestämmelser rörande den officiella statistikens yttre anordning, Statistisk tidskrift, 
(1911), nr 3, s. 217-225. Se även: Kock (1959), s. 74f. Finansdepartementet, konseljakt, 1911-
09-29, ärendenr. 8, ang. de statistiska publikationernas indelning och format m.m. (diarie-
nummer 1308/1910), RA, tycks vara förkommen. Den har enligt arkivmappen skickats från 
RA till Finansdepartementet i februari 1952. Finansdepartementets arkivförteckning uppger 
att den inte finns kvar.  



 62 

lellt med samhällsutvecklingen. Demokratiseringsprocessen med den repre-
sentativa demokratins genombrott 1908 skapade en grogrund för realiseran-
det av socialpolitiska reformer. Radikala liberaler, socialkonservativa grup-
per och socialdemokrater i riksdagen ställde krav på ett förbättrat socialt 
skydd för arbetarna vid arbetslöshet. En viktig förutsättning för genomföran-
det av såväl en framgångsrik socialpolitik som arbetslöshetspolitik var kvan-
titativa kunskaper om den omvandling av samhället som ägde rum. 

Inspirationskällorna till att mer kvantitativt undersöka hur industrialise-
ringen påverkade såväl ekonomin i stort som arbetsförhållandena kan sökas 
från två håll: behovet av systematiska kvantitativa undersökningar av förhål-
landena på arbetsmarknaden som uppstod i Förenta staterna, England, Frank-
rike och andra länder under 1870- och 1880-talen, och förslaget på en eko-
nomisk barometer som instrument för att mäta det ekonomiska tillståndet i 
ett land, introducerad på internationella statistiska institutets första möte i 
Rom 1887. Tidsmässigt uppkom båda ungefär samtidigt och ingick i en all-
män diskurs sedan första halvan av 1800-talet som syftade till att kvantitativt 
mäta en rad ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. 

Riksdagen fann utbudet av statistik otillfredställande. I riksdagen efterfrå-
gades helt ny offentlig statistik som effektivare belyste förändringarna på det 
sociala området. För att klara detta beslöt riksdagen bygga ut statsförvalt-
ningens statistiska kapacitet. Först kom införandet av offentliga arbetsstatis-
tiska undersökningar 1896, följt av skapandet av en fast avdelning för dem 
på Kommerskollegium 1902. Samtidigt ställdes krav på en större skyndsam-
het i produktionen av den officiella näringsstatistiken för att bättre fånga 
förändringar i den ekonomiska sfären. Kraven på förändringar av den offici-
ella statistiken ledde till att Statistiska kommitténs tillsattes 1905, följt av 
tillsättningen av Kommerskollegiikommittén och Departementalkommitera-
de i syfte att komma med förslag om en refomering av statsförvaltningen och 
dess arbetssätt. 1907 års kris aktualiserade behovet av en ny ekonomisk sta-
tistik som tidigt kunde förvarna om en svängning i konjunkturen. De utred-
ningar som följde ledde fram till inrättandet av en allmän konjunkturöversikt 
1914.  

För att förstå kraven på en förändring av den officiella statistiken till in-
dustrisamhällets behov jämfördes också hur den officiella statistikproduktio-
nen gick till, där särskilt SCB:s och Kommerskollegiums roll beaktades, med 
de krav som ställdes på en ny officiell statistik där skyndsammare samman-
ställningar av den stod i fokus. Statistiska kommitténs tillsättning 1905 inne-
bar att en snabbare publicering formellt blev en viktig fråga. Särskilt fram-
hävdes månadshandelsstatistiken som viktig att utreda, just med tanke på 
dess betydelse för en bedömning av konjunkturläget.  

Det som drev utvecklingen var det framväxande industrisamhällets krav 
på nytt slag av statistik som bättre skulle fånga samhällsutvecklingen. För 
det fordrades kontinuerliga insamlingar av relevant statistik som utan dröjs-
mål skulle göras tillgänglig för allmänheten. Följande kapitel kommer att 
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handla om det första steget i denna förnyelse av den officiella statistiken som 
så småningom ledde fram till inrättandet av en offentlig arbetsstatistik. 
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Del I Tillkomsten av bevakningen av läget på 
arbetsmarknaden 1893-1913 
I denna del behandlas framväxten och etableringen av en bevakning av läget 
på arbetsmarknaden. Kapitel 3 ägnas åt de förslag och utredningar som före-
gick inrättandet av en fast avdelning för arbetsstatistiken på Kommerskolle-
gium 1902. Kapitel 4 tar upp den tidiga fasen i uppbyggnaden av arbets-
marknadsbevakningen mellan åren 1903 och 1907, då bevakningen i huvud-
sak var lokalt präglad. Kapitel 5 undersöker hur arbetsmarknadsbevakningen 
mellan åren 1908 och 1913 utvecklades till en nationell bedömning av kon-
junkturen på arbetsmarknaden. Kapitlet avslutas med KAA:s omvandling till 
Socialstyrelsen 1913.  

Huvudkällan till studien av uppbyggnaden av arbetsmarknadsbevakning-
en är periodikan Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetssta-
tistik, MKAA. Uppdelningen av kapitel 4 och 5 är gjord efter den förändrade 
utgivningsfrekvensen av MKAA. Mellan åren 1903 och 1907 gavs MKAA ut 
kvartalsvis, från 1908 månatligen. 
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Kapitel 3 Förhistorien 1893-1903: 
arbetsstatistiken och de kommunala 
arbetsförmedlingarna  

3.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar förhistorien till etableringen av en bevakning av 
läget på arbetsmarknaden åren före första världskriget. Bakgrunden till ar-
betsmarknadsbevakningen utgörs dels av uppkomsten av en offentlig arbets-
statistik på 1890-talet dels av inrättandet av kommunala arbetsförmedlingar 
kring 1900.  

Mellan åren 1893 och 1902 utreddes och inrättades en offentlig arbetssta-
tistik i Sverige efter utländsk förebild, som framgick av avsnitt 2.4. Den 
forskning som finns om arbetsstatistikens tillkomst har i första hand behand-
lat den i samband med den sociala frågans eller arbetarfrågans uppkomst och 
som ett exempel på en tidig ansats från statens sida att med hjälp av systema-
tiska statistiska undersökningar belysa arbetarnas levnadsvillkor.241 Dess 
betydelse för etableringen av en bevakning av läget på arbetsmarknaden har 
däremot inte undersökts.  

I avsnitt 3.2 undersöks arbetsstatistikens tillkomst och dess relevans för 
framväxten av bevakningen av arbetsmarknaden. Den som drev frågan var 
den liberale ledamoten i andra kammaren Ernst Beckman.242 I kapitlet stude-
ras först Beckmans problemformulering. Vilka skäl anförde han för inrättan-
det av en svensk arbetsstatistik, vilka områden skulle falla inom arbetsstati-
stiken och vilka problem skulle den lösa? Fokuseringen ligger här mer på det 
grundläggande statistiska arbetet som rör arbetsstatistikens framtagande och 
sammanställande, hur den skulle offentliggöras och med vilken frekvens, 
samt vad det var i den som kom att göra den relevant längre fram för fram-
växten av en bevakning av arbetsmarknaden. De organisatoriska frågorna är 
centrala. Vem eller vilka skulle ansvara för produktionen av statistiken och 
vilken kapacitet fanns inom statsförvaltningen att bygga upp detta slag av 
statistikbevakning? Det inbegriper ämbetsverkens organisation, storleken på 

                                                      
241 Se senare forskning: Hedin (2002), s. 82ff., Wisselgren (2000), s. 264f. Olofsson (1996), s. 
176f. Edling (1996), s. 58ff. 
242 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, E. Beckman, ”om skrifvelse till Kongl. Maj:t med 
begäran om utredning rörande lämpligaste sättet för åstadkommande genom statens försorg af 
en svensk arbetsstatistik m.m.” 
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personalstyrkan inklusive tjänstemännens statistiska kunskaper. Nedan 
åskådliggörs den offentliga arbetsstatistikens tillkomst mellan åren 1893 och 
1902.  

 
1893: Motion väcks i andra kammaren om att utreda inrättandet av 
en offentlig arbetsstatistik vilket tillstyrks av riksdagen.  
1894: Arbetsstatistiken utreds av Kommerskollegium och SCB. 
1896: Riksdagen beslutar att på prov införa en arbetsstatistik. I första 
hand var det arbetsförhållandena inom olika branscher som skulle 
undersökas. 
1902: Riksdagen beslutar att inrätta fortlöpande arbetsstatistiska un-
dersökningar vid sidan av de speciella branschundersökningarna. En 
fast aktuarietjänst inrättas på Kommerskollegium för detta ändamål. 
 

Forskning om framväxten av den tidiga arbetsförmedlingen i Sverige har 
föga oväntat koncentrerats på hur förmedlingen var organiserad, liksom själ-
va förmedlingsverksamhetens syfte att slussa arbetskraft mellan stad och 
landsbygd etc.243 Däremot har inte dess potential som ett instrument för en 
bevakning av läget på arbetsmarknaden undersökts. Arbetsförmedlingens 
bidrag till uppbyggnaden av en offentlig arbetsstatistik uppmärksammades i 
riksdagen 1902 i samband med frågan om att inrätta en fast avdelning för 
arbetsstatistiken på Kommerskollegium. I avsnitt 3.3 undersöks de argument 
som framfördes för att låta arbetsförmedlingarna bli en del av arbetsstatisti-
ken och varför de ansågs viktiga för mätningar av arbetsmarknadsläget. 

3.2 Förslag på en offentlig arbetsstatistik 
1893 föreslog Ernst Beckman riksdagen att närmare utreda inrättandet av en 
offentlig arbetsstatistik.244 Motionen som tillkom under lågkonjunkturen i 
början av 1890-talet är välkänd i socialhistoriska sammanhang,245 och hör till 
raden av socialpolitiskt motiverade initiativ sedan Adolf Hedins motion om 
införandet av en arbetarförsäkring 1884.246 Syftet med Beckmans förslag var 
att öka kunskapen om arbetarnas levnadsförhållanden och förbättra dessa. 

                                                      
243 Thoursie (1991). Torbacke (1983). 
244 Beckman var född och uppvuxen i Uppsala. Efter studentexamen 1868 följde studier i 
nationalekonomi och språk i Uppsala och i Tübingen i Tyskland samt två år i Schweiz och 
Italien. Se: SBL, uo: Beckman, Ernst. Se även: Ernst Beckmans samling, F 954 h:1 Biographi-
ca, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB. 
245 Hedin (2002), s. 82ff. Borg (2004), s. 62ff. Olofsson (1996), s. 176f. m.fl. 
246 Se följande: Komitén för afgifvande af förslag till åtgärder i syfte att upphjelpa den eko-
nomiska ställningen i landet (1886-1888). Betänkande angående minderårigas antagande och 
användande i fabrik, handtverk eller annan handtering (1877). Se även: 1892 års riksdag, 21 
januari, MFK, nr. 4, R. Klinkowström, om tillsättandet af en komité för behandling af frågan 
om förbättrande af arbetsklassens ställning. 
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Enligt Beckman fanns en stor okunskap om arbetarnas livsvillkor och en 
bristande vilja för att göra deras vardag bättre. Sammantaget hade detta bi-
dragit till en växande antagonism mellan arbetsgivare och arbetare. En ge-
nomgång av Beckmans källor vittnar om en tydlig förståelse från hans sida 
för de krav arbetarna ställde på bättre materiella villkor. Han ansåg deras 
politiska kamp vara legitim så länge den fördes i ordnade former.247 För 
Beckman var en fredlig samexistens mellan klasserna fullt möjlig, och i för-
sta hand en fråga för lagstiftningen. Men för att kunna stifta rätt lagar och 
förordningar fordrades ingående kunskaper om arbetarnas sociala förhållan-
den.  

För att förstå Beckmans resonemang kan det vara på sin plats att något 
redogöra för hans bakgrund.248 Beckman kom tidigt in på de sociala frågorna 
som journalist. Han var anställd på tidningar som Nya Dagligt Allehanda, Ny 
Illustrerad Tidning, Aftonbladet och Stockholms Dagblad. Därtill var han 
under åren 1880-1883 chefredaktör för Ny Illustrerad Tidning och mellan 
åren 1887 och 1890 chefredaktör för Aftonbladet. Beckman inriktade sig på 
utrikesförhållanden och gjorde resor till Förenta Staterna, England och Tysk-
land på 1870- och 1880-talen.249  

Beckman uppmärksammades på allvar genom sin rapportering om 
Sundsvallstrejken sommaren 1879 i Stockholms Dagblad. Rapporteringen 
ledde till att han blev erbjuden att ingå i en av sågverksägarna tillsatt kom-
mitté för förbättrandet av arbetarnas ställning.250 Engagemanget i arbetarfrå-
gan öppnade så småningom dörren till en medverkan i flera socialpolitiska 
kommittéer. Den viktigaste var Arbetareförsäkringskommittén 1884, tillsatt 
efter Adolf Hedins motion samma år. Som kommittéledamot fick Beckman i 
uppdrag av Kungl. Maj:t den 3 oktober 1884 att företa studieresor till Eng-
land och Tyskland för att på ort och ställe närmare undersöka hur man från 
officiellt håll hanterade relationerna mellan arbetsgivare och arbetare, sär-
skilt med avseende på olycksfall i arbetet och frågan om ålderdomsförsäk-
ring för arbetare.251 För att kunna genomföra sitt uppdrag fick Beckman till-
gång till sakkunnig hjälp på plats.252  

                                                      
247 Se exempelvis Beckman (1881), 25 juni, s. 249f. Se även: Ernst Beckmans samling, Poli-
tisk verksamhet, F 954 g:5, Sociala frågor m.m. UUB. 
248 Den politiskt liberale Beckman var i likhet med andra liberala reformatörer vid den här 
tiden engagerade i tidens brännande socialpolitiska frågor som arbetarfrågan, rösträttsfrågan, 
kvinnofrågan och undervisningsfrågan. 1903 gick han med i Liberala samlingspartiet och var 
därtill Frisinnade landsföreningens ordförande mellan åren 1902 och 1914. Beckman var 
ledamot i andra kammaren under åren 1886-1887, 1891-1893 och 1903-1910. Han satt också 
en kort period i Södertälje stadsfullmäktige i slutet av 1870-talet, och i Stockhoms stadsfull-
mäktige från 1886. För en utförligare bakgrund, se: Hedin (2002), s. 62ff.  
249 Beckman (1883), s. 153-183. Beckman (1877), passim.  
250Se: SBL, uo: Beckman, Ernst. 
251 Ernst Beckmans samling, F 954 a:6 brev från Adof Hedin till Ernst Beckman, UUB och F 
954 h:1 Biographica, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB. Se även: Östlund 
(2003), s. 285f. Beckman deltog även i: Komitén för revision af förordningen den 18 novem-
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Studiebesöken gav Beckman möjligheter att också studera arbetarfrågan 
från andra synvinklar, inte minst konflikterna mellan arbetsgivare och arbe-
tare som enligt Beckman förorsakades av migrationen till städerna och kon-
junkturväxlingarna.253 Striderna hade Beckman observerat tidigt och de finns 
beskrivna i olika reseskildringar från Förenta Staterna på 1870-talet. Rese-
skildringarna därifrån visar på starka motsättningar både mellan arbetsgivare 
och arbetstagare i den industrialiserade delen av landet, och mellan olika 
etniska grupper, som följde av den starka ekonomiska tillväxten i olika indu-
stristäder. Beckman nämnde särskilt New York.254 Beckman hade också ob-
serverat konflikterna på arbetsmarknaden i europeiska industriländer, särskilt 
i Tyskland men också i England, som hätska. 255  

Det är tydligt att Beckman ville förebygga att liknande stridigheter upp-
kom på svensk mark. Av Beckmans arkiv framgår att han betraktade de 
bristfälliga kunskaperna hos främst arbetsgivarna om arbetarnas levnadsför-
hållanderna som en källa till politisk oro. Inspirationen till en svensk arbets-
statistik hämtade Beckman sålunda från socialstatistiska undersökningar i 
Förenta staterna, England och Tyskland.256 

Enligt Beckman skulle arbetsstatistiken omfatta två områden: arbetarfrå-
gan och industrins ställning. Arbetarfrågan skulle belysas med hjälp av sta-
tistiska uppgifter över avlöning och avlöningssätt inom olika yrken, arbetsti-
den, arbetslokalernas tillstånd, hälsovådliga inflytelser, födans beskaffenhet, 
livsmedelspriser, arbetarnas utgifter för sitt uppehälle, bostadsfrågan, hust-
runs sysselsättning utom hemmet, arbetslösheten, strejker, olycksfall i arbe-
tet, sparkassor och insättningar i sparbanker. 257 

Den andra uppgiften rörde industrins ställning. Att den frågan var viktig 
hänger samman med de kostnader Beckman ansåg att en socialpolitiskt mo-
tiverad reform medförde för en bransch eller industri. Skälet var att en social 

                                                                                                                             
ber 1881 angående minderåriges användande i arbete vid fabrik, handtverk eller annan hand-
tering m. m. (1892), s. 6f., och 229ff. 
252 Det framgår av rekommendationbreven. Se: Ernst Beckmans samling, F 954 h:1, Bio-
graphica, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB. 
253 Ernst Beckmans samling, Politisk verksamhet, F 954 g:5, Sociala frågor m.m. UUB 
254 Beckman beskrev stadsdelen Five Point med orden ”en plats som i smuts och orenhet 
knappt har sin like i ngn af Europas hufvudstäder”. Ernst Beckmans samling, F 954 b:1 1864, 
1868-1876, Dag- och anteckningsböcker, UUB. Se även: F954 b:2 1877-1879, 1888-1889. 
Dag- och anteckningsböcker, UUB. 
255 Ernst Beckmans samling, Politisk verksamhet, F 954 g:5, Sociala frågor m.m. UUB. Se 
även: Hedin (2002), s. 93. 
256 Beckman (1881), 22 oktober, s. 415. Beckman (1887), nr 10, s. 388ff. och 397-399. Ernst 
Beckmans samling, Politisk verksamhet, F 954 g:5, Sociala frågor m.m. UUB. Beckman hade 
under sina resor kommit i kontakt med den amerikanska arbetarrörelsen och inom denna 
rörelse stiftat bekantskap med organisationen Arbetets riddare, som bland annat studerade den 
arbetande befolkningens levnadsförhållanden. Organisationen bildades 1869 i Philadelphia, 
och kom längre fram att utgöra en förebild för Förenta staternas statliga organ Bureau of 
Labor Statistics 1884. Ernst Beckmans samling, F 954 h, Biographica, rekommendationer, 
förordnaden, betyg etc., UUB. Se även: Hedin (2002), s. 92-93.  
257 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 9. 
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reform som regel ledde till ökade kostnader vilket kunde vara till nackdel för 
den konkurrensutsatta industrin. Det betydde att riksdagen i sina beslut om 
införandet av nya sociala lagar alltid måste göra en avvägning mellan å ena 
sidan behovet av en ny lagstiftning på området och å andra sidan kostnader-
na för en industri eller bransch vid införandet av en social reform.258  

För Beckman gällde det således att förena den ekonomiska liberalismens 
principer med de emancipatoriska strävandena inom arbetarrörelsen. Vägen 
till att bygga upp en ömsesidig förståelse av varandras behov låg i kunskaper 
om arbetarnas levnadsförhållanden, där arbetsstatistiken som beslutsunderlag 
för den sociala lagstiftningen utgjorde grundbulten.  

I sin presentation av arbetsstatistiken kom Beckman in på två nyckelbe-
grepp som bör ses som viktiga förutsättningar i uppbyggnaden av en bevak-
ning av arbetsmarknaden: trovärdighet och kontinuitet. För att göra arbets-
statistiken trovärdig var det nödvändigt att det inrättades en institution som 
producerade en för olika partigrupperinger neutral och därmed acceptabel 
kunskap om förhållandena på arbetsmarknaden.259 Enligt Beckman var staten 
det centralt kunskapsproducerande organet som skulle svara för en systema-
tiskt producerad, opartisk offentlig arbetsstatistik, i syfte att minska kun-
skapsklyftorna mellan klasserna och därmed reducera särintressenas infly-
tande på debatten.  

Med kontinuitet menade Beckman en fortlöpande insamling av statistisk 
information om arbetarnas levnadsförhållanden, som skulle utgöra besluts-
underlaget vid införandet av socialpolitiska reformer. De områden inom ar-
betstatistiken som skulle kartläggas var de av honom tidigare anförda områ-
dena. Därtill skulle vid sidan av de fortlöpande undersökningarna även af-
färsställningen för hela industribranscher studeras.260  

Hos Beckman fanns en stark tro på vad man skulle kunna uträtta med sta-
tistiken. Historikern Marika Hedin har i sin avhandling uppmärksammat det 
starkt positivistiska inslaget i Beckmans motion.261 Det var med hjälp av 
vetenskapligt framtagen sifferkunskap – statistiken - som motsättningarna i 
samhället skulle överbryggas. 

För att tydligt illustrera sitt argument om vikten av kontinuitet hänvisade 
Beckman till det traditionella tillsättandet av en kommitté då ett problem 
skulle belysas närmare, för övrigt det gängse sättet i flera länder.262 Det var 
ett ineffektivt och långsamt sätt att skaffa sakkunskaper.263 Beckman ställde 
sig också skeptisk till enskilda undersökningar av det slag som Lorénska 

                                                      
258 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 8-10. Se även: Hedin (2002), s. 85. 
259 Beckman använder sig av båda dessa uttryck. Det senare tycks hos Beckman ha en något 
bredare innebörd. 
260 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 9-10. 
261 Hedin (2002), s. 66-76. 
262 Se: Key-Åberg (1902), nr 4, s. 335ff. Tooze (2001), s. 56f. Keyssar (1986), s. 342ff. Cul-
len (1975), s. 19ff. Brown (1958), s. 37ff. 
263 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 8. Se även: Gunnar Hesslén om kommittérnas 
arbete. Hesslén (1927), s. 151ff. och 159ff.  
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stiftelsen genomförde, även om han förstod det goda uppsåtet.264 Beckman 
ansåg det vara alltför kostsamt i längden för enskilda organisationer eller 
individer att systematiskt och regelbundet undersöka förhållandena på ar-
betsmarknaden. Kontinuiteten i undersökningarna kunde inte garanteras, och 
risker för bristande opartiskhet fanns. En liknande uppfattning hade F. T. 
Berg ett par årtionden tidigare givit uttryck för i sin genomgång av den offi-
ciella statistikens uppläggning.265 

Beckman berörde också det praktiska arbetet med att samla in statistiken. 
Han redogjorde för de tre vanligaste metoderna och pekade ut deras för- och 
nackdelar.266 Den metod som vanligen användes av den svenska förvaltning-
en var den byråkratiska, som innebar att ämbetsverk och myndigheter skick-
ade ut tabell- och frågeformulär för ifyllande utan någon större kontroll av 
respondenternas svar.267  

Den andra metoden var att genom offentliga vittnesmål uppdaga olika 
missförhållanden i samhället. Metoden begagnades främst i England. Resul-
taten publicerades i de så kallade blå böckerna eller Blue Books.268 Beckman 
ställde sig direkt skeptisk till metoden. Frågorna var inte alltid enhetliga och 
konsekventa, och svaren tog lång tid att ställa samman.269  

Den tredje metoden kallade Beckman för den personliga metoden. Den 
byggde på att det fanns tillgång på sakkunniga ombud med vars hjälp data 
kunde samlas in. Det skulle ske genom intervjuer så att eventuella missupp-
fattningar hos respondenten kunde reduceras till ett minimum. Den personli-
ga kontakten skulle underlätta införskaffandet av tillförlitliga kunskaper om 
arbetsförhållandena. Dessutom kunde eventuella svarsbortfall minskas ge-
nom den personliga kontakten. För att uppnå enhetlighet och opartiskhet i 
svaren, måste ombuden utgå från standardiserade frågeformulär. Detta var en 
förutsättning för att kunna ta fram en objektiv kunskap om förhållandena på 

                                                      
264 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 14. Lorénska stiftelsen grundades av bryggar-
sonen Viktor Lorén (1857-1885). Viktor Lorén hade själv bedrivit studier i ekonomi och 
historia under Roscher i Tyskland. På grund av sjukdom tvingades han avbryta sina studier 
men beslöt att donera sin förmögenhet till fortsatta studier i den sociala frågan. Lorénska 
stiftelsen finansierade undersökningar av sociala förhållanden i Sverige och gav också stipen-
dier till studier av de sociala frågorna utomlands. En rad blivande forskare på det samhällsve-
tenskapliga området fick genom Lorénska stiftelsens försorg möjligheter att studera utom-
lands. Några namn kan nämnas i sammanhanget som Knut Wicksell, Gustav Cassel och Gus-
taf Steffen. Med Lorénska stiftelsen introducerades på allvar i Sverige ett positiviskt inspirerat 
vetenskapsideal i studiet av olika samhälls- och sociala frågor. Wisselgren (2000), kap. 4. Se 
även: Gårdlund (1956), s. 116ff. 
265 [Berg], (1870), s. 2-3. 
266 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 8-9. Frågan om statistikens insamling kom 
Beckman att diskutera utförligare i andra sammanhang. Beckman (1893), s. 50-51. Beckman 
(1894), 8 november, s. 94-97.  
267 Se även: Jörberg (1961), s. 368ff. 
268 Se BBP: http://www.britishparliamentarypapers.com/ (Hansard papers). 
269 Statistikhistorikern Lucy Brown har visat att liknande kritik framfördes i England mot det 
här sättet att samla in uppgifter. Se: Brown (1958), s. 34ff. 
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arbetsmarknaden,270 och metoden praktiserades i Förenta staterna. Det var 
denna som Beckman förespråkade som tillämplig för insamlandet av arbets-
statistiken.271 Det betyder inte att Beckman förordade användandet av sak-
kunniga ombudsmän som den enda tillförlitliga metoden. Metoden var kost-
sam och kunde bara användas i begränsad omfattning. Av hans genomgång 
framgår att han tänkte sig en kombination av den byråkratiska metoden och 
metoden med ombud. 

Det är tveksamt om Beckmans förslag i grunden innebar några stora ny-
heter vad gäller själva insamlingen av primärstatistik. Till en del är det blott 
en upprepning av F. T. Bergs genomgång från 1870 utom beträffande den 
andra metoden. I första hand handlade det enligt Berg om att lösa problemen 
med de höga kostnaderna som var förenade med insamlandet av primärstati-
stiken,272 något som Beckman också hade strukit under. När det gäller till-
sättningen av kommittéer så upprepade Beckman egentligen den uppfattning 
Berg hade fört fram tidigare, nämligen fördelarna med att bygga upp en of-
fentlig statistisk kompetens på ett område över en längre tidsperiod framför 
tillfälligt tillsatta kommittéer.273 

Beckmans betoning på fortlöpande undersökningar innebar också en tyd-
lig markering mot hur den officiella statistiken för BISOS vanligen produce-
rades, även om SOSIS med sina preliminära sammanställningar av BISOS, 
och Post & Inrikes Tidningar i viss mån kompenserade för denna långsam-
ma officiella statistikproduktion (se avsnitt 2.6). Med ”kontinuerlig” syftade 
Beckman på månatliga eller kvartalsvisa sammanställningar av arbetsstati-
stiken. 

När det gällde frågan om vilken del av statsförvaltningen som skulle kun-
na tänkas härbärgera den nya statistiken uttryckte sig Beckman mer diploma-
tiskt. Han hänvisade till hur den hade organiserats i andra länder, och fram-
höll särskilt betydelsen av att arbetsstatistiken i dessa länder hade fått en 
egen organisation, men att detta kanske inte var nödvändigt för produktionen 
av en svensk arbetsstatistik. Beckman överlämnade denna fråga till att avgö-
ras av en eventuell utredning av en arbetsstatistik.274  

Det beckmanska förslaget innehåller två saker av intresse för fortsättning-
en: tät registrering av statistiska uppgifter vilket är en viktig förutsättning för 
en bevakning av läget på arbetsmarknaden samt en offentlig institutions ga-
ranti för opartiskheten och därmed siffrornas trovärdighet för parterna på 
arbetsmarknaden.  

                                                      
270 1893 års riksdag, 22 mars, andra kammarens protokoll, nr 22, §7, s. 17f. 
271 Tillvägagängssättet var dock ingen nyhet utan hade praktiserats sedan starten av den eng-
elska Board of Trade 1832. Chefen för Board of Trade, G.R. Porter, hade funnit det nödvän-
digt att bygga upp en organisation av lokala korrespondenter eller andra betrodda personer 
från olika industri- eller handelsdistrikt för att lösa problemen med insamlandet av olika slag 
av kommersiell statistik. Se: Cullen (1975), s. 23ff. Brown (1958), s. 82ff. 
272 [Berg], (1870), s. 4 och 6f. 
273 [Berg], (1870), s. 7. 
274 1893 års riksdag, 18 januari, MAK, nr 3, s. 14. 
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Motionen behandlades och kommenterades först av AKTU, vars utlåtande 
helt accepterades en månad senare av FKTU.275 I praktiken ställde sig båda 
utskotten bakom Beckmans argument för en arbetsstatistik: att bemöta agita-
torers överdrivna retorik, förebygga söndring mellan klasserna och att be-
främja fredligt reformarbete. Därtill omnämndes behovet av grundliga un-
dersökningar innan en föreslagen socialpolitiskt motiverad åtgärd infördes.276  

På en punkt var AKTU tydligare än Beckman och det gällde frågan om 
huvudmannaskapet för arbetsstatistiken. AKTU föreslog Kommerskollegium 
som tänkbar ansvarig för det nya statistikområdet, med SCB och statistiska 
beredningen som rådgivande organ. Argumentet var dels att näringsstatisti-
ken sedan länge producerades inom ämbetsverket och att arbetsstatistiken 
logiskt hörde till denna, dels att det nyligen hade inrättats en statistisk avdel-
ning på ämbetsverket (1892) som i kraft att vara ny ännu inte hade funnit 
sina arbetsformer eller som det heter i utlåtandet ”med sin nya organisation 
kunna röra sig under tillräckligt fria former för att ej behöfva undertrycka 
den för arbetsstatistiken erforderliga handlingsfriheten.”277 Då FKTU aldrig 
kom med några kommentarer bör det tolkas som att utskottet helt ställde sig 
bakom AKTU i frågan. 

Även om de båda utskotten föreföll eniga om behovet av en arbetsstatistik 
på de grunder som Beckman hade framfört, visar den efterföljande debatten i 
kamrarna att frågan inte var okontroversiell. Debatten i andra kammaren 
visade på en tudelning mellan representanterna för jordbruksintressena och 
städerna. De förra ställde sig tämligen kallsinniga till förslaget. Kritik rikta-
des mot den ensidiga inriktningen mot stadsindustrierna och arbetsförhållan-
dena i städerna medan landsbygdens arbetarproblem hade ställts åt sidan.278 
Beckman tillhörde ju den del av riksdagens ledamöter som vurmade för 
stadsintressena varför motionen kunde uppfattas som en i första hand stads-
industriell angelägenhet. Ett annat motargument var kostnaderna. Denna 
kritik framfördes med kraft av andra kammarens vice talman Anders Daniel-
son som målade upp bilden av en okontrollerad kostnadsstegring för staten 
om en offentlig arbetsstatistik infördes. Andra ledamöter pekade på risken 
för en ny stor och byråkratisk organisation.279  

August Wijkander, (AKTU:s talesman), tog också upp kostnadsargumen-
tet men drog en annan slutsats än Danielson. Wijkander menade att även om 
kostnaderna skulle bli stora, motiverade detta inte ett avslag, då alternativ-
kostnaderna för att inte införa en arbetsstatistik skulle kunna bli än större för 

                                                      
275 1893 års riksdag, 9 mars, AKTU, nr 10, (Aug. Wijkander). 1893 års riksdag, 8 april, 
FKTU, nr 9, (Sigfrid Wieselgren).  
276 1893 års riksdag, 9, mars, AKTU, nr 10, s. 15. 
277 1893 års riksdag, 9, mars, AKTU, nr 10, s. 15. 
278 1893 års riksdag, 22 mars, andra kammarens protokoll, nr 22, s. 11ff., 13, 24. Vice talman-
nen Danielson och Sjö från Konga representerade här jordbrukarintressena. 
279 1893 års riksdag, 22 mars, andra kammarens protokoll, nr 22, vice talmannen Danielson, s. 
11f. Lasse Jönsson, s. 20, Månsson, s. 24. 
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samhället. Uppenbarligen fanns hos Wijkander en oro för vad bristande kun-
skaper om arbetarnas levnadsförhållanden på sikt kunde betyda. Wijkander 
ställde sig också bakom Beckmans argument att staten var en objektiv pro-
ducent av offentlig arbetsstatistik och menade att undersökningar gjorda av 
enskilda lätt kunde färgas av personliga åsikter.280 Ledamoten Henrik Hed-
lund pekade på arbetsstatistikens betydelse i löneförhandlingar mellan ar-
betsgivare och arbetstagare. Hedlund exemplifierade med den tyska lönesta-
tistiken som visade att de arbetande klasserna hade höjt sin levnadsstandard 
under en följd av år. Det betydde att en systematiskt insamlad lönestatistik 
var ett redskap mot de krafter i samhället som menade att industrisamhället 
ledde till en utarmning av stora grupper. Hedlund såg i arbetsstatistiken ett 
verktyg mot olika socialistiska teorier.281  

Första kammaren uppvisade en mer enad front. Den var för en utredning 
av en offentlig arbetsstatistik. Det går dock inte att säga hur stor majoriteten 
var då ingen begärde votering vid omröstningen. I första kammaren tycks 
arbetsgivarintressena med få undantag helt ha ställt sig bakom Beckmans 
motion. De som uttalade sig för var bland andra industrimännen Oscar Alm-
gren, Eduard Fränckel och Hugo Tamm medan Robert Almström först utta-
lade sig kritiskt mot motionen och yrkade avslag, för att därefter backa.282 
Majoriteten av första kammaren var enig om den stora okunskapen som 
fanns om förhållandena på arbetsmarknaden och inom de arbetande klasser-
na, och om att det fanns behov av systematiska undersökningar av arbetarnas 
förhållanden. Det filantropiska kunskapsargumentet bör dock inte drivas till 
sin spets. Flera av arbetsgivarna pekade på den betydelse som en av staten 
producerad arbetsstatistik skulle få som argument mot olika agiterande grup-
per i samhället.283 Arbetsstatistiken var mot den bakgrunden ett viktigt medel 
för att klargöra förhållandena på arbetsmarknaden enligt första kammaren.284 
Vissa avvikande åsikter fanns i första kammaren. Bland jordbrukarintressena 
i kammaren uttalade sig Liss Olof Larsson negativt om en utredning av en 
offentlig arbetsstatistik.285 Larsson ansåg inrättandet av en offentlig arbetsta-

                                                      
280 1893 års riksdag, 22 mars, andra kammarens protokoll, nr 22, s. 26f. 
281 1893 års riksdag, 22 mars, andra kammarens protokoll, nr 22, s. 22ff. Hedlund. 
282 Oscar Almgren (1842-1910) betraktades som kanske den mest socialt medvetne patriarkala 
företagsledaren, och lär aldrig ha avskedat någon arbetare. Robert Almström (1831-1911) var 
verksam vid Rörstrand. Eduard Fränckel (1836-1916) var politiskt konservativ och protektio-
nist och Hugo Tamm (1840-1907) tillhörde de framträdande ledarna för den moderata högern. 
Ericsson (2008), kap. 2 och Nationalencyklopedin. 
283 1893 års riksdag, 22 april, första kammarens protokoll, nr 30, se exempelvis s. 51f., 58ff., 
60 och 61f., ledamöterna Tamm, Klinkowström, Almén och Sandberg. 
284 1893 års riksdag, 22 april, första kammarens protokoll, nr 30, ledamöterna Wieselgren, 
Tamm, Fränckel, Klinckowström m.fl. 
285 Larsson, Liss Olof, 1838-1896, bonde från Leksand, politiker, ledamot av andra kammaren 
1867-1890, av första kammaren 1891-1896. Larsson blev tidigt anhängare till Lantmannapar-
tiet och delade partiets motvilja mot militärutgifter, grundskatter och överhuvudtaget i hans 
ögon onödiga statsutgifter. Nationalencyklopedin, uo: Larsson, Liss Olof. 
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tistik vara alltför kostsamt och varnade också för en okontrollerad statistik-
produktion som riskerade dränka samhället med statistik.286  

De arbetsgivare som uttalade sig positivt i riksdagen hörde till den mode-
rata högern, en gruppering som inte var främmande för att industrisamhällets 
baksidor borde bemötas med reformer. Flera forskare har noterat den här 
socialreformistiska gruppen av arbetsgivare i riksdagen.287 Beckmans motion 
var också upplagd på ett arbetsgivarvänligt sätt då arbetsstatistiken skulle 
utgöra ett effektivt kunskapsverktyg som ytterst syftade till att socialpolitiskt 
motiverade reformer inte skulle äventyra industrins konkurrensförmåga. 
Beckmans motion bifölls som nämnts i båda kamrarna men invändningarna i 
andra kammaren tvingade fram en votering. Beckmans motion vann denna 
med en knapp majoritet, 100 mot 93. Därmed hade kamrarna beslutat att låta 
Kungl. Maj:t utreda frågan.  

I riksdagsskrivelsen upprepades betydelsen av en fortlöpande opartisk sta-
tistisk belysning av arbetsförhållandena utförda av särskilda sakkunniga 
ombud.288 Betydelsen av regelbundet återkommande detaljunderundersök-
ningar av förhållandena inom olika branscher betonades. De av Beckman 
omnämnda områdena som skulle ingå i arbetsstatistiken räknades upp. I 
riksdagsskrivelsen underströks frågan om kostnaderna för införandet av en 
socialpolitiskt motiverad åtgärd. En beslutad åtgärd kunde höja produktions-
kostnaden och därmed försämra konkurrensläget för en eller flera industri-
grenar. Arbetsstatistikens uppgift var att förse regering och riksdag med 
nödvändigt beslutsunderlag innan en socialpolitiskt motiverad åtgärd inför-
des. 289 Således hade staten att ta hänsyn till både näringslivets och arbetsta-
garnas intressen vid införandet av en socialpolitisk åtgärd. Särskilt betonades 
statens roll i framtagandet av en opartisk arbetsstatistik: ”endast genom sta-
tens försorg kunde det ifrågavarande statistiska arbetet utföras på sådant sätt 
och i sådan omfattning, att det verkligen fyllde sin bestämmelse”.290  

Synen på staten kan tolkas som att kamrarnas ledamöter var övertygade 
om att ämbetsmannastaten hade kapacitet att ställa sig över särintressen. Det 
här var viktigt för arbetsstatistikens trovärdighet på den här politiska nivån, 
men det betyder inte att man utan vidare kan anta att grupper utanför riksda-
gen helt delade Hedlunds uppfattning om arbetsstatistikens möjligheter att ta 
fram en objektiv lönestatistik. Trovärdighetsfrågan kommer att tas upp läng-
re fram i kapitel 4 i samband med uppbyggnaden av arbetsstatistiken på 
Kommerskollegium.  

                                                      
286 1893 års riksdag, 22 april, första kammarens protokoll, nr 30, s. 53f.  
287 Se Ericsson (2008), kap. 2. Carlson (1988), s. 147. Elvander (1961), s. 29. 
288 1893 års riksdag, 2 maj, rskr, nr 85, s. 2ff. 
289 1893 års riksdag, 9, mars, AKTU, nr 10, s. 15. 
290 1893 års riksdag, 2 maj, rskr, nr 85, s. 3. 
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3.2.1 1894 års utlåtande om en offentlig arbetsstatistik 
Riksdagens beslut medförde att Kungl. Maj:t gav Kommerskollegium och 
SCB i uppdrag att utreda inrättandet av en arbetsstatistik. Kommerskollegi-
um representerades av Richard Åkerman, generaldirektör, Th. Nordström, 
sekreterare och kommersråd samt Hjalmar Gullberg, förste aktuarie och chef 
för Kommerskollegiums statistiska avdelning291 medan SCB representerades 
av överdirektören Elis Sidenbladh, aktuarierna Gustaf Sundbärg, därtill före-
dragande och Karl Sidenbladh samt Fredrik Grönwall.292 Hjalmar Gullberg 
hade vid sitt tillträde som chef för Kommerskollegiums statistiska avdelning 
1892 en längre karriär som statistiker bakom sig. Han hade bland annat utar-
betat en Statistisk beskrivning över jordens länder (svensk bearbetning av 
texten till Andrées stora handatlas, 1881), Folkmängden och folkökningen i 
Skandinavien 1815-80 (utg. tillsammans med G. Sundbärg, 1882), en omar-
betning och redigering av geografisk-statistiska artiklar som rörde Sverige 
och Norge i Brockhaus konversationslexikon (1890).293  

Hösten 1894 kom ämbetsverken med ett gemensamt utlåtande som publi-
cerades i Statistisk Tidskrift.294 Här bör påpekas att utlåtandet hade tillkom-
mit mot bakgrund av ett allt mer pressat läge på arbetsmarknaden som följde 
av konjunktursvackan 1893. Särskilt byggverksamheten i huvudstaden hade 
drabbats av en oroande arbetslöshet bland byggarbetarna.295 Situationen på 
arbetsmarknaden i Stockholm ledde till tillsättandet av en kommitté 1894, i 
vilken Ernst Beckman ingick, 296 för att undersöka orsakerna till den höga 
arbetslösheten och komma med förslag på åtgärder.297 Bland de åtgärder som 
Beckman var med att diskutera var inrättandet av nödhjälpsarbeten, införan-
det av en arbetsförmedling för att underlätta arbetskraftens förflyttning mel-
lan staden och omgivande landsbygden, och förslag på tidigareläggning av 
redan inplanerade kommunala arbeten.298 Konjunktursvackan kan sålunda ha 
accentuerat behovet av en arbetsstatistik. 

I ämbetsverkens utlåtande upprepades åter Beckmans förslag på vad ar-
betsstatistiken skulle innehålla och vad som fordrades för att få fram uppgif-

                                                      
291 Gullberg blev efter tjänstgöring i Statistiska centralbyrån 1885 aktuarie där och utnämndes 
1891 till förste aktuarie och chef för Kommerskollegiums avdelning för näringsstatistik. 
Gullberg blev 1905 ledamot i Statistiska kommittén. 
292 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 165-171. 
293 Nordisk famijebok, uggleuppl., uo: Gullberg, Hjalmar Otto. Gullbergs avhandling från 
1875 behandlade dock inget statistiskt ämne. Gullberg, Hjalmar & Hallfreður Óttarsson (red.), 
(1875), Óláfs drápa Tryggvasonar: fragment ur "Bergsboken". Diss. Uppsala universitet, 
Uppsala, 1875. 
294 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, se s. 161. 
295 Gustafsson (1977), s. 37, 39 och 42. 
296 Se även brev till Beckman från Överståthållare Tamm: Ernst Beckmans samling, F 954 h, 
Biographica, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB. 
297 Bihang nr 27 till Beredningsutskottets utlåtanden och memorial för år 1895 (1895), s. 3 
och 135f. Se även: Olofsson (1996), s. 176f. 
298 Bihang nr 27 till Beredningsutskottets utlåtanden och memorial för år 1895 (1895), s. 
134ff., och 144-171. 



 76 

terna. Genomgången av utlåtandet visar att arbetsmarknadens läge hade fått 
en något mer framskjuten plats än i den beckmanska motionen. Det kan 
hänga samman med konjunktursvackan som rådde vid tidpunkten men också 
med hur den av den engelska arbetsstatistiska byrån Board of Trade Labour 
Department, BTLD nyligen utgivna periodikan Labour Gazette, rapporterade 
om arbetsmarknadsläget i England.  

Labour Gazette publicerades första gången i maj 1893, alltså strax efter 
Beckmans motion. Den blev snabbt den ledande arbetsstatistiska publikatio-
nen vid den här tiden. Av tidskriftens anmälan framgår att den bland annat 
skulle rapportera opartiskt om förhållandena på den brittiska arbetsmarkna-
den. En av publikationens viktigaste uppgifter blev från början att följa ar-
betsmarknaden i sektionen State of Employment. Här offentliggjordes bland 
annat en allmän sammanställning av statistik från landets olika industridi-
strikt. Kvalitativa omdömen gavs med uttrycken ”fair, very good, moderate, 
quiet, dull, very bad” för olika branscher.299 Siffror över hur de olika fackfö-
reningarna bedömde arbetslösheten bland sina medlemmar redovisades ock-
så. Den allmänna sammanställningen följdes av liknande rapporter på lokal 
nivå i landet av olika ombud. Ett annat viktigt statistikområde var Changes 
in Wages and Hours som innehöll uppgifter om olika industribranschers 
löneläge och antalet arbetade timmar.300  

I utlåtandet hänvisade man till Labour Gazette när det gällde såväl den in-
samlade statistiken över ”avlöning och avlöningssätt inom olika yrken” som 
uppgifter om ”arbetslösheten”.301 Det förra området ansågs i utlåtandet som 
viktigt för ”en god belysning öfver konjunkturerna för stunden inom olika 
yrken”.302  

Statistik över arbetslösheten var centralt för BTLD. I Labour Gazette be-
skrevs utförligt hur BTLD samlade in statistiken, registrerade den och hur 
den beräknades. Siffror hämtades från olika fackföreningar som varje månad 
skickade in uppgifter om antalet arbetslösa medlemmar i förhållande till det 
totala medlemsantalet för respektive förening.303 Detta sätt att beräkna ar-
betslösheten skulle enligt utlåtandet vara en tänkbar modell för hur arbets-
lösheten skulle kunna mätas i Sverige.304 Till skillnad från Beckmans motion 
och den efterföljande debatten i riksdagen betonades denna del av arbetssta-
tistiken starkare i utlåtandet. Det kan tolkas som att den tillfälliga konjunk-
turnedgången också hade påverkat utredarna att närmare studera arbetsstati-
stiken ur ett konjunkturellt perspektiv. Den viktiga frågan om vad en social 

                                                      
299 Se: Labour Gazette, (1893), May, s. 2ff. 
300 Se: Labour Gazette, (1893), May, s. 7. 
301 I Labour Gazette publicerades varje månad uppgifter över olika industribranschers lönelä-
ge. Se: Labour Gazette, (1893), May, s. 2. 
302 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 166. 
303 Se: Labour Gazette, (1893), May, s. 2. Det bör påpekas att i Labour Gazette redovisades 
arbetslöshetssiffror från ett fåtal ledande fackföreningar.  
304 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 170. 
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reform skulle medföra rent kostnadsmässigt för en bransch gick man aldrig 
närmare in på i utlåtandet.  

I utlåtandet behandlades hur arbetsstatistiken skulle offentliggöras och 
med vilken frekvens. När det gäller frekvensen ansåg ämbetsverken att 
Beckmans förslag om en tät publicering av arbetsstatistiken var väsentligt 
för att informera allmänheten om läget på det sociala området,305 och man 
förordade en månatlig utgivning. Men man underströk också vikten av att 
publicera statistik som även belyste det ekonomiska läget i allmänhet. I utlå-
tandet föreslogs nämligen att också dagstidningarnas publicerade statistiska 
uppgifter om läget i ekonomin skulle tas in då dessa bedömdes vara av stor 
betydelse för att belysa konjunkturen på kort sikt för arbetsmarknadens par-
ter: 

samt slutligen tillvaratagande af den ej obetydliga mängd af statistiska noti-
ser, som meddelas i tidningarna och andra källor, och hvilka tillsammantagna 
bilda en belysning af konjunkturerna för dagen såväl för arbetsgifvare som 
för arbetarne.306  

Citatet visar att ämbetsverken hade uppmärksammat den verkan det aktuella 
konjunkturläget hade på arbetsmarknaden. Det är en tydlig indikation på att 
man inte var främmande inför att delar av arbetsstatistiken skulle kunna bi-
dra till belysandet av konjunkturen på arbetsmarknaden.  

I utlåtandet framkommer ockå att man förordade specialundersökningar 
över arbetsförhållandena inom olika branscher. Detta var i linje med riks-
dagsskrivelsen. Hur dessa undersökningar skulle göras i praktiken ansåg sig 
utredarna inte närmare kunna gå in på. 307 

När det gäller hur den offentliga arbetsstatistiken skulle organiseras före-
slogs inrättandet av en ny statistisk byrå som ett alternativ till att organisato-
riskt placera den i första hand på Kommerskollegium eller SCB.308 Argu-
mentet var att arbetsstatistiken annars riskerade bli en bisyssla på grund av 
att den ordinarie statistikproduktionen var så pass omfattande och redan tog 
stora resurser i anspråk. Man ville ge den socialstatistiska byrån en själv-
ständig roll så att den på egen hand skulle kunna finna sina former. Här hän-
visade utredarna till ett uttalande från Internationella Statistiska Institutet.309  

De personalresurser som föreslogs var två tjänstemän samt en byråchef. 
Tjänstemännen skulle ansvara för respektive statistikområde, dvs. produk-
tionen av den fortlöpande arbetsstatistiken respektive de större undersök-
ningarna av industrin. Vid behov skulle extra tillfällig personal kunna anli-

                                                      
305 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 174. 
306 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 175. 
307 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 171f. 
308 Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 175. 
309 Internationella statistiska institutet hade uttalat sig 1891 om att de europeiska regeringarna 
borde inrätta socialstatistiska byråer med de amerikanska som förebild. Underdånigt utlåtande 
rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 162f. 
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tas. En stor utgift var anlitandet av speciella sakkunniga ombud för inskaf-
fandet av primärstatistiken på ort och ställe, liksom tryckkostnaden för tid-
skriften, beräknat på en upplaga om 2 500 exemplar.310  

I utlåtandet hade således flera viktiga förslag framförts som utgjorde för-
utsättningar för en bevakning av arbetsmarknaden. Man hade pekat på beho-
vet av trovärdighet. Vem som helst kunde inte samla in statistiken utan man 
förordade att staten gjorde det. Kontinuiteten och snabbheten i statistikpro-
duktionen ansågs viktig, och man hade särskilt framhållit en månatlig utgiv-
ning av den. Viktigast var att man hade fått upp ögonen för att vissa delar av 
arbetsstatistiken kunde belysa läget på arbetsmarknaden. Här hade man san-
nolikt blivit influerad av både den tillfälliga svackan i konjunkturen och 
arbetsmarknadsfrågans behandling i Labour Gazette. 

Utlåtandet presenterades inför riksdagen 1896. Det riksdagen framförallt 
kom att diskutera i det var arbetsstatistikens organisation och plats inom 
statsförvaltningen medan de metodologiska frågorna kom att ägnas ett mind-
re intresse. Två förslag som rörde arbetsstatistikens plats inom förvaltningen 
fanns: att inrätta en självständig byrå för arbetsstatistiken eller att inrätta den 
på Kommerskollegium. Det senare förslaget hade också väckts av AKTU 
1893.311 Kungl. Maj:t föreslog att lägga arbetsstatistiken på Kommerskolle-
gium med motiveringen att handels- och näringsstatistiken redan fanns där. 
Därtill skulle de som svarade för uppbyggnaden av arbetsstatistiken ges en 
viss handlingsfrihet i utformningen av den.312 Exakt vad som egentligen me-
nas här är svårt att säga. I utlåtandet från 1894 antyddes att såväl Kommers-
kollegiums som SCB:s statistikproduktion genom traditionens makt kunde 
hämma utvecklingen av arbetsstatistiken och förhindra att den blev den mo-
derna institution som avsågs redan i den beckmanska motionen, och därför 
förordat en självständig byrå. En tolkning är att regeringen bedömde utlåtan-
det på den här punkten som en överdriven farhåga. Dessutom går det inte att 
utesluta att ett förslag om en självständig byrå för arbetsstatistiken mycket 
väl riskerade att avslås av riksdagen. Av strategiska skäl kan därför Kungl. 
Maj:t ha avstått från en så djärv satsning. 

Vidare föreslog Kungl. Maj:t att, inför utförandet av specialundersök-
ningar av olika industribranschers arbetsförhållanden, en kommission av 
sakkunniga skulle rekommendera lämpligt undersökningsområde.313 Inrät-
tandet av en periodika för en regelbunden publicering av olika arbetsstatis-

                                                      
310 Utgifterna för anlitandet av speciella sakkunniga beräknades till 5 000 kr. Tryckkostnaden 
för tidskriften beräknades uppgå till 10 000 kronor. Den totala budgeten för den nya statistik-
byrån uppskattades till 39 700 kr årligen. Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstati-
stik (1894):3, s. 176f 
311 1893 års riksdag, 9 mars, AKTU, nr 10, s. 15. 
312 1896 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:6, s. 45f., 49 
313 1896 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:6, s. 43f. 
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tiska uppgifter föreslogs också.314 För att klara detta ville Kungl. Maj:t göra 
en kraftig satsning på arbetsstatistiken med inrättandet av flera fasta tjänster: 
en byråchef, ett par aktuarier m.fl. på Kommerskollegium.315  

Anslagsbegäran ifrågasattes av såväl Statsutskottet som de båda kamrarna 
som alltför vidlyftigt och kostsamt.316 Dessa kunde inte tänka sig att fatta 
beslut om en sådan satsning på ett nytt statistikområde utan någon egentlig 
tidigare erfarenhet. Istället nåddes en kompromiss som innebar en satsning 
på att utföra specialundersökningar av olika industribranschers arbetsförhål-
landen. Dessa skulle göras på prov till en kostnad om 10 000 kronor per år 
på extra stat.317 Riksdagen ställde sig bakom förslaget. Inrättandet av en fort-
löpande arbetsstatistik sköts på framtiden.318 De flesta invändningarna mot 
förslaget kom från representanter för jordbruksintressen i andra kamma-
ren.319 Dels sköt de in sig på den snäva definitionen av begreppet arbetare 
som i första hand tycktes syfta på industriarbetare under det att lantarbetarna 
hamnade vid sidan av denna definition. Dels befarades att den inrättade av-
delningen för arbetsstatistik efterhand skulle växa och förorsaka staten stora 
och oväntade utgifter. Ett anslag på 10 000 kronor beviljades för riksdagsåret 
1897 för genomförandet av en specialundersökning. Efter en motion av le-
damoten i andra kammaren, liberalen David Bergström 1898,320 beviljades 
ett anslag på två år om 20 000 kronor. 

Under åren 1897 till 1902 genomfördes flera specialundersökningar över 
industrins arbetsförhållanden, alla välkända i ekonomisk-historisk och soci-
alhistorisk forskning.321 Inför varje specialstudie utsågs en expertgrupp som 
skulle välja ämne med representanter från näringslivet, riksdagen och Kom-
merskollegium.322 I den först tillsatta expertgruppen ingick Ernst Beckman, 

David Bergström och Hjalmar Gullberg. Beckman hade därtill tillfrågats av 
generaldirektören för Kommerskollegium Richard Åkerman om han ville 
leda undersökningen men hade tackat nej med motiveringen att uppgiften 

                                                      
314 1896 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:6, s. 47f. 
315 Budgeten föreslogs bli totalt 27 000 kronor, således mindre än vad som föreslogs i utlåtan-
det. Kungl. Maj:t hade valt att dra ner på vissa personalutgifter samt redovisade vissa omdis-
poneringar av utgifterna för den statistiska avdelningen. 1896 års riksdag, 13 januari, prop, nr 
1:6, s. 48. 
316 1896 års riksdag, 21 februari, Statsutskottets utlåtande, no 7a, 21 febr., s. 15. Se: 1896 års 
riksdag, 26 februari, första kammarens protokoll, nr 7. Första kammaren ställde sig helt bak-
om Statsutskottet utan en närmare debatt. 1896 års riksdag, 26 februari, andra kammarens 
protokoll, nr 11, § 3.  
317 1896 års riksdag, 21 februari, Statsutskottets utlåtande, no 7a, s. 16. Se: 1896 års riksdag, 
11 maj, rskr, nr 45, s. 3f. Se även: Almquist (1914), s. 258. 
318 1896 års riksdag, Statsutskottets utlåtande, no 7a, 21 febr., s. 15f. 
319 1896 års riksdag, 26 februari, andra kammarens protokoll, nr 11, § 3, se s. 4-19. 
320 1898 års riksdag, 28 januari, MAK, nr 153, s. 5. David Bergström, (1858-1946), fil. dr. 
ledamot av andra kammaren, liberal rösträttskämpe och aktiv i sociala och konstitutionella 
frågor. 
321 Leffler (1899). Elmquist (1899a,b). Elmquist (1901). Se: 1897 års riksdag, 13 maj, rskr, nr 
76, s. 12. 
322 Se: 1901 års riksdag, 11 januari, prop, nr 1:7,[9], s. 45f. 
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var allt för omfattande och tidskrävande.323 Enligt Almquist gick uppdraget 
till Johan Leffler i januari 1897 med extra ordinarie tjänstemannen Henning 
Elmquist som biträdande ledare.324 Expertgruppen för valet av specialstudie 
1900 och 1901 bestod av Hjalmar Gullberg, J.H.G. Fredholm,325 David Berg-
ström och Henning Elmquist som hade ansvarat för undersökningen av to-
baksindustrin 1899.  

Även om specialundersökningarna, som ingick som en del i försöken att 
undersöka arbetsförhållandena inom en bransch och dess affärsställning, 
ligger utanför avhandlingens ämne kom de att lägga en grund för den fortsat-
ta utvecklingen av arbetsstatistiken.326 Det gjorde de främst på det metodo-
logiska området. Både Leffler och Elmquist använde sig av enkäter ställda 
till ett stort antal arbetsgivare och fackföreningar för att få svar på hur arbets-
förhållandena såg ut inom sina valda branscher. De byggde härigenom upp 
ett kontaktnät vilket var viktigt för den fortsatta utbyggnaden av arbetsstati-
stiken.  

3.2.2 KAA:s tillkomst 1902 
År 1902 beslöt riksdagen att etablera en fast avdelning för arbetsstatistiken 
på Kommerskollegium.327 Beslutet grundade sig på ett memorial av förste 
aktuarien vid Kommerskollegiums statistiska avdelning Hjalmar Gullberg.328 
Efter att ha gått igenom Beckmans förslag 1903, utlåtandet 1894 och vad 
som sedan hade åstadkommits efter 1896, provåren för specialundersökning-
arna av arbetsförhållandena inom några industrier, ansåg Gullberg att tiden 
var mogen för en fast etablering av arbetsstatistiken.  

Det skäl som Gullberg åberopade var behovet av en fortlöpande publice-
ring av arbetsstatistiken i syfte att kontinuerligt belysa arbetarfrågan. Gull-
berg pläderade således för införandet av en månatligt utgiven periodika vil-
ket fordrade en fastare organisation för arbetsstatistiken. De områden Gull-
berg ansåg mest angelägna att regelbundet publicera uppgifter om var de 
tidigare uppräknade: den sociala lagstiftningen, såväl den utländska som den 
svenska, priserna på livsförnödenheter samt arbetarnas utgifter för bostäder, 
kläder etc., strejker, lockouter, arbetslöshet, föreningsrörelsen inom indu-

                                                      
323 Se: Ernst Beckmans samling, se: F 954 a:13, brev från Richard Åkerman till Ernst Beck-
man 5 januari 1897. Se: F 954 a:25, brev från Ernst Beckman till Richard Åkerman 7 januari 
1897 och 27 september (uå). Se även: F 954 a:4, brev från Hjalmar Gullberg till Ernst Beck-
man angående ett uppdrag på Kommerskollegium, den 14 oktober 1897, UUB. 
324 Almquist (1914), s. 326. Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kria-
böcker, förordnanden, dödsrunor etc., KB. 
325 J.H.G. Fredholm (1838-1904), liberal politiker som representerade Stockholm i andra 
kammaren med inriktning mot näringslivs- och skattefrågor. 
326 1902 års riksdag, 11 januari, prop, nr 1:7, s. 34f. 
327 1902 års riksdag, 15 maj, rskr, nr 116. 
328 Memorialet skickades den 11 december till Kungl. Maj:t, se: 1902 års riksdag, 11 januari, 
prop, nr 1:7, s. 7, 9, 21 och 45ff.  
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strin, dvs. arbetsgivarföreningar och fackföreningar, samt kvinnoarbetet 
inom industrin.  

Centralt är att Gullberg ansåg det vara viktigt att uppgifter ”angående 
ställningen å arbetsmarknaden i rikets olika delar, såsom rörande tillgång på 
arbete, lönehöjningar och lönesänkningar inom industrin och öfvriga näring-
ar o.s.v.”329 offentliggjordes i tidskriften. Därtill betonade Gullberg betydel-
sen av att publicera den mängd av notiser över arbetsmarknaden som tid-
ningarna och andra källor rapporterade. I sammanhanget behandlades också 
arbetslösheten och möjligheten att inskaffa uppgifter om denna genom fack-
föreningarnas statistik över antalet arbetslösa medlemmar. Större enskilda 
undersökningar skulle också regelbundet företas av de uppräkade område-
na.330  

Vidare diskuterades metoderna för primärmaterialets insamling. Förslaget 
om att låta särskilda ombud svara för insamlandet av primärdata hade Gull-
berg inga invändningar emot, och det skulle behövas ombud på ett fyrtiotal 
orter för att uppnå en tillfredställande generell kunskap om arbetarnas lev-
nadsvillkor.331 Frågetecken fanns förvisso vad gällde rekryteringen av om-
bud med god sakkunskap eller gott omdöme.  

En viktig fråga eller snarare problem gällde svarsbortfallet vid insamling-
en av primärdata. Specialundersökningarna från 1897 hade visat att olika 
företag av konkurrensskäl inte alltid ville lämna ut uppgifter om sin affärs-
ställning. Det var detta problem Kommerskollegium hade upplevt vid sin 
specialundersökning av den mekaniska verkstadsindustrin.332 Att detta var 
ett generellt problem framår också av en artikel av Karl Key-Åberg i Eko-
nomisk tidskrift 1902. Key-Åberg refererade de problem den preussiska sta-
tistikapparaten hade ställts inför med stora svarsbortfall på grund av antago-
nismen mellan arbetsgivare, fackföreningar och jordbruks- och handelsin-
tressen. Arbetsgivarna ville inte alltid delta i större arbetsstatistiska under-
sökningar.333  

När det gällde frågan om hur den arbetsstatistiska avdelningen skulle or-
ganiseras ställde sig Kungl. Maj:t bakom Gullbergs förslag om att inrätta en 
fast organisation för arbetsstatistiken.334 Hur den skulle byggas upp fick den 
eller de som skulle svara för dess framtagande självständigt lösa.  

I statsutskottet mötte förslaget motstånd. Statsutskottet höll med om att 
den arbetsstatistiska avdelningen hade gjort stora insatser med sina special-
undersökningar och därmed visat på sin betydelse, men ansåg likväl att de 

                                                      
329 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 24. 
330 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 27-32. 
331 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 38. 
332 Specialundersökningen om den mekaniska verkstadsindustrin hade visat att dessa problem 
var en realitet. Se: Elmquist (1901), s. 43ff. Se även Lundh Nilsson (2007), s. 56-61, särskilt 
s. 61. 
333 Key-Åberg (1902), nr 4, s. 335f. Se även: Tooze (2001), s. 56f. Abramson Heilman (1991), 
s. 86ff. och 143f. Brown (1958), s. 82ff. 
334 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 37ff. 
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arbetsstatistiska undersökningarna inte var färdigutprovade. Istället föreslog 
statsutskottet fortsatta arbetsstatistiska undersökningar som tidigare.335  

Första och andra kammaren kunde till en början inte enas om ett gemen-
samt beslut om statsutskottets förslag, men en kompromiss nåddes slutligen 
om att inrätta en förste aktuarietjänst på ordinarie stat om 4 500 kr och att 
anslå medel om 15 000 kr på extra stat.336 Genom tillsättningen av en förste 
aktuarie på ordinarie stat hade riksdagen följaktligen inrättat en fast organi-
sation för arbetsstatistiken. I praktiken innebar detta att den statistiska avdel-
ningen på Kommerskollegium hade delats upp i en näringsstatistisk sektion 
med Hjalmar Gullberg som chef, och i en arbetsstatistisk. Som chef för den-
na utnämndes förste aktuarie Henning Elmquist den 14 november 1902.337 
Beckmans idé om en fortlöpande insamling av statistik för att belysa arbe-
tarnas levnadsförhållanden hade således accepterats.338 År 1903 kunde den 
nya arbetsstatistiska avdelningen på Kommerskollegium påbörja sitt arbete.  

3.3 De kommunala arbetsförmedlingarnas statistik 
En nyhet i Gullbergs memorial var introduktionen av en ny statistikleveran-
tör: de kommunala arbetsförmedlingarna. Arbetsförmedlingarnas roll i en 
bedömning av arbetsmarknaden hade inte berörts tidigare. I memorialet an-
tyddes deras roll i uppbyggnaden av en arbetslöshetsstatistik utöver vad man 
ansåg att fackföreningarna kunde bidra med till denna statistik, och för be-
dömningen av arbetslösheten.339 På sätt och vis var det här en respons på 
behovet av att inskaffa uppgifter om ställningen på arbetsmarknaden i olika 
delar av landet, statistik över arbetslösheten inräknad, som nämnts inled-
ningsvis i avsnittet. 

I memorialet hänvisades till de erfarenheter som fanns av utländska ar-
betsförmedlingar - offentlig och privat arbetsförmedling sammantagen – och 
den roll de spelade för insamlingen och produktionen av statistik över antalet 
arbetssökande per ledig plats. I sammanhanget kan sägas att under år 1900 
och 1902 hade två kommunala arbetsförmedlingar redan inrättats i Sverige, 
en i Helsingborg och en i Göteborg, på arbetsgivarnas initiativ.340 Att arbets-
förmedlingarnas betydelse lyftes fram av Gullberg hängde säkert också 

                                                      
335 1902 års riksdag, 18 februari, Statsutskottets utlåtande nr 8, s. 46-48. Statsutskottet före-
slog ett anslag på 20 000 kr för år 1903. 
336 1902 års riksdag, 28 februari, Statsutskottets utlåtande nr 28. Se: 1902 års riksdag, 15 maj, 
rskr, nr 116. 
337 SBL, uo: Elmquist, Henning. 
338 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 23ff., s. 43. 
339 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 32. 
340 Schiller (1967), s. 31. Thoursie (1991), s. 18. Industriidkaren Oscar Trapp tog initiativet 
till en arbetsförmedling i Helsingborg medan initiativ till en arbetsförmedling i Göteborg togs 
av handlaren K. G. Karlsson och direktören Ernst Andrée. Arbetsförmedlingen (Göteborg) 
(1952), s. 7ff. Schiller (1967), s. 31. 
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samman med det förslag om inrättandet av statligt understödda kommunala 
arbetsförmedlingar som bara något år tidigare hade lagts fram i riksdagen av 
ledamoten i andra kammaren Edward Wavrinsky.341 Det bör påpekas i sam-
manhanget att såväl arbetsgivare som olika fackföreningar hade sina egna 
platsförmedlingar men dessa vände sig enbart till sina medlemmar.342 

En genomgång av Wavrinskys arkiv pekar mot att han tidigt insåg bety-
delsen av arbetsförmedling. 1875 organiserade han en arbetsförmedling för 
järnvägsbyggnadsarbetare.343 1892 var Wavrinsky med om att bilda en ar-
betsförmedling i Stockholm, Godtemplarnas värme- och arbetsstuga.344 His-
torikern Nils Edling har visat att Wavrinsky stod i brevkontakt med arbets-
förmedlingskontor i Köpenhamn och Kristiania mot slutet av 1890-talet.345 
Ann-Sofie Ohlander har genom arkivstudier visat de nära banden mellan 
Ernst Beckman och Wavrinsky. Båda var liberaler, de stod varandra nära i 
nykterhetsfrågan och fredsfrågan, och var starkt intresserade av sociala re-
former. Bägge valdes in i en av föreningen Studenter och Arbetare tillsatt 
kommitté 1901 som skulle utreda inrättandet av en offentlig arbetsförmed-
lingsbyrå i Stockholm.346  

Wavrinskys motion om arbetsförmedling är omfattande, drygt 140 sidor, 
och kan liknas vid ett mindre betänkande. Motionens omfattning beror på de 
utförliga genomgångar som Wavrinsky gjorde av hur arbetsförmedlingarna 
var organiserade i olika länder; särskilt arbetsförmedlingens uppbyggnad i 
Tyskland ägnas ett stort utrymme. Huvudsyftet med förslaget var att inrätta 
ett nät av statligt understödda kommunala arbetsförmedlingar efter sydtysk 
förebild, med staten som samordnande organ. Att Wavrinsky hämtade inspi-
ration från Tyskland är inget märkligt. Enligt historikern Linda Heilman 
Abramson var det i Tyskland som ett omfattande system av kommunala 
arbetsförmedlingar först växte fram under 1890-talet just för att reglera ar-
betskraftens mobilitet mellan stad och omgivande landsbygd.347 Av hennes 
genomgång framgår att de tyska arbetsförmedlingarna ägnade särskilt stor 

                                                      
341 1900 års riksdag, 14 februari, MAK, nr 152, E. Wavrinsky, ”om skrifvelse till Kongl. 
Maj:t med begäran om utredning, huru arbetsanvisningen bör ordnas m.m.” 1901 års riksdag, 
15 januari, MAK, nr 1. Wavrinsky hade under 1890-talet gjort flera resor på den europeiska 
kontinenten och bland annat studerat hur arbetsförmedlingarna och deras funktion för arbets-
marknaden. Särskilt det sydtyska systemet av kommunala arbetsförmedlingar med sina nät-
verk av lokalkontor för att underlätta arbetskraftens rörlighet hade Wavrinsky studerat utför-
ligt. Se även: Abramson Heilman (1991), s. 302-304, 469-471. 
342 Se: MKAA (1903):2, s. 121ff. Torbacke (1983). 
343 Edvard Wavrinskys samling, vol. 5, Korrespondens, IOGT:s arkiv, RA, Arninge. Wav-
rinsky tjänstgjorde mellan åren 1873-1875 som nivellör vid statens järnvägsbyggnader. Se: 
SBH, uo: Wavrinsky, Edvard. 
344 Tidningsklipp i Edvard Wavrinskys samling, vol. 2, Sociala ämnen 1874-1916, IOGT:s 
arkiv, RA, Arninge. Lamm (1949), s. 127ff. 
345 Edling 15 (2008): 1, s. 30f. 
346 Ohlander [Kälvemark] (1972), s. 163ff. 
347 Heilman Abramson (1991), s. 183ff. 
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uppmärksamhet åt att regelbundet registrera antalet arbetssökande per ledig 
plats som ett mått på arbetslöshetens förändring över tiden. 

Men det som är viktigt här är att Wavrinsky betonade arbetsförmedlingar-
nas möjligheter att statistiskt belysa hur läget på arbetsmarknaden såg ut vid 
en viss tidpunkt i landet med hjälp av antalet sökanden per ledig plats. Stati-
stiken skulle omfatta båda könen. I motionen hänvisade Wavrinsky också till 
den år 1894 tillsatta kommitté om arbetslösheten i Stockholm348 som Ernst 
Beckman ingick i. Kommittén hade bland annat föreslagit inrättandet av en 
arbetsförmedling i huvudstaden som en åtgärd för att underlätta matchningen 
mellan arbetsgivare och arbetssökanden. Både andra och första kammaren 
ställde sig positiva till Wavrinskys motion men hade likväl valt att inte bifal-
la med motiveringen att arbetsförmedlingsfrågan främst var en kommunal 
angelägenhet.349 

3.4 Sammanfattning och diskussion  
Detta kapitel har behandlat förhistorien till inrättandet av en offentlig ar-
betsmarknadsbevakning 1903. Uppkomsten av bevakningen av arbetsmark-
naden går tillbaka dels till ett förslag om inrättandet av en offentlig arbetssta-
tistik 1893, dels till de kommunala arbetsförmedlingarnas sammanställningar 
av statistik över antalet arbetssökanden och lediga platser som inleddes i 
början av 1900-talet. 

I avhandlingen ses arbetsstatistikens tillkomst ses som en viktig förutsätt-
ning för uppbyggnaden av en bevakning av läget på arbetsmarknaden. Två 
saker i Ernst Beckmans motion 1893 är centrala. Det ena var hans betonande 
av kontinuiteten i undersökningarna. Med kontinuitet avsåg Beckman månat-
liga insamlingar av statistik för publicering i en periodika. Det andra var 
arbetsstatistikens trovärdighet. 

1893 föreslog Beckman riksdagen att låta utreda inrättandet av en offent-
lig arbetsstatistik. Motionen byggde på utländska förebilder (se avsnitt 2.4). I 
sin motion pekade Beckman på det otillfredställande i att endast tillsätta en 
kommitté då ett samhällsproblem förelåg. Han ville med sitt förslag åstad-
komma ett nytt slag av offentliga statistiska undersökningar som skilde sig 
från hur olika statliga kommittéer arbetade och den hur den officiella stati-
stiken tillkom. Inom ramen för arbetsstatistiken skulle också fortlöpande 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar göras över ställningen på ar-
betsmarknaden. Framförallt var det industristädernas arbetsmarknad som 

                                                      
348 Bihang nr 27 till Beredningsutskottets utlåtanden och memorial för år 1895 (1895), s. 
134ff., och 144-171. 
349 1900 års riksdag, 5 maj, andra kammarens protokoll, nr 48. Motionen föll med siffrorna 66 
mot och 63 för. Wavrinsky upprepade sin motion året efter men riksdagen avslog den på nytt 
med samma argument. 1901 års riksdag, 12 mars, AKTUs (nr 3) utlåtande nr 8, s. 7. 
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stod i centrum. Särskilt betonade Beckman månatliga statliga undersökning-
ar i syfte att tidigt fånga förändringar i olika arbetsförhållanden. 

1902 tog riksdagen beslut om att inrätta en fast organisation för arbetssta-
tistiken efter ett memorial av chefen för statistiska avdelningen Hjalmar 
Gullberg. I det uppdrag Kommerskollegium fick inför 1903 ingick att fortlö-
pande samla in statistik över ställningen på arbetsmarknaden. Därtill hade 
Gullberg introducerat en ny institution som skulle kunna kasta ytterligare 
ljus över ställningen på arbetsmarknaden: de kommunala arbetsförmedling-
arna. Sannolikt var Gullberg inspirerad av Wavrinskys motioner 1900 och 
1901 om införandet av statligt understödda kommunala arbetsförmedlingar. 
Wavrinsky hade i motionerna visat vilken betydelse arbetsförmedlingarna 
hade när det gällde att belysa läget på arbetsmarknaden med hjälp av antalet 
arbetsökanden och lediga platser. Att samla in och offentliggöra delar av 
arbetsförmedlingarnas statistik ansåg Gullberg därför vara en viktig uppgift 
för arbetsstatistiken.  

En annan viktig förutsättning gäller trovärdigheten. Om det inte finns tro-
värdighet för de siffror som samlas in så spelar frekvensen mindre roll. I det 
här fallet ansåg riksdagen att ämbetsmännen i sin förvaltande utövning hade 
en hög trovärdighet. Av riksdagsdebatten framgår att det därför var bättre att 
låta statsförvaltningen ombesörja produktionen av arbetsstatistiken än att låta 
enskilda göra det. Här föreföll enighet ha rått mellan kamrarna. Helt pro-
blemfri var dock inte frågan om trovärdighet. De specialundersökningar som 
inleddes 1897 över arbetsförhållandena inom olika branscher visade att före-
tag inte alltid lämnade ut statistiska uppgifter av konkurrensskäl. Trots det 
förefaller åtminstone de större arbetsgivarna ha sett positivt på arbetsstatisti-
ken. Exakt hur fackföreningarna ställde sig till arbetsstatistikens trovärdighet 
har inte framkommit. Arbetarna saknade egentlig representation i riksdagen. 
Trovärdighetsproblemet kommer att behandlas ytterligare i kapitel 4. 

En viktig indirekt aspekt var förskjutningen mot att systematiskt undersö-
ka det Gullberg kallade ”ställningen på arbetsmarknaden” eller arbetsmark-
nadsläget i stort. Beckmans motion 1893 rörde uppbyggnaden av en arbets-
statistik i allmänhet. I utlåtandet från 1894 och riksdagsbehandlingen av 
arbetsstatistiken längre fram går det att se en förskjutning mot en ökad bety-
delse för undersökningar av ställningen på arbetsmarknaden. Den delen av 
arbetsstatistiken som behandlade arbetsmarknadsläget blev viktigare att föl-
ja, en förskjutning som bör underlätta skapandet av en bevakning av arbets-
marknaden. Det finns ett par tänkbara förklaringar till denna förskjutning. En 
är att konjunkturnedgången i början av 1890-talet, som drabbade den svens-
ka ekonomin ungefär vid samma tidpunkt som arbetsstatistiken utreddes 
1893 och 1894, bidrog till att sätta problemen på arbetsmarknaden mer i 
fokus. En annan förklaring kan vara att den engelska arbetsstatistiska byrån i 
sin Labour Gazette redan från starten 1893 rapporterade utförligt om läget på 
den engelska arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden blev studier över ställ-
ningen på arbetsmarknaden en central uppgift för arbetsstatistiken.  
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Genom tillkomsten av en offentlig arbetsstatistik fick den offentliga för-
valtningen än helt annan kapacitet än tidigare att systematiskt samla in siff-
ror över det sociala området. Syftet var att ge regering och riksdag en neutral 
kunskap och samtidigt skapa konsensus om förhållandena inom arbetarklas-
sen. Detta var nödvändigt för införandet av socialpolitiskt motiverade refor-
mer. Samtidigt hade förutsättningar för en bevakning av läget på arbets-
marknaden skapats. 
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Kapitel 4 1903-1907: upptakten till en 
bevakning av arbetsmarknaden  

4.1 Inledning 
Detta kapitel kartlägger hur arbetsmarknadsbevakningen byggdes upp på 
KAA mellan åren 1903 och 1907. Som har framgått av föregående kapitel är 
det två områden som är särskilt intressanta att studera nämligen arbetsförhål-
landena på olika orter och inom olika näringar, och sammanställningar av 
arbetsförmedlingarnas statistik över sysselsättningsläget i sina respektive 
kommuner.350 Både i 1894 års utlåtande och i Kungl. Maj:ts behandling av 
arbetsstatistikärendet sågs dessa områden som betydelsefulla för en bedöm-
ning av ställningen på arbetsmarknaden.  

I detta kapitel undersöks vilken kapacitet KAA hade att sammanställa sta-
tistik över dessa områden, vilka metoder som valdes för statistikens insam-
lande och varför. Vidare undersöks hur statistiken bearbetades och presente-
rades för allmänheten. En viktig fråga rörde arbetsstatistikens trovärdighet. 
Hur hanterade Henning Elmquist detta?  

För att klara uppgiften att samla in statistik över arbetsförhållandena på 
olika orter och inom olika näringar skulle ett antal ombud anlitas, i linje med 
Beckmans idé. Vilka instruktioner fick de av KAA, och hur skulle de gå 
tillväga för att lösa uppgiften att intervjua olika företrädare för de skilda 
näringarna på respektive ort? Hur skulle avrapporteringen till KAA göras? 

Det andra undersökningsområdet är de kommunala arbetsförmedlingarnas 
rapporter över läget på arbetsmarknaden i sin kommun. Vilken arbetsför-
medlingsstatistik valde KAA att publicera och varför? Vidare studeras hur 
KAA infogade dessa statistiksammanställningar i MKAA. 1906 fick KAA i 
uppdrag att bli statlig samordnare för de kommunala arbetsförmedlingarna. 
Kom denna samordnande roll att påverka bevakningen av läget på arbets-
marknaden?  

För att följa själva uppbyggnaden av kartläggningen och bevakningen av 
arbetsmarknaden har varje kvartalshäfte av MKAA har gåtts igenom (se av-

                                                      
350 Ett tredje område av relevans är sammanställningar av statistiken över arbetslösheten. 
Dessa sammanställningar började först efter 1908 och behandlas i kapitel 5. 
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snitt 1.4). En fråga är om KAA passivt registrerade uppgifterna eller om 
ansatser fanns till mer självständiga bedömningar av läget på arbetsmarkna-
den. Syftet är att se om KAA enbart publicerade de inkomna uppgifterna 
som de var eller om KAA också gick mot en mer aktiv bedömning av läget 
på arbetsmarknaden med inslag av prognoser. Den senare utvecklingen skul-
le i så fall indikera en ökad kapacitet hos KAA att bedöma läget på arbets-
marknaden. KAA:s arkiv har använts i förekommande fall men generellt sett 
har det inte tillfört mer kunskap utöver det som finns publicerat i MKAA. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om vilken sorts bevakning av arbets-
marknaden som slutligen etablerades 1907. 

Kapitlet inleds med en organisatorisk och administrativ beskrivning av 
KAA:s utveckling under perioden 1903-1907 samt med en presentation av 
Henning Elmquist och Gunnar Huss. Därefter behandlas i avsnitt 4.3 arbets-
statistikens uppläggning, följt av avnitt 4.4 om ombudens rapportering och 
avsnitt 4.5 om sammanställningarna av statistik från arbetsförmedlingarna. 
Avsnitt 4.6 behandlar KAA:s roll som samordnare av den kommunala ar-
betsförmedlingen. Avsnitt 4.7 sammanfattar och diskuterar vilken sorts be-
vakning som kom att etableras under perioden.  

4.2 Den organisatoriska och administrativa utvecklingen 
1903-1907 
Vid tidpunkten för uppbyggnaden lydde Kommerskollegium under Civilde-
partementet och Finansdepartementet vilket formellt påverkade KAA:s or-
ganisation och anslagstilldelning.351 Som har framgått av avsnitt 2.5 var åren 
mellan 1903 och 1907 en expansiv period för KAA.352 Såväl organisatoriskt 
som kunskapsmässigt ökade dess kapacitet avsevärt för att lösa de av riksda-
gen ålagda uppgifterna. Vartannat år fick avdelningen igenom ökade anslag. 
De två första åren 1903 och 1904 fick KAA ett årligt anslag på 15 000 kr. En 
kraftig anslagshöjning fick KAA inför 1906. Den medförde att ytterligare 
personal kunde rekryteras.353 Tre extra aktuarier kunde nu anställas samtidigt 

                                                      
351 Ett par år tidigare, 31 mars 1900, hade ärendefördelningen mellan statsdepartementen 
ändrats. De sociala ärendena vilka föll inom KAA:s verksamhetsområde, kom nu att handläg-
gas av Civildepartementet och Finansdepartementet. I korthet handlade Civildepartementet 
ärenden som rörde bland annat försäkringsväsendet, arbetsmarknaden (som åtgärder mot 
arbetslöshet och arbetsförmedlingarna samt deras sammanställningar av statistiken över sys-
selsättningsläget). Finansdepartementet handlade bland annat ärenden som rörde arbetarskydd 
och yrkesinspektion, minderårigas och kvinnors arbete, men även sammanställningarna av 
statistiken över ställningen på arbetsmarknaden. Departementalkommitterade (1911), s. 49f. 
Nordisk familjebok, uggleuppl., uo: Civildepartementet och Finansdepartementet. 
352 Se: Almquist (1914), s. 259f. 
353 1905 års riksdag, Statsutskottets utlåtande, nr 8, s. 27. Se även 1905 års riksdag, rskr, nr 
144, s. 23-24.  
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som antalet biträden utökades.354 1906 lät riksdagen KAA bli statlig samord-
nare av den kommunala arbetsförmedlingen. För det fick avdelningen dispo-
nera ett anslag på 15 000 kronor.355 Gemensamt för de begärda anslagshöj-
ningarna var en ambition hos KAA att 1902 års plan för arbetsstatistiken 
skulle fullföljas.356 En effekt av anslagsökningarna och de ökande personal-
resurserna blev att verksamheten hösten 1906 flyttades till större och ända-
målsenligare lokaler. 357  

Fördelningen av arbetsuppgifterna på avdelningen är inte enkel att klara 
ut. Sveriges statskalender förtecknar i första hand den fasta personalen på 
högre tjänstemannanivå, närmast högre chef och chef på mellannivå. 358 Nå-
got mer detaljerade uppgifter får man från statsverkspropositionerna och 
Statistiska kommitténs arkiv. Enligt statsverkspropositionen 1904 fanns ut-
över Henning Elmquist ytterligare sex anställda: en aktuarie, en vaktmästare, 
en amanuens och tre tillfälliga biträden.359 Inför perioden 1906-1907 fick 
KAA medel att utöka personalstyrkan till att omfatta två aktuarier, ytterliga-
re amanuenser, och extra skriv- och räknebiträden.360 Anslagsökningarna 
medförde att extra ordinarie personal blev uppflyttad som till exempel Gun-
nar Huss och Nils Bergsten som bägge blev upptagna som aktuarier, efter att 
ha blivit tillförordnade 1906.361 1905 och 1906 hade Erik Sjöstrand och Gös-
ta Bagge börjat som amanuenser.362 På olycksfalls- och sjukkassestatistiken 
fanns Theophil Andersson och Carl Rydin, båda tillförordnade 1906. 

Två viktiga aktörer är Henning Elmquist och Gunnar Huss. Elmquist är i 
viss mån självskriven i sin egenskap av chef för KAA. Tillsättningen av 
Henning Elmquist som förste aktuarie verkar ha motiverats av dennes om-
vittnade effektivitet och arbetsförmåga. Samtida omdömen om Elmquist 
underströk hans förmåga till överblick förenad med en stor detaljkunskap. 363 
Han hade studerat i Uppsala, bland annat statskunskap med geografi, histo-
ria, nationalekonomi och romersk rätt. 1894 tog Elmquist ett betyg i natio-
nalekonomi för David Davidson.364 1895 tog han sin licentiatexamen i Upp-
sala och 1900 disputerade han i Lund på en avhandling om förhållandena 
inom den svenska tobaksindustrin. 365  

                                                      
354 Almquist (1914), s. 259. 
355 1906 års riksdag, prop nr 116, s. 45ff. 
356 1905 års riksdag, prop, 7 huvudtiteln, s. 64ff. 
357 Almquist (1914), s. 259. 
358 Asker (2007), s. 24. 
359 1904 års riksdag, prop, 7 huvudtiteln, s. 276. Kommittén ang förbättrat anordnande av 
Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 Inkomna uppgifter från ämbetsverk, RA. 
360 1905 års riksdag, prop, 7 huvudtiteln, s. 77. Almquist (1914) s. 259. 
361 Sveriges statskalender (1908), s. 66. 
362 Vem är det (1912 och 1927). Gösta Bagge var amanuens mellan åren 1906 och 1909. Se: 
Andersson (1965), s.114. 
363 Svenska män och kvinnor, uo: Elmquist, Henning. 
364 Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kriaböcker, förordnanden, döds-
runor etc., KB. 
365 Elmquist (1899a), se även: Elmquist (1899b). 
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Enligt Elmquists arkiv blev han knuten till Kommerskollegium i mars 
1896, för att den 31 oktober samma år antas till extra ordinarie tjänsteman 
vid den statistiska avdelningen.366 Hur Elmquist kom till Kommerskollegium 
framgår också av arkivet. Vid mitten av 1890-talet arbetade han nämligen 
som riksdagsstenograf samtidigt med en annan riksdagsstenograf, Allan 
Cederborg. Cederborg, som vid tidpunkten också tjänstgjorde som amanuens 
på Kommerskollegium, rådde Elmquist att söka sig dit.367 Elmquist gjorde 
sedan en snabb karriär. 1897 biträdde han ledaren för första specialunder-
sökningen Johan Leffler, för att därefter själv leda de arbetsstatistiska under-
sökningarna för åren 1898, 1899-1900, 1901-1902, enligt intyg från Kom-
merskollegium.368 Mellan åren 1899 och 1902 arbetade Elmquist vid sidan 
av amanuensarbetet också som stenograf för Stockholms stadsfullmäktige, 
enligt intyg från Stockholms stad.369 Parallellt med sitt chefskap över KAA 
var han också ofta anlitad som förlikningsman i stora arbetsmarknadskon-
flikter.370  

För Gunnar Huss saknas arkivmaterial och genomgången blir därför 
summarisk. Huss kom 1890 till Uppsala universitet, blev fil kand där 1893, 
tog sin licentiatexamen 1902 för att samma år doktorera på en avhandling i 
historia om folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i Västerbottens län 
1540-1571.371 Avhandlingen gav Huss docentkompetens, och han sökte sig 
därefter till Kommerskollegium.372 Huss fick tidigt ansvar för handläggning-
en av arbetsmarknadsfrågorna till vilka arbetsförmedlingarna hörde. Han 
verkställde utredningsuppdrag som rörde bland annat arbetslöshet och ar-
betskonflikter och var ordförande i åtskilliga förliknings- och skiljenämnder.  

                                                      
366 Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kriaböcker, förordnanden, döds-
runor etc., KB. 
367 Henning Elmquists samling, L51:28, Manuskript till diverse uppsatser och utredningar 
med sparbankshistoria, Intervjuuttalanden, KB.  
368 Almquist (1914), s. 326. Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kria-
böcker, förordnanden, dödsrunor etc., KB I sammanhanget kan påpekas att också Ernst 
Beckman hade blivit tillfrågad som ledare för den första specialundersökningen, se Ernst 
Beckmans samling, se: F 954 a:13, brev från Richard Åkerman till Ernst Beckman 5 januari 
1897. Se: F 954 a:25, brev från Ernst Beckman till Richard Åkerman 7 januari 1897 och 27 
september (uå), UUB. Se även: F 954 a:4, brev från Hjalmar Gullberg till Ernst Beckman 
angående ett uppdrag på Kommerskollegium, den 14 oktober 1897, UUB. 
369 Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kriaböcker, förordnanden, döds-
runor etc., KB. 
370 Nordisk familjebok, uggleuppl., uo: Elmquist, Gustaf Henning. Se vidare: SBL, Svenska 
män och kvinnor samt Wisselgren (2000), s. 265. 
371 Huss (1902).  
372 SBL. Huss blev senare i livet erbjuden riksdagsposter, statsrådstaburetter och landshöv-
dingeposter men avböjde enligt parollen ”Det blåser alltid kallare på höjderna.” 
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4.3 Arbetsstatistikens uppläggning 
Som har framgått av riksdagens beslut 1902 ägde förste aktuarien eller i 
praktiken chefen för KAA Henning Elmquist rätt att självständigt utforma 
arbetsstatistiken. I den anmälan av arbetsstatistiken som gjordes i första 
numret av MKAA presenterades utförligt dess syfte och hur den skulle bygg-
gas upp.373 Av anmälan framgår vikten av att förankra och verkställa riksda-
gens uppdrag i nära samarbete med parterna på arbetsmarknaden. Generaldi-
rektör Åkerman hade tillsammans med Henning Elmquist i december 1902 
låtit sammankalla en grupp av kommitterade för att avge ett utlåtande om 
vad arbetsstatistiken mer precist skulle innehålla.374 De kommitterade bestod 
av Henning Elmquist, chef för KAA, Carl Swartz (1858-1926), fabriksidka-
re, Carl Alexandersson, (1845-1932), bruksdisponent, ledamot i Stockholms 
stads fullmäktige respektive fattigvårdsnämnd, Ernst Beckman, Ernst Blom-
berg (1863-1911), metall- och järnarbetarförbundet och Carl Ramström 
(1862-1943), industrins representant samt Gunnar Huss, tillförordnad tjäns-
teman vid KAA som sekreterare. Swartz var dock förhindrad att medverka. 
Dessutom hade ytterligare ett antal arbetsgivar- och arbetstagarrepresentan-
ter hörts.375 Kommitterades sammansättning ger en tydlig vink om vilka mål-
grupperna var för den löpande offentliga statistiken utöver regeringen och 
riksdagen. 

Syftet med kommitteradegruppen var uppenbarligen att skapa trovärdig-
het för de ambitioner KAA hade med arbetsstatistiken, och att övertyga par-
terna på arbetsmarknaden om vikten av att samarbeta i framtagandet av stati-
stiken.376 Kommitterades sammansättning var en tydlig markering utåt och 
illusterar den konsensus Beckman hade sökt i sin motion 1893 för sin sak.  

Bland arbetstagarorganisationerna fanns metall- och järnarbetarförbundet 
representerat. Det var ett av de största, med Ernst Blomberg som ordförande, 
ett respekterat namn från såväl arbetarhåll som arbetsgivare.377 Blomberg 
hade bland annat gjort sig känd som korresponderande sekreterare i Järnar-

                                                      
373 MKAA (1903):1. MKAA kom ut med två häften 1903, i november respektive december. 
Kommittén ang förbättrat anordnande av Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 Inkomna 
uppgifter från ämbetsverk, Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, RA. 
374 MKAA (1903):1, s. 3, och 27f. Första sammanträdet hölls den 5 januari 1903. Ernst Beck-
mans samling, F 954 h:1, Biographica, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB. 
Beckman bjöds in som kommitterad av generaldirektören för Kommerskollegium Richard 
Åkerman den 31 december 1902, övriga undertecknade Teophil Andersson och Hjalmar 
Gullberg. 
375 MKAA (1903):1, s. 3 och 27. 
376 MKAA (1903):2, s. 151. Liknande tolkning görs av Östlund, David, (2003), s. 287. 
377 Berg (2011), s. 54 och s. 83ff. Blomberg var en mycket betydelsefull aktör för arbetarrö-
relsen och blev tidigt en anhängare av en reformistisk linje. Blomberg hade varit med om att 
grunda metallindustriarbetarförbundet 1888 och blev dess ledare 1894. På 1890-talet verkade 
Blomberg aktivt för tillskyndandet av bland annat LO och var också påtänkt som dess förste 
ordförande. Lindgren (1938), s. 218-234. Se även: Bäckström (1977), s. 237f., 241 och 243. 
Fredrik Sterky (1860-1900) valdes till LO:s förste ordförande. 



 92 

betaren från 1895.378 Han var en skicklig förhandlare, en egenskap Elmquist 
säkert uppskattade. Bland radikala socialister sågs han emellertid som allt för 
konsensusinriktad.379 Att få med Blomberg bland de kommitterade var givet-
vis viktigt ur ett trovärdighetsperspektiv visavi såväl arbetsgivarna som arbe-
tarorganisationerna. 

Av anmälan framgår att kommitterade tolkade riksdagens beslut som ett 
definitivt besked att för framtiden bygga upp en fast organisation för den 
offentliga arbetsstatistiken.380 Innehållet i arbetsstatistiken skulle vara i linje 
med 1893 års riksdagsskrivelse och 1894 års utlåtande, men kommitterade 
framhöll att de resurser riksdagen ställde till den arbetsstatistiska avdelning-
ens förfogande innebar att prioriteringar var nödvändiga. Till sin hjälp skulle 
KAA inledningsvis anlita särskilda platsombud, totalt 26 stycken på 23 or-
ter.381  

Kommitterade lämnade också förslag på vad som fortlöpande skulle kun-
na publiceras i periodikan:382 livsmedelspriser, månads- eller kvartalsvis på 
av KAA utvalda orter med anlitade ombud, hyrespriserna varje halvår på 
samma orter, sammanställningar av kvinnors och minderårigas arbete inom 
industrin, redogörelser för minderårigas anställning i industrin enligt yrkes-
inspektionen, sammanställningar kvartalvis över yrkesinspektörernas besök-
ta arbetsställen, sammandrag över antalet anmälda olycksfall till yrkesin-
spektionen, statistisk bearbetning av vissa uppgifter inlämnade till olika 
sjukkassor, kvartalsuppgifter om arbetskonflikter, uppgifter över förenings-
verksamheten inom industri och hantverk, ombudens meddelanden om för-
ändringar på arbetsmarknaden, kvartalssammanställningar över arbetslön, 
arbetslöshet och arbetsförmedling m.m. från orter med kommunal arbets-
förmedling, den sociala lagstiftningen i utlandet, refererat av utländska tid-
skrifter m.m. av intresse för arbetsstatistiken, särskilda uppsatser av arbets-
statistiskt intresse författade av avdelningens egna tjänstemän eller andra 
specialister. Utöver dessa uppräknade områden föreslog kommitterade också 
större specialstudier över arbets- och löneförhållanden inom olika yrken 
samt andra centrala sociala frågor utan att ge exempel.  

Det var således ett omfattande program som ålades KAA. Kommitterade 
var väl medvetna om att KAA inte skulle lyckas lösa alla uppgifterna på kort 
sikt, och i anmälan pläderades för fortsatta resurser till KAA. Man var också 
mycket noga med att understryka att de publicerade uppgifterna i periodikan 

                                                      
378 Järnarbetaren (1895):1, m.fl. nr. 
379 Westerståhl (1945), s. 220ff. 
380 MKAA (1903):1, s. 5. Kommitterade skrev att det ”blifvit fastslaget, att den officiella ar-
betsstatistiken kommer att för framtiden fortvara och att dess verksamhet bör anordnas i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med meranämnda organisationsplan, tillsvidare i den ut-
sträckning det af Riksdagen anvisade anslaget medgifver.” Passusen är därtill kursiverad för 
att understryka att arbetsstatistiken hade kommit för att stanna. 
381 MKAA (1903):1, s. 7. 
382 MKAA (1903):1, s. 8-18 och 22f. 
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skulle vara korrekta och tendensfria,383 en liknande programförklaring som 
den i Labour Gazette, vilket visar att kommitterade fäste stor betydelse vid 
att skapa trovärdighet för arbetsstatistiken. 

Kommitterade diskuterade också behovet av att fortlöpande rapportera in 
siffror över arbetslösheten vid olika tidpunkter.384 Av anmälan framgår att 
kommitterade fäste stark tilltro till såväl arbetsförmedlingarnas rapportering 
som ombudens rapportering om förändringar av läget på arbetsmarknaden 
för att kunna lösa denna uppgift. 385  

Anmälan visar också att det inte enbart var KAA som hade till uppgift att 
producera socialstatistik utan avdelningen skulle även sträva efter att sam-
manställa socialstatistik från andra offentliga organ, så att ”bearbetningen af 
alla socialstatistiska uppgifter utföres inom ett enda ämbetsverk”.386  

En svårighet som diskuterades var frågan om svarsbortfall. Här hänvisade 
kommitterade till företagarnas obenägenhet att lämna ut vissa uppgifter, till 
exempel lönestatistiken. I sammanhanget åberopades undersökningen av 
förhållandena inom den mekaniska verkstadsindustrin.387 Kommitterades 
slutsats var att det ytterst rörde sig om en förtroendefråga mellan KAA och 
berörda parter.388 Mot den bakgrunden ansåg kommitterade att det inte var 
tillrådligt att närmare granska affärsställningen inom en industri.389 Dessa 
undersökningar syftade ursprungligen till att mäta hur mycket införandet av 
en social reform skulle kosta en industri, och möjligen äventyra dess konkur-
renskraft.390  

Publiceringssätten skulle vara av två slag. För större undersökningar lik-
som specialundersökningarna förordades monografins form, övriga uppgifter 
skulle publiceras löpande i en periodisk skrift. Från början hade man tänkt 
sig en månatligt utgiven tidskrift, Sociala meddelanden från Kommerskolle-
gii afdelning för arbetsstatistik. Så blev det inte. Adjektivet Sociala togs bort 
och tidskriften fick kort och gott heta Meddelanden från Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik, MKAA. Kommitterade kunde också konstatera 
att den budget riksdagen beslöt om 1902 inte gav något utrymme för en må-
nadsvis utgivning utan man föreslog en kvartalsutgivning.391  

                                                      
383 MKAA (1903):1, s. 23. 
384 MKAA (1903):1, s. 17. 
385 MKAA (1903):1, s. 15 och 22. 
386 MKAA (1903):1, s. 6.  
387 MKAA (1903):1, s. 21. KAA uppger att undersökningen av den mekaniska verkstadsindu-
strin inte kunde genomföras helt enligt planerna.  
388 MKAA (1903):1, s. 10.  
389 Kommitterade anförde följande: ”Hur intressant ifrågavarande spörsmål kunna vara ur 
allmänt social och ekonomisk synpunkt, finna sig kommitterade, med hänsyn till nu berörda 
svårigheter, dock böra uttala, att utredningar rörande affärsställningen åtminstone för närva-
rande ej böra upptagas på arbetsstatistikens program.”Se: MKAA (1903):1, s. 21. 
390 Se 1894 års utlåtande: Underdånigt utlåtande rörande en svensk arbetsstatistik (1894):3, s. 
171f. 
391 MKAA (1903):1, s. 22. 
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En annan viktig aspekt av utgivningen av MKAA var att Elmquist tämli-
gen omgående inledde ett samarbete med det just bildade Centralförbundet 
för socialt arbete, CSA om distributionen av delar av periodikan.392 Kontak-
ten mellan KAA och CSA var i sammanhanget naturlig med tanke på Beck-
mans stora engagemang i CSA.393 Det visar samtidigt hur viktigt det var för 
Elmquist att närma sig en stor men förvisso löst sammansatt organisation för 
att både få till stånd en stor spridning av periodikan och att skapa ett kon-
taktnät inom CSA för KAA:s räkning.  

4.4 Metoderna för ombudens insamling av 
primärmaterial 
Föregående avsnitt visade den höga ambitionsnivån i uppbyggnaden av en 
offentlig arbetsstatistik. Från och med detta avsnitt kommer två områden att 
följas: arbetsförhållanden på olika orter (enligt ombudens rapporter) och 
arbetsförmedlingarnas statistikinsamling.  

En genomgång av MKAA:s första årgång från 1903 visar att avdelningen 
omedelbart påbörjade insamlingar av statistik över ”Arbetsförhållandena å 
olika orter i riket (enligt ombudens rapporter)”.394 Området innefattade stati-
stik över förändringar med avseende på arbetstillgång, arbetslön och arbets-
tid för olika näringsgrenar. För att lösa uppgiften med insamlingen av data 
hade 23 ombud anlitats, något färre än det ursprungliga förslaget.395  

En central fråga här är vilka instruktioner ombuden fick av KAA när det 
gällde hur de skulle gå tillväga för att lösa sin uppgift med att intervjua olika 
företrädare för de skilda näringarna på respektive ort och hur rapporteringen 
till KAA skulle göras. I MKAA ger KAA tydliga instruktioner om vad om-
budens uppgifter skulle bestå i: 

införskaffa uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden och särskildt 
rörande förändringar med afseende å arbetstillgång, arbetslön och arbetstid 
inom olika näringsgrenar, därvid omfattningen och beskaffenheten af inträf-
fade förändringar böra redovisas så detaljerat som möjligt.396 

Citatet visar vilka delar av arbetsmarknaden som skulle beaktas. Men inte 
nog med det, ombuden skulle särskilt rapportera förändringar och helst så 
detaljerat som möjligt. Att förändringsaspekten betonas är viktig eftersom 

                                                      
392 Östlund (2003), s. 288, fotnot 529. 
393 1903 var Beckman med och grundade Centralförbundet för socialt arbete, en organisation 
som Ernst Beckman också blev mycket aktiv inom. Se: Wisselgren (2000), s. 261ff. Lund-
quist (1997), s. 86ff. 
394 MKAA (1903):2, s. 150-152. 
395 Urprungligen hade Gullberg i sitt memorial föreslagit drygt ett 40-tal ombud men av kost-
nadsskäl reducerades antalet till 26 och slutligen till 23 (se avsnitt 3.2.2). 
396 MKAA (1903):2, s. 150. 
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det innebär en möjlighet att på sikt identifiera fluktuationer inom arbetstill-
gång, arbetslön och arbetstid som skulle kunna relateras till förändringar i 
konjunkturen i allmänhet. Utöver dessa skulle uppgifter om antalet arbetslö-
sa medlemmar inom olika fackföreningar också samlas in.397 Hur urvalet av 
orter och ombud hade gjorts framgår inte. 398 Urvalet av orter visar emellertid 
att norra delen av Sverige var mindre representerat än övriga delar av landet.  

För att inskaffa uppgifterna skulle ombuden vända sig till både arbetsgi-
var- och arbetstagarorganisationer, enskilda arbetsgivare och andra sakkun-
niga.399 För själva datainsamlingen hade KAA utarbetat en enkät efter tysk 
förlaga.400 Några närmare motiveringar till varför just den hade valts gavs 
inte men en rimlig förklaring kan vara att man kunde luta sig mot en redan 
befintlig, utprovad och använd enkät.  

Enkäten bestod av sju frågor med tillhörande underfrågor och var ställd 
till olika arbetsgivare- och arbetareorganisationer som framgår av tabell 2.401  

                                                      
397 MKAA (1903):2, s. 151. 
398 Ombuden presenterades i varje häfte av MKAA. 1903 var ombuden följande: Uppsala: N. 
Alexandersson, docent. Eskilstuna: L. Jernbergh, kronokassör. Norrköping: H. Landahl, kon-
trollör. Jönköping: C. Tiderman, hovrättsnotarie. Kalmar: Hjalmar Appeltofft, bokhandlare. 
Karlskrona: P.A. Romberg, läroverksadjunkt. Kristianstad: J. Hellberg, redaktionssekreterare. 
Malmö: J. Liedholm, hovrättsnotarie. Helsingborg: C. Johansson, arbetsförmedlingsförestån-
dare. Halmstad: K.V. Palmer, folkskollärare. Göteborg: J. Kruse, arbetsförmedlingsförestån-
dare. Vänersborg: J. Wallin, dövstumskollärare. Borås: D. Hellmér, bibliotekarie. Karlstad: 
J.A. Nygren, handlare. Örebro: M. Kihlmark, stadskassör. Västerås: G. Sterneman, klockare. 
Falun: A. Rydholm, hälsovårdskommissarie. Gävle: K. Arnell, fil.dr. Söderhamn: C. Vallin, 
läroverksadjunkt. Luleå: F. Berglund, lokomotivmästare. Malmberget: C.J. Ternell, filialpost-
kontorsföreståndare. Kiruna: S.M. Håkansson, stationsinspektör. (Stockholm: Gösta Löf-
marck, kontorsskrivare i Kungl. Järnvägsstyrelsen). Ombudens bakgrund är som framgår 
skiftande. 
399 MKAA (1903):2, s. 151. 
400 Enkäten hade utformats av Kaiserl. Statistisches Amt i Berlin. För en beskrivning av den 
tyska arbetsstatistiken se: Key-Åberg (1902), s. 325-340, särskilt sidorna 333-338. 
401 MKAA (1903):2, s. 151f. 
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Tabell 2. 1903 års enkät.  
Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden under … månad år 19… afgifna 
den … 19 … af … Uppgifterna afse förhållandena inom … (yrkesgren) i … (stad, kö-
ping, län) 
1.Hurudan var under månaden tillgången å arbete inom Eder industrigren? Har i jämförelse 
med förhållandena under föregående månad därutinnan inträdt: a) förbättring? b) försäm-
ring? Hvilka närmare upplysningar kunna därom lämnas? 
2. Förekom under månaden inom eder industrigren: a) öfverflöd på arbetskraft? b) brist på 
arbetskraft? Hvilka närmare upplysningar kunna därom lämnas? 
3. Har till Eder kännedom kommit, att under månaden inom Eder industrigren inträffat några 
mera omfattande: a) löneförhöjningar? b) lönesänkningar? Hvilka närmare upplysningar 
kunna därom lämnas? 
4. Har till Eder kännedom kommit, att under månaden inom Eder industrigren i större om-
fattning förekommit: a) öfvertidsarbete? b) förkortning av arbetstiden? på grund av minskad 
tillgång på arbete? på grund av andra orsaker och sådana fall hvilka? Hvilka närmare upp-
lysningar kunna därom lämnas? 
5. Hafva under månaden några viktigare händelser inträffat inom Eder industrigren och i 
sådant fall hvilka (nya företags tillkomst, rörelsers nedläggande, strejker el. d.)? 
6. Jämförelse med motsvarande tid under föregående år? 
7. Anmärkningar och tillägg. 

Källa: MKAA (1903):2, s. 152. 

Flera av svarsalternativen är av typen ja eller nej. Respondenterna uppmana-
des också att göra jämförelser mellan innevarande period och föregående, i 
syfte att fånga förändringar över tiden. Därtill fanns för uppgiftslämnaren 
möjligheten att lämna en kommentar i anslutning till varje huvudfråga. KAA 
motiverade inte närmare valet av frågor men dessa visar en strävan hos KAA 
att försöka förstå det aktuella läget på arbetsmarknaden och hur det hade 
uppkommit.  

KAA gav ingen vägledning till hur svaren på frågorna eventuellt skulle 
kunna tolkas. Nedan ger jag förslag på möjliga tolkningar. 

Fråga 1 syftar till att mäta tillgången på arbete eller arbetstillfällen inom 
en viss bransch under den aktuella mätmånaden jämfört med tidigare månad, 
och därmed utröna huruvida någon förändring till det bättre eller det sämre 
kunde skönjas. Om ombuden rapporterade en ökning av utbudet på arbete 
kunde det tolkas som en ökad efterfrågan på branschens produkter eller 
tjänster, en antydan om att det ekonomiska läget var bra.  

Fråga 2 behandlar utbudet av arbetskraft. Är tillgången god på arbetskraft 
kunde det ses som att det rådde ett överskott på arbetskraft i förhållande till 
tillgången på arbete inom branschen vid en viss tidpunkt. Det kunde tolkas 
som att en viss stagnation hade inträtt inom branschen. Rådde det brist på 
arbetskraft och tillgången på arbete översteg efterfrågan på arbetskraft bero-
de det sannolikt på rekryteringsproblem till följd av en allmän uppgång i 
ekonomin, eller att branschen hade svårt att rekrytera rätt utbildad arbetskraft 
eller bådadera. Mer precis information kunde respondenten ge som kommen-
tar.  
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Fråga 3 behandlar förändringar i lönerna som en mätare av läget på ar-
betsmarknaden. Stora löneförhöjningar under mätmånaden kunde tyda på 
brist på arbetskraft och att en ökad konkurrens om arbetskraften var skönjbar 
bland arbetsgivarna inom branschen. Löneökningarna kunde också vara ett 
uttryck för ett strukturellt problem inom branschen. Branschen saknade arbe-
tare med rätt kompetens. Lönesänkningar inom mätperioden kunde tolkas 
som att förhållandena var omvända med mycket god tillgång på arbetskraft i 
förhållande till utbudet på arbete. Men även här kunde förhållandet ha upp-
stått på grund av strukturella problem. 

Frågan 4 kan tolkas som att en ökad mängd övertidsarbete innebär en 
ökad efterfrågan på branschens produkter eller tjänster samtidigt som arbets-
givarna inte vill anställa för att tillgodose den ökande efterfrågan. Det kunde 
indikera ett gott arbetsmarknadsläge men också att en brist på kvalificerad 
arbetskraft förelåg. Det motsatta förhållandet, en arbetstidsförkortning, anger 
tydligt en nedgång inom branschen som en av underfrågorna antyder. Den 
här frågan förutsätter en bredare insikt i de ekonomiska sambanden. Över-
tidsarbete kunde vara lösningen på en temporär uppgång i branschen där 
höga lönekostnader gjorde att arbetsgivarna drog sig för att nyanställa. Ar-
betstidsförkortningen kan ha införts för att lösa en temporär nedgång i utbu-
det av arbete på grund av lågsäsong. För att klargöra orsakerna är det nöd-
vändigt med en bredare ekonomisk analys. Om KAA gjorde detta kommer 
att diskuteras längre fram i kapitlet. 

Fråga 5 är en allmänt ställd fråga om några viktiga händelser hade inträf-
fat som strejker, nya företag, konkurser m.m. Dessa tre nämnda variabler är 
indikatorer på hur konjunkturen på såväl arbetsmarknaden som ekonomin i 
stort utvecklas. Nya företagsetableringar antyder att det rådde goda tider med 
höga vinster inom branschen som lockade till ökad företagsbildning medan 
ett ökat antal konkurser pekar mot det motsatta förhållandet. Strejker var 
vanliga och hade förekommit med mer eller mindre hög frekvens sedan slu-
tet av 1880-talet. Strejkerna hade en tendens att öka under goda tider då ut-
sikterna för arbetarna att få igenom högre löner eller andra förmåner var 
större, och omvänt under sämre tider.402 Strejkvariabeln kan också ha valts 
av KAA som en socialpolitisk indikator, för att få en bild av oron på arbets-
marknaden utöver den information tidningarna meddelade. 

Fråga 6 syftar till att respondenterna skulle göra jämförelser med motsva-
rande tid föregående år. Det står inte angivet exakt vilken fråga som åsyftas 
utan jag tolkar det som att respondenterna här kunde göra en generell jämfö-
relse. 

På fråga 7 kunde respondenterna göra vilka tillägg som helst och således 
mycket väl föra resonemang om framtiden för sin bransch eller den aktuella 
tendensen på arbetsmarknaden för branschen. 

                                                      
402 Cederquist (1980), s. 33-38. Modern arbetsmarknadsforskning visar att strejkfrekvensen är 
procyklisk, dvs. den stiger under en högkonjunktur. Arbetsmarknaden (2006), s. 278.  
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Som synes överlappar frågorna varandra. Syftet med detta var att kunna fast-
ställa ställningen på arbetsmarknaden så noggrant som möjligt. Det aktuella 
läget mättes genom jämförelser mellan olika tidpunkter under innevarande år 
och för motsvarande tid föregående år.403 Svarsalternativen som gavs var två: 
förbättring eller försämring. Uttrycket oförändrat eller ingen skillnad finns 
inte angivet utan här hänvisas respondenten till övriga upplysningar för ett 
sådant svar. Vidare finns ingen explicit fråga om utsikten inför närmaste 
framtiden utan även här är respondenten hänvisad till övriga upplysningar 
för att avge ett sådant omdöme.  

I sin grundkonstruktion finns överensstämmelser mellan KAA:s enkät och 
dagens kvalitativa konjunkturbarometrar utgivna av Konjunkturinstitutet. 
Dessa enkäter eller konjunkturbarometrar skickas regelbundet varje månad 
eller kvartal, till företag och konsumenter för att ta del av deras bedömning 
av hur den egna ekonomin och omvärldens ekonomi har utvecklats, hur det 
aktuella läget är och vilka förväntningarna är på den närmaste framtiden.404 

Frågorna visar att KAA:s mål med enkäten var att försöka fånga tenden-
sen på arbetsmarknaden för en hel bransch. Enkäten blev här en slags ter-
mometer på läget på arbetsmarknaden. Kombineras dessutom enkätens resul-
tat med andra uppgifter över arbetsmarknaden såsom statistiska kvartalsupp-
gifter från de kommunala arbetsförmedlingarna, ökade möjligheten för KAA 
att få en systematisk fortlöpande bevakning av arbetsmarknaden.  

Varje ombud skulle sedan med hjälp av enkäten sammanställa en kvar-
talsrapport enligt en enhetlig plan. Svaren skulle redovisas likformigt för 
orterna och näringsgrenarna. Någon mall över hur ombuden skulle redovisa 
sina svar finns dock inte i MKAA, inte heller i KAA:s arkiv. KAA räknade 
också med att ombuden inte skulle få svar på alla frågorna i enkäten.405 

En viktig upplysning som KAA ger rör när ombuden senast skulle skicka 
in sina sammanställningar. Kvartalsrapporten skulle skickas in till KAA 
under första månaden i efterföljande kvartal,406 sannolikt för att hinna publi-
ceras i kommande kvartalsrapport. Hur det gick med det får resultatredovis-
ningen utvisa i avsnitt 4.4.1.  

En stor del av sammanställningen av uppgifterna skulle med andra ord ut-
föras av de lokala ombuden. En sådan arbetsdelning underlättade naturligtvis 
för KAA att göra den slutliga sammanställningen av de inkomna svaren. 
Uppdelningen av arbetet mellan ombuden och KAA var i praktiken en lös-

                                                      
403 Metoden med jämförelser mellan referenspunkter är gammal. Se exempelvis: Statistisk 
tidskrift, 1870, s. 2. Se även: Llewellyn Smith (1895-96), s. 46 (78), Sidhänvisningen inom 
parentes syftar på faksimilutgåvans sida. Se: http://www.britishparliamentarypapers.com/ 
404 Se den kvartals- och månadsvis utgivna Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, 
www.konj.se. Se även: Lönnquist (1959). Kragh (1969), s.126f. European Economy (2007), s. 
3-5, 25-27 och 30. 
405 MKAA (1903):2, s. 150. 
406 MKAA (1903):2, s. 150f. 
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ning på en stor arbetsuppgift och det mest realistiska i början av KAA:s 
verksamhet då personalstyrkan inte var så stor.407  

4.4.1 Ombudens rapportering över ställningen på 
arbetsmarknaden 
I detta avsnitt gör jag en genomgång av innehållet i ombudens sammanställ-
ningar, och varje kvartalshäfte av MKAA för perioden har studerats. Syftet 
med granskningen är att utröna huruvida respondenterna i sina enkätsvar 
uttalade sig om det framtida läget för sin industri eller bransch och hänvisade 
till variationer i konjunkturen som orsak till förändringar inom den egna 
branschen.  

Hur utförligt respondenterna svarade var betingat av om ombudet verkli-
gen var personligen närvarande eller helt enkelt skickade enkäten med post 
till respondenten för att senare följa upp svaren. Viktigt i sammanhanget var 
att respondenten hade kompetens att avgöra ställningen inom branschen eller 
företaget. Detta har inte kunnat undersökas närmare på grund av bristande 
källmaterial. En fråga är i vilken utsträckning ombuden lyckades samman-
ställa sina rapporter över ställningen på arbetsmarknaden enligt KAA:s in-
tentioner. KAA hade otillräckliga resurser enligt egen utsaga vilket gör frå-
gan om svarsredovisningen viktig. Publicerade KAA svaren som de var, in 
extenso, eller gjordes någon form av bearbetning av svaren? Kommenterade 
KAA läget på orten? Av utrymmesskäl kan inte alla orter redovisas utan jag 
har valt ut några som exempel. Delar av ombudens inskickade svar finns i 
KAA:s arkiv för åren 1904-1907.408 Det bör således gå att fastslå i vilken 
utsträckning KAA bearbetade ombudens rapporter inför publiceringen av 
dem. 

Första gången sammanställningen av arbetsförhållandena på olika orter i 
landet publicerades var i andra häftet, 1903:2 av MKAA. De orter jag valde 
för 1903 var Eskilstuna, Vänersborg, Borås, Luleå, Helsingborg och Göte-
borg. 409 De två senare har valts ut då de just hade inrättat arbetsförmedlings-
kontor medan de övriga har valts för att de svarade någorlunda utförligt på 
enkäten. Av ombudens sammanställningar att döma blev de instruerade av 
KAA att inhämta uppgifter för perioden januari-juni och juli-september 
1903. Det är i linje med den ambition KAA uttryckte i förordet till MKAA 
1903 att försöka täcka hela år 1903 även om det blev av summarisk natur. 410 
En jämförelse blir därmed möjlig mellan dessa två perioder.  

                                                      
407 1903 års riksdag, 13 februari, Statsutskottets utlåtande nr 8, s. 21f. Se även: Sveriges Stats-
kalender (1903). 
408 En del av ombudens inrapporterade uppgifter finns tillgängliga på Riksarkivet. Kommers-
kollegiums arbetsstatistiska avdelnings arkiv, E:IIa Rapporter och vakanstal från arbetsför-
medlingarna, vol. 1 1904-1907, RA. 
409 Sektionen ”Arbetsförhållandena å olika orter i riket”, MKAA (1903):2, s. 150-183. 
410 MKAA (1903):1, se: Förord. 
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För Eskilstuna gavs en kort summarisk beskrivning av arbetsmarknadslä-
get. Ombudets sammanställning visade en normal arbetstillgång men med en 
viss ökad efterfrågan på arbetskraft vid olika verkstäder. Respondenterna 
hänvisade här till en förbättrad konjunktur, utan att arbetstiden och lönerna 
hade påverkats i någon större omfattning: ”April-juni. Tillgången på arbete 
(kursivt i texten) har under kvartalet varit normal och någon förbättring i 
konjunkturen har förmärkts, hvilket haft till följd, att arbetsstyrkorna vid en 
del verkstäder ökats.”411 Samtidigt led en bransch av dåliga konjunkturer: 
skomakeriyrket. Juli-september är inte med i beskrivningen. Ordet ”konjunk-
tur” förekommer två gånger i den korta rapporten och betecknar då läget för 
en näring. 

För Vänersborg visar sammanställningen ett bra arbetsmarknadsläge för 
mätperioden januari till juni, trots att flera arbetsgivare angav att de hade 
producerat för lager under de fyra första månaderna. Den andra mätperioden 
juli-september beskrevs som fortsatt bra och företagen hade lyckats minska 
sina lager helt, vilket pekade på ett bra arbetsmarknadsläge:  

Januari-juni. Inom samtliga i gång varande industrier på platsen har under 
den första hälften af innevarande år jämn tillgång på arbete funnits, ehuru ar-
betsgifvarne förklarat, att de, särskildt under de första fyra månaderna, måst 
lägga en stor del af tillverkningen på lager i brist på afsättning. Juli-
september. Samtliga industriella anläggningar hafva under kvartalet haft full 
sysselsättning, och sedan föregående rapports afgifvande har omsättningen 
varit liflig, så att de vid första halfårets slut inneliggande stora lagren slut-
sålts.412 

Komparation görs här mellan mätperioderna. Noterbart är också hänvisning-
en till storleken på lagren som en indikator på det ekonomiska läget på orten.  

Borås skiljer sig från de övriga genom att ombudet använde ordet arbets-
marknad istället för uttrycket ”tillgången på arbete”. Arbetsmarknaden be-
skrevs som mycket god för båda mätperioderna och inga förändringar mellan 
perioderna hade varit skönjbara: 

April-juni. Arbetsmarknaden har under kvartalet varit synnerligen lugn. Till-
gången på arbete har motsvarat behofvet, så att ingen behöft gå arbetslös och 
ingen saknat nödig arbetskraft. Å arbetsmarknaden hafva under kvartalet inga 
rubbningar ägt rum. 413 

Utvecklingen för Luleå beskrivs tillsammans med Norrbottens malmföräd-
lingsverk. Ombudet började sin sammanställning med år 1900 och redovisa-
de utvecklingen för Luleå fram till oktober 1903. Ombudet gjorde med led-

                                                      
411 MKAA (1903):2, s. 154. 
412 MKAA (1903):2, s. 169-170. Den säsongmässiga variationen förklarar avsättningsproble-
men i början av året. 
413 MKAA (1903):2, s. 170-171. 
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ning av svaren en jämförelse mellan läget på arbetsmarknaden i staden och 
en rad tecken på en nedgång i affärslivet sedan 1900 som en nedgång inom 
byggsektorn, en åtstramning på kreditmarknaden, och ett ökat antal konkur-
ser mellan åren 1900 och 1902. Konkurser används här som en mätare på 
nedgången, realiseringar av varor som en följd av konkurserna bidrog till att 
ytterligare försämra avsättningen för andra företag, samt minskade löner.  

Sedan tre år tillbaka har en period af stillestånd i affärslif och industri rådt 
inom samhället [dvs. Luleå].[…]Första tecknen till ekonomisk svaghet visade 
sig inom byggnadsverksamheten. Äfven affärsmän m.fl. började få känning 
af penningknappheten, och många mindre firmor stupade. 414 

För Helsingborg angavs två mätperioder, april-juni och juli-september. Ar-
betsmarknadsläget i april-juni för Helsingborg beskrevs som mycket gott för 
byggbranschen med stigande löner. För juli-september noterades ingen större 
förändring utom att landsbygdens efterfrågan på arbetskraft hade ökat med 
stigande löner som följd. 415  

För Göteborg beskrevs en mätperiod, juli-september. Beskrivningen är 
summarisk men varje bransch redovisas i princip enligt följande: arbetstid, 
veckoförtjänst och arbetstillgång. En tabell finns över timlönerna för gjutare 
samt hur många fackföreningar det fanns i staden. Ansatser till en aktuell 
bedömning av arbetsmarknaden görs för byggverksamheten: ”Arbetstill-
gången har under sommaren varit särdeles god, och till följd häraf hafva t.ex. 
träarbetarnas löner stigit betydligt.”416 Uppgiften om byggverksamheten är 
hämtad från byggnadsfacken.  

Även om KAA:s första rapportering under 1903 kan betecknas som tre-
vande, uppmärksammades den av Affärsvärlden. Affärstidningen beskrev 
kort arbetsstatistikens tillkomst. Såväl ställningen på arbetsmarknaden som 
arbetsförmedlingarnas statistik välkomnades för deras betydelse att bringa 
klarhet över läget på arbetsmarknaden.417 Någon liknande statistik fanns inte 
tidigare och arbetsstatistiken fyllde därför en lucka. 

Innan vi går in på redovisningen av rapporteringen för 1904 bör sägas att 
Elmquist inför 1904 äskade ökade anslag för att uppfylla riksdagens plan 
från 1902.418 Elmquist påtalade flera brister i rapporteringen på grund av den 
knappa medelstilldelningen, vilket bland annat lett till att MKAA inte kunde 
ges ut månatligen och att ombuden hade svårigheter att fullgöra sina uppdrag 
på grund av för små arvoden. En månatlig utgivning av MKAA fordrade per-
sonalförstärkning.419  

                                                      
414 MKAA (1903):2, s. 178-179. 
415 MKAA (1903):2, s. 160f. 
416 MKAA (1903):2, s. 163-167., särskilt s. 167 
417 Affärsvärlden (1903), 13 november, s. 1377-1378. 
418 1904 års riksdag, 12 januari, prop, nr 1:7, s. 263-277. 
419 1904 års riksdag, 12 januari, prop, nr 1:7, s. 267. 
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Den knappa medelstilldelningen drabbade enligt Elmquist särskilt under-
sökningarna av ställningen på arbetsmarknaden men ”i den mån ökade an-
slag ställdes till förfogande, kunde det emellertid förväntas, att ombuden 
skulle kunna lösa denna den kanske allra viktigaste af de dem åliggande 
uppgifter.”420 Elmquist ansåg redan i början av KAA:s verksamhet att under-
sökningarna av ställningen på arbetsmarknaden var den enskilt viktigaste 
arbetsuppgiften. Det kan tyda på att Elmquist redan från starten av KAA 
hade insett potentialen till en bevakning av läget på arbetsmarknaden. Natur-
ligtvis kunde han tillsammans med kommitterade ha kommit fram till detta. 
Därtill hade svensk ekonomi liksom den globala ekonomin upplevt en viss 
tillbakagång i konjunkturen året innan vilket kan ha påverkat. Elmquist 
tryckte också på betydelsen av en månatlig utgivning av periodikan.421 Moti-
veringen till det var att KAA härigenom snabbare kunde redovisa föränd-
ringar på arbetsmarknaden. I 1894 års utlåtande hade det här slaget av rap-
portering strukits under även om det i första hand hade rört sig om att föra in 
dagstidningarnas rapportering av konjunkturläget på arbetsmarknaden (se 
avsnitt 3.3). 

Elmquists begäran om ökade anslag kom endast ett halvt år efter den på-
började uppbyggnaden av arbetsstatistiken. Även om riksdagens avslag 
knappast kan ha kommit som en överraskning för Elmquist så visar detta på 
en stor målmedvetenhet och ambition hos honom att bygga upp den offentli-
ga arbetsstatistiken.  

När det gäller rapporteringen för 1904 redovisades ombudens rapporter i 
en större omfattning men med en fortsatt oenhetlighet i svaren.422 Flera av 
ombuden sammanfattade arbetsmarknadsläget mycket översiktligt och redo-
visningen gjordes utan några större hänsyn till enkätens uppställning av frå-
gorna medan andra följde den noggrannare i sina redovisningar. Ombuden 
för Jönköping, Karlskrona och Halmstad hänvisade till en allmän konjunk-
turbedömning som en förklaring till varför förhållandena på arbetsmarkna-
den såg ut som de gjorde på den egna orten i början av 1904.423  

För 1904 har Norrköping och Stockholm särskilt valts ut. Norrköping har 
valts för dess betydelse som industristad. Stockholm fanns inte alls med 
bland de utvalda orterna 1903 och tillkom först 1904. Som den i särklass 
största industristaden vid den här tiden, med dess närhet till maktens boning-
ar, alla departement, en stor dagstidningspress som med sin rapportering 
skulle kunna belysa de sociala frågorna har Stockholm en given plats i un-
dersökningen.  

Rapporten om Norrköping är inte särskilt omfattande men beskrivningen 
av arbetsmarknaden visar tydligt tendensen i den lokala ekonomin: 

                                                      
420 1904 års riksdag, 12 januari, prop, nr 1:7, s. 266. 
421 1904 års riksdag, 12 januari, prop, nr 1:7, s. 267. 
422 MKAA (1904):1, s. 26-42. (1904):2, s. 151-188. (1904):3, s. 325-369. (1904):4, s. 466-493. 
423 MKAA (1904):3, s. 339f Jönköping, s. 340ff Karlskrona, s. 347ff Halmstad. 
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Tillgången på arbete har fortfarande varit tillfredställande, ehuru tendenser 
till försämring yppa sig. Ett afvsevärt ringa antal nybyggen har nämligen an-
mälts, men ännu torde vara för tidigt att afgöra, huruvida detta förhållande är 
början till ett konstant nedgående i byggverksamheten eller blott tillfälligt.424  

Citatet omfattar fråga 1 från enkäten om arbetstillgången. Det viktiga i rap-
porteringen jämfört med andra ombudsrapporter är hänvisningen till antalet 
anmälda nybyggen. Antalet anmälda nybyggen är här en indikator på en 
tidig förändring inom den lokala byggverksamheten. Med hjälp av denna 
indikator kan ombudet peka på en försämring på den lokala arbetsmarkna-
den. 

Stockholm var med sin stora befolkning, och mängden industrier och 
hantverk betydelsefull som draglok för den svenska ekonomin. Ombudens 
sammanställning av Stockholm gavs ett stort utrymme i MKAA, en indika-
tion på svarsfrekvensen och den vikt KAA lade vid huvudstadens arbets-
marknad. Den geografiska närheten till de stora arbetsgivarna kan mycket 
väl ha spelat roll för besvarandet av enkäten. KAA kan själv mycket väl ha 
kontaktat olika arbetsgivare för att få svar även om detta inte framkommer i 
redovisningen i MKAA för Stockholm. 

Till skillnad från andra inskickade rapporter redovisade ombuden för 
Stockholm hur många arbetsgivare och fackföreningar som hade svarat på 
enkäten: 53 arbetsgivare och 18 fackföreningar.425 Någon inledande beskriv-
ning av det allmänna läget på arbetsmarknaden finns inte utan redovisningen 
gjordes branschvis. Överlag följer redovisningen enkätens frågor även om 
variationer finns. Av svaren framgår tydligt de säsongmässiga fluktuationer-
na som för stenindustri, byggnadsverksamhet och trävaruindustri med låg 
rapporterad aktivitet under vintern med arbetslöshet som följd, följt av en 
återhämtning under våren och sommaren. 

Svaren är inte lika utförliga för alla branscher. I rapporten över maskin- 
och skeppsbyggnadsindustrin beskrivs läget på arbetsmarknaden i huvudsta-
den med följande ord: 

Inom den mekaniska verkstadsindustrin var arbetstillgången icke alldeles till-
fredställande under första kvartalet. Därför rådde det då öfverflöd på arbets-
kraft, och på åtskilliga verkstäder förkortades arbetstiden. I april började för-
hållandena gestalta sig bättre, och under andra kvartalets senare del var till-
gången å arbete så god, att befintliga arbetskrafter icke fullt motsvarade be-
hofvet. I jämförelse med motsvarande tid förlidet år hade en afgjord 
förbättring inträdt.426 

                                                      
424 MKAA (1904):4, s. 469. 
425 MKAA (1904):2, s. 325. De som hade svarat på enkäten var representanter för stenindustri, 
metallindustri, maskin- och skeppsbyggnadsindustri, byggnadsverksamhet, trävaruindustri, 
läderindustri, textilindustri, beklädnadsindustri, närings- och njutningsindustri, kemisk-
teknisk industri, pappersindustri, grafisk industri och slutligen vattentransporterna. 
426 MKAA (1904):3, s. 327. 
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Som synes besvaras här flera av enkätens frågor om arbetstillgången, om 
brist eller överflöd på arbetskraft samt om arbetstidsförkortning. Dessutom 
ges ett översiktligt konjunkturförlopp för de båda innevarande kvartalen 
vilka därefter jämförs med föregående års kvartal. Tydligt framkommer sä-
songarbetslösheten under första kvartalet med ett stort arbetskraftsöverskott 
och där flera arbetsgivare hade tvingats ta till arbetstidsförkortning för att 
lösa problemet med en bristande efterfrågan. Under andra kvartalet förbätt-
rades läget för branschen och mot slutet av kvartalet uppkom en brist på 
arbetskraft. I citatet görs en jämförelse med motsvarande tid föregående år 
som visar att en klar förbättring hade inträtt under det innevarande året. Nå-
gon utblick mot nästkommande kvartal görs inte explicit. Att göra en pro-
gnos ingick heller inte i enkäten. Däremot var det möjligt att lägga in en 
sådan uppgift bland övriga upplysningar.  

Flera av respondenterna har i sina svar följt enkätens frågor och gör ansat-
ser till allmänna beskrivningar av konjunkturen i stort och hur denna har 
påverkat den egna branschen. Citatet nedan, hämtat ur samma bransch, ma-
skin- och skeppsbyggnadsindustrin, visar detta: 

Med afseende på den elektriska maskintillverkningen inträdde på nyåret en 
förbättring i arbetstillgången efter den stagnation, som förut härskade. Denna 
förbättring fortfor under hela halfåret. Som konjunkturerna inom trävaru-
marknaden under förra året voro gynnsamma, hade köpförmågan hos träva-
rubolagen ökats och en del beställningar gjordes för att förse åtskilliga bräd-
gårdar med elektrisk drift.427 

Här anges en förklaring till varför den elektriska maskintillverkningen såg en 
förbättrad arbetstillgång, nämligen den förbättrade konjunkturen inom träva-
rumarknaden. Det finns en tydlig medvetenhet hos respondenten om olika 
branschers ömsesidiga beroende och hur dessa påverkade varandra i kon-
junkturhänseende. 

Beskrivningen fortsätter på ett liknande vis för Stockholm i häftet 1904:4 
av MKAA som behandlar tredje kvartalet 1904.428 Någon inledande samman-
fattning över den ekonomiska utvecklingen för staden görs inte utan här 
beskrivs åter de stora branscherna var för sig. Varje branschbeskrivning in-
leds med en kort sammanfattning om det aktuella läget. Den utländska kon-
junkturens betydelse för delar av Stockholms industrier som trävaruindustrin 
framkommer tydligt. 429  

Sammanfattningsvis kan sägas om de två första åren att KAA verkar ha 
publicerat de inkomna rapporterna i stort sett in extenso. Det visar en jämfö-

                                                      
427 MKAA (1904):3, s. 327. 
428 MKAA (1904):4, s. 466. 4 arbetsgivarorganisationer, 45 enskilda arbetsgivare och 11 arbe-
tarorganisationer hade besvarat enkäten. 
429 MKAA (1904):4, s. 467. 
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relse med de inkomna svaren i arkivet.430 Enkätens frågor har delvis besva-
rats. Det är enbart för Göteborg som en enhetligare redovisning av svaren 
bransch för bransch finns. Det fanns säkert flera orsaker till att redovisning-
en fick en oenhetlig utformning. Det bör påpekas att ombuden var ålagda att 
samla in statistiska uppgifter på en rad områden utöver det som undersöks 
här och kan initialt inte ha hunnit sätta sig in i alla arbetsuppgifter. Hur väl 
hade ombuden fattat uppgiften, dvs. hur tolkade de ordet ”enhetlighet”? Det 
är betydelsefullt för själva sammanställningen av rapporten.431 KAA var 
inställda på att redovisningen inledningsvis kunde variera,432 och sannolikt 
hade KAA heller inte presenterat någon mall för hur ombuden skulle sam-
manställa respondenternas svar. Här och var finns ansatser till ekonomiska 
analyser av läget på arbetsmarknaden som exemplet från Helsingborg visar 
där den omgivande landsbygdens löner steg tack vare en ökad efterfrågan på 
arbetskraft. Om det var ombudet som gjorde tolkningen eller respondentens 
uppfattning framgår inte.  

Under år 1905 genomgick redovisningen av svaren på enkäterna en gradvis 
förändring. Alltfler ombud började strukturera sina svar i enlighet med enkä-
tens frågor. I MKAA presenterades rapporterna tydligare. Varje ort presente-
rades för sig med sina branscher, vilket underlättade tolkningen av läget för 
varje bransch.433 I stort sett alla orter med sina tillhörande branscher sam-
manställdes på detta sätt under 1905 även om ambitionsnivån skiftade nå-
got.434 Arbetsmarknadsläget för varje bransch beskrevs kortfattat av ombudet 
med vägledning av enkätens frågor. Att sammanställningarna nu blivit mer 
enhetliga kan hypotetiskt hänga samman med att ombuden lärt sig genom att 
studera varandras rapportering i MKAA. Sannolikt hade KAA också gjort 
påpekanden om uppställningen. KAA kan också ha börjat bearbeta de in-
komna enkäterna i syfte att göra uppställningen tydligare för en läsare. Men 
en genomgång av delar av det bevarade arkivmaterialet från ombuden visar 
att KAA relativt troget återgav ombudens rapportering i MKAA och att inga 
direkta bearbetningar hade gjorts. 435 

Uppställningen underlättar en tolkning av arbetsmarknadsläget för en eller 
flera branscher på samma ort. Det öppnar också för möjligheten att studera 

                                                      
430 Kommerskollegiums arbetsstatistiska avdelnings arkiv, E:IIa Rapporter och vakanstal från 
arbetsförmedlingarna, vol. 1 1904-1907, RA. 
431 Se kommentarer i Kommittén ang förbättrat anordnande av Sveriges officiella statistik, YK 
11, vol. 3 Inkomna uppgifter från ämbetsverk, Kommerskollegium avdelning för arbetsstati-
stik, RA. 
432 MKAA (1903):2, s. 151. 
433 MKAA (1905):1, s. 42-67. 
434 MKAA (1905):1, s. 42-67. MKAA (1905):2, s. 149-179. MKAA (1905):3, s. 295-328. 
MKAA (1905):4, s. 429-468. Undantag finns. Kalmar, Borås och Örebro exempelvis redovisas 
mycket summariskt utan några branschgenomgångar och med svepande formuleringar, se: 
MKAA (1905):1, s. 50 och 59. 
435 Kommerskollegiums arbetsstatistiska avdelnings arkiv, E:IIa Rapporter och vakanstal från 
arbetsförmedlingarna, vol. 1 1904-1907, RA. 
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ställningen på arbetsmarknaden för en viss bransch på en ort över tiden och 
jämföra den med utvecklingen för de andra branscherna. Vissa olägenheter 
med uppställningen finns. En läsare som var intresserad av att följa läget 
inom en viss bransch på nationell nivå måste gå igenom samtliga orter då 
översikter saknas, sannolikt på grund av bristande personella resurser för att 
göra den här typen av sammanställningar. Avsaknaden av översikter gör det 
svårt att få en allmän överblick över läget på arbetsmarknaden.  

4.4.2 Anslagsökningen inför 1906  
Som har nämnts ovan i avsnitt 4.2 fick KAA inför 1906 ökade anslag till det 
fortsatta arbetsstatistiska arbetet, med en höjning från 15 000 kronor till 24 
852 kronor. 436 Vi ska dröja något vid denna anslagsbegäran. I avsnitt 4.4.3 
undersöks sedan i vilken utsträckning anslagshöjningen fick någon betydelse 
för själva bevakningen av läget på arbetsmarknaden.  

Som grund för sin begäran åberopade Elmquist åter svårigheten att full-
följa 1902 års plan. Han menade att ombudens insamling av primäruppgifter 
var otillfredställande på grund av den stora mängden. Det medförde bland 
annat att ombuden inte hade möjligheter att samla in statistiken över ställ-
ningen på arbetsmarknaden på ett fullgott vis. Just det sista var särskilt be-
kymmersamt då KAA hade tvingats att begränsa statistikinsamlingen på 
detta område. Resultatet blev att rapporteringen här blev av bristande kvali-
tet, vilket var allvarligt eftersom dessa sammanställningar ansågs som en av 
de viktigaste uppgifterna för ombuden.437 Elmquist upprepade således bety-
delsen av att närmare följa denna sida av förhållandena på arbetsmarknaden.  

Elmquist ger en god inblick i det vardagliga arbetet på KAA. Mycket ar-
bete gick åt att kontrollera ombudens inrapporterade uppgifter, och för att 
effektivare hantera detta hade KAA fått en utökad telefonkapacitet.438 De 
ständigt låga arvodena utgjorde ett bekymmer eftersom det innebar svårighe-
ter att rekrytera kompetenta ombud.439 Den bristande kompetensen hos några 
av dem hade KAA dock löst genom att helt enkelt byta ut dem. Trots dessa 

                                                      
436 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, s. 64ff. 77 och s. 82. 1905 års riksdag, 16 maj, rskr, 
144, 23f. 
437 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, s. 64. 
438 Finansdepartementet, konseljakt, 1906-11-23, ärendenummer: 11, Ang. hemställan från 
kommerskollegium rörande uppsättande af ytterligare telefonapparater å kollegii afdelning för 
arbetsstatistik. 
439 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, s. 70. Se även: Kommittén ang förbättrat anordnan-
de av Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 Inkomna uppgifter från ämbetsverk, RA. Den 
år 1905 tillsatta Statistiska kommittén begärde in svar på en till samtliga ämbetsverk utskick-
ad enkät över statusen på respektive verks statistiska avdelning. Enligt arkivet rapporterade 
Henning Elmquist KAA:s status till Statistiska kommittén den 20 september 1905. Arkivdo-
kumentet är dock svårtolkat då flera besvarade uppgifter uppenbarligen har lämnats några år 
efter 1905, årtalet 1910 står nämnt flera gånger efter olika svar. De kritiska uppgifterna över-
ensstämmer dock med Kungl. Maj:ts redogörelse för år 1905. Noteras bör att Isidor Flodström 
inrapporterade Kommerskollegiums näringsstatistiska avdelnings status. 
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kritiska synpunkter ville KAA rekrytera fler platsombud för att kunna lösa 
de många arbetsuppgifterna.440 Själva metoden att använda ombud ifrågasat-
tes inte men valet av ombud var mycket viktigt och här spelade ersättningen 
en stor roll. 

Vid sidan av den här frågan tog Elmquist också åter upp behovet av att 
förändra utgivningsfrekvensen av MKAA. En kvartalsutgivning sågs som 
otillfredsställande för den fortlöpande bevakningen av förhållande på ar-
betsmarknaden och Elmquist förordade ökade resurser för att möjliggöra en 
månatlig utgivning, i linje med den ursprungliga utgivningsplanen.441 Det 
fanns väl i och för sig inget som hindrade en övergång till en månadsvis 
utgivning men en tätare utgivning fordrade en ökad personalstyrka. För att 
kunna uppfylla den tidigare planen begärde KAA därför ökade anslag till 
personalförstärkningar med ytterligare två amanuenser, varav en skulle sys-
selsättas med MKAA, och tre extra skriv- och räknebiträden. KAA föreslog 
också en höjning av ombudens arvoden men denna begäran avslogs. 442  

Statsutskottet ställde sig i princip bakom den föreslagna anslagshöjning-
en. En del av ledamöterna höjde dock ett varningens finger för att en fortsatt 
utbyggnad av arbetsstatistiken skulle kunna bli både vidlyftigare och kost-
sammare än vad man hade föresatt sig, och därtill försena publiceringen av 
de insamlade uppgifterna. I sak var detta en upprepning av den kritik mot 
inrättandet av en arbetsstatistik som hade framförts i riksdagen 1896. Stats-
utskottet gjorde också en markering mot den befarade vidlyftigheten vad 
gällde arbetsstatistikens innehåll, och yttrade att en begränsning av innehål-
let till det mest väsentliga ”vore högeligen önskvärd”. I sammanhanget åbe-
ropades också den nyligen tillsatta Statistiska kommittén vars uppgift det var 
att närmare granska innehållet i arbetsstatistiken. Med de här invändningarna 
ställde sig Statsutskottet bakom departementschefens begäran. 

Statsutskottets invändningar fick inte stå oemotsagda när andra kammaren 
debatterade frågan längre fram i mars. Ernst Beckman var kritisk till statsut-
skottets invändningar, som han uppfattade som vaga antydningar om allt inte 
stod rätt till i framtagandet av arbetsstatistiken.443 Att den skulle utvecklas till 
något alltför vidlyftigt tillbakavisade Beckman med motiveringen att han 
själv hade deltagit i planläggningen av den. I sammanhanget hänvisade 
Beckman till det tidigare förslaget från 1894 att en självständig byrå för ar-
betsstatistiken som omsatt i praktiken endast skulle ha kostat ”10 à 11 tusen 
kronor mer, än hvad nu begärts”.444 Särskilt statsutskottets antydan om att en 
begränsning av innehållet till centrala delar av arbetsstatistiken, fick Beck-
man att ställa sig frågande till vad statsutskottet menade.  

                                                      
440 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, s. 63-76. 
441 1905 års riksdag, 14 januari, prop, 1:7, s. 65ff. 
442 En höjning av arvodena från 6 000 kr till 9 000 föreslogs. 1905 års riksdag, 14 januari, 
prop, 1:7, s. 72-82. 
443 1905 års riksdag, 11 mars, riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 21, s. 7ff.  
444 1905 års riksdag, 11 mars, riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 21, s. 8.  
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Beckman föreföll också vara skeptisk till en eventuell utredning av ar-
betsstatistiken gjord av Statistiska kommittén med direktiv om en ökad en-
hetlighet i statistikproduktionen (se avnitt 2.6). Det skulle kunna leda till en 
byråkratisering av statistikproduktionen och försämrade kontakter mellan 
arbetsgivare och fackföreningar. Arbetsstatistikens fria former var hotade. 
Enligt Beckman fanns en risk för att arbetsstatistiken förvandlades till en 
”byråkratisk-officiell tabellstatistik efter befolkningsstatistikens mönster.”445 
Såsom Statistiska kommittén var sammansatt var den positiv till en centrali-
sering av statistikproduktionen. Beckman försvarade här sitt projekt och 
ansåg det vara raka motsatsen till vad Statistiska kommittén stod för.  

Riksdagen biföll anslagsförstärkningen till KAA, och KAA kunde sålun-
da rekrytera ytterligare medarbetare.446 Anslagen inför 1907 kom att förbli 
oförändrade.447  

4.4.3 Rapporteringen 1906-1907 
Att döma av MKAA medförde det ökade anslaget en förändring i rapporte-
ringen. Genomgången av MKAA visar att ombudens svar alltmer konsekvent 
kom att följa enkätens uppställning. Rapporterna är konsekvent uppställda 
efter ort med näringsgrenarna underordnade orten.448 Redovisning görs för 
varje näringsgren i enlighet med enkätens sju frågor, även om avvikelser 
finns här och var.449 Den i särklass mest detaljerade redovisningen gav om-
buden från Stockholm, särskilt svaren från byggsektorn. Här redogjorde 
ombuden för antalet arbetslösa fackföreningsanslutna inom byggsektorn 
samt arbetslöshetstidens längd per månad. 450 Syftet var att visa byggmarkna-
dens säsongmönster med den typiska vinterarbetslösheten och kraftigt mins-
kad arbetslöshet på sommaren.  

En annan viktig förändring från 1907 var införandet av allmänna översik-
ter. I MKAA 1907:1 infördes en kort översikt över läget på arbetsmarknaden 
i Sverige för år 1906, och i MKAA 1907:4 en översikt av läget för andra 
kvartalet 1907.451 Ännu en förändring var att KAA från och med andra häftet 
av MKAA452 ersatte den tidigare redovisningen av ”Arbetsförhållanden å 

                                                      
445 1905 års riksdag, 11 mars, riksdagens protokoll, andra kammaren, nr 21, s. 10.  
446 1905 års riksdag, 3 mars, Statsutskottets utlåtande, nr 8, s. 27. Se även: 1905 års riksdag, 
16 maj, rskr, nr 144, s. 23-24. Från och med 1906 blev fil. dr. Gunnar Huss tf. aktuarie och fil. 
dr. Nils Bergsten tf. aktuarie. Dessutom tillkom 1906 enheten för Olycksfalls och sjukkasse-
statistiken med fil. dr. Theophil Andersson som bitr. förste aktuarie samt fil.lic. Carl Rydin 
som tf. aktuarie. Påpekas bör att Theophil Andersson även var verksam inom den näringssta-
tistiska avdelningen på Kommerskollegium. 
447 1906 års riksdag, 13 janauri, prop, nr 1:7, s. 77. 
448 MKAA (1906):1, s. 26-54; (1906):2, s. 141-185; (1906):3, s. 263-303; (1906):4, s. 421-461. 
449 MKAA (1906):2, s. 147f. (Jönköping och Kalmar). 
450 MKAA (1906):2, s. 142. (1906):3, s. 264f. (1906):4, s. 422f. 
451 MKAA (1907):1, [Öfversikt öfver vissa ekonomiska och sociala förhållanden i Sverige 
under år 1906], s. 1-3. MKAA (1907):4, [Andra kvartalet 1907], s. 321. 
452 MKAA (1907):2, s. 161-183. (1907):4, s. 322-338. 
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olika orter” med ”Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar”. I den nya 
sammanställningen redovisade och sammanfattade KAA ombudens rappor-
ter efter näringsgren, därefter per ort. Det här sättet att presentera statistiken 
underlättade tolkningen av arbetsmarknadsläget för en bransch. Dessutom 
hade KAA kompletterat ombudens rapporter med egna inskaffade uppgif-
ter.453 Varför man börjat med detta och varifrån dessa uppgifter hämtats 
framgår inte. En tolkning är att KAA helt enkelt på egen hand börjat hämta 
in uppgifter som en kompensation för bristen på platsombud. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den viktigaste förändringen för 1907 
var introduceringen av små fristående översikter,454 med en förvisso liten 
men samlad bedömning av arbetsmarknaden. Härigenom fick en läsare bätt-
re överblick över läget på arbetsmarknaden generellt.  

Förändringarna uppmärksammades av framförallt Affärsvärlden.455 Eko-
nomitidningen menade att KAA hade tagit ett stort steg framåt i presentatio-
nen av arbetsmarknadsläget. Läget inom varje bransch blev enligt Affärs-
världen mer systematiskt behandlat och betydligt lättare att följa. Vid sidan 
av denna fortlöpande rapportering pekade tidningen ut ett annat område som 
KAA föredömligt hade sammanställt statistik från, nämligen arbetsförmed-
lingarnas statistik över förändringar i sysselsättningen inom olika bran-
scher.456 Det leder oss över till ett annat område av betydelse för uppbyggna-
den av arbetsmarknadsbevakningen, nämligen de kommunala arbetsförmed-
lingarnas insamlade statistik över antalet arbetssökanden, lediga och tillsatta 
platser, och relationen mellan dessa.  

4.5 Arbetsförmedlingarna och KAA  
Som har framgått av avsnitt 3.3 uppmärksammade riksdagen 1902 arbets-
förmedlingarnas möjligheter att mäta förändringar av arbetslösheten.457 I 
detta avsnitt undersöks hur arbetsförmedlingarnas statistik kom att bli en 
viktig del av statistiksammanställningarna över läget på arbetsmarknaden. 

De kommunala arbetsförmedlingarnas rapporteringar blev centrala redan 
från starten av KAA. Redan i första häftet av MKAA 1903 anmälde KAA att 
man hade för avsikt att publicera uppgifter från arbetsförmedlingarna.458 
Genom att redovisa månads- och kvartalsvis statistiska uppgifter över arbets-
lösheten ansåg KAA att det fanns stora möjligheter att tidigt upptäcka för-
ändringar. Framförallt var KAA intresserat av att tidigt spåra en ökning av 
arbetslösheten. De kommunala myndigheterna skulle därmed effektivare 

                                                      
453 MKAA (1907):1, s. 4. MKAA (1907):2, s. 161. MKAA (1907):4, s. 322. 
454 MKAA (1907):3 behandlar enbart redovisningen av sjukkasseverksamheten. 
455 Affärsvärlden (1907), 5 september, s. 1076-1078. 
456 Affärsvärlden (1903), 18 december, s. 1589ff. 
457 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 32. 
458 MKAA (1903):1, s. 15f. och 47ff. 



 110 

kunna motarbeta den.459 Vad KAA exakt avsåg med begreppet ”arbetslöshet” 
framgår inte helt klart av anmälan men man tycktes syfta på såväl uppkom-
men ofrivillig säsongarbetslöshet som konjunkturarbetslöshet. Dessutom 
tycks KAA förutsätta att de arbetssökandena som vände sig till arbetsför-
medlingarna och skriv in sig som arbetslösa verkligen var det, vilket kanske 
inte var självklart. Att KAA lade stor vikt vid arbetsförmedlingarnas stati-
stiksammanställningar framgår också av avdelningens intention att publicera 
motsvarande arbetsförmedlingsstatistik från Danmark, Norge och Tysk-
land.460 Att följa utvecklingen av den internationella arbetsmarknadskonjunk-
turen bedömdes som väsentligt.461 En förändring där kunde snabbt fortplanta 
sig till den svenska arbetsmarknaden.  

I anmälan betonade KAA betydelsen av att mäta sysselsättningsläget för 
olika yrkesgrupper, och i första häftet av MKAA lät KAA publicera en tabell 
för olika yrkeskategorier, hämtad från Göteborgs arbetsförmedling.462 Den är 
uppdelad i dels yrkesgrupper, dels statistik över antalet sökande, antalet le-
diga platser och antalet tillsatta platser samt relationen mellan dessa. Statisti-
ken är också uppdelad på kön. KAA kunde härigenom skaffa sig en statistisk 
bild av arbetslöshetens förändringar inom särskilda yrken, fördelade efter 
kön, ålder och civilstånd. 

Yrkesgrupperna är indelade i större kategorier: jordbruk m.m, industri och 
hantverk, handel och samfärdsel, annat arbete samt immateriell verksamhet. 
Tabellens konstruktion med yrkesgrupper öppnar också möjligheter för att 
på sikt bedöma säsong-, konjunktur- och strukturförändringar på arbets-
marknaden. Det går att studera skillnader mellan mäns och kvinnors nuva-
rande preferenser rörande yrkestillhörighet eller yrkesval, samt arbetskrafts-
förflyttningarna mellan stad och landsbygd m.m.  

                                                      
459 MKAA (1903):1, s. 43 och 49-58. KAA hänvisade här till Wavrinskys motion från 1900 
där dennes åsikt om arbetsförmedlingens roll för att förekomma arbetslöshet åberopades.  
460 1902 publicerade Elmquist i Social tidskrift en översikt över den tyska arbetsförmedlings-
verksamheten. [Elmquist] (1902): 5, s. 133-138. 
461 MKAA (1903):1, s. 23. 
462 MKAA (1903):1, s. 47. 
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Tabell 3. Tabellutformning över arbetssökande, lediga och tillsatta platser, och efter 
yrkesgrupper (Göteborgs arbetsförmedling, juli 1903) 

 Manlig avdelning Kvinnlig avdelning 

Yrkesgrupp AS1 LP1 TP1 AS LP TP 
A. Jord-
bruk m.m. 36 12 12 1 1 - 
B. Industri 
o. Hantverk 
med under-
grupper 176 53 50 49 14 11 
C. Handel 
o. samfärd-
sel med 
undergrup-
per 69 58 56 41 33 23 
D. Annat, 
ospec. med 
undergrup-
per2 129 101 101 289 134 119 
E. Immate-
riell verk-
samhet3 - 1 1 1 - 1 
Summa 410 225 220 381 182 154 
1) AS=arbetssökande, LP=lediga platser, TP=tillsatta platser. 2) Tjänstefolk, grovarbetare, 
andra 3) Ingen specificering gjord. Anm Tabellen är inte fullständig p g a utrymmesskäl. 

Källa: MKAA (1903):2, s. 143ff, särskilt s. 144. 

Min tolkning av tabellen är följande. En bedömning av läget på arbetsmark-
naden vid en viss tidpunkt ges av antalet arbetssökande (AS), lediga platser 
(LP) och tillsatta platser (TP). Var för sig ger de olika måtten en indikation 
på det aktuella läget men den bild de förmedlar är behäftad med stor osäker-
het. Genom att studera relationen mellan arbetssökande, lediga platser och 
tillsatta platser går det att göra en något säkrare bedömning av utbudet och 
efterfrågan på arbetskraft vid en viss tidpunkt och i förlängningen göra en 
bedömning av läget på arbetsmarknaden. Ett ökat antal anmälda arbetssö-
kande kan tolkas som en försämring av arbetsmarknaden och samtidigt en 
indikation på en stigande arbetslöshet, och vice versa. Ett ökat antal anmälda 
lediga platser kan tolkas som en förbättring av läget på arbetsmarknaden. 
Om antalet lediga platser närmade sig eller översteg antalet arbetssökanden 
kunde detta tolkas som en ökad efterfrågan på arbetskraft, således en indike-
ration på ett förbättrat arbetsmarknadsläge.  

Relationen mellan antalet arbetssökande och lediga platser tillsammans 
med variationen i antal lediga platser anmälda till arbetsförmedlingen är 
central men KAA varnade samtidigt för övertolkning, särskilt vid sämre tider 
då antalet anmälda platssökande till arbetsförmedlingskontoren kunde mins-
ka och därmed utjämna relationen mellan antalet sökande och antalet lediga 
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platser.463 KAA:s hypotes var att arbetslösa ansåg det mindre meningsfullt att 
gå till en arbetsförmedling under en lågkonjunktur då färre arbeten fanns 
anmälda. KAA redovisar inte varifrån man fått de uppgifter som hypotesen 
bygger på. Det bör påpekas att metoden att bedöma läget på arbetsmarkna-
den på detta sätt sedan flera år var den gängse.464  

KAA var helt på det klara med betydelsen av att arbetssökanden verkligen 
registrerade sig hos arbetsförmedlingen och att arbetsgivarna gjorde det-
samma.465 Ju fler som registrerade sig desto tillförlitligare blev bedömningen 
av läget på arbetsmarknaden. Om arbetsförmedlingarna lyckades att attrahe-
ra både arbetssökandena och arbetsgivare till att i första hand utnyttja för-
medlingsverksamheten som en mötesplats blev det lättare att bedöma läget 
på arbetsmarknaden. Både en konjunkturellt och en strukturellt uppkommen 
arbetslöshet blev möjlig att identifiera men förutsatte en nationellt uppbyggd 
kommunal arbetsförmedling vars statistiska material sammanställdes, bear-
betas och presenterades av KAA på ett överskådligt sätt.  

4.5.1 Arbetsförmedlingens rapportering av sysselsättningsläget  
KAA började omedelbart från starten 1903 ställa samman och publicera 
statistik i MKAA från arbetsförmedlingarna i Göteborg och Helsingborg samt 
från Danmark, Norge och Tyskland. Av första häftet av MKAA framgår att 
KAA hade inlett ett samarbete med de båda kommunala arbetsförmedlingar-
na i Göteborg och Helsingborg om levereranser av kvartalsstatistik över 
läget på respektive arbetsmarknad.466 KAA hade även träffat liknande över-
enskommelse med arbetsförmedlingarna i Kristiania (Oslo) och Köpenhamn 
om att dessa skulle skicka sina månads- och kvartalsrapporter över läget på 
arbetsmarknaden, samt med arbetsförmedlingen i Berlin.467 Syftet var att 
sätta in läget på den svenska arbetsmarknaden i ett internationellt samman-
hang.468 Detta är en tydlig indikation på att Henning Elmquist tilldelade ar-
betsförmedlingarna en stor roll som statistikproducenter, 469 och de fick ett 
stort utrymme i MKAA.  

En genomgång av de sektioner av MKAA som behandlar arbetsförmed-
lingarna visar att KAA redan från början kommenterade läget på arbets-
marknaden utifrån de statistiska uppgifterna från arbetsförmedlingarna. Både 
de statistiska uppgifterna från Norden och Tyskland och de kommunala ar-
betsförmedlingarna beskrevs och kommenterades. Jämförelser mellan valda 

                                                      
463 MKAA (1903):1, s. 48. 
464 Heilman Abramson (1991), s. 302-304 och 469-471. Öhman (1970), s. 31ff. 
465 MKAA (1903):1, s. 48. 
466 MKAA (1903):1, s. 49-58. 
467 KAA hämtade uppgifterna ur den i Berlin utgivna Reichsarbeitsblatt. Reichsarbeitsblatt: 
(1903-1945). Se även: Nordisk familjebok, uggleuppl., uo: arbetsstatistik. 
468 Samtliga kvartalshäften av MKAA över arbetsförmedlingarna innehåller uppgifter om 
detta. 
469 Se: [Elmquist] (1902):5, s. 133-138. 
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tidsperioder gjordes liksom hänvisningar till den allmänna konjunkturen för 
att förklara en förändring på lokal nivå.470 Nedan följer en närmare gransk-
ning av förmedlingarnas rapportering över sysselsättningsläget.  

KAA kunde vid starten av sin rapportering av de kommunala arbetsför-
medlingarna luta sig mot en etablerad bevakning och metodik.471 Den första 
redovisningen av Göteborgs och Helsingborgs arbetsförmedlingsverksamhet 
var dock mycket preliminär. 472 Enbart yrkesgruppstabellen redovisades och 
lämnades okommenterad av KAA.  

Från 1904 och framåt började KAA mer systematiskt publicera delar av 
arbetsförmedlingsstatistiken. Utöver tabellen över yrkesgrupper som visats 
ovan, kom KAA att publicera tabeller över antalet arbetssökande per ledig 
och tillsatt plats, både i absoluta tal och i proportion till varandra.  

Följande exempel på hur tabellen var konstruerad är hämtat från arbets-
förmedlingen i Göteborg för tredje kvartalet 1904.473 Tabellen är uppdelad i 
två delar. Den översta rubriken anger de absoluta talen medan den undre 
anger antal sökanden per 100 lediga platser och antalet tillsatta platser per 
100 lediga platser, dvs. proportionen mellan antalet arbetssökanden, (as) 
antalet lediga platser, (lp) och antalet tillsatta platser, (tp) för män och kvin-
nor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

470 Se exempelvis: MKAA (1904):2, s. 240-245 som behandlar Göteborgs arbetsförmedling för 
år 1903 och första kvartalet 1904. 
471 I genomgången av arbetsförmedlingarna konstaterade KAA att de arbetsmetoder som kom 
att användas av arbetsförmedlingarna i Göteborg och Helsingborg var tydligt influerade av de 
sydtyska metoderna. Både beräkningssätt och indelning i yrkesgrupper byggde på den sydtys-
ka uppställningen. Se: MKAA (1903):1, s. 47f. 
472 MKAA (1903):2, s. 143ff. 
473 MKAA (1904):4, s. 494f. 
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Tabell 4. Arbetsförmedlingen i Göteborg tredje kvartalet 1904  

Absoluta tal 

Tid Män Kvinnor 
 AS LP TP AS LP TP 
juli 430 267 207 413 408 189 
augusti 398 316 246 328 273 156 
september 427 454 340 431 515 327 
3 kv. 1904 1255 1037 793 1172 1196 672 
3 kv. 1903 1401 813 747 1283 774 617 
       

På 100 lediga platser 
 Arbetssökanden  Tillsatt plats   

Tid Män Kvinnor  Män Kvinnor  
 AS/LP AS/LP  TP/LP TP/LP  
juli 161 101  78 46  
augusti 126 120  78 57  
september 94 84  75 63  
3 kv. 1904 121 98  76 56  
3 kv. 1903 172 166  92 80  
Anm. AS=arbetssökanden, LP=lediga platser, TP=tillsatta platser. Hela tabellen är inte med p 
g a utrymmesbrist.  

Källa: MKAA (1904):4, s. 494-495.  

Tabellen ska tolkas på föjande sätt. Under juli månad var antalet sökande 
män 430 på 267 lediga platser anmälda till arbetsförmedlingen vilket ger 
indextalet 161. Det innebär att 161 män sökte per 100 lediga platser för juli. 
Vidare under juli tillsattes 207 platser av 267 lediga platserna som ger index-
talet 78, vilket innebär att av 100 lediga platser tillsattes 78. På samma sätt är 
kolumnen för kvinnor uppställd. För juli är antalet sökande kvinnor 413 i 
förhållande till antalet lediga platser 408, således 101 för juli. Tabellen med-
ger möjligheter att mäta förändringar mellan olika tidsperioder, till exempel 
mellan innevarande kvartal och motsvarande kvartal föregående år. Såväl 
säsongmönster som indikationer på förändrade konjunkturer på arbetsmark-
naden blir genom de här metoderna möjliga att upptäcka. För Helsingborg 
redovisade KAA statistiken på samma sätt, fastän något mindre detaljerat.474  

Till skillnad från ombudens rapportering började KAA omgående tolka 
och kommentera statistiken från arbetsförmedlingarna, ett trevande försök 
till bedömning av läget på den lokala arbetsmarknaden. Som exempel på 
kommentarer kan Göteborgs arbetsförmedling användas. Statistiken från 
arbetsförmedlingen i Göteborg fjärde kvartalet 1904 visade enligt KAA på 
goda konjunkturer på arbetsmarknaden för staden första halvåret och att 
efterfrågan på arbetskraft var fortsatt hög under tredje kvartalet.475 KAA 

                                                      
474 MKAA (1904):4, s. 495. 
475 MKAA (1904):4, s. 495. 
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hade studerat siffrorna för antalet sökande på 100 lediga platser för perioden 
juli-augusti-september. KAA kommenterade även resultaten från Helsing-
borgs arbetsförmedling. Särskilt byggnadsverksamheten framhölls som het, 
och efterfrågan på arbetskraft så pass stark att arbetsförmedlingen i Helsing-
borg hade funnit det nödvändigt att rekrytera arbetskraft från Danmark.476 I 
MKAA publicerades också korta översikter över den kommunala arbetsför-
medlingsstatistiken från Danmark, Norge, Finland och Tyskland.477  

Arbetsförmedlingskontorens statistik behandlades var för sig och KAA 
gjorde inga jämförelser mellan kontorens statistik för att bedöma hur kon-
junkturen på arbetsmarknaden utvecklas.478 Det var något som en läsare själv 
fick sluta sig till. Även om KAA inte gjorde några jämförelser mellan Göte-
borg och Helsingborg i förhållande till Norden är det uppenbart att en poten-
tial till en bedömning av den svenska arbetsmarknadskonjunkturen fanns, 
sett i ett större sammanhang.  

I KAA:s genomgång av Münchens kommunala arbetsförmedling för 1902 
framkommer potentialen tydligt. KAA förklarade en försämring på arbets-
marknaden 1902 med en hänvisning till en allmän nedgång i hela konjunktu-
ren. KAA skrev följande:  

Såsom af de anförda uppgifterna framgår, har anstalten /München min anm./ 
att uppvisa en jämn och stark utveckling intill år 1902, då en afsevärd tillba-
kagång gjort sig märkbar. Denna beror naturligtvis på de ogynnsamma af-
färskonjunkturerna och arbetsmarknadens däraf föranledda tryckta läge.479 

Det betyder att KAA under en kort tidsrymd hade etablerat en metodik för 
att bevaka läget på arbetsmarknaden i Sverige genom överenskommelsen 
med Göteborgs och Helsingborgs arbetsförmedlingar tillsammans med be-
vakningen av den nordiska och tyska arbetsförmedlingen.  

KAA:s bevakning av arbetsmarknaden genom arbetsförmedlingarna mot-
togs väl av Affärsvärlden, som lovordade den höga ambitionsnivån.480 Af-
färsvärlden tog fasta på KAA:s strävan att ge en överskådlig bild av arbets-
marknadsläget genom tabelluppställningen över arbetsförmedlingarnas yr-
kesgrupper, indelat på kön, och därmed bidra till att ge ett enhetligt intryck 
av hur arbetsmarknaden utvecklades i kommunerna. För Affärsvärlden och 
dess läsare utgjorde rapporteringen över läget på arbetsmarknaden ett väl-
kommet inslag vid sidan av tidningens egna rapporter över det ekonomiska 

                                                      
476 MKAA (1904):4, s. 495. 
477 MKAA (1903):2, s. 141-142. MKAA (1904):1, s. 43-62. Danmark representeras av Köpen-
hamn. I Norge fanns fyra arbetsförmedlingskontor: Kristiania, Bergen, Trondhjeim och Sta-
vanger. Finland representeras av Helsingfors och Tyskland av München. 
478 MKAA (1905):1, s. 82-86. Tyskland är ej med här. 
479 MKAA (1903):2, s. 141. Se statistik över antalet arbetssökande, lediga platser och tillsatta 
platser från Münchens kommunala arbetsförmedling för åren 1896-1902, aa., s. 141. 
480 Affärsvärlden (1903), 18 december, s. 1587-1591. 
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läget. Affärsvärlden kom regelbundet att översiktligt referera KAA:s rappor-
tering.  

4.6 KAA och samordningen av den kommunala 
arbetsförmedlingen 
KAA:s rapportering bidrog till att uppmärksamma i och utanför riksdagen de 
kommunala arbetsförmedlingarnas betydelse för att belysa både hur arbets-
marknaden såg ut för olika yrkesgrupper och deras möjligheter att slussa 
arbetskraft mellan stad och omgivande landsbygd vid behov. 1906 beslöt 
riksdagen att KAA skulle få en samordnande roll för dem. För ändamålet 
beviljades KAA ett anslag om 15 000 kr.481 Hur samordningen exakt skulle 
se ut arbetades fram på två konferenser hösten 1906 och sommaren 1907.482  

Samordningen innebar flera saker. KAA skulle stödja de kommuner som 
ville inrätta arbetsförmedlingskontor, medverka i uppbyggnaden av ett nät-
verk av arbetsförmedlingar, arbeta för att arbetsförmedlingen skulle bli så 
enhetlig som möjligt med avseende på olika formulärs och blanketters utse-
ende etc. Arbetsförmedlingskontoren skulle i sin tur skicka vakanslistor 
sinsemellan, informera om förmedlingsverksamheten till andra kontor lik-
som ge information om arbetslöshet m.m. Syftet var att underlätta förmed-
lingen av arbete mellan orterna.  

Att ingå i ett sådant nätverk var kostsamt för de berörda arbetsförmed-
lingarna. Därför åtog sig staten ett övergripande ekonomiskt ansvar för att 
understödja inrättandet av arbetsförmedlingskontor. Statsunderstöd skulle 
utgå för att dessa skulle kunna täcka utgifter för korrespondens, telefon och 
telegraf, rese- och traktamentsersättning för ombud vid mötena på KAA, 
tryckning av blanketter, inskrivnings- och anvisningssedlar m.m. KAA:s 
uppgift var att säkerställa att tryckmaterial m.m. blev enhetligt för alla kon-
toren. 483  

Som motprestation ålåg det de kommunala arbetsförmedlingarna att varje 
månad lämna ut statistiska uppgifter till KAA som i sin tur skulle ställa 
samman och offentliggöra dem. 484 Syftet var att kasta ljus över den svenska 
arbetsmarknaden på en övergripande nivå för att på så sätt gagna hela sam-
hället. Denna uppgift innebar en möjlighet att bygga upp en nationell bevak-
ning av sysselsättningsläget för olika yrkesgrupper, hur arbetskraftsefterfrå-
gan på män och kvinnor fördelade sig etc. 

                                                      
481 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 45f. 
482 Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902-1912 (1915),s. 14ff. Thoursie (1991), s. 
25f. 
483 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 40ff., och s. 45. 
484 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 6f. 
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En rad källor pekar mot att Henning Elmquist och Gunnar Huss tidigt en-
gagerade sig för att KAA skulle bli statlig samordnare av den kommunala 
arbetsförmedlingen. Elmquist hade diskuterat frågan i ett par artiklar i Social 
Tidskrift 1902 och 1903.485 En liknande uppfattning hade Gunnar Huss enligt 
ett tidningsklipp i Edvard Wavrinskys arkiv.486 Enligt tidningsklippet höll 
Huss 1903 eller 1904 ett föredrag där han argumenterade för uppbyggnaden 
av ett nät av arbetsförmedlingskontor med ett huvudkontor för dem. Arbets-
förmedlingarnas betydelse för insamlandet av statistik över arbetsmarknaden 
framkommer också. Till saken hör också att Elmquist tillsammans med Huss 
tidigt involverades i tillkomsten av arbetsförmedlingen i Stockholm. Idén att 
Stockholms stad borde inrätta en offentlig arbetsförmedling går att spåra till 
1894. Då tillsatte överståthållaren G. Tamm en kommission med uppgift att 
undersöka möjligheten att bereda arbetslösa i Stockholm arbete; bakgrunden 
var krisåren i början av 1890-talet. Kommissionen, i vilken bland annat Ernst 
Beckman ingick, såg som en åtgärd mot framförallt säsongarbetslöshet i 
staden att inrätta en arbetsförmedling vars uppgift det skulle vara att under-
lätta för arbetssökanden att finna arbete på andra orter än Stockholm.487 1892 
hade också Wavrinsky varit med att bilda en arbetsförmedling i Stockholm 
på initiativ av en grupp kommitterade för Godtemplarnas värme- och arbets-
stuga.488 

Förslaget ledde ingenstans men 1902 togs frågan upp på nytt av Edward 
Wavrinsky efter en motion i stadsfullmäktige i december 1901.489 Frågan 
tycks ha förberetts under hösten 1901 av en grupp kommitterade tillsatta av 
Föreningen studenter och arbetare.490 Wavrinsky anförde i huvudsak samma 
skäl som i riksdagsmotionerna: konjunkturväxlingarna, landsbygdens av-
folkning, som medförde en konstant arbetskraftsbrist, och säsongarbetslöshe-
ten i städerna, som hade uppstått på grund av arbetskraftens ovilja att ta ar-
beten på landsbygden. Huvudproblemet var således hur utbud och efterfrå-
gan på arbetskraft på bästa sätt skulle jämkas samman.491  

                                                      
485 [Elmquist] (1902): 5, s. 133-138. Elmquist (1903), s. 327-329.  
486 Edvard Wavrinskys samling, vol. 2, Sociala ämnen 1874-1916, IOGT:s arkiv, RA, Ar-
ninge. 
487 Bihang nr 27 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1895 (1895), s. 158ff. 
Kommitterade bestod av Hugo E.G. Hamilton, Ernst Beckman, Alb. Amundson, Algernon 
Börtzell, Otto Fröman, Johannes Svensson och Emil Kinnander. 
488 Tidningsklipp i Edvard Wavrinskys samling, vol. 2, Sociala ämnen 1874-1916, IOGT:s 
arkiv, RA, Arninge. Godtemplarnas arbetsförmedling omnämns också 1894.  
489 Bihang nr 10 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1902 (1902), (under-
tecknad av bland annat Ernst Beckman, Edward Wavrinsky och Axel Raphael). Kommittén 
tillsattes efter en väckt motion i december 1901 i stadsfullmäktige av Gust. Förselius och 
Victor Pettersson. 
490 Brev till Edvard Wavrinsky från Föreningen studenter & arbetare, daterat 23 september 
1901, Edvard Wavrinskys samling, vol. 5 Korrespondens, IOGT:s arkiv, RA, Arninge. 
491 Bihang nr 10 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1902 (1902), s. 1 och 
6. 
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Förslaget ledde till att en kommitté tillsattes för att undersöka förutsätt-
ningarna för en kommunal arbetsförmedling i Stockholm.492 Kommittén 
bestod av fem medlemmar: Richard Öhnell, Henning Elmquist, Victor Pet-
tersson, Johannes Svensson och Per From. Den sistnämnde avsade sig dock 
uppdraget. Som sekreterare för kommittén utsågs Gunnar Huss. Henning 
Elmquist kom att ingå som suppleant för ordföranden i Stockholms stads 
arbetsförmedling. Gunnar Huss satt sedan som sekreterare i styrelsen åren 
1905 och 1906.493 

Den utredning som kommittén gjorde och som kom att utgöra underlag 
till grundandet av Stockholms arbetsförmedling innehåller också en del in-
tressant information som rör betydelsen av att koppla samman en kommunal 
arbetsförmedling med en statlig samordning av den. I en enkät ställd till en 
rad arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer om vikten av att inrätta en 
arbetsförmedling i Stockholm framkommer detta tydligt. Två av responden-
terna, Tapetserare-yrkesidkarföreningen och Svenska Arbetareförbundets 
styrelse, menade att arbetsförmedlingens resultat skulle kunna utgöra en 
mätare över ställningen på arbetsmarknaden. Tapetserare-yrkesidkar-
föreningen skrev att ”en kommunal arbetsförmedlingsanstalt af naturliga 
skäl måste blifva en värdemätare på arbetsmarknaden” 494 och Svenska Arbe-
tareförbundets styrelse utvecklade detta tema ytterligare genom att peka på 
betydelsen av en mer landsomfattande arbetsförmedling: ”En tilläckligt vid-
tomfattande och fullt tillförlitlig öfversikt öfver arbetsmarknadens läge vid 
hvarje tidpunkt kan blott vinnas genom en hela landet omfattande centralise-
rad arbetsförmedling”.495 Tydligare kan man inte uttrycka ett argument för 
inrättandet av något slag av överordnad offentlig organisation av arbetsför-
medlingen. 

Dessutom framförde kommittén ett annat viktigt argument för en kom-
munal arbetsförmedling. Den skulle reducera fattigvårdskostnaderna. Kom-
mittén menade att kostnaden för införandet av en kommunal arbetsförmed-
ling skulle kompenseras av minskade fattigvårdskostnader: ”På grund häraf 
och då kommitterade äro fast öfvertygade, att de härmed förbundna kostna-
derna icke blott indirekt utan äfven omedelbart, genom minskade fattig-
vårdsutgifter o.sv. skola blifva kommunen återgäldade”.496 Av förslaget 
framgår också att kommittén ville undvika att arbetsförmedlingen blev av-
giftsbelagd. Det hängde också samman med den betydelse arbetsförmedling-
en skulle kunna få som mätare av arbetsmarknadsläget vid en viss tidpunkt. 
En avgiftsfri och opartisk förmedling skulle attrahera både arbetsgivare och 
arbetare att söka sig dit för att få sina behov av arbetskraft respektive arbete 
tillgodosedda. Implicit framstår här staten som mest lämplig aktör. 

                                                      
492 Bihang nr 100 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1903 (1903).  
493 Arbetsförmedling och arbetsmarknad i Stockholm 1905-1955 (1905-1908), s. 15. 
494 Bihang nr 100 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1903 (1903), s. 62. 
495 Bihang nr 100 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1903 (1903), s. 62. 
496 Bihang nr 100 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1903 (1903) s. 65. 
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Kommittén ansåg inrättandet av en arbetsförmedling för Stockholm som 
värdefull. ”Kontoret skulle ock under denna förutsättning [om det blev be-
lagt med avgift] sättas ur stånd att fylla en af sina för kommunen viktigaste 
funktioner, nämligen att blifva en exakt mätare af, i hvad mån arbetslöshet 
vid hvarje tidpunkt kan vara rådande eller ej”. 497 En centraliserad arbetsför-
medling skulle således kunna publicera översikter över hela arbetsmarkna-
dens läge vid en viss tidpunkt. Då, 1903, var det en vision men från 1906 
öppnade sig möjligheten att förverkliga den. Det betyder att Elmquist tidigt 
ansåg att frågan om arbetsförmedling inte enbart var en kommunal angelä-
genhet utan ett riksintresse.498  

Låt oss nu återgå till förslaget 1906 om att låta KAA bli statlig samordnare 
för den kommunala arbetsförmedlingen. Den omedelbara bakgrunden till 
förslaget var en skrivelse den 21 februari 1905 till civilminister Schotte, 
författad av några av städernas representanter i riksdagen, bland dem Edward 
Wavrinsky som tidigare hade föreslagit riksdagen en sådan ordning.499 Skri-
velsen hade föregåtts av en utredning gjord inom Civildepartementet hösten 
1903 om arbetsförmedlingsfrågans ställning i Sverige och utomlands där 
statens betydelse för en organiserad arbetsförmedling beaktades men några 
konkreta förslag lades aldrig fram från regeringens sida.500  

Städernas representanter pekade i sin skrivelse på problemen med stora 
arbetskraftsöverskott och en ökad säsongarbetslöshet med ökade kostnader 
för inrättandet av nödhjälpsarbeten i flera städer som följd, landsbygdens 

                                                      
497 Bihang nr 100 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för år 1903 (1903), s. 67. 
498 Att det är så bekräftas även av en konseljakt från Civildepartementet 1906 i vilken det 
finns ett par vpm (vördsamma promemorior) författade av Henning Elmquist, daterade i 
december 1903, om förslag på införande av en statligt samordnad kommunal arbetsförmed-
ling, Civildepartementet, konseljakt, 1906-04-05, nr. 1, Angående proposition om inrättandet 
af en offentlig arbetsförmedling. 
499 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 1 ff. och s. 6. Civildepartementet, konseljakt 
1906-04-05, nr. 1. Angående proposition om inrättandet af en offentlig arbetsförmedling, RA. 
Se i konseljakten PM från städernas representanter den 21 februari 1905. Representanterna 
var Oscar Trapp i Helsingborg, K.G. Karlsson i Göteborg, Edward Wavrinsky i Stockholm, 
Robert Darin i Malmö och Jacob Larsson i Lund. 1900 års riksdag, 14 februari, MAK, nr 152. 
1901 års riksdag, 15 januari, MAK, nr 1. 
500 Se: Civildepartementet, konseljakt 1906-04-05, nr. 1, Angående proposition om inrättandet 
af en offentlig arbetsförmedling, RA. Konseljakten innehåller hela beslutsunderlaget till pro-
positionen. Här återfinns bl.a. Wavrinskys genomgångar av arbetsförmedlingsfrågan inför 
riksdagarna 1900 och 1901, städernas begäran om en statligt stödd kommunal arbetsförmed-
ling 1905, särtryck från de städer som hade inrättat kommunal arbetsförmedling med skälen 
bakom införandet, två vpm av Elmquist om statligt stödd arbetsförmedling m.m. Konseljakten 
visar tydligt chefen för KAA Henning Elmquists engagemang i frågan liksom kollegan på 
KAA Gunnar Huss. Det bör påpekas att Civildepartementet handlade arbetsförmedlingsfrå-
gan. Se även: Elmquist (1903), s. 327-329. Arbetsförmedling och arbetsmarknad i Stockholm 
1905-1955 (1905-1908), s. 18f. 
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brist på arbetskraft och en ökande emigration.501 I skrivelsen föreslogs bland 
annat att understödja inrättandet av fler arbetsförmedlingskontor i landet, en 
ökad samverkan mellan kontoren och att staten borde ta ett övergripande 
ansvar för att denna samverkan skulle komma till stånd och bli så effektiv 
som möjligt. I gengäld skulle kommunerna lämna ut statistiska uppgifter till 
statliga myndigheter som skulle svara för bearbetning, rapportering etc., 
uppgifter som ansågs kasta ljus över den svenska arbetsmarknaden och på så 
sätt gagna hela samhället.502  

I skrivelsen betonades att städernas arbetsmarknad på olika sätt behövde 
bevakas, mätas och regleras i syfte att möta migrationsvågen från landsbyg-
den. Staten skulle samordna de stadskommunala arbetsförmedlingarnas arbe-
te vilket i praktiken innebar en möjlighet för staten att bygga upp ett nätverk 
av arbetsförmedlingar som samlar in, sammanställer och vidarebeordrar 
statistiska uppgifter efter riktlinjer från KAA, för publicering i MKAA. KAA 
hade tidigare arbetat för en samordning av de kommunala arbetsförmedling-
arna i dessa syften. För KAA öppnades möjligheten att bygga upp en enhet-
lig, nationell bevakning. Städernas skrivelse ledde till att civilministern an-
modade Kommerskollegium samma dag skrivelsen hade ankommit, 21 feb-
ruari, att yttra sig i frågan.503 

Behovet av en statlig samordning av den offentliga arbetsförmedlingen 
togs också upp av Gunnar Huss i en artikel i Social Tidskrift tidigt våren 
1906.504 Huss menade att inrättandet av offentliga arbetsförmedlingar var en 
nödvändig institutionell reform i samband med industrisamhällets utveck-
ling. Stadskommunerna hade vuxit, och arbetsförhållandena hade blivit 
osäkra.505 Mot den bakgrunden argumenterade Huss för en utbyggnad av de 
offentliga arbetsförmedlingarna i kommunal regi. För att göra arbetsförmed-
lingarna effektivare i sin verksamhet borde staten inrätta ett centralt organ 
som offentliggjorde vakanslistor m.m. från de olika förmedlingarna.506 Staten 
skulle också kunna öka mobiliteten hos arbetskraften med olika slag av un-
derstöd till arbetsförmedlingarna som fri telefon och postförbindelse, nedsat-
ta biljettpriser på järnvägarna etc.507 Det är ett exempel på hur en enskild 
statstjänsteman utanför sitt värv kunde skapa opinion i en central fråga som 
rörde en utbyggnad av statsförvaltningen.  

Marken tycktes ha beretts för en statlig samordning av den kommunala 
arbetsförmedlingen genom den tidigare utredningen 1903 på Civildeparte-
mentet, städernas skrivelse 1905, civilministerns anmodan till Kommerskol-

                                                      
501 Både Elmquist och Huss var för övrigt verksamma inom Nationalföreningen mot emigra-
tion som hade egna arbetsförmedlingskontor, se: Lindkvist (2007), s. 61, 68, 105, 115, 117, 
119 och 129. 
502 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 6 ff. 
503 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 8.  
504 Huss (1906), nr 3. 
505 Huss (1906), s. 78. 
506 Huss (1906), s. 82. 
507 Huss (1906), s. 81. 
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legium att utreda frågan 1905 och Huss artikel i början av 1906. Den 5 april 
samma år lade Kungl. Maj:t fram en proposition om anslag till befrämjande 
av den offentliga arbetsförmedlingen i landet.508  

Propositionen byggde på de tidigare utredningar och Kommerskollegiums 
yttrande 1905.509 Yttrandet, författat av Henning Elmquist, genomsyras av en 
stark sympati för städernas förslag vilket inte är egendomligt med tanke på 
att Elmquist tidigare hade pekat på den positiva roll som en samordnad stat-
lig arbetsförmedling skulle kunna få för arbetsmarknadens funktionssätt.  

I propositionen framkommer också arbetsförmedlingarnas funktion i en 
arbetsmarknadspolitik som syftade till att motverka arbetslöshet vid en eko-
nomisk tillbakagång. En samordnad arbetsförmedling skulle nämligen kunna 
utgöra ett viktigt instrument i en politik som syftade till att anvisa arbetslösa 
till större offentliga byggprojekt, järnvägsanläggningar m.m.510 Arbetsför-
medlingarnas funktion i sammanhanget var således att tjäna som en distribu-
tionskanal för arbetskraft. 

När Statsutskottet behandlade frågan betonades KAA:s roll som statistik-
producent. Enligt Statsutskottets utlåtande ålåg det KAA att utarbeta och 
offentliggöra en månatlig statistik över läget på arbetsmarknaden utifrån den 
kommunala arbetsförmedlingens inskickade listor över vakanser.511 Ju fler 
kommuner som inrättade arbetsförmedlingar, desto större blev möjligheten 
att ställa samman statistik över sysselsättningsläget på en aggregerad nivå. 
Möjligheterna för KAA att bygga upp en bevakning av läget på arbetsmark-
naden på ett regionalt och nationellt plan vid en viss tidpunkt låg nu inom 
räckhåll. Flera organisationer som Centrala arbetsgivarförbundet512 ställde 
sig mycket positiva till förslaget om KAA som statlig samordnare. 

Efter att riksdagen hade bifallit propositionen fick KAA i uppdrag att ut-
arbeta ut en plan över en samordning av arbetsförmedlingsverksamheten och 
göra upp förslag på enhetliga blanketter och formulär.513 KAA planerade 
också en arbetsförmedlingskonferens senare under året för att närmare disku-
tera hur den statliga samordningen bäst skulle organiseras.  

Arbetsförmedlingarnas växande institutionella betydelse bekräftas också 
av att deras roll för en fungerande arbetsmarknad kom att behandlas av den 
kongress om fattigvård och folkförsäkring som Centralförbundet för socialt 
arbete arrangerade i början av oktober 1906.514 På kongressen diskuterades 

                                                      
508 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 1 ff.  
509 Kommerskollegiums yttrande finns redovisat i prop nr 116. 
510 1906 års riksdag, 5 april, prop, nr 116, s. 39. 
511 1906 års riksdag, 4 maj, Statsutskottets utlåtande nr 120, ”utlåtande, i anledning af Kungl. 
Majt:s proposition angående anslag till befrämjande och organiserande af den offentliga 
arbetsförmedlingen i riket”, s. 43. 
512 Centrala arbetsgivarförbundet grundades 1903 och var främst ett förbund för arbetsgivare 
och hantverkare inom byggnadsbranschen. Nordisk familjebok, ugglan, uo: Centrala arbetsgi-
varförbundet (1905). 
513 Socialförsäkringskommittén (1923), s 29. 
514 Kongressen för fattigvård och folkförsäkring (1907). 



 122 

arbetsförmedlingens växande funktion på arbetsmarknaden och flera deltaga-
re såg den som den institution som hade till uppgift att specifikt registrera 
förhållandet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och den därmed 
sammanhängande frågan om arbetslöshet. I debatten deltog viktiga aktörer 
som Ernst Blomberg, Ernst Beckman515, Gustav Cassel, Eli Heckscher och 
Gunnar Huss. Det bör påpekas att Henning Elmquist satt i CSA:s styrelse 
sedan 1905; Huss valdes in 1908.516 KAA var således representerat vilket 
understryker den betydelse man ansåg att kongressen spelade för spridningen 
av arbetsförmedlingsfrågan till en bredare krets av opinionsbildare och 
kommunala tjänstemän.  

Blomberg och Huss behandlade arbetsförmedlingarnas betydelse som sta-
tistikleverantörer.517 Framförallt statistiken över antalet sökande per ledig 
plats utgjorde, som ordföranden för metallarbetarindustriförbundet Ernst 
Blomberg uttryckte det, ”en barometer, på hvilken tillståndet i samhället i 
detta afseende kan utläsas”.518 Blomberg ingick bland de kommitterade som i 
mars 1903 hade presenterat en plan för hur arbetet på KAA skulle läggas 
upp. Gunnar Huss menade i sitt anförande att arbetsförmedlingarnas statistik 
över antalet sökande per ledig plats visade att arbetslösheten i första hand 
var en följd av industrisamhällets känslighet för konjunkturväxlingar.519 Det 
gick att med hjälp av siffror belägga samhälliga orsaker bakom arbetslöshe-
ten som därmed sågs som i huvudsak ofrivillig.  

I november 1906 bjöd Kommerskollegium in representanter från arbets-
förmedlingskontoren för att delta i den första arbetsförmedlingskonferensen. 
Konferensen behandlade bland annat förslag på enhetliga blanketter, formu-
lär, inskrivnings- och anvisningskort, frågan om systematisk och detaljerad 
yrkesförteckning, kontorens statistiska månadsrapporter och arbetsförmed-
lingens förhållande till landsbygdens behov. Tanken var att landstingen, 
hushållningssällskapen och stadskommunerna alla skulle samverka i strävan 
efter en arbetsförmedling på länsnivå eller med flera län i samarbete.520 Från 
och med 1907 började alla kontoren arbeta efter de riktlinjer som hade dra-
gits upp på konferensen med enhetliga blanketter, formulär etc.521 

Innebar den nya samordnande rollen för KAA att bevakningen av arbets-
marknadsläget förändrades? Fram till 1906 hade KAA av naturliga skäl följt 
varje arbetsförmedling för sig, en konsekvens av det ringa antalet förmed-

                                                      
515 Ernst Beckman var för övrigt ordförande för CSA vid den här tiden. Se: Lindeberg (1983), 
s. 25. 
516 Lundquist (1997), s. 85. Se: Wisselgren (2000), s. 271f. Lindeberg (1983), s. 12. Huss, 
Arvid (1965).  
517 Lindeberg (1983), s. 25f. Olofsson (1996), s. 193ff. 
518 Blomberg (1907), s. 224.  
519 Huss (1907), s. 232. Se även: Huss (1908c), särskilt sidorna 1 ff., 36 ff., och 55 ff. 
520 Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902-1912 (1915), s. 19. 
521 Den 20 september uppdrog Kungl. Maj:t KAA att definitivt samordna den offentliga ar-
betsförmedlingen. Socialförsäkringskommittén (1923), s. 30. 
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lingskontor. KAA hade även kort kommenterat arbetsmarknadsläget på orten 
eller återgivit arbetsförmedlingarnas omdöme, men från och med MKAA 
1906:2 går det att se en förändring i sammanställningarna av arbetsförmed-
lingarnas statistik. KAA gick nu mot en behandling av arbetsförmedlingarna 
som en större helhet, beskrivningen av arbetsmarknadsläget blev mer gene-
rell med sammanställningar av statistiska uppgifter över absoluta tal och 
arbetssökandetal för städerna, samlade i en och samma tabell.522 Fler arbets-
förmedlingskontor hade också tillkommit, med en ökad regional täckning 
som följd, även om de norra delarna av Sverige inte var täckta. Tabellen 
underlättade komparationer mellan städerna och över tiden. Säsongmönster 
blev lättare att upptäcka ju längre tidsserien var men också konjunktur-
svängningar på arbetsmarknaden. Uppställningen kan naturligtvis sägas 
spegla KAA:s nya ambition som samordnande organ för arbetsförmedlings-
kontoren, men den troligaste förklaringen är väl att det var enklast att presen-
tera sysselsättningsläget samlat än att sprida ut den på åtta individuella tabel-
ler, en för varje ort. 

När det gäller tabelluppställningen efter yrkesgrupper, i någon mån ar-
betsförmedlingsstatistikens raison d’être, så byggdes den ut. Fler tabeller 
tillkom, till exempel tabeller över antalet tillsatta platser inom vissa yrkes-
grupper, uppdelat efter kön, tabeller över antalet platser som hade tillsatts 
utanför respektive ort.523 Syftet med de sistnämnda var att belysa arbets-
kraftsrörelserna mellan stad och landsbygd.524 Tabellerna representerar det 
första steget mot en kontinuerlig siffersättning av migrationen mellan stad 
och landsbygd. Under 1907 togs de första stegen mot en integrering av 
landsbygden i arbetsförmedlingens verksamhet genom inrättandet av en ar-
betsförmedling på länsnivå i Östergötland med en kostnadsfri förmedling 
inom länet. 

Sammantaget kan sägas att den kommunala arbetsförmedlingens inrap-
porterade statistik visade förändringarna i sysselsättningsläget för olika bran-
scher regelbundet. Det gick att månad för månad följa förändringarna på den 
lokala arbetsmarknaden under innevarande år. Genom att jämföra med mot-
svarande period för föregående år gick det också att upptäcka om det fanns 
mönster i utvecklingen på arbetsmarknaden.525 KAA fortsatte som tidigare 
att publicera uppgifter från Tyskland, Norge och Danmark över antalet ar-
betsansökningar per ledig plats och år, kvartal och månad. Precis som tidiga-
re fortsatte KAA att sätta in den här redovisade statistiken i ett större eko-

                                                      
522 MKAA (1906).2, s. 227. 
523 MKAA (1906):2, s. 231. MKAA (1907):3, s. 377. 
524 MKAA (1907):2, s. 193. 
525 Vid en sämre arbetsmarknadskonjunktur var det inte säkert att alla arbetssökande anmälde 
detta till arbetsförmedlingen. KAA antyder att det inte var ovanligt att sökande struntade i att 
anmäla sig vid en svag arbetsmarknadskonjunktur. Innebörden i detta är att antalet arbetssö-
kande underskattas under en lågkonjunktur. Detta kan i sin tur innebära en underskattning av 
arbetslösheten vid en viss tidpunkt. MKAA (1903):1, s. 48. 



 124 

nomiskt sammanhang.526 Lägger man därtill ombudens rapportering vid den 
här tidpunkten, så är det ingen överdrift att påstå att en övergripande bedöm-
ning av läget på arbetsmarknaden fanns inom räckhåll. 

4.7 Sammanfattning och diskussion  
1902 inrättades en fast avdelning på Kommerskollegium – Kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik, KAA, i syfte att bygga upp en offentlig arbets-
statistik. Arbetsstatistiken var ett helt nytt statistikområde och för statistikens 
inskaffande fordrades såväl fortlöpande registeringar av skiftningarna på 
arbetsmarknaden i stort som större specialstudier över särskilda arbetsförhål-
landen. Enligt direktiven från riksdagen krävdes det andra metoder än de för 
den officiella statistiken gängse för att bygga upp en offentlig arbetsstatistik. 
Mot den bakgrunden gavs den som utsågs till att bli ansvarig för statistiken 
praktiskt taget ett carte blanche. Till chef för avdelningen utnämndes Hen-
ning Elmquist.  

Det uppdrag KAA hade fått av riksdagen var omfattande. Den första upp-
giften bestod därför i att utarbeta en plan för att säkerställa arbetsstatistikens 
uppbyggnad för framtiden. Ett sätt att lösa denna uppgift var att redan från 
början förankra betydelsen och nyttan av en offentlig arbetsstatistik hos ar-
betsgivare och fackföreningar. I slutet av år 1902 lät generaldirektören för 
Kommerskollegium Richard Åkerman tillsammans med Henning Elmquist 
sammankalla en grupp av kommitterade för detta ändamål. Den bestod av 
såväl representanter för arbetsmarknadens parter som politiker som Ernst 
Beckman. Syftet var att säkerställa insamlingen av statistiska uppgifter utan 
att problem med bortfall uppträdde. Lämnandet av primärdata var frivilligt. 
Att bygga upp ett förtroende mellan KAA och parterna på arbetsmarknaden 
var således ett sätt att lösa detta problem. 

Ambitionsnivån var hög från början. Som har framgått av riksdagens be-
handling av och beslut om arbetsstatistik 1902 skulle en rad områden täckas 
in. De statistiska uppgifterna skulle offentliggöras i en periodisk skrift – 
Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetsstatsitik, MKAA - 
medan större undersökningar skulle, som gjorts redan 1897, publiceras i 
särskilda monografier. Utgivningsfrekvensen för tidskriften planerades till 
en gång i månaden men på grund av bristande resurser fick man nöja sig 
med en kvartalsutgivning. För att kunna förverkliga den täta utgivningsfre-
kvensen och därtill erhålla innehållslig kvalitet var KAA helt beroende av 
arbetsgivares och fackföreningars rapportering. Parterna på arbetsmarknaden 
skulle varje kvartal förse KAA med statistiska uppgifter. För KAA var det 
naturligtvis viktigt att betydelsen av en arbetsstatistik var ordentligt förank-
rad hos dessa.  

                                                      
526 MKAA (1907):2, s. 212ff. 
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En viktig aspekt är i vilken utsträckning kapaciteten fanns hos KAA att 
lösa de uppgifter riksdagen hade ålagt avdelningen. Henning Elmquist arbe-
tade målmedvetet på att riksdagens intentioner från 1902 skulle uppfyllas. 
Det framgår av dennes tjänstememorialer för perioden. I riksdagen fanns 
också ett betydande stöd, inte minst genom Ernst Beckman. Under perioden 
1903-1907 byggdes KAA:s kapacitet framgångsrikt ut, såväl personellt som 
kunskapsmässigt. Men detta skedde parallellt med ökade arbetsuppgifter för 
KAA. Flera nya medarbetare rekryterades såväl inifrån Kommerskollegium 
som utifrån. Ett viktigt internt mål som Elmquist inte lyckades förverkliga de 
här åren på grund av bristande resurser var att ändra MKAA:s utgivningsfre-
kvens från kvartalsvis till månatlig utgivning.  

För att få svar på frågan om hur uppbyggnaden av en bevakning av läget 
på arbetsmarknaden gick till har två områden studerats: statistiken över ar-
betsförhållanden på olika orter och näringar, och de kommunala arbetsför-
medlingarnas statistik över sysselsättningsläget inom respektive kommun. 
Med den förra avsåg KAA att, med hjälp av drygt ett tjugotal platsombud, 
för varje kvartal kvantitativt och kvalitativt belysa tillståndet på arbetsmark-
naden för ett antal orter och deras näringsgrenar. Till sin hjälp hade ombuden 
av KAA utrustats med en för ändamålet framtagen enkät, avsedd för ortens 
arbetsgivare och fackföreningar. Ombudens uppgift bestod i att sammanstäl-
la enkäternas svar och vidarebefordra dessa till KAA.  

Ombudens rapportering var i början starkt lokalt förankrad till orten och 
dess näringsliv. Sammanställningarna var oenhetliga vilket var naturligt. 
Flera av respondenterna kommenterade det aktuella och tidigare arbetsmark-
nadsläget för hela ortens näringsliv översiktligt eller mycket summariskt, allt 
efter eget skön. De flesta svarade på enkätens frågor om arbetstillgång, ar-
betslön och arbetstid. Även arbetskonflikter har noterats. Delar av det beva-
rade källmaterialet från ombuden visar att KAA relativt troget återgav deras 
rapportering i MKAA. Någon översikt över arbetsförhållandena finns inte 
heller i MKAA. Den troligaste förklaringen till detta är att KAA vid den här 
tiden hade små resurser till större bearbetningar av ombudens redovisningar. 
Stockholm var något av ett undantag. Arbetsförhållandena i huvudstaden är 
på ett utförligare sätt beskrivna och detta förklaras bäst av den betydelse 
staden hade för svensk ekonomi med alla sina industrier och det stora antalet 
sysselsatta.  

De flesta ombuden strävade dock efter att följa den medföljande enkäten i 
sammanställningen av sina rapporter till KAA, och under år 1905 blev sam-
manställningen av enkätsvaren överlag enhetligare. Potential till en bedöm-
ning av det aktuella läget inklusive prognostiseringar fanns inbäddad i enkä-
tens konstruktion vilket började märkas i ombudens rapportering. Av ombu-
dens sammanställningar framgår att respondenterna gjorde jämförelser mel-
lan nuläget och tidigare perioder vilket underlättade tolkningen av det 
aktuella arbetsmarknadsläget. Men de första åren bör ses som en läroperiod. 
För respondenterna tog det tid att besvara enkäten på ett tillfredsställande 
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sätt, och för ombuden tog det tid att sammanställa enkäten efter KAA:s öns-
kemål.  

Under åren 1906 och 1907 förändrades KAA:s bevakning.  KAA gick nu 
mot att sammanställa ombudens rapporter på ett mer generellt plan. Resulta-
ten för de viktigaste näringsgrenarna presenterades först, följt av den sedvan-
liga rapporteringen över arbetsmarknadsläget på enskilda orter. Den nya 
uppställningen medförde att det blev lättare att tolka läget på arbetsmarkna-
den för centrala näringsgrenar. KAA:s nya uppställning skapade också förut-
sättningar för en nationell bevakning av läget på arbetsmarknaden för olika 
branscher. En stor förändring ägde rum 1907 då de ökade anslagen som riks-
dagen beslöt 1905 slog igenom i verksamheten på allvar. Resursförstärk-
ningen på personalsidan medförde att KAA kunde påbörja en bearbetning av 
ombudens rapporter.  

Den begynnande nationella inriktningen på bevakningen underströks un-
der år 1907 då KAA introducerade översikter över läget på arbetsmarknaden. 
I MKAA 1907:1 hade KAA gjort en sammanställning över läget på arbets-
marknaden i Sverige för år 1906, och i MKAA 1907:4 för andra kvartalet 
1907. Översikterna var förvisso korta men de gav en god vägledning för 
olika aktörer som följde arbetsmarknaden. Dessa kan betraktas som ett för-
sök till en samlad bedömning av arbetsmarknaden. 

Med den kommunala arbetsförmedlingen avsåg KAA att varje kvartal rap-
portera om det lokala läget på arbetsmarknaden. I första hand registrerade 
KAA statistik över antalet arbetssökande per ledig plats, uppdelat på yrkes-
kategorier och kön. Elmquist började tillsammans med Gunnar Huss ome-
delbart efter inrättandet av KAA att verka för ett närmande mellan de kom-
munala arbetsförmedlingarnas arbete och KAA. Överenskommelser träffa-
des med de två kommunala arbetsförmedlingarna i Göteborg och Helsing-
borg om levererans av statistik över sysselsättningsläget på sina orter. Därtill 
införde KAA statistik från arbetsförmedlingarna i de nordiska länderna och 
Tyskland. Att arbetsförmedlingen redan från början gavs detta utrymme 
tyder på att såväl Elmquist som Huss ansåg att arbetsförmedlingarnas stati-
stik över antalet sökande per ledig plats och tillsatta platser var av stor bety-
delse för förståelsen av arbetsmarknadens funktionssätt. Sannolikt visade de 
utländska erfarenheterna vägen här.  

Den kommunala arbetsförmedlingens statistik över antalet arbetsansök-
ningar per ledig plats offentliggjordes redan från starten i MKAA. Antalet 
arbetsförmedlingskontor var i början blygsamt men efterhand tillkom fler; 
mot slutet av år 1907 fanns tio etablerade med Stockholm, Göteborg, Norr-
köping, Helsingborg och Karlskrona som de stora orterna. Genom den regel-
bundna rapporteringen gick det att följa utvecklingen på arbetsmarknaden 
både på ett generellt plan inom en kommun eller ett län och efter yrkes-
gruppsindelning. Säsongvariationer var också möjliga att iaktta vilket under-
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lättade för en kommun att planera eventuella nödhjälpsarbeten.527 Även om 
det under år 1904 endast fanns två arbetsförmedlingskontor som rapportera-
de till KAA, de i Helsingborg och Göteborg, insåg KAA redan från början 
den stora betydelse som arbetsförmedlingarna hade för att belysa arbets-
marknadsläget på regional nivå. 

Den kommunala arbetsförmedlingens inrapporterade statistik till KAA vi-
sade fördelarna med att regelbundet publicera dessa uppgifter. Det gick att 
månad för månad följa förändringarna på den lokala arbetsmarknaden under 
innevarande år. Genom att jämföra med motsvarande års period gick det 
också att upptäcka om det fanns mönster i utvecklingen på arbetsmarknaden. 
KAA beskrev också utvecklingen på arbetsmarknaden utifrån de två arbets-
förmedlingarnas statistik. Det ger naturligtvis ingen bild av läget på arbets-
marknaden i Sverige men visar potentialen givet att fler arbetsförmedlingar 
tillkom. KAA gjorde också en internationell utblick genom att redovisa de 
nordiska och tyska arbetsförmedlingarnas statistik på en aggregerad nivå 
över läget i respektive lands arbetsmarknad. Härigenom sattes den svenska 
arbetsmarknaden in i ett större internationell sammanhang. 

Ett viktigt märkesår är 1906 då KAA fick sitt samordnande uppdrag för 
den kommunala arbetsförmedlingen. Behovet av samordning framhölls av 
städernas representanter i riksdagen. Motiveringen var att inflyttningen av 
arbetskraft från landsbygden till städerna tidvis skapade onödig och förlängd 
säsongarbetslöshet samtidigt som den omgivande landsbygden hade behov 
av arbetskraft. Det kunde således uppstå en paradoxal situation med ett för 
stort arbetskraftsutbud i städerna och en samtidig efterfrågan på arbetskraft 
på landsbygden. Både Elmquist och Huss engagerade sig i uppbyggnaden av 
arbetsförmedlingen i Stockholm. De båda fick därmed insyn i hur en arbets-
förmedling arbetade lokalt, och den roll den spelade i förmedlingen av ar-
betssökande inom en ort och till den kringliggande landsbygden. Att göra 
den lokala arbetsförmedlingen till en nationellt samordnad förmedling av 
arbete framstod säkert som ett viktigt mål att sträva mot. Möjligheten till en 
bedömning av läget på arbetsmarknaden på nationell nivå öppnades liksom 
möjligheten till att upptäcka strukturella problem på arbetsmarknaden. Ställ-
ningen på arbetsmarknaden för män och kvinnor gick också att identifiera 
genom att KAA gjorde en sådan uppdelning. 

Genom en samordning av förmedlingen av arbete mellan städer och mel-
lan stad och land skapades möjligheten att bygga upp en nationell arbetsför-
medling där statistiken över arbetssökandetalen utgjorde en viktig del i be-
vakningen via den kommunala arbetsförmedlingen. KAA:s egen statistik 
visade att det var främst till städer med industrier som arbetskraften sökte 
sig, samtidigt som landsbygden uppvisade brist på arbetskraft. Säsongernas 
betydelse för arbetslösheten framträdde allt tydligare genom arbetsförmed-

                                                      
527 MKAA (1905):3, s. 363ff. Dessa resonemang framkommer tydligt i översikten för verk-
samheten vid Göteborgs arbetsförmedlingskontor år 1904. 
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lingarnas statistik. Statistiken över arbetssökandetalen indikerade att arbets-
lösheten sjönk fram till och med 1907, tack vare konjunkturutvecklingen. 
KAA:s offentliggörande av internationell statistik över arbetssökandetalen, 
främst från Tyskland och de nordiska länderna möjliggjorde en komparation 
mellan hur läget på arbetsmarknaden utvecklades i Sverige och Tyskland 
och de nordiska länderna.  

Sammanfattningsvis kan 1907 betecknas som det år då KAA gick över till 
en nationell bevakning av läget på arbetsmarknaden, i linje med uppdraget 
som samordnare av den kommunala arbetsförmedlingen. KAA täckte visser-
ligen inte hela arbetsmarknaden utan fortfarande begränsades insamlingen 
till vad ett visst antal ombud rapporterade in och till vissa arbetsförmedling-
ar. Ur den aspekten är bevakningen något fragmentarisk. Det centrala är att 
KAA genom de ändrade uppställningarna av statistiken visade en ambition 
att nå fram till en nationell bevakning av läget på arbetsmarknaden.  
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Kapitel 5 1908-1913: mot en konsolidering av 
arbetsmarknadsbevakningen 

5.1 Inledning  
I detta kapitel undersöks den fortsatta utbyggnaden och konsolideringen av 
bevakningen av läget på arbetsmarknaden. Tidsperioden 1908-1913 har valts 
med hänsyn till att MKAA från 1908 gavs ut månatligen, och att KAA om-
vandlades till Socialstyrelsen 1913. Under perioden är det fyra händelser 
som är särskilt intressanta för den fortsatta bevakningen av arbetsmarknaden. 
Den första är 1907 års kris och de konsekvenser krisen fick på sysselsätt-
ningen, den andra ett utredningsuppdrag som KAA fick hösten 1908 av re-
geringen, att undersöka krisens effekter på arbetslösheten, den tredje intro-
duceringen av en ny enkät 1910 och slutligen omvandlingen av KAA till 
Socialstyrelsen 1913.  

Övergången till en månatlig utgivning av MKAA sammanföll med krisen 
1907. I statsverkspropositionen inför 1909 begärde Kommerskollegium en 
kraftig anslagshöjning för KAA med rätt att få disponera hela anslaget 1 juli 
1908. I avsnitt 5.2 nedan undersöks huruvida den ekonomiska krisen spelade 
någon roll för Kommerskollegiums begäran om höjt anslag. Hypotesen är att 
krisen skapade ett ökat behov inom statsförvaltningen av att följa konjunktu-
ren på arbetsmarknaden och att den utökade utgivningsfrekvensen sålunda 
var ett uttryck för detta. Tesen bygger på förutsättningen att KAA med sina 
instrument uppfattade krisen hösten 1907 också som en kris för svensk eko-
nomi. För att få svar på frågan har årgång 1907 av MKAA gåtts igenom med 
avsende på detta. En fråga i sammanhanget är huruvida krisen påverkade 
KAA:s fortsatta bevakning under år 1908. MKAA för 1908 har särskilt gåtts 
igenom i detta syfte.  

I avsnitt 5.2.3 behandlas ett särskilt utredningsuppdrag som KAA fick 
hösten 1908 av civilminister Hamilton, nämligen att utreda krisens orsaker 
och påverkan på svensk ekonomi, och att därtill föreslå åtgärder mot en befa-
rad kraftigt stigande arbetslöshet. Uppdraget gick till Gunnar Huss, och det 
ska ses som ett uttryck för KAA:s auktoritet på området. Den här utredning-
en har uppmärksammats av Rolf Henriksson som ett embryo till den krisba-
rometer Erik Palmstierna senare skulle komma att föreslå riksdagen 1910 (se 
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avsnitt 6.3.4).528 Mot bakgrund av detta gås därför KAA:s utredning igenom 
noggrant. 

Avsnitt 5.3 behandlar perioden 1909-1913. Först undersöks i vad mån ut-
vecklingen av den statliga samordningen av den kommunala arbetsförmed-
lingen förändrade arbetsförmedlingarnas bevakning av läget på arbetsmark-
naden. År 1910 ersatte KAA den gamla enkäten från 1903 med en mer än-
damålsenlig sådan. Vad föranledde KAA att förändra enkäten och vad fick 
den för konsekvenser för bevakningen av arbetsmarknaden? Slutligen be-
handlas i vilken utsträckning omorganisationen till Socialstyrelsen påverka-
de bevakningen av arbetsmarknaden.  

5.2 KAA och 1907 års kris 
Krisen 1907 sammanföll med KAA:s beslut att gå över till en månatlig ut-
givning av MKAA och därmed en intensifierad bevakning. I detta avsnitt 
undersöks huruvida det var krisen som skapade ett ökat behov av att följa 
konjunkturen på arbetsmarknaden och att den utökade utgivningsfrekvensen 
sålunda var ett uttryck för detta. En viktig förutsättning är emellertid att 
KAA uppfattade krisen också som en kris för svensk ekonomi redan under 
hösten 1907. Som forskare sitter man med facit i handen. 1907 års kris är 
som alla kriser konstaterad i efterhand, efter en längre tids nedgång i kon-
junkturen. Det centrala är att fastslå när KAA uppfattade signalerna på ett 
omslag i konjunkturen som något mer än en svacka i konjunkturen. Som har 
framgått av kapitel 2 var 1907 års kris i första hand en internationell finansi-
ell kris. Flera tecken på en finansiell oro kunde skönjas redan under 1906 
och början av 1907.529  

Undersökningen tar sin början 1907 då MKAA utkom kvartalsvis. I tre av 
de fyra häftena – 1907:1, 1907:2 och 1907:4 - återfinns publicerade uppgif-
ter från ombuden och de kommunala arbetsförmedlingarna om arbetsmark-
nadsläget. MKAA 1907:3 var ett temanummer, ägnat åt sjukkasserörelsen.530  

Den första noteringen om en tillbakagång på den inhemska penningmark-
naden som går att relatera till den internationella finansiella oron gjordes i 
MKAA 1907:2. Flera av ombudens rapporter innehöll då uppgifter om en 
stramare kreditmarknad för byggsektorn under första kvartalet 1907.531 KAA 
registrerade dessa uppgifter men ansåg att den försämrade inhemska kredit-
marknaden inte påverkade konjunkturen på svensk arbetsmarknad.  

Nästa notering över läget på arbetsmarknaden återfinns först i MKAA 
1907:4. KAA rapporterade om en försämring i Tyskland, Danmark och Nor-

                                                      
528 Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
529 Lybeck (2009), s. 103. Odell, Weidenmier (2004): 4, s. 1003f. 
530 MKAA (1907):3.  
531 MKAA (1907):2, s. 161. 
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ge under tredje kvartalet 1907, och KAA hänvisade till nedgången i världs-
handeln.532 KAA hade studerat statistiken över arbetssökandetalen från dessa 
länders arbetsförmedlingar kvartalsvis från år 1904 till och med tredje kvar-
talet 1907. Statistiken för tredje kvartalet 1907 var också uppdelad månads-
vis och visade på en nedgång i sysselsättningen under september jämfört 
med föregående månad och motsvarande månad föregående år.533 KAA hade 
samtidigt noterat att den internationella penningmarknaden hade blivit än 
stramare och påverkade byggverksamheten negativt. Trots dessa tecken kun-
de KAA konstatera att ingen ”betydande inskränkning af industriens produk-
tionsverksamhet ännu kunnat skönjas.”534 Formuleringen ”ännu kunnat skön-
jas” antyder dock att KAA inte uteslöt en påverkan på svensk ekonomi. 
KAA förväntade sig att den försämrade penningmarknaden skulle medföra 
en tillbakagång av produktionen längre fram. Arbetsförmedlingarnas arbets-
sökandetalsstatistik visade heller ingen påvisbar försämring535 utan på en 
fortsatt god konjunktur på arbetsmarknaden. I MKAA för fjärde kvartalet 
finns också en kort översikt av svensk ekonomi fram till hösten 1907. I över-
sikten finns inga uppgifter eller antydningar om en försämrad svensk ar-
betsmarknad trots en statistiskt observerad försämrad internationell konjunk-
tur.536  

I sammanhanget bör nämnas att affärs- och dagspressen mot slutet av 
1907 började rapportera om tecken på en försämring av konjunkturen.537 
Affärsvärlden för den 21 november 1907 rapporterades visserligen om en 
fortsatt bra konjunktur, men att byggverksamheten hade börjat visa tecken på 
avmattning på grund av det höga ränteläget och en alltmer åtstramad pen-
ningmarknad. Tidningen hänvisade också till de kommunala arbetsförmed-
lingarnas rapporter om tendenser till en överhettad arbetsmarknad, med för-
bättrade arbetsvillkor och höjda löner som följd.538 Det var inte förrän i num-
ren för den 5 och 12 december som Affärsvärlden noterade ett försämrat 
ekonomiskt läge, särskilt inom byggsektorn. I Affärsvärlden för den 5 de-
cember hänvisade tidningen till uttalanden från Centrala arbetsgivarföre-
ningen och Verkstadsföreningen som bägge såg dystert på sina respektive 
branscher; särskilt Verkstadsföreningen hade rapporterat om en överraskan-
de snabb vändning till det sämre.539 I Affärsvärlden för den 12 december 
föreföll läget ännu sämre och tecken fanns på en något djupare nedgång än 
vad som var att förvänta inför den gängse vinterarbetslösheten.  Här hänvisa-
de Affärsvärlden också till KAA.540 Affärspressen rapporterade således om 

                                                      
532 MKAA (1907):4, s. 389. 
533 MKAA (1907):4, s. 387-390. 
534 MKAA (1907):4, s. 321. 
535 MKAA (1907):4, s. 375. 
536 MKAA (1907):4, s. 321f. 
537 Hagberg, Walldov (2000), s. 25ff. 
538 Affärsvärlden (1907), nr 47 A, 21 november, s. 1421-1422 
539 Affärsvärlden (1907), nr 49 A, 5 december, s. 1491. 
540 Affärsvärlden (1907), nr 50 A, 12 december, s. 1527. 
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en tydlig försämring av konjunkturen mot slutet av året och att den normala 
säsongarbetslösheten under vintern förväntades bli större än vanligt. KAA 
följde också den månatliga Labour Gazette som under hösten 1907 hade 
rapporterat om tilltagande problem på den engelska arbetsmarknaden.541 
KAA var naturligtvis medveten om signalerna om en nedgång men de var 
inte tillräckliga för att KAA skulle uppfatta att svensk ekonomi var på väg in 
en djupare kris. 

Sammantaget visar KAA:s rapportering för 1907 en försämring på den in-
ternationella penningmarknaden och en nedgång i den utländska konjunktu-
ren. Försämringen påverkade inte direkt det svenska arbetsmarknadsläget. 
Arbetssökandetalen visade inga egentliga tecken på en begynnande större 
arbetslöshet. Den svenska kreditmarknaden hade blivit stramare men det var 
inte värre än att KAA fortfarande bedömde läget på arbetsmarknaden som 
gott inför 1908. KAA befarade dock, som citatet ovan antyder, att en pro-
duktionsminskning inte gick att utesluta. Den slutsats som går att dra av 
genomgången av MKAA för år 1907 är att KAA hade observerat en nedgång 
i konjunkturen till följd av ett allt stramare kreditläge men att man inte upp-
fattade situationen på arbetsmarknaden som alarmerande mot slutet av 1907, 
även om en befarad produktionsminskning kunde resultera i en minskad 
sysselsättning.  

Men det går heller inte att utesluta att KAA internt kan ha uppfattat att en 
allvarlig försämring av konjunkturen var på väg. I följande avsnitt undersöks 
KAA:s anslagsframställan inför 1909 särskilt med avseende på detta.  

5.2.1 KAA:s anslagsframställning inför 1909 
Kommerskollegium äskade i statsverkspropositionen inför 1909 ett betydan-
de anslag för KAA och ämbetsverket önskade att det skulle få tas i anspråk i 
sin helhet från 1 juli 1908. I statsverkspropositionen hade finansministern 
modifierat begäran och föreslog en höjning inför 1909 från 24 852 kr till 
38 900 kr eller med cirka 56 procent för sjunde huvudtiteln,542 med rätt för 
KAA att redan från 1 juli 1908 få disponera 6 624 kronor av den föreslagna 
staten inför 1909. Motivet bakom tidigareläggningen var vissa organisatoris-
ka förändringar samt höjandet av löner. Riksdagen reducerade dock längre 
fram det disponibla beloppet inför 1 juli 1908 till 4 000 kronor.543  

I detta avsnitt undersöks huruvida den begärda anslagshöjningen och dess 
tidigareläggning var betingad av de många indikationerna på en annalkande 
kris. Underlaget till Kommerskollegiums begäran var ett tjänstememorial 

                                                      
541 Board of Trade Labour Gazette, September-December 1907 och January 1908, p. 1ff. 
542 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 79. 
543 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 71. Se även: 1908 års riksdag, 1 juni, 
riksdagens skrifvelse, nr 7, s. 30 och s. 46. Anslaget till den offentliga arbetsförmedlingen 
som lydde under Civildepartementet förblev oförändrat 15 000 kronor. 1909 års riksdag, 12 
januari, prop, nr 1:6, s. 471. 
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sammanställt av Henning Elmquist, och behandlade avdelningens framtida 
behov av resurser - således en del i den ordinarie planeringen av verksamhe-
ten. Elmquists förslag författades under hösten 1907 och överlämnades den 
19 november till Kommerskollegium för behandling. Den 14 december över-
lämnade Kommerskollegium sin begäran om ökade anslag för KAA till 
Kungl. Maj:t.544 

En genomgång av tjänstememorialet visar att krisen inte tycks ha spelat 
någon roll alls för vare sig begäran om ett kraftigt utökat anslag eller dess 
tidigareläggning. Den ekonomiska krisen varken nämns eller antyds med ett 
enda ord som argument. Inte heller finansminister Swartz nämnde krisen i 
statsverkspropositionen den 13 januari 1908 även om den ekonomiska ned-
gången bör ha varit ett observerbart faktum vid den tidpunkten.  

Vad föranledde då Elmquists och Kommerskollegiums begäran? Genom-
gången visar att den i första hand ska ses som en fortsättning på strävan att 
uppfylla de mål som hade satts upp tidigare för KAA:s verksamhet, och som 
ett sätt att möta den ökande mängden löpande arbetsuppgifter.545 Elmquist 
argumenterade i första hand för inrättandet av en byrå för arbetsstatistiken på 
Kommerskollegium vilket ämbetsverket ställde sig helt bakom. KAA hade 
svårigheter att fullgöra sina åtaganden546 på grund av att mängden arbetsupp-
gifter hade ökat utan motsvarande resurstilldelning.547  

I sin skrivelse till Kungl. Maj:t den 14 december 1907 föreslog Kom-
merskollegium att  

Eders Kungl. Maj:t måtte vidtaga åtgärd för att till en byrå i kollegium för ar-
betsstatistik medel måtte anvisas i enlighet med följande årliga utgiftsstat: 
[…] Det syntes kollegium – anför kollegium vidare i sin förevarande under-
dåniga skrifvelse – i hög grad önskvärdt, att den föreslagna staten måtte vin-
na tillämpning redan från och med den 1 juli 1908. 548 

Kommerskollegium föreslog inrättandet av en byrå för arbetsstatistik så snart 
som möjligt, helst redan 1 juli 1908. Förslaget bör således ses som ett första 
större steg mot en självständig byrå för de sociala ärendena. 549  

                                                      
544 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 54 och s. 70ff. 
545 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 74. 
546 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 63f. 
547 Se Gerentz (1951), s. 354. Se: Finansdepartementet, konseljakt, 1908-11-06, ärendenr: 3. 
Ang. anslagen till arbetena å kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik för år 1909, RA. 
Begäran undertecknad av bl.a. Henning Elmquist och Gunnar Huss. Några avvikelser från 
prop 1908, nr 1:7 finns inte utan i konseljakten upprepas skälen till att KAA var i behov av 
högre anslag.  
548 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 71-72. Utgiftstaten syftade på “Stat för 
kommerskollegii byrå för arbetsstatistik”. Staten beräknades till 70 400 kr. 
549 Enligt Palmstierna arbetade Elmquist vid den här tiden målmedvetet på inrättandet av 
någon slags myndighet eller motsvarande för hanteringen av de sociala ärendena. Palmstierna 
(1951), s. 25f. 
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Det bör påpekas att Kommerskollegiums förslag låg i tiden. Det hade fö-
regåtts av ett par förslag i riksdagen om inrättande av ett departement för 
sociala ärenden. 1905 hade Adolf Hedin med flera väckt en motion om infö-
randet av ett departement för arbetslagstiftning, följt året efter av en motion 
av Ernst Beckman om inrättandet av ett departement för sociala frågor.550 
Båda motionerna avslogs. Under 1907 års riksdag väcktes istället ett förslag 
av David Bergström tillsammans med Ernst Beckman551 om att utreda infö-
randet av ett sådant departement. Riksdagen ansåg att Bergströms motion 
borde utredas närmare.552 Både Beckman och Bergström stod nära Elmquist 
vad gällde synen på socialstatististikens betydelse. En hypotes är således att 
Elmquists och Kommerskollegiums förslag om en kraftig anslagsökning till 
KAA ingick i denna socialpolitiska argumentation.  

Finansminister Swartz553 fann Kommerskollegiums anslagsframställning 
beaktansvärd men beslöt att skjuta förslaget på en självständig arbetsstatis-
tisk byrå på framtiden med motiveringen att vissa andra organisatoriska frå-
gor måste lösas först utan att nämna vilka.554 Vissa av förslagen accepterade 
dock finansministern. Ett rörde förste aktuariens ställning på KAA. Kom-
merskollegium hade begärt att denne skulle bli byråchef i händelse av inrät-
tandet av en byrå för arbetsstatistiken på Kommerskollegium. Finansminis-
tern gick ämbetsverket till mötes och föreslog att befattningen som förste 
aktuarie skulle omvandlas till kommerseråds eller byråchefs ställning,555 i 
praktiken en faktisk upphöjning av KAA:s status till byrå.  

Den andra stora frågan i tjänstememorialet gällde KAA:s stora svårigheter 
att effektivt hantera de ökade arbetsuppgifterna. Tabellen nedan illustrerar 
hur mängden ärenden hade ökat sedan starten av KAA 1903.  

                                                      
550 1912 års riksdag, 22 mars, prop, nr 108, s. 2-11. 
551 Utredandet av ett särskilt departement för de sociala ärendena skulle göras i sammanhang 
med en utredning om inrättandet av ett departement för industri, handel och sjöfart. Se: 1907 
års riksdag, 22 januari, MAK, nr 20. Se även: 1907 års riksdag, 12 mars, konstitutionsutskot-
tets utlå-tande, nr 2. 1907 års riksdag, 20 mars, rskr, nr 59. 
552 1907 års riksdag, 20 mars, rskr, nr 59. 
553 Carl Swartz, 1858–1926, industriman, med socialpolitiska ambitioner, stod den moderata 
högern nära. Se: Nordisk familjebok, 2 uppl. uo: Swartz . Nationalencykolpedin, uo: Swartz. 
554 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 75. 
555 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 61 
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Tabell 5. Ökningen av antalet inkomna och avlåtna ärenden 1903-1907. 
År Inkomna ärenden Avlåtna ärenden 

1903 1283 2111 
1904 2938 3030 
1905 3077 3471 
1906 13441 5271 
(därav olycksfallsärenden 
1906) 

10158 2893 

1907 1/1-15/11 19665 8105 
(därav olycksfallsärenden 
1907) 

10420 3446 

Källa: 1908 års riksdag, Kungl. Majt:s proposition, 1:7, [5], sid. 57. 

Utöver det löpande arbetet med arbetsstatistiken hade sjukkasse- och olycks-
fallsstatistiken tillkommit, antalet arbetsförmedlingsärenden hade stigit, lik-
som uppgiften att medla i arbetstvister vilken hade vuxit sedan 1906.556  

I sitt memorial kom Elmquist in på hur de knappa resurserna försvårade 
KAA:s arbete med att fullfölja bland annat sammanställningarna av statisti-
ken över ställningen på arbetsmarknaden. I princip upprepas redan påtalade 
problem. Tjänstemännens låga löner medförde att KAA förlorade kompetent 
arbetskraft.557 Arvodena till ombuden var alltför låga för att dessa skulle 
kunna göra en fullgod insamling av primärdata. Dessutom innebar de låga 
arvodena svårigheter att rekrytera kompetenta ombud. Det framgår att KAA 
i förekommande fall hade tvingats byta ombud på grund av inkompetens och 
ersatt dem med i första hand föreståndare för en arbetsförmedling. Det tyder 
på att KAA strävade efter att närmare knyta arbetsgivare, fackföreningar och 
arbetssökanden till varandra. En arbetsförmedlingsföreståndare hade goda 
kontakter med både arbetsgivare och fackföreningar, nog så viktigt för den 
kostsamma insamlingen av primärdata. Det är viktigt att påpeka att själva 
systemet med ombud inte ifrågasattes. KAA ansåg att betydligt fler behöv-
des för att lösa de många arbetsuppgifter som KAA hade ålagts. KAA be-
gärde här ett ökat anslag till arvoden åt ombuden.558 I praktiken var den 
beckmanska metoden med ombud kostsam i jämförelse med insamlingen av 
annan officiell statistik. Det hängde samman med att insamling av arbetssta-
tistiken till stor del ägde rum på frivillig väg under det att insamlingen av 
den officiella statistiken byggde på ett obligatorium.559  

En annan besvärlig fråga av betydelse för bevakningen av arbetsmarkna-
den rörde tidskriften MKAA vars sammanställning hade blivit alltmer tids-
krävande på grund av den ökande mängden information. Inte minst hade 

                                                      
556 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 57f. och s. 73. 
557 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 55. 
558 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 66-68. 
559 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 56. 
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sammanställningarna av statistiken från de kommunala arbetsförmedlingarna 
tagit tid i anspråk.560 För att underlätta arbetet med tidskriften föreslogs per-
sonalförstärkning med ytterligare en tjänsteman på heltid. Utöver detta före-
slogs också att fler räkne- och skrivbiträdena rekryterades för att klara rutin-
arbetena effektivt.561 Som nämnts ovan föreslogs att den nödvändiga anslags-
förstärkningen skulle träda i tillämpning redan under år 1908.562  

Finansministern ställde sig även bakom begäran om ytterligare anslag vad 
gällde viss personalförstärkning som fler högre tjänstemän och fler räkne- 
och skrivbiträden.563 Särskilt den senare av kvinnor dominerande arbetsgrup-
pen var viktig. Med en ökande mängd arbetsuppgifter blev arbetsdelningen 
inom KAA central. Ju fler som kunde ägna tid åt de mer rutinmässiga arbe-
tena, desto mer tid kunde de högre tjänstemännen ägna åt analys av det sta-
tistiska materialet. Den 13 november beslöt regeringen att utse Henning 
Elmquist till byråchef för KAA, från 1 januari 1909.564 

Sammanfattningsvis kan sägas att 1907 års kris ännu inte hade uppfattas 
av KAA som en kris för svensk ekonomi mot slutet av 1907 och i början av 
1908. Att förklara anslagshöjningen som ett utslag av en begynnande ”kris-
politik” har inget stöd i källorna. Det höjda anslaget inför 1909 med tidigare-
läggning av den nya staten till 1 juli 1908 rörde istället ett förslag att inrätta 
en byrå för arbetsstatistiken på Kommerskollegium.  

5.2.2 KAA och arbetsmarknadslägets utveckling under 1908 
I följande avsnitt behandlas hur krisen kom att påverka KAA:s bevakning 
under våren och hösten 1908. Först måste det fastställas när KAA insåg att 
den internationella konjunkturnedgången på allvar hade drabbat svensk eko-
nomi. Det blir ett mått på KAA:s kapacitet att bedöma det ekonomiska läget 
för svensk ekonomi med hjälp av sina statistiksammanställningar.  

Från och med 1908 påbörjades den månatliga utgivningen av MKAA och 
första månadshäftet publicerades i februari 1909. Med den nya utgivnings-
frekvensen fick KAA större möjligheter att snabbare publicera bedömningar 
av ställningen på arbetsmarknaden. Under 1908 kom KAA att publicera två 
översikter över arbetsmarknadsläget i allmänhet och sex rapporter över ar-
betsmarknaden inom olika näringsgrenar. 565  

Den nya utgivningen fick konsekvenser i första hand för rapporteringen 
från den kommunala arbetsförmedlingen. KAA kunde nu månatligen publi-

                                                      
560 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 58. 
561 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 62ff. 
562 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 69. 
563 1908 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, [5], s. 61-65, särskilt s. 62. 
564 Henning Elmquists samling, L51:30, Biographica, betyg, kriaböcker, förordnanden, döds-
runor etc., KB. Se även: Almquist (1914), s. 327. 
565 MKAA (1908), Översikter, hft. 1 och 3. Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar, hft. 1, 
2, 3, 6, 7/8 samt 11/12.  
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cera uppgifter från arbetsförmedlingarna. Möjligheten att mer i detalj följa 
arbetssökandetalen ökade förutsättningarna för olika aktörer att studera hur 
läget på arbetsmarknaden skiftade. Ombudens rapportering över arbetsmark-
naden inom olika näringsgrenar fortsatte däremot att offentliggöras varje 
kvartal som tidigare.  

Första månadshäftet av MKAA för 1908 innehåller en kort översikt över 
läget på arbetsmarknaden för tredje kvartalet 1907. Översikten är något mot-
sägelsefull. Läget beskrevs som gott utom för byggnadsverksamheten som 
föreföll dystrare än tidigare. KAA menade att ”det ej saknades tecken till ett 
omslag” i konjunkturen men att arbetsmarknadsläget ändå uppfattades som 
positivt för övriga industrier och att ”snart sagdt alla industriella företag 
[hade] fullt upp med arbete flere månader framåt.”566 Den internationella 
konjunkturens avmattning och den vikande inhemska byggkonjunkturen 
tycktes inte ha påverkat KAA:s allmänna bild av konjunkturläget i Sverige 
mot slutet av 1907, åtminstone inte för läget på arbetsmarknaden. De offent-
liga arbetsförmedlingarna rapporterade att behovet av arbetare var stort men 
att det hade minskat något mot föregående period.  

Men översikten avslutades något dramatiskt:  

Efter kvartalets utgång har läget å penningemarknaden än mer försvårats och 
kännbart dämpat verksamheten inom en mängd yrkesgrenar. Arbetsförmed-
lingsanstalternas förmedlingsresultat för fjärde kvartalet bära ock vittne om 
den minskade lifaktigheten inom affärslifvet. Under november och december 
månader har otvifvelaktigt arbetslöshet förekommit i något större utsträck-
ning än vanligt.567  

KAA noterade en klar försämring av det ekonomiska läget efter tredje kvar-
talets utgång. Både penningmarknaden och arbetssökandetalen pekade plöts-
ligt på en samtidig försämring och en förmodad begynnande arbetslöshet. 
Tydliga tecken på en minskad nybyggnation kunde också ombuden rapporte-
ra.568 Det förefaller som om KAA i första månadshäftet för 1908 utnyttjade 
preliminära resultat för fjärde kvartalet för att peka ut en definitiv vändning i 
konjunkturen. En gissning är att KAA i översikten sammanfattade resultaten 
från det tidigare kvartalshäftet men att man med första numret av månads-
häftet av MKAA också hade fått ny information. 

I följande månadshäfte av MKAA (1908:2) bekräftas bilden av en tillta-
gande försämring i svensk ekonomi.569 I häftet publicerades en preliminär 
rapport från ombuden för fjärde kvartalet 1907,570 något som inte hade gjorts 
tidigare. Det kan tolkas som att det var nödvändigt att publicera preliminära 
uppgifter så skyndsamt som möjligt för att få en klarare uppfattning om vad 

                                                      
566 MKAA (1908):1, s. 1. 
567 MKAA (1908):1, s. 1. 
568 MKAA (1908):1, s. 2. 
569 MKAA (1908):2, s. 128ff. 
570 MKAA (1908):2, s. 114-116.  
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som höll på att hända i den svenska ekonomin. Det finns fog för en sådan 
tolkning. KAA hänvisade nämligen läsaren till det kommande häftet av 
MKAA för en närmare granskning av ombudens rapporter. Det indikerar att 
KAA befarade en snabb försämring av läget.  

När det gäller arbetsförmedlingarnas rapportering noterade KAA en kraf-
tig förändring till det sämre för arbetssökandetalen. Nedan presenteras en 
tabell över antalet arbetsansökningar per 100 lediga platser för perioden ja-
nuari-maj 1908 och motsvarande period 1907.  

Tabell 6. Ansökningar på 100 lediga platser, januari-maj, 1908 och 1907, efter kön 

 Män 1908 Män 1907 Kvinnor 1908 Kvinnor 1907 

Januari 238 166 89 82 
Februari 203 136 90 68 
Mars 198 118 69 48 
April 213 107 66 44 
Maj 204 92 76 40 
Siffrorna bygger på sammanställningar från följande arbetsförmedlingar: Stockholm, Norrkö-
ping, Karlskrona, Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Karlstad, Gävle, Sundsvall och 
Kristianstad samt länsarbetsförmedlingen i Östergötland (Linköping). 

Källa: MKAA (1908):6, s. 475. 

Nedan ska vi nu följa hur KAA kommenterade utvecklingen i MKAA. I 
MKAA 1908:2 gjordes en jämförelse av arbetssökandetalen mellan januari 
1907 och januari 1908. Här kommenterade KAA den sedvanliga inträdande 
säsongarbetslösheten vintertid. KAA ansåg att en tydlig försämring hade 
skett mellan de båda tidpunkterna trots att variationer mellan vintersäsonger-
na kunde påverka arbetstillgången. Skillnaden var så pass stor att avdelning-
en bedömde att det rörde sig om en säkerställd förändring till det sämre. Med 
ledning av de försämrade arbetssökandetalen antogs att en hög arbetslöshet 
faktiskt förekom i landet. Därtill konstaterade KAA att "många tecken tyder 
på, att förhållandena under de närmaste månaderna skola ytterligare försäm-
ras."571 KAA antog en stigande arbetslöshet och en hypotes är att KAA luta-
de sig mot hur penningmarknaden hade utvecklats som visats i citatet ovan. 
KAA hade tidigare konstaterat sambandet mellan det försämrade kreditläget 
och en minskad verksamhet inom flera yrkesgrenar och drog slutsatsen att 
arbetslösheten var på väg upp. 

Bedömningar av den lokala arbetsmarknaden gav ytterligare näring åt 
KAA:s slutsatser. Så här beskrevs läget av arbetsförmedlingen i Malmö:  

Den strama penningmarknaden och däraf följande stagnation i såväl bygg-
nads- som annan verksamhet kommer helt säkert att högst betydligt reducera 

                                                      
571 MKAA (1908):2, s. 131. 
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utsikterna till arbetstillgång äfven framgent. De rådande svåra vinterförhål-
landena bidraga också till mindre goda utsikter för närmaste tiden.572 

Nedgången på arbetsmarknaden och de därmed försämrade utsikterna förkla-
rades således av Malmökontoret med externa faktorer som kreditmarknaden 
och klimatiska förhållanden.  

KAA gjorde också en jämförelse med hur arbetsmarknaden hade utveck-
lats utomlands. Med ledning av publicerade arbetssökandetal från Tyskland 
kunde KAA peka på en liknande försämring av arbetsmarknadsläget i Sveri-
ge. KAA utgick från hur fjärde kvartalet årligen hade utvecklats mellan åren 
1903 och 1907. Här kunde KAA peka på en tydlig årlig nedgång i den tyska 
arbetsmarknadskonjunkturen.573  

Med arbetssökandetalen som indikator drog KAA från och med MKAA 
1908:2 definitivt slutsatsen att arbetslösheten var i stigande men kunde inte 
uttala sig om nivån på den. Arbetssökandetalet mäter enbart förändringar i 
antalet sökande per ledig plats vid olika tidpunkter och när detta tal stiger 
mer än motsvarande tidigare uppmätta perioder kan det tolkas som en indi-
kation på en ökad arbetslöshet.  

Det som går att säga om KAA är att avdelningen gjorde en självständig 
bedömning av när och hur den internationella krisen påverkade den svenska 
ekonomin. Den statistik som KAA fick tillgång till via ombuden och arbets-
förmedlingarna var så nära en primärstatistik som det gick att komma. Av-
delningen kunde på goda grunder lita på att den gav en någorlunda korrekt 
bild av den aktuella tendensen i ekonomin. Statistiken användes som den var 
tänkt att användas; att mäta läget på arbetsmarknaden och delge allmänheten 
denna information. 

Den rapportering som kom att göras i MKAA från och med 1908:3 är fär-
gad av vetskapen om att arbetslösheten definitivt var i stigande. I MKAA 
1908:3 och 1908:4 ägnade KAA därför ett särskilt utrymme åt att försöka 
uppskatta denna.574 Den statistik som inrapporterades och redovisades av 
KAA byggde på uppgifter från Svenska järn- och metallarbetareförbundet 
för januari-mars 1908 och Svenska bleck- och plåtslageriarbetareförbundet 
för åren 1904-1906. Sannolikt bidrog fackföreningsmannen Ernst Blomberg 
till att denna statistik blev tillgänglig för KAA. Det var första gången KAA 
offentliggjorde fackföreningars egen arbetslöshetsstatistik över sina med-
lemmar. I det ursprungliga programmet för arbetsstatistiken som togs i riks-
dagen 1902 hade just fackföreningarnas statistik över antalet arbetslösa med-
lemmar betonats som en viktig statistisk källa.575 Att KAA började samman-
ställa denna statistik först nu hänger säkert samman med den snabbt försäm-
rade konjunkturen. KAA publicerade också utdrag ur offentlig 

                                                      
572 MKAA (1908):2, s. 132. 
573 MKAA (1908):2, s. 147. 
574 MKAA (1908):3, s. 243-264. MKAA (1908):4, s. 369-371. 
575 1902 års riksdag, 11 januari, prop, 1:7, s. 32. 
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arbetslöshetsstatistik från arbetarorganisationer i England och Norge för 
samma period som en jämförelse.576 Krisens begynnelse syns i den engelska 
statistiken under senare delen av 1907. Någon försämring av läget på den 
norska arbetsmarknaden framkommer dock inte. 

Nedan visas en summering av hur arbetslösheten inom Svenska järn- och 
metallarbetareförbundet hade förändrats för januari, februari och mars 1908. 
Själva huvudtabellen upptar antal avdelningar länsvis och medlemmar, anta-
let arbetslösa vid månadens början och slut, utbetalt kontantunderstöd, ar-
betslösheten per 100 medlemmar vid månadens början och slut samt under-
stöd, och är för omfattande för att kunna presenteras i sin helhet.577 

Tabell 7. Arbetslösheten inom Svenska järn- och metallarbetareförbundet januari-
april 1908 

Månad Arbetslösa medlemmar vid månadens början 
Understödsbelopp per 
100 medlemmar 
under månaden 

 Antal Procent Kr. 
Januari 453 1,3 27,9 
Februari 537 1,5 33,7 
Mars 742 2,1 41,3 
April 769 2,2 - 

Källa: MKAA (1908):4, s. 369 och 371. Obs. Siffran över antalet arbetslösa med-
lemmar inom Svenska järn- och metallarbetareförbundet för april anger ingångsvär-
det vid månadens början. Någon uppgift för understödsbeloppet finns således inte 
tillgänglig förrän nästa månad. Mellan februari och mars ökade antalet medlemmar i 
förbundet från 34 931 till 35 375.  

Tabellen visar en tilltagande arbetslöshet vilket KAA också framhöll, 578 och 
bekräftar ett försämrat arbetsmarknadsläge i svensk ekonomi. 

I MKAA 1908:3 finns en summering och analys av det gångna året. 1907 
karakteriserades som ett bra år även om det fördystrades av en allmän ned-
gång i konjunkturen mot slutet. KAA anförde den allt stramare penning-
marknaden som orsak till att byggverksamheten med närbesläktade näringar 
gick tillbaka.579 Industrin i övrigt gick bra utom mot slutet av året då tecknen 
på en allmän avmattning blev tydliga. Därtill hade sågverksindustrin haft 
svårigheter under hela år 1907. KAA pekade också på de svaga skördarna 
inom jordbruket vilket medförde en minskad köpkraft inom sektorn. De of-
fentliga arbetsförmedlingarnas statistik visade också tecken på en nedgång i 

                                                      
576 MKAA (1908):3, s. 264. MKAA (1908):4, s. 368. Uppgifterna hämtades ur Labour Gazette 
och Statistisk Aarbog samt Arbeidsmarkedet. 
577 KAA var här inspirerad av hur Board of Trade redovisade fackföreningarnas arbetslöshets-
tal i Labour Gazette. Se: Labour Gazette, (1893), May, s. 2.  
578 MKAA (1908):4, s. 369. 
579 MKAA (1908):3, s. 219. 
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konjunkturen, inte minst i städerna. Ett tecken på denna nedgång var att allt-
fler arbetare hade börjat söka sysselsättning på landsbygden.580  

För att förklara nedgången i konjunkturen använde KAA faktorer av exo-
gen natur. Det var den allt svårare penningmarknaden i kombination med en 
försämrad internationell konjunktur som bland annat påverkat byggsektorn i 
Sverige. Därtill kom ett dåligt skördeutfall med vikande köpkraft som följd. 
KAA kopplade också ihop uppgifterna om vikande konjunkturer med vad 
arbetsförmedlingarnas statistik över arbetssökandetalen sade om utveckling-
en. Men som framgått ovan bekräftar arbetssökandetalen en redan påbörjad 
nedgång. KAA:s statistik visar att försämringen på arbetsmarknaden upp-
trädde senare under ett konjunkturförlopp. Från och med MKAA 1908:3 in-
såg KAA att en tydlig försämring av läget på arbetsmarknaden höll på att 
äga rum och att den internationella ekonomiska krisen hade drabbat svensk 
ekonomi fullt ut vintern 1908.  

Innebar krisen att KAA ändrade och anpassade sin rapportering till den 
uppkomna situationen? Å ena sidan finns i MKAA inget explicit uttalande 
om behovet av ändringar i bevakningen men å andra sidan introducerade 
KAA i MKAA 1908:6 en ny redovisning av det allmänna läget på arbets-
marknaden vilket kan tolkas som en anpassning av bevakningen till det rå-
dande läget. KAA hade nämligen inför det numret av MKAA gått ut med en 
enkät ställd till 350 arbetsgivare med 53 300 arbetare och 171 fackföreningar 
med 28 400 medlemmar.581 I enkäten ombads arbetsgivarna att svara på frå-
gor om tillgången på arbete, om konjunkturerna i jämförelse med näst före-
gående kvartal, om konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år samt om tillgången på arbetskraft. Svaren var av jämförande 
slag: från mycket god till mycket dålig när det gällde frågan om tillgången 
på arbete; bättre, oförändrad eller sämre när det gällde frågan om konjunktu-
ren; från brist på till överflöd av arbetskraft.582 Inspiration till den nya redo-
visningen kom sannolikt från den engelska Labour Gazette583 som sedan 
starten 1893 publicerade liknande slag av uppgifter.584 

Det finns dock ett källproblem att ta hänsyn till. I introduktionen till redo-
visningen av svaren skriver KAA att dessa byggde ”liksom de tidigare läm-
nade öfversikterna, till hufvudsaklig del på uppgifter, som å särskilde formu-
lär inhämtats från enskilda arbetsgifvare samt från arbetarnas fackorganisa-

                                                      
580 MKAA (1908):3, s. 220. 
581 Det bör påpekas att Johan Åkerman noterade den här nya redovisningen i MKAA som en 
viktig förändring i rapporteringen av läget på arbetsmarknaden. Se: Åkerman (1932), s. 1058.  
582 MKAA (1908):6, s. 439.  
583 Labour Gazette, (1893): 1, s. 1f. Se även: Topalov (1994), s. 282ff. 
584 Redaktionen för Labour Gazette beskrev affärsläget för enskilda branscher utifrån fackfö-
reningarnas uppgifter med något av uttrycken ”fair, very good, moderate, quiet, dull, very 
bad”. Redaktionen strävade efter en likställighet av omdömena. Vanligen redovisades arbets-
löshetstalen genom jämförelser med föregående månad och för samma månad året innan. Se: 
Whitefield (1993), s. 178. 



 142 

tioner”.585 Samtidigt talade KAA om att ombuden hade skickat in sina redo-
görelser som vanligt. Det kan tolkas som att KAA på egen hand hade låtit 
distribuera enkäten till fler arbetsgivare och fackföreningar utöver dem som 
ombuden nådde. KAA:s egna utskick skulle då tänkas kompensera för bris-
ten på ombud, ett sätt att bemästra kapacitetsproblemet. I vilket fall går det 
att konstatera att KAA hade beslutat inhämta ny information för att få klar-
het över läget på arbetsmarknaden. 

I nummer 1908:6 presenterades arbetsmarknadsläget på följande sätt en-
ligt den nya enkäten. 

Tabell 8. Den allmänna situationen på den svenska arbetsmarknaden första kvarta-
let 1908.  
Rörande tillgången på arbete hafva yttranden afgifvits af 342 arbetsgifvare med 52 100 
arbetare svarat: 

 
Mycket 
god 

God Medelgod Mindre god Dålig Mycket 
dålig 

Arbetsgif-
vare 

27 121 106 46 35 7 

Arbetare 4 500 19 900 18 200 6400 2 900 200 
       
Rörande konjunkturerna, i jämförelse med näst föregående kvartal, anföra 312 arbetsgifvare 
med 48 700 arbetare: 
 Bättre Oförändrad Sämre    
Arbetsgif-
vare 

39 146 127 
   

Arbetare 5 200 26 000 17 500    
       
Rörande konjunkturerna, i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, rapportera 
160 arbetsgifvare med 17 500 arbetare: 
 Bättre Oförändrad Sämre    
Arbetsgif-
vare 

18 82 60 
   

Arbetare 1 600 9 600 6 300    
       
Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen afgifvits af 325 arbetsgifvare med 50 000 
arbetare: 

 
Brist Lagom 

tillgång 
Öfverflöd 

   
Arbetsgif-
vare 

22 169 134 
   

Arbetare 3 000 25 300 21 700    

Källa: MKAA (1908):6, s. 439-440. Anm. KAA redovisade varje svar som ovan 
löpande i texten utan att lägga dem i en tabell. Kursivering i originalredovisningen. 

Av utrymmesskäl har enbart arbetsgivarnas svar redovisats. Som framgår av 
tabellen har inte alla svarat. Speciellt anmärkningsvärt är det stora bortfallet 

                                                      
585 MKAA (1908):6, s. 439. 
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för frågan ”Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år”. Här har endast 160 arbetsgivare svarat. Det går inte riktigt 
att utröna varför bortfallet är så stort. KAA:s arkiv ger heller ingen ledtråd. 
Redovisningen av svaren visar ambitionen hos KAA att fånga konjunkturen 
på arbetsmarknaden. KAA gjorde också i anslutning till tabellen en utförlig 
tillbakablick för flera av branschernas arbetsmarknadsläge och man använde 
ordet ”depression” för att karakterisera det ekonomiska läget.586 

Första frågan rör företagens tillgång på arbete, medan andra och tredje rör 
hur företagen såg på konjunkturläget under innevarande period jämfört med 
föregående period samma år respektive innevarande period jämfört med 
motsvarande period föregående år. Fråga två och tre mäter konjunkturförhål-
landena vid olika tidpunkter. Fjärde frågan rör företagens tillgång på arbets-
kraft. Svarsalternativen är lätta att besvara och enkla att bearbeta samt ger en 
indikation på såväl läget på arbetsmarknaden som konjunkturen i allmänhet. 
Genom denna presentation av arbetsgivarnas uppfattning om konjunkturen i 
kombination med hur de såg på tillgången på arbete respektive arbetskraft, 
åskådliggjorde KAA arbetsmarknadsläget tydligare vid mättillfället. Frågor-
na hade stora möjligheter att ge en mycket bra information om läget på ar-
betsmarknaden, såvida KAA fortsatte på den inslagna vägen och ställde 
samman svaren så att en längre statistisk serie kunde byggas upp.  

Anledningen till att KAA påbörjade den här utökade undersökningen var 
behovet av att kunna uttala sig statistiskt säkrare över förändringarna av 
läget på arbetsmarknaden. KAA fortsatte sedan att på samma sätt använda 
tabellen tillsammans med sammanfattningar av läget för olika branscher i 
MKAA.587 Med det här förändrade sättet att samla in statistik var det möjligt 
för KAA att ge en klarare bild av sysselsättningsläget inom främst industrin. 
Hypotetiskt skulle denna information underlätta för kommunerna i deras 
bedömning av kommande nödhjälpsarbeten. Det kan tilläggas att KAA till 
MKAA 1908:6 också hade samlat in uppgifter om orderingång, inskränkt 
produktion, förkortad arbetstid, uppsägningar, antal arbetssökande m.m.588 
Från och med nummer 1908:6 påbörjade KAA således en ny typ av under-
sökningar över läget på arbetsmarknaden som ett svar på hur den ekonomis-
ka krisen drabbade den svenska arbetsmarknaden.  

5.2.3 Utredningen av arbetslösheten 1908 
KAA:s fortsatta rapportering under år 1908 indikerade ett allt större problem 
med arbetslösheten. Någon exakt bild av arbetslösheten och dess omfattning 
kunde dock inte arbetssökandetalen eller de inrapporterade uppgifterna om 

                                                      
586 MKAA (1908):6, s. 440. 
587 MKAA (1908):7/8, s. 37ff. MKAA (1908):11/12, s. 737ff. 
588 MKAA (1908):6, s. 440. KAA skriver: ”Nästan öfverallt och inom alla yrkesgrenar rappor-
teras stark minskning i fråga om beställningar, inskränkt produktion, förkortad arbetstid, 
afskedanden af personal, stark tillströmning af arbetssökande o.s.v.” 
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arbetsförhållandena inom olika näringsgrenar ge. Bilden av ett försämrat 
läge stärktes ytterligare av den oro som hade rått på arbetsmarknaden under 
större delen av 1908. Flera konflikter förekom och steget till att konflikterna 
skulle leda till storstrejk och storlockout var inte långt. Incidenter som 
sprängningen av fartyget Amalthea i Malmö hamn sommaren 1908 under-
strök oron,589 liksom hotet om en storstrejk sommaren 1908.590 Det allt sämre 
läget ledde till att KAA hösten 1908 fick i uppdrag av civilminister Hamilton 
att utreda det ekonomiska läget och undersöka de åtgärder kommunerna 
ämnade sätta in mot en befarad arbetslöshet. 591 Det här uppdraget har upp-
märksammats av Rolf Henriksson som menar att den undersökning KAA 
gjorde på hösten 1908 kan betraktas som ett första steg mot en offentlig kon-
junkturbevakning, med betydelse för förslaget på en krisbarometer 1910.592 
Det är framförallt det sätt på vilket utredarna använde sig av den ekonomiska 
statistiken för att belysa händelseutvecklingen i svensk ekonomi fram till 
krisens utbrott som har motiverat denna uppfattning. Mot den bakgrunden är 
det viktigt att närmare granska KAA:s utredning. 

För KAA var uppdraget ett erkännande och markerade den stora betydelse 
KAA hade fått som den ledande officiella instansen i bedömningen av ställ-
ningen på arbetsmarknaden.593 Gunnar Huss, tillsammans med några medar-
betare,594 utsågs att utreda orsakerna till den ökande arbetslösheten och un-
dersöka vilka åtgärder kommunerna borde vidta inför vintern 1909.595 Utred-
ningen eller Promemorian596 består av en huvudtext - Arbetslösheten i Sveri-
ge hösten 1908 samt kommunala åtgärder i anledning af arbetslöshet – som 
beskriver den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands från 1880-

                                                      
589 De Geer (1992), s. 52ff. Amalthea huserade engelska strejkbrytare. 
590 Schiller (1967), s. 79ff. 
591 Statsrådsprotokollet visar att civilministern, statsrådet Hugo Hamilton, efter en gemensam 
beredning med chefen för Finansdepartementet, [statsrådet Swartz], föranstaltade om en 
undersökning om den tilltagande arbetslösheten. Civildepartementet 1840-1920, huvudar-
kivet, Statsrådsprotokollet, AI a, vol. 255, 1908, okt-nov, nr 20, 27 november, 1908, ”Angå-
ende tryckning af en utaf filosofie doktorn Gunnar Huss utarbetad promemoria i fråga om 
arbetslösheten i Sverige hösten 1908 med mera”, RA. Den gemensamma beredningen har jag 
inte funnit. Hugo Hamilton, 1849-1928, blev civilminister i den Lindmanska ministären 1907. 
Hamiltons gärning var omfattande. Han blev tidigt intresserad av arbetsmarknadsfrågor och 
var ordförande i bl.a. kommittén angående arbetslösheten i Stockholm 1894. Källa: SBL. 
592 Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
593 Arbetslöshetsutredningen (1931), s. 24. 
594 Övriga medarbetare i Promemorian var aktuarien Erik Sjöstrand som hade börjat på KAA 
1905 som amanuens och de två amanuenserna Otto Järte och Elis Bjurstedt. Järte började på 
KAA som amanuens 1908, Bjurstedt 1907 som amanuens. Se: Svensk biografisk handbok, 
1925 och 1943, uo: Sjöstrand, Erik (1925), uo: Järte, Otto och Bjurstedt, Elis (1943). 
595 Huss (1908d). Promemorian publicerades i december 1908 både i Kommerskollegiums 
Arbetsstatistik, A:6 och i Civildepartementets serie Meddelanden från Kungl. Civildeparte-
mentet: 48.  
596 Promemorian är väl känd inom svensk arbetsmarknadsforskning, se exempelvis: Öhman 
(1970), s. 41f. Ohlsson, Olofsson (1998), s. 114. 
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talet fram till krisens genomslag i Sverige 1908, 597 samt sex bilagor: Anteck-
ningar rörande det ekonomiska läget i Sverige utgör det ekonomisk-
statistiska underlaget till huvudtexten; Uttalanden af yrkesorganisationer 
eller ledande firmor rörande affärsläget inom respektive näringsgrenar ut-
gör resultatet av en enkät ställd till ett antal branschorganisationer och större 
firmor angående deras aktuella och kommande behov av arbetskraft inför 
vintern 1909.598  

I första bilagan gjorde Huss en ekonomisk-statistisk beskrivning av ut-
vecklingen i Sverige från 1907 och fram till hösten 1908. I den femsidiga 
bilagan beskrivs utvecklingen med hjälp av ett antal ekonomiska indikatorer: 
diskonterade växlar, Riksbankens utelöpande sedelstock, Riksbankens guld-
kassa och diskonto, bankernas utestående fordringar hos allmänheten, all-
mänhetens tillgodohavande hos bankerna, start av nya företag, antalet pa-
tentansökningar, godstrafiken på järnvägarna, antalet taxerade inländska 
telegram, inkomsterna vid postverkets distrikts- och lokalförvaltningar samt 
export- och importsiffrorna.599  

Huss gick inte särskilt långt tillbaka i tiden utan nöjde sig med att i hu-
vudsak beskriva och jämföra utvecklingen antingen månadsvis, från januari 
1907 till oktober 1908 eller hela perioden januari-september 1907 med 
samma period 1908. Syftet för Huss var att mäta den allmänna konjunktur-
tendensen för att närmare identifiera tidpunkten för ett konjunkturomslag. 
Metoden var att jämföra variabelvärdena för 1908 års januari-
septembersiffror med motsvarande period för 1907 för att härigenom se hur 
dessa hade utvecklats mellan de två mätperioderna och därmed peka på den 
allmänna tendensen i ekonomin. Huss kom fram till att siffrorna över in- och 
utförseln var den i särklass viktigaste enskilda indikatorn över den ekono-
miska utvecklingen på grund av Sveriges beroende av sin utrikeshandel. Det 
är således den allt viktigare exportindustrins betydelse för svensk ekonomi 
som åsyftas. 

Den andra bilagan, Uttalanden af yrkesorganisationer eller ledande fir-
mor rörande affärsläget inom respektive näringsgrenar, behandlar en annan 
aspekt av uppdraget från Civildepartementet: att uppskatta storleken på ar-
betslösheten inför den kommande vintern 1909. Bilagan sammanställdes och 

                                                      
597 Kommerskollegiums arkiv över arbetslöshetsfrågan 1908 innehåller bland annat uppgifter 
om hur arbetslöshetstal beräknades i andra länder, material som rör arbetslösas föreningar, 
svar på enkät om huruvida arbetslöshetsföreningar finns och arbetslösheten 1908 m.m. Det 
senare materialet utgör stommen till promemorian. Några större skillnader mellan arkivmate-
rialet och den offentliggjorda promemorian finns dock inte. Kommerskollegium. Avdelningen 
för arbetsstatistik. Handlingar ang. arbetslöshet 1904-1910, F III, vol. 1, RA. 
598 Övriga bilagor var. Till stadsfullmäktiges beredning rörande arbetslösheten i Göteborg; 
Anteckningar om arbetsmarknaden i Tyskland, England och Frankrike; Anteckningar om 
åtgärder i anledning af arbetslösheten i Norge, Danmark, Tyskland och England samt Utdrag 
ur norska arbetslöshetsförsäkringskommitténs betänkande den 30 dec. 1905. 
599 Huss (1908d), bil. 1, s. 39-45. 
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författades av Gunnar Huss tillsammans med Erik Sjöstrand.600 Av inled-
ningen till bilagan framgår uppdragets natur.  

För att utröna näringsidkarnas egen uppfattning rörande det nuvarande eko-
nomiska läget och utsikterna för den närmaste framtiden och därigenom er-
hålla så vidt möjligt tillförlitligt material för bedömande af sannolikheten för 
arbetslöshetens ökning, har Kommerskollegium till åtskilliga yrkesorganisa-
tioner eller ledande firmor inom de yrken, där dylik organisation icke kunna 
anlitas, afsändt en cirkulärskrifvelse...601 

Uppgiften här var att förse Civildepartementet med information om läget på 
arbetsmarknaden i syfte att bättre uppskatta främst kommunernas kommande 
behov av nödhjälpsarbeten under vintern 1909. I uppdraget låg också att få 
fram dessa uppgifter skyndsamt.602 

För att lösa uppgiften hade man ställt samman en enkät som skickades till 
30 yrkesförbund eller enstaka större företag.603 Frågorna var följande och 
återges in extenso: 

 
1. Har inom Eder industrigren någon märkbar försämring i konjunkturerna 

gjort sig märkbar? I sådant fall från hvilken tidpunkt? 

                                                      
600 Sjöstrand, Erik, 1880-1938, sociolog, fil dr, Uppsala 1908, amanuens på Kommerskollegi-
um 1905, aktuarie 1908, förste aktuarie 1911 och i Socialstyrelsen 1913. Sjöstrand medverka-
de i Gunnar Huss promemoria om arbetslösheten i Sverige 1908, var bland annat sekreterare i 
storstrejkkommittén (1909), i Statistiska föreningen 1909-1910. Sjöstrand har författat bland 
annat Mynt-och bankpolitik under hattväldet 1738-1764 (1908), Centralbankens väsentliga 
funktioner jämte en kortfattad redogörelse för bankernas funktioner i allmänhet (1910) och  
Ideella föreningar i Sverige (1911). Erik Sjöstrand var erkänd som en skicklig statistiker och 
också medlem i den av Erik Palmstierna grundade politiska sammanslutningen Vi. Palmstier-
na (1951), s. 72 och 78. 
601 Huss (1908d), s. 46. 
602 Huss (1908d), s. 47. ”Då den inom Kollegium pågående utredningen rörande arbetslöshe-
ten är af mycket brådskande art, torde tillgängliga upplysningar rörande här ofvan angifna 
spörsmål meddelas så snart ske kan och om möjligt omgående.” 
603 Yrkesförbunden var följande: Svenska Kvarnindustriidkareföreningen, Svenska socker-
bruksaktiebolaget, Svenska bryggareföreningen, Svenska cigarrfabrikantföreningen, Sveriges 
margarinfabrikanters förening, Svenska bomullsfabrikantföreningen, Svenska jutefabrikernas 
centralkontor, Centralstyrelsen för Sveriges skräddarmästareföreningar, Svenska sko- & 
nåtlingsfabrikantföreningen, Svenska trävaruexportföreningen, Sveriges snickeriexport-
förening, Svenska trämasseföreningen, Svenska pappersbruksföreningen, Allmänna svenska 
boktryckareföreningen, Järnverksföreningen, Aktiebolaget svenska metallverken, Sveriges 
verkstadsförening, Svenska stenindustriförbundets ostkustförening, Stenindustrifirman A.K. 
Fernström, Västra Sveriges gatstensindustriidkareförbund, Kritbolaget i Malmö, AB De 
svenska kristallglass-bruken, Höganäs-Billeholms ab samt Skromberga Stenkols- och lerindu-
stri ab, Svenska byggnadsämnesindustriförbundet, Jönköpings och Vulcans tändsticksfabrik-
sab, De förenade kolsyrefabrikernas ab och Centrala arbetsgivarförbundet. Bland de uppräk-
nade fanns även några firmor utan organisationstillhörighet. Observera att två arbetsgivarfö-
reningar finns med bland de uppräknade: Sveriges verkstadsförening och Centrala arbetsgi-
varförbundet. Flertalet av de namngivna yrkesförbunden hörde till SAF. Redogörelse för 
lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909: I (1910), s. 15. 
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2. Har produktionen under år 1908 undergått någon begränsning? Genom 
eller utan föranstaltande? 

3. Kan någon närmare uppgift (i % af 1907 års tillverkning eller på annat 
sätt) lämnas om produktionens beräknade eller bestämda begränsning? 

4. Genomföres sådan begränsning genom a) förkortad arbetstid; och i så-
dant fall i hvilken utsträckning (timmar) b) minskning i arbetsstyrkan; 
och i sådant fall till vilket antal (absolut eller % i förhållande till år 
1907)? 

5. Anses de nuvarande konjunkturerna komma att fortfara, förbättras eller 
försämras under den stundande vintern? 

6. Kunna några särskilda uppgifter ytterligare meddelas rörande arbetslös-
hetsförhållandena inom Eder yrkesgren?604 

 
Några av enkätens frågor bör kommenteras. Fråga 1 gäller kunskapen om 
vid vilken tidpunkt en försämring i konjunkturen inträdde. Frågekonstruktio-
nen möjliggör hypotetiskt en jämförelse mellan svaren på den kvalitativa 
frågan och de ekonomisk-statistiska indikatorerna med avseende på hur ti-
digt en konjunkturväxling kan identifieras. En kvalitativ undersökning kan 
snabbare informera om en vändpunkt vilket kan vara en viktig information 
för kommuner i planeringen av kommande nödhjälpsarbeten. Huss och Sjö-
strand kom emellertid aldrig explicit in på sådana jämförelser i texten men 
sannolikt låg implicit en önskan om att precisera tidpunkten för vändpunkten 
i konjunkturen. Fråga 5 är en direkt ställd prognosfråga om utsikterna inom 
den närmaste framtiden. Frågan är emellertid något otydligt ställd då det inte 
framgår klart huruvida det är konjunkturen inom den egna branschen som 
skall uppskattas eller den allmänna konjunkturen.  

De övriga frågorna utom fråga 6 behandlar hur branscherna på ett opera-
tivt plan ansåg sina medlemmar agera inför den rådande krisen. Dessa frågor 
ger en indikation på hur omfattande neddragningarna skulle kunna bli och 
kunde därmed vägleda Civildepartementet om krisens effekter på arbets-
marknaden ur ett kvantitativt perspektiv. I förlängningen handlade det om i 
vilken utsträckning staten skulle tvingas använda statsbidrag till kommuner-
na som komplement till deras fattigvård. Fråga 6 gav möjligheter till ytterli-
gare information.  

I promemorian offentliggjordes svaren från de trettio respondenterna. I 
sammandraget finns samtliga branschorganisationer och firmor namngivna 
med svar.605 Generellt visar resultaten av enkätundersökningen på många 
avskedanden, arbetstidsförkortningar och begränsningar i produktionen.606  

                                                      
604 Huss (1908d), s. 46-47. 
605 Ur integritetssynpunkt är det tveksamt med offentliggörande av uppgiftslämnare. Organi-
sationers eller firmors planer för närmaste framtiden blir därmed avslöjade. Särskilt bekym-
mersamt torde det ha blivit för dem som föranstaltat om personalinskränkningar eller produk-
tionsbegränsningar. Integriteten vid avlämnandet av primärstatistikuppgifter diskuterades vid 
denna tid. Se Om statistiska primäruppgifters hemlighållande: ett förslag af den Statistiska 
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Fråga 5 som behandlar konjunkturutsikterna inför den kommande vintern 
1909 utifrån svarsalternativen fortfara, förbättras eller försämras, var sanno-
likt den viktigaste för Civildepartementet. Denna fråga hade KAA börjat 
ställa tidigare under året.607 Majoriteten av svaren visade enligt Huss och 
Sjöstrand på en försämring av läget. Enkätundersökningen bekräftade såle-
des den bild av ett försämrat arbetsmarknadsläge som tidigare hade redovi-
sats i MKAA under året 1908.608 Konklusionen blev att det fanns skäl för en 
omedelbar insats från det allmännas sida för att bistå kommunerna i deras 
strävan att begränsa arbetslösheten. 

I uppdraget låg också att försöka uppskatta hur hög arbetslösheten skulle 
kunna bli, alltså en kvantifiering. Detta var viktigt med tanke på eventuellt 
stöd från staten. Samtidigt var läget på arbetsmarknaden osäkert inför fram-
tiden.  

Då man sålunda otvifvelaktigt har att förvänta en ytterligare betydlig ökning 
af det redan nu betänkligt stora antalet arbetslösa, lärer det vara af stor vikt 
att tillse, huruvida några åtgärder och i sådant fall hvilka, omedelbart kunna 
från det allmännas sida vidtagas för att söka begränsa arbetslöshetens om-
fattning och mildra dess följder [kursiv i orig.].609 

Huss och Sjöstrand förväntade sig en fortsatt ökning av arbetslösheten inför 
vintern 1909 men på grund av mätsvårigheterna kunde de inte dra några 
bestämda slutsatser om hur mycket.610 De hade också studerat statistiken 
över fackföreningarnas arbetslöshetsunderstöd och reshjälp och fann att den 
statistiken kunde utgöra en mätare på arbetslösheten bland fackföreningarnas 
medlemmar.611  

För att kommunernas insatser skulle bli verkningsfulla var det nödvändigt 
att ta fram en statistik som mätte arbetslösheten och Huss föreslog därför en 
allmän arbetslöshetsräkning som genomfördes 1909 och 1910.612 

I huvudtexten till promemorian framgår att Huss hade undersökt vilka åt-
gärder som några av de större kommunerna (Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Eskilstuna, Gävle m.fl.) hade planerat sätta in mot arbetslösheten inför den 
kommande vintern.613 Gemensamt för samtliga undersökta stadskommuner 

                                                                                                                             
kommittén (1907). Förslaget är underskrivet av Alfred Lagerheim, Axel Eklund, Pontus Fahl-
beck, Wilhelm Flach, Hjalmar Gullberg, Gustav Sundbärg och Eli F. Heckscher. 
606 Huss (1908d), s. 16. 
607 MKAA (1908):6, s. 440. 
608 Huss (1908d), s. 19. I promemorian hänvisades det till MKAA, (1908), s. 2ff., 222ff., s. 
439ff. och s. 523ff. 
609 Huss (1908d) s. 24. 
610 Huss (1908d), s. 22-23. 
611 Huss (1908d) s. 19-22, se särskilt sidan 20. 
612 Huss (1908d), s. 30. Se: Arbetslösheten i Sverige under vintern 1908-1909 (1910). Arbets-
löshetsräkningen i Sverige den 31 januari 1910 (1911). 
613 Huvudtextens titel: ”Arbetslösheten i Sverige hösten 1908 samt kommunala åtgärder i 
anledning af arbetslösheten”. 
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var att de planerade att starta nödhjälpsarbeten inför vintern. En av städerna 
avvek emellertid i sin beskrivning av åtgärder.  

I Göteborg hade en till stadsfullmäktige väckt motion föreslagit att de 
kommunala arbetena skulle planeras mer omsorgsfullt och förläggas vid en 
tidpunkt då arbetsmarknadsläget var bekymmersamt.614 För att åstadkomma 
detta föreslogs inrättandet av en permanent nämnd med uppgift att följa ar-
betsmarknadskonjunkturen i syfte att underlätta för staden att sätta in lämp-
liga åtgärder. 615  

Huss hade även tillfrågat olika organisationer som Frälsningsarmén och 
Svenska Stadsförbundet vilket slags åtgärder de hade för avsikt att tillgripa. 
Svenska Stadsförbundet, som representerade stadskommunerna, hade insett 
lägets allvar och stod i färd med att skicka ut en enkät till samtliga medlem-
mar i förbundet angående arbetslösheten och vilka åtgärder som de tänkte 
vidta.616  

Vilka slutsatser kan dras av den husska utredningen? Det är en för sin tid 
kvalificerad beskrivning och analys av konjunkturläget i svensk ekonomi 
fram till krisens utbrott. Rolf Henriksson har tolkat Huss utredning som ett 
embryo till den krisbarometer som Erik Palmstierna längre fram skulle 
komma att presentera inför riksdagen (se avsnitt 6.3.4).617 Henriksson syftade 
i första hand på bilaga 1.  

Det som talar för en sådan tolkning är den skyndsamhet med vilken Huss 
och dennes medarbetare ställde samman bilaga 1, nog så viktigt för en be-
dömning av det aktuella läget i konjunkturen. Att det gick snabbt hänger 
samman med att KAA under sin korta tillvaro hade hunnit bygga upp både 
en kunskap och erfarenhet, och en administration för insamlandet av statis-
tiska uppgifter vilket möjliggjorde en skyndsam sammanställning av befint-
lig statistik från olika källor, inte minst ur MKAA. Huss utredning byggde i 
stora delar på KAA:s eget statistikmaterial och på andra myndigheters stati-
stik som riksbankens. Med hjälp av denna statistik kunde förloppet fram till 
krisens genomslag i svensk ekonomi beskrivas i likhet med det aktuella kon-
junkturläget i svensk ekonomi hösten 1908. Huss och Sjöstrand m.fl var 
också väl insatta i den svenska ekonomins struktur och visste vilka de korre-
sponderande indikatorerna var. Det var en kunskap man hade förvärvat ge-
nom det dagliga arbetet på KAA vilket en genomgång av MKAA visar tyd-
ligt. Naturligtvis följde man också vad som skrevs i olika tidningar och tid-
skrifter om svensk och utländsk ekonomi.  

                                                      
614 Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (1908), nr 83, s. 5. Se även: Göteborgs Stads-
fullmäktiges Handlingar (1908), nr 260, s. 6-7. 
615 Huss (1908d), s. 26. 
616 Huss (1908d), s. 27-28. 
617 I sin pm skrev Henriksson också att Huss utredning var ”ett anmärkningsvärt initiativ till 
konjunkturbevakning” men som inte fick någon omedelbar fortsättning inom KAA. Henriks-
son är oklar, för något initiativ till konjunkturbevakning inom KAA var det knappast frågan 
om, snarare ett anmärkningsvärt initiativ till konjunkturnanalys. 
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Vidare kan anföras att KAA redan 1897 i och med specialundersökning-
arna av olika branscher hade påbörjat uppbyggnaden av ett nätverk av kon-
takter med näringslivet och fackföreningarna. Banden knöts sedan hårdare 
mellan parterna på arbetsmarknaden i början av 1903 genom tillsättningen 
av en arbetsgrupp för arbetsstatistiken - de kommitterade – med uppdrag att 
närmare utarbeta riktlinjerna för den (se avsnitt 4.3). De här upparbetade 
kontakterna med näringsliv och fackföreningar var betydelsefulla för det 
framgångsrika genomförandet av enkätundersökningen som utgjorde under-
laget till bilaga 2. Det bör påpekas att för en bedömning av det aktuella läget 
i konjunkturen så var bilaga 2 väsentligare än bilaga 1. I bilaga 2 ställdes 
frågor av prognostiserande karaktär, särskilt fråga 5. Men det är klart att 
Huss bilaga 1 kan ses som en modell för hur en fortlöpande bevakning av 
konjunkturen skulle kunna byggas upp. 

Avslutningsvis kan sägas att genomgången av vad KAA uträttade 1908 
tydligt visar den betydelse och position man fått och tillmättes av statsför-
valtningen. KAA hade nu etablerat sig som den stora auktoriteten på centrala 
frågor om arbetsmarknaden.  

5.3 Bevakningen fram till Socialstyrelsens tillkomst 
Detta avsnitt behandlar bevakningens utveckling från 1909 fram till Social-
styrelsens tillkomst 1913. Av kapitel 2 framgick att svensk ekonomi åter-
hämtade sig under dessa år. Läget på arbetsmarknaden på våren 1910 betrak-
tade KAA som det bästa sedan den ekonomiska krisen.618 Under dessa år 
ändrades också riksdagens sammansättning radikalt då de liberala och soci-
aldemokratiska partierna tillsammans fick egen majoritet i andra kammaren. 
Arbetsmarknadskonflikten 1909 kom att ytterligare befästa KAA som reger-
ingens expertorgan på arbetsmarknadsfrågor. Avdelningen fick i uppdrag att 
utreda strejkens orsaker och verkningar på svensk ekonomi.619 Den stora 
yttre förändringen för KAA var dess omvandling till Socialstyrelsen 1913. 

I avsnitt 5.3.1 nedan undersöks huruvida den fortsatta uppbyggnaden av 
arbetsförmedlingen både på kommunal- och på länsnivå ledde till en föränd-
rad bevakning av läget på arbetsmarknaden. När det gäller bevakningen av 
arbetsmarknaden genom ombuden så genomförde KAA en större förändring 
1910. Då ersattes enkäten från 1903 med en ny. Vad som föranledde föränd-
ringen och vilka konsekvenser den fick för bevakningen av arbetsmarknaden 
undersöks i avsnitt 5.3.2. Avsnitt 5.3.3 avslutas med KAA:s omvandling till 
Socialstyrelsen och de eventuella förändringar det medförde i bevakning av 
arbetsmarknaden.  

                                                      
618 MKAA (1910):8, s. 633.  
619 Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 (1910-1912). 
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5.3.1 Arbetsförmedlingens bevakning 1909-1913 
Rapporterna från de olika arbetsförmedlingarna in till KAA var noggranna 
med korta omdömen om sysselsättningsläget lokalt.620 Bevakningen av ar-
betsmarknaden genom arbetsförmedlingen genomgick i sig inga större för-
ändringar under perioden. De förändringar som skedde, ägde rum på ett ad-
ministrativt plan. Av statsverkspropositionen 1909 framgår att fyra länsar-
betsförmedlingarna hade etablerats: Kristianstad med tre filialkontor, Öster-
götland med säte i Linköping och tolv filialkontor, Uppsala läns 
arbetsförmedling och Norrbottens länsanstalt. Utbyggnaden av nätverket av 
länsarbetsförmedlingar fortsatte.621 Kommunerna ville ha en förbättrad för-
medling av arbetskraften mellan städer och landsbygd, delvis för att kunna 
hantera periodvis uppkommen arbetslöshet i stadssamhällena.  

Det som drev på utbyggnaden av länsarbetsförmedlingsverksamheten var 
följderna av krisen 1907, att döma av statsverkspropositionen 1910. Av den 
framgår att civilministern den 27 augusti 1909622 i en skrivelse till landshöv-
dingarna anmodat dessa att verka för en ökad länsetablering. Anmodan gav 
resultat. Flera län meddelade att de under 1910 skulle inrätta länskontor, till 
exempel Jönköpings län, Kalmar läns norra del, Blekinge län, Hallands län, 
Göteborgs och Bohus län, Örebro län, Kopparbergs län och Gävleborgs län. 
Länen motiverade sina etableringar med å ena sidan det försämrade läget på 
arbetsmarknaden inom främst stadsnäringarna och å andra sidan landsbyg-
dens brist på arbetskraft. Den ekonomiska krisen förefaller här ha hjälpt till 
att övertyga flera län om behovet av en större samordning av arbetsförmed-
ling inom länen i syfte att förse jordbruket med arbetskraft och därmed 
minska bristen på arbetskraft inom sektorn. Samtidigt hade arbetsförmed-
lingsverksamheten ökat kraftigt. Antalet arbetsansökningar hade stigit från 
51 000 stycken 1906 till cirka 126 000 1909, alltså mer än en fördubbling. 
Tendensen var likadan för antalet lediga och tillsatta platser, med 51 000 
lediga platser 1906 till cirka 100 000 1909, för tillsatta platser från 31 000 
1906 till cirka 52 000 1909. 623 

Dessa siffror överraskade uppenbarligen både KAA och civilminister 
Hamilton eftersom krisen 1908 och konflikten 1909 enligt deras bedömning 
borde ha minskat benägenheten hos arbetslösa att anmäla sig som arbetssö-
kande.624 Det är således samma tanke om hur en arbetslös förväntades bete 
sig under en period av stigande arbetslöshet som funnits tidigare.625 Civilmi-
nistern konstaterade också att förmedlingen av arbetskraft till jordbruket 
hade ökat vilket var positivt.  

                                                      
620 Se till exempel: Kommerskollegium, avdelning för arbetsstatistik, Rapporter och vakanstal 
från arbetsförmedlingarna, E IIa. 
621 1909 års riksdag, 12 januari, prop, nr 1:6, s. 472. 
622 1910 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:6, s. 238f.  
623 1910 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:6, s. 237.  
624 1910 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:6, s. 237. 
625 MKAA (1903):1, s. 48. 
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Utvecklingen satte också sina spår i anslaget till den statliga samordning-
en av arbetsförmedlingen. Sedan 1907 anvisade riksdagen ett årligt anslag på 
15 000 kronor. I statsverkspropositionen 1910 begärde civilminister Hamil-
ton en höjning.626 Civilministern motiverade detta med att behovet av statlig 
samordning av arbetsförmedlingen hade blivit större än beräknat och att 
anslaget inte täckte omkostnaderna. Under år 1908 hade anslaget överskri-
dits med 6 000 kronor. Slutsumman stannade vid 21 242 kronor istället för 
15 000 kronor. Det bör påpekas att av anslaget på 15 000 kronorna gick 
3 300 kronor till Kommerskollegium för omkostnader för arbetsförmedling-
ens ledning och kontrollen av samordningen, ett belopp som var fixerat se-
dan tidigare. Budgetöverskridandet tyder på en stark efterfrågan på KAA:s 
tjänster.  

För att täcka de stigande omkostnaderna beslöt civilministern att skriva 
upp anslaget till 40 000 kronor inför 1911.627 Anslaget skulle också täcka 
tillsättandet av en arbetsförmedlingsinspektör (Gunnar Huss), med ett arvode 
på 7 000 kronor.628 Instruktionen för den nya tjänsten innebar bland annat att 
inspektören skulle utarbeta statistiken över den offentliga arbetsförmedling-
en och ställningen på arbetsmarknaden.629 Inför 1912 blev anslaget för ar-
betsförmedlingsverksamheten oförändrat 40 000 kronor.630 Anslagsökning-
arna understryker den betydelse statsmakten fäste vid en statlig samordning 
av arbetsförmedlingsverksamheten. 

Några större förändringar av bevakningen av arbetsmarknaden genom ar-
betsförmedlingarna ägde egentligen inte rum under perioden 1910 till 1914, 
som istället kännetecknades av en fortsatt utbyggnad av länsarbetsförmed-
lingsverksamheten.  

Vissa smärre förändringar av mer pedagogisk art gjordes i presentationen 
av statistiken från arbetsförmedlingarna från januari 1911. Då sammanställ-
des statistiken över antalet tillsatta platser jämfört med föregående månad 
och motsvarande period föregående år i en egen tabell.631 KAA preciserade 
också närmare hur antalet tillsatta platser skulle tolkas. En ökning av antalet 
tillsatta platser menade KAA indikerade såväl en ökad aktivitet som ett ökat 
förtroende för den offentliga arbetsförmedlingen.632  

Antalet lokala arbetsförmedlingskontor ökade också starkt under perio-
den. I den officiella statistiken över den kommunala arbetsförmedlingen 

                                                      
626 1910 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:6, s. 236. 
627 1910 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:6, s. 244f. Se även: Den offentliga arbetsförmed-
lingen i Sverige 1902-1912 (1915), s. 24. 
628 1911 års riksdag, 13 januari, prop nr 1:6, [50], s. 276. 1911 års riksdag, 30 maj, riksdagens 
skrifvelse, nr 6, s. 56. 
629 Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902-1912 (1915), s. 27f. MKAA (1911):1, s. 
1ff. 
630 1911 års riksdag, 13 januari, prop nr 1:6, [50], s. 276-277. 1911 års riksdag, 30 maj, riks-
dagens skrifvelse, nr 6, s. 56. 
631 MKAA (1911):2, s. 143ff. 
632 MKAA (1911):2, s. 146. 
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1912 räknades 32 arbetsförmedlingskontor upp varav 21 utgjordes av läns-
kontor med filialer. 633 Det innebär att resultaten av mätningarna av arbetssö-
kandetalen blev allt mer tillförlitliga som ett indirekt mått på läget på ar-
betsmarknaden.  

5.3.2 Ombudens rapportering: en ny enkät och en förändrad 
bevakning 
I detta avsnitt behandlas ombudens rapportering av ställningen på arbets-
marknaden från 1909 fram till KAA:s omvandling till Socialstyrelsen 1913. 
Under perioden höjdes anslaget för den del av arbetsstatistiken till vilken 
ställningen på arbetsmarknaden hörde, från 38 900 kronor till 50 775 kronor. 
KAA utökade också antalet ombud från 26 till 35.634 15 av de 35 ombuden 
var arbetsförmedlingsföreståndare år 1911.635 Huvudmotiveringen för höj-
ningen var behovet av en fortsatt utbyggnad av KAA:s kapacitet för att upp-
fylla de av riksdagen uppställda målen (se även avsnitt 2.5).  

Den stora förändringen var introduktionen av ett nytt frågeformulär i 
MKAA 1910:8 som kom att ersätta det från 1903. Den nya enkäten infördes 
då den inhemska konjunkturen definitivt hade svängt till det bättre. Det som 
föranledde framtagandet av den nya enkäten var problemen med svarsfre-
kvensen.636 Den gamla hade ansetts alltför detaljerad i sin utformning och 
hade därför ofta blivit ofullständigt ifylld. Den nya enkäten var en förenklad 
version av den gamla. Därtill distribuerades den direkt till ett flertal arbets-
givare och fackföreningar som brevkort utan att gå via ombuden.637 Enkäten 
från 1903 innehöll ju följande frågor (se tabell 2): 

                                                      
633 Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige 1902-1912 (1915), s. 70. 
634 MKAA (1911):2, s. 85. 
635 MKAA (1911), s. 85, 623 och 823. 
636 MKAA (1910):8, s. 627f.  
637 I MKAA återgavs utformningen av brevkortet ställt till arbetsgivarna. I sak var skillnaden 
mycket liten mellan brevkorten till arbetsgivarna och fackföreningarna. Enda skillnaden var 
att istället för att fråga om antalet ”anställda arbetare” i fråga 1 hade denna ordalydelse bytts 
ut till antalet ”medlemmar” i brevkortet ställt till fackföreningarna. Se här fotnot 1 i MKAA 
(1910):8, s. 627. 
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Tabell 9. 1903 års enkät 
Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden under … månad år 19… afgifna 
den … 19 … af … Uppgifterna afse förhållandena inom … (yrkesgren) i … (stad, kö-
ping, län) 
1. Hurudan var under månaden tillgången å arbete inom Eder industrigren? Har i jämförelse 
med förhållandena under föregående månad därutinnan inträdt: a) förbättring? b) försäm-
ring? Hvilka närmare upplysningar kunna därom lämnas? 
2. Förekom under månaden inom eder industrigren: a) öfverflöd på arbetskraft? b) brist på 
arbetskraft? Hvilka närmare upplysningar kunna därom lämnas? 
3. Har till Eder kännedom kommit, att under månaden inom Eder industrigren inträffat några 
mera omfattande: a) löneförhöjningar? b) lönesänkningar? Hvilka närmare upplysningar 
kunna därom lämnas? 
4. Har till Eder kännedom kommit, att under månaden inom Eder industrigren i större om-
fattning förekommit: a) öfvertidsarbete? b) förkortning av arbetstiden? på grund av minskad 
tillgång på arbete? på grund av andra orsaker och sådana fall hvilka? Hvilka när-mare upp-
lysningar kunna därom lämnas? 
5. Hafva under månaden några viktigare händelser inträffat inom Eder industrigren och i 
sådant fall hvilka (nya företags tillkomst, rörelsers nedläggande, strejker el. d.)? 
6. Jämförelse med motsvarande tid under föregående år? 
7. Anmärkningar och tillägg 

Källa: MKAA (1903):2, s. 152. 

Den här ska jämföras med den nya enkäten i MKAA 1910:8 där frågorna var 
följande: 

Tabell 10. 1910 års enkät 
Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden under  … kvartalet 19…, afgifvna 
den … 19 … af … Uppgifterna afse förhållandena inom … (Yrkesgren.) 
1. Antalet anställda arbetare vid utgången af kvartalet: Män …, kvinnor … Summa… 
2. Tillgången å arbete: … (Mycket god, god, medelgod, mindre god, dålig.) 
3. Arbetstillgången i jämförelse med närmast föregående kvartal: … (Bättre, lika, sämre.) 
4. Arbetstillgången i jämförelse med motsvarande tid föregående år: … (Bättre, lika, sämre.) 
5. Tillgången på arbetskraft: … (Brist, normal tillgång, öfverflöd.) 
6. Har öfvertidsarbete förekommit i större utsträckning under kvartalet? … 
7. Har inskränkning i driften ägt rum a) genom reducering af arbetsstyrkan? ... b) » » » 
arbetstiden? … 

Källa: MKAA (1910):8, s. 627. 

Den första enkäten var uppbyggd kring sju huvudfrågor med följdfrågor och 
var i praktiken mer omfattande än den nya då några av följdfrågorna inbjöd 
till utredande svar. I den nya enkäten var frågorna förvisso lika många men 
de var mer precisa och saknade följdfrågor. De svarsalternativ som erbjuds 
är av typen mycket god, god, medelgod, mindre god, dålig eller bättre, lika, 
sämre. Konstruktionen gjorde att enkäten blev enklare att besvara samtidigt 
som den också blev enklare för KAA att sammanställa.  
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I anmälan till den nya enkäten framgår att KAA hade beslutat skicka den 
direkt till drygt 250 större arbetsgivare på landsorten.638 Det är således ett 
nytt sätt att samla in statistiska uppgifter på vid sidan av den insamling som 
gjordes av ombuden. KAA hade dock praktiserat den här metoden tidigare 
för Stockholm med omnejd. Det betyder att KAA hade ökat sin ambition att 
nå fler respondenter för att få en statistiskt säkrare bild av förhållandena på 
arbetsmarknaden.  

Den nya förenklade enkäten bör också ses i ljuset av de ökade klagomålen 
på de många cirkulerande frågeformulären från olika ämbetsverk till företag, 
organisationer m.m. De upplevdes som tidsödande att fylla i och besvara. 
Det framgår av ett sammanträde på Statistiska föreningen i december 
1910.639 Det nya sättet att distribuera enkäten samt den förenklade utform-
ningen innebar att fler arbetsgivare kunde omfattas av kvartalsundersökning-
en om förhållandena på arbetsmarknaden,640 men också att undersökningarna 
konkurrerade med andra. Att enkäten tog mindre tid att fylla i var i samman-
hanget en fördel.  

Men det var inte enbart enkäten som ändrades utan också presentationen 
av enkätens svar i tabell (se bild 3 nedan).  

Tabellens kolumner motsvarar enkätens frågor och inleds med uppgifter 
om många arbetsgivare som har svarat på enkäten, uppdelade på näringsgre-
nar. Därefter följer svaren på enkätens frågor 1, 2, 3, 4 och 5. Svaren på frå-
ga 1 redovisas i kolumnen Hela antalet, fråga 2 redovisas i kolumnen Till-
gång på arbete, fråga 3 och 4 redovisas gemensamt i kolumnen Arbetstill-
gången i jämförelse med och slutligen fråga 5 redovisas i kolumnen Tillgång 
på arbetskraft. Tabellen omfattar totalt 979 arbetsgivare med 135 583 antal 
anställda arbetare, och sträcker sig över två sidor i MKAA. Som exempel ges 
näringsgrenen Gruvdriften med följande sifferuppgifter. 

                                                      
638 MKAA (1910):8, s. 630.  
639 Statistiska föreningens arkiv, protokoll, 16 december 1910. (SCB). 
640 Enligt MKAA hade för andra kvartalet 1910 979 arbetsgivare med 135 583 arbetare samt 
187 fackföreningar med 18 080 medlemmar svarat på enkäten. MKAA (1910):8) s. 630. 
MKAA (1910):12, s. 978. 
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Bild 3. Arbetsmarknadens läge under andra kvartalet (1910), enligt uppgift från 
arbetsgifvare. MKAA (1910):8, s. 628-629.  

Kolumnen för Hela antalet (a-g., arb.) visar att 15 arbetsgivare med 8 251 
anställda arbetare hade svarat på enkäten. Under kolumnen Tillgång på arbe-
te kunde respondenten fylla i något av svarsalternativen från Mycket god till 
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Dålig och tabellen mäter hur läget var under innevarande mätperiod. Här 
hade en arbetsgivare med 434 arbetare svarat Mycket god, 8 arbetsgivare 
med 6 921 arbetare svarat God etc. Kolumnen Arbetstillgång i jämförelse 
med (näst föregående kvartal och samma kvartal föregående år) med svarsal-
ternativen Bättre, Oförändrad, Sämre anger respondentens uppfattning huru-
vida en förändring ägt rum mellan mätperioderna. Sista kolumnen Tillgång 
på arbetskraft med svarsalternativen Brist, Normal tillgång, Öfverflöd mäter 
respondenternas behov av arbetskraft under innevarande period. Frågorna 6 
och 7 redovisades löpande i KAA:s kommentarer över arbetsmarknadsläget 
för varje näringren.641 

Den nya näringsgrensuppdelade tabellen kompletterade den typ av samlad 
bedömning KAA hade offentliggjort första gången i nummer 1908:6 av 
MKAA642 (se tabell 8). KAA strävade efter att försöka ge en samlad bild av 
konjunkturläget på arbetsmarknaden. Från och med MKAA, (1910:8) ersattes 
den gamla tabellrubriceringen Den allmänna situationen på den svenska 
arbetsmarknaden med den nya Arbetsmarknadens läge inom landets när-
ingsliv i dess helhet.  

                                                      
641 MKAA (1910):8, s. 630ff. 
642 MKAA (1908):6, s. 439-440 
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Tabell 11. Arbetsmarknadens läge inom landets näringsliv i dess helhet 

Arbetsgivarnas uppgifter 
Arbetare (i %), anställda hos arbetsgivare, vilka angi-
vit arbetstillgången såsom: 

År, antal a-g Antalet redovi-
sade arbetare 

mer än medel-
god 

medelgod mindre än me-
delgod 

1910  % % % 
2 kv., 979 135 583 62 27 11 
1 kv., 325 47 411 62 21 17 

1909     
4 kv., 304 52 337 51 37 12 
3 kv., 277 44 720 43 30 27 
2 kv., 294 46 086 44 28 28 
     
Fackföreningarnas uppgifter    
     

1910     
2 kv. 18 080 19 34 47 
1 kv. 9 107 32 13 55 

1909     
4 kv. 7 370 31 20 49 
3 kv. 12 167 42 18 40 
2 kv. 15 517 28 33 39 

Källa: MKAA (1910):8, s. 632. Egen tabellsammanställning av antalet arbetsgivare 
och fackföreningar. Från 1 kv. 1911 togs inte fackföreningarnas svarsuppgifter med 
pga av brister i deras rapportering, MKAA (1911):5, s. 365. 

Tabellsammanställningen bygger på kolumnen Tillgång på arbete, se bild 3, 
med följande svarsalternativ: mer än medelgod – medelgod – mindre än 
medelgod. 

I sammanställningen framgår den stora svarsskillnaden mellan första och 
andra kvartalet 1910. Det är tydligt att KAA hade haft stora framgångar med 
distributionen av den nya enkäten. Man nådde fler respondenter vilket indi-
keras av att antalet anställda hos respondenterna ökade kraftigt; för arbetsgi-
varna från 47 411 till 135 583 anställda arbetare, för fackföreningarna från 
9 107 till 18 080 registrerade medlemmar. Den totala mängden svar har ökat 
men hur representativa dessa är för den svenska ekonomin är svårare att 
svara på då KAA i MKAA inte har redovisat vilka som svarat. Rimligen har 
dock tillförlitligheten i bedömningen av läget på arbetsmarknaden förbätt-
rats.  

Den här genomgången ställer frågan om det inte också finns en koppling 
till den tidigare tabelluppställningen i MKAA (1908:6), tabell 8 ovan, och 
framtagandet av den nya enkäten. Det förefaller som om den nya enkäten är 
en i efterhand formaliserad enkät av ett antal nya frågor som KAA redan 
ställde under år 1908. KAA påpekade att man för Stockholm sedan en tid 
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tillbaka skickade frågor direkt till arbetsgivarna.643 Frågorna 2-5 i den nya 
enkäten stämmer överens med hur tabelluppställningen är gjord i tabell 10 
ovan. Det som saknas i den nya enkäten är hänvisningen till konjunkturerna; 
istället efterfrågar KAA enbart arbetstillgången i jämförelse med föregående 
period innevarande år och motsvarande period föregående år. I övrigt är 
grundkonstruktionen densamma. Bild 3 ovan, som visar läget på arbets-
marknaden för de olika branscherna, kan ses som en i siffror utbyggd 
branschgenomgång i syfte att fånga konjunkturella förändringar inom när-
ingslivet. Med MKAA, 1910:8 började KAA på ett mer systematiskt sätt 
presentera kvantitativa genomgångar av arbetsmarknadsläget för både bran-
scher och ställningen på arbetsmarknaden i sin helhet.  

I anslutning till den förändrade sammanställningen i MKAA, 1910:8 pub-
licerade KAA också sammandrag över hela den offentliga arbetsförmedling-
ens redovisning av arbetssökandetalen. Det centrala och nya är att KAA 
valde att presentera enkätsvaren tillsammans med statistiken från den offent-
liga arbetsförmedlingen i ett sammanhang, under rubriken ”Arbetsmarkna-
den i Sverige under 2:a kvartalet 1910”, dvs. under en och samma sektion i 
MKAA. Den bild KAA nu visade i sina tabeller borde rimligen ha underlättat 
för olika användare att tolka läget på arbetsmarknaden. En läsare kunde nu ta 
del av en koncentrerad beskrivning av läget på arbetsmarknaden under en 
och samma rubrik.  

För år 1911 gjordes en förändring i insamlingen av statistiska uppgifter om 
antalet anställda arbetare inom arbetsgivarorganisationerna och fackföre-
ningarna. KAA valde att enbart publicera uppgifter från arbetsgivarna med 
motiveringen att deras inskickade uppgifter om tillgången på arbete etc. gav 
en säkrare bild av läget på arbetsmarknaden eftersom de hade en bättre orga-
nisation för sina medlemmar. Detta underlättade KAA:s insamling av upp-
gifter om förhållandena på arbetsmarknaden. Avdelningen meddelade också 
att man hade som mål att gå över till en månatlig publicering av arbetsgivar-
nas uppgifter för att noggrannare observera konjunkturväxlingarna.644  

Tabellrubriceringen Arbetsmarknadens läge inom landets näringsliv i 
dess helhet ändrades till Arbetstillgången under … kvartalet år… inom indu-
stri och handtverk (se tabellen nedan). Rubrikändringen förefaller ha varit en 
anpassning till tabellens faktiska innehåll. 

                                                      
643 Se: MKAA (1910):8, s. 630. 
644 MKAA (1910):12, s. 979. 
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Tabell 12. Arbetstillgången under tredje kvartalet 1911 inom industri och handtverk 

  Arbetare (i %), anställda hos arbetsgivare, vilka angi-
vit arbetstillgången såsom: 

1911 
Antalet redovi-
sade arbetare 

mer än medel-
god 

medelgod mindre än me-
delgod 

3 kv. 186 259 57 28 15 
2 kv. 178 446 58 29 13 
1 kv. 163 200 51 36 13 

1910     
4 kv. 135 620 58 29 13 
3 kv. 138 019 64 23 13 
2 kv. 135 583 62 27 11 

Källa: MKAA (1911):10, s. 823f. 

En fråga är hur väl KAA:s sammanställning täckte antalet arbetare totalt sett 
inom industri och hantverk. I genomsnitt omfattade undersökningen för 1910 
totalt cirka 136 000 anställda arbetare medan det totala antalet anställda 
inom industri och hantverk under år 1910 var cirka 366 000.645 KAA hade 
således under år 1910 nått drygt 37 procent av antalet anställda arbetare en-
ligt den officiella statistiken. Det betyder att KAA, arbetsförmedlingsstatisti-
ken inräknad, med en i samtidens ögon helt annan tillförlitlighet än tidigare 
för varje kvartal kunde sammanställa rapporter över läget på arbetsmarkna-
den för industrin och hantverket.  

Ovan har förändringar av KAA:s instrument gåtts igenom, en genomgång 
som tydligt visar en ökad bevakning av arbetsmarknaden efter krisens ge-
nombrott i Sverige 1908. Från och med 1908 inleddes en mer systematisk 
kvantifierad presentation av läget på arbetsmarknaden. Därtill nådde man 
betydligt fler respondenter tack vare det nya sättet att distribuera enkäten. En 
genomgång av MKAA:s Arbetsmarknadens läge inom olika näringsgrenar i 
Sverige visar att KAA gradvis avgränsade sin bevakning för åren 1910-1912 
till att i första hand omfatta arbetsmarknaden. Den vidgning av bevakningen 
som KAA gjorde under framförallt 1908 för att förklara varför konjunkturen 
på arbetsmarknaden försämrades tycks man frångå under år 1910, en föränd-
ring som tydligt manifesterades i MKAA (1910:8).646  

                                                      
645 Kommerskollegii underdåniga berättelse för år 1910, BiSOS, D), Fabriker och handtverk, 
tabell 1, s. 8 och tabell 12, s. 134. Det bör noteras att inom gruppen hantverkare kan flera 
arbetsgivare ha räknat sig som anställda, män och bolag. Tolkas tabell 12 strikt är antalet 
anställda hantverkare utom män och bolag drygt 53 000 och är den siffran som har använts i 
texten. Totala antalet hantverkare, inklusive hantverksarbetare och män och kvinnor inberäk-
nade var enligt tabell 12, 117 278.  
646 Se exempelvis: MKAA (1909):4, s. 191ff. MKAA (1909):6, s. 377ff. MKAA (1909):8/9), s. 
531ff. MKAA (1910):1, s. 3ff. En snävare bevakning inleddes från och med MKAA (1910):8, 
s. 627ff. 
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KAA tycktes nu koncentera sig alltmer på arbetsmarknaden även om det 
inte hindrade avdelningen från att diskutera utsikterna på den svenska ar-
betsmarknaden utifrån en allmän konjunkturbedömning vid behov.647 Det 
finns säkert flera orsaker till denna gradvisa avgränsning av bevakningen. 
Den rimligaste förklaringen är att krisen klingade av. Konjunkturen i all-
mänhet förbättrades, och behoven av exogena förklaringar till varför läget på 
arbetsmarknaden försämrades behövdes inte i samma utsträckning.  

En annan förklaring kan sökas i de stora förändringar som höll på att ske 
inom statsförvaltningen. De två betänkanden om en reformering av Kom-
merskollegium och en allmän reformering av statsförvaltningen, där en ren-
odling av ärendegrupperna inom de olika förvaltningsområdena var priorite-
rad, hade kommit långt och börjat göra avtryck.648 KAA:s fortsatta roll i be-
vakningen av konjunkturen på arbetsmarknaden betonades av kommittérna. 
Kommittéerna underströk också att arbetsstatistiken organisatoriskt borde 
placeras inom en och samma förvaltning dit alla sociala ärenden var samla-
de.649 KAA:s byråchef Henning Elmquist och arbetsförmedlingsinspektören 
Gunnar Huss var engagerade i utredningarna och bägge arbetade säkert med 
att förbereda KAA för större uppgifter inom ramen för en sjävständig arbets-
statistisk byrå. KAA höll helt enkelt på att förberedas på de stora förändring-
ar inom statsförvaltningen som skulle komma under år 1912. 

Perioden 1908-1913 kan karakteriseras som en konsolidering av KAA:s 
verksamhet med avseende på bevakningen av läget på arbetsmarknaden. 
KAA hade under åren ökat sin kompetens på området. Förvisso hade man av 
effektivitetsskäl infört en förenklad enkät 1910 och en annan distribution av 
den, som brevkort, för att nå fler men det innebar inte att information om 
förhållandena på arbetsmarknaden gick förlorad. Tvärtom, den förenklade 
enkäten innebar att fler besvarade den vilket bidrog till ökade kunskaper om 
arbetsmarknaden och de ekonomiska sammanhang som arbetsmarknaden 
ingick i.  

5.3.3 Bevakningen under Socialstyrelsen 1913  
Under år 1912 inleddes processen att omvandla KAA till Socialstyrelsen och 
1913 inledde det nya ämbetsverket sin verksamhet,650 där socialstatistiken 
kom att utgöra en viktig del.651 I propositionen om inrättandet av Socialsty-
relsen underströks vikten av en fortsatt bedömning av läget på arbetsmark-

                                                      
647 Se citatet ovan igenom av svensk ekonomi under avsnittet den socioekonomiska bakgrun-
den 1909-1911. MKAA (1911):10, s. 829. 
648 Departementalkommitterade (1911), s. 3-4, 49 och 77. Sjöström (2002), s. 153 och 163. 
649 Departementalkommitterade (1911), s. 77, 86. 
650 Se: 1912 års riksdag, 11 april, andra kammarens protokoll, nr 26. 1912 års riksdag, 8 maj, 
andra kammarens protokoll, nr 40, 1912 års riksdag, 8 maj, första kammarens protokoll, nr 34 
samt 1912 års riksdag, 30 maj, rskr, nr 6. 
651 Departementalkommitterade (1913a), s. 112 och 123. 
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naden.652 En fråga är om KAA:s omvandling till Socialstyrelsen innebar 
någon förändring av bevakningen av arbetsmarknaden. Omvandlingen hade 
föregåtts av att MKAA inför 1912 bytte namn till Sociala meddelanden - ett 
återtagande av det ursprungligen föreslagna namnet653 - och en indikation på 
att Henning Elmquist redan kände till vad som höll på att ske inom statsför-
valtningen. Utgivningen förblev månatlig.  

Några större förändringar av bevakningen av arbetsmarknaden medförde 
inte omvandlingen. De som gjordes var av kosmetisk art. När det gäller ar-
betsförmedlingsverksamheten så fortsatte utbyggnaden av länsarbetsförmed-
lingarna. I en genomgång av den offentliga arbetsförmedlingen konstaterade 
Socialstyrelsen att det 1911 fanns sammanlagt 26 arbetsförmedlingar varav 
13 var länsarbetsförmedlingar.654 För 1913 hade siffran ökat till sammanlagt 
32 arbetsförmedlingar varav 21 var länsarbetsförmedlingar.655 1912 utgick 
ett statsbidrag till den offentliga arbetsförmedlingen på drygt 49 000 kr.656 
Tidsserierna över arbetssökandetalen, den kanske viktigaste indikatorn i 
bedömningen av sysselsättningsläget, omfattade allt fler år.  

När det gäller bevakningen av arbetsmarknaden inom näringslivet hade 
ytterligare ombud rekryterats. Antalet ombud under 1912 var 35 varav 15 
var föreståndare för arbetsförmedlingar.657 1913 utökades antalet till 40 varav 
18 förestod arbetsförmedlingar.658 Det visar att Socialstyrelsen fortsatte på 
den tidigare inslagna vägen att rekrytera ombud bland föreståndarna för ar-
betsförmedlingarna. Ombudens rapportering om läget på arbetsmarknaden 
knöts därmed närmare till arbetsförmedlingens uppgift att matcha antalet 
arbetsökanden med antalet lediga platser. Vidare hade antalet enkätutskick i 
form av brevkort till arbetsgivare med mer än 200 anställda i och utanför 
Stockholm utökats, från cirka 475 arbetsgivare fjärde kvartalet 1911659 till 
cirka 650 arbetsgivare tredje kvartalet 1913.660  

I grunden var det här ingen förändring av bevakningen av arbetsmarkna-
den. Att den stora organisatoriska förändringen skulle få någon omedelbar 
effekt på bevakningen av läget på arbetsmarknaden var knappast heller att 
vänta. Skälet till att omvandla KAA till Socialstyrelsen var att mängden so-
ciala ärenden hade ökat markant vilket hade förvandlat KAA till något av en 
gökunge för Kommerskollegium. I sammanhanget kan sägas att 1921 för-
ändrades bevakningen av arbetsmarknaden i samband med tillkomsten av 

                                                      
652 1912 års riksdag, 22 mars, prop nr 108, s. 55. 
653 MKAA (1903):1, s. 22. 
654 Sociala meddelanden (1912):2, s. 93. En ny instruktion för statens arbetsförmedlingsin-
struktör utgick därtill 30 december 1911, se aa. s. 106f. 
655 Sociala meddelanden (1914):2, s. 106. 
656 Sociala meddelanden (1913):7, s. 575f. 
657 Sociala meddelanden (1912):11, s. 901. 
658 Sociala meddelanden (1913):11, s. 887. 
659 Sociala meddelanden (1912):3, s. 189. 
660 Sociala meddelanden (1913):11, s. 887. 
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Ekonomisk Översikt.661 Då inledde Kommerskollegium och Socialstyrelsen 
ett samarbete i utgivningen av en allmän bevakning av konjunkturen som 
varade till 1940.  

5.4 Sammanfattning KAA 1908-1913  
I detta kapitel har den andra fasen i etableringen av bevakningen av läget på 
arbetsmarknaden behandlats. Perioden omfattade åren 1908-1913. Valet av 
år 1908 som startpunkt gjordes utifrån den förändrade utgivningsfrekvensen 
för MKAA, från kvartals- till månadsutgivning. 1913 omvandlades KAA till 
Socialstyrelsen. Kännetecknande för perioden är att bevakningen gick mot 
sammanställningar av statistiken på en mer aggregerad och nationell nivå. 
Den stora förändringen under perioden gällde sättet på vilket informationen 
om läget på arbetsmarknaden insamlades. På sommaren 1908 började KAA 
distribuera en ny enkät direkt till olika större arbetsgivare och fackförening-
ar, vid sidan av den gamla enkäten. Att döma av genomgångarna av MKAA 
förefaller utskicken har varit av mer informell natur. 1910 offentliggjorde 
KAA den nya enkäten. Den kom att distribueras direkt till respondenterna. 
Övergången till en månatlig utgivning 1908 var också en större händelse. 
Bevakningen blev tätare och förändringar i arbetsmarknadsläget gick snabb-
bare att registrera, vilket var av betydelse inte minst för de aktörer som kon-
tinuerligt ville följa ställningen på arbetsmarknaden. Genom en månatlig 
sammanställning och publicering av statistiken ökade möjligheten till snabb-
bare och precisare noteringar av förändringar vilket var fördelaktigt för be-
slutsfattare inom kommun, stat och näringsliv. 

Kapitlet inleddes med en undersökning av 1907 års kris och huruvida den 
gav upphov till en förändring av KAA:s bevakning. Först ställdes frågan 
huruvida övergången till en ökad utgivningsfrekvens inför 1908 var ett resul-
tat av ett ökat behov av snabbare information om läget på arbetsmarknaden 
till följd av krisen. Bakgrunden var en begäran från Kommerskollegium om 
en omfattande anslagshöjning inför 1909 med rätt att få disponera hela det 
nya anslaget redan 1 juli 1908. Emellertid visade en genomgång av Kom-
merskollegiums begäran i statsverkspropositionen för KAA att krisen 1907 
inte alls hade något att göra med den begärda anslagshöjningen och tidigare-
läggningen av anslaget. Den ekonomiska krisen varken nämns eller antyds. 
Förslaget på anslagsökning var istället en fortsättning på en strävan hos El-
mquist att öka utbudet av arbetsstatistik för att uppfylla de mål som hade 
satts upp för KAA 1902 och 1905, samt att inrätta en självständig byrå för 
arbetsstatistiken på Kommerskollegium.  

                                                      
661 Ekonomisk Översikt (1921-1940), utarbetad inom Kommerskollegium under medverkan av 
Socialstyrelsen och särskilt tillkallade sakkunniga, Stockholm. 
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Det betyder inte att krisen skulle ha gått KAA obemärkt förbi. KAA hade 
noterat den internationella konjunkturens negativa inverkan på den svenska 
ekonomin under senare delen av 1907 men krisens effekter på den svenska 
arbetsmarknaden observerades först en bit in på 1908.  

KAA:s identifiering av krisen under vårvintern 1908 medförde en viktig 
förändring av rapporteringen av läget på arbetsmarknaden. En mer samlad 
bedömning av konjunkturen på arbetsmarknaden kom nu att publiceras varje 
kvartal från och med MKAA 1908:6 där KAA kortfattat beskrev både hur 
den internationella konjunkturen och penningmarknaden påverkade den 
svenska konjunkturen samt läget på arbetsmarknaden. För att kunna förklara 
det snabbt försämrade läget på arbetsmarknaden hänvisade KAA till hur 
konjunkturen i allmänhet uppträdde. En begynnande bevakning av hela den 
svenska konjunkturen kunde nu skönjas i KAA:s sammanställningar.  

Under hela året 1908 observerade KAA den allt djupare nedgången i den 
svenska ekonomin. Både arbetsförmedlingarnas statistik över arbetssökande-
talen och ombudens rapporter om hur arbetsmarknaden utvecklades visade 
tydligt denna försämring. Metoden att jämföra innevarande period med före-
gående visade tydligt nedgången. Därtill jämförde KAA arbetsförmedlingar-
nas resultat med ombudens rapporter. Tillsammans visade dessa statistikom-
råden på ett övertygande sätt hur arbetsmarknadskonjunkturen försämrades. 
Detta sätt att arbeta gör att KAA:s bevakning av arbetsmarknaden kan karak-
teriseras som en systematisk bevakning av arbetsmarknadskonjunkturen. 
Lägger man till de hänvisningar KAA gjorde till hur konjunkturen i allmän-
het utvecklades är det ingen överdrift att påstå att KAA under 1908 utveck-
lades till en institution som kom att bevaka hela konjunkturen.  

Den kunskap och erfarenhet som KAA förvärvat sedan starten av sin 
verksamhet 1903 gjorde det naturligt för civilminister Hamilton att hösten 
1908 uppdra åt en enskild tjänsteman på KAA, Gunnar Huss, att undersöka 
den ökande arbetslösheten och vilka åtgärder kommunerna planerade att 
använda. Utredningen kunde snabbt genomföras och KAA:s egen periodiska 
skrift MKAA spelade här en stor roll som underlag för utredningen. Huss 
gjorde flera hänvisningar till den.  

I beskrivningen av hur 1907 års kris drabbade svensk ekonomi använde 
Huss en serie ekonomiska indikatorer och en enkät ställd till de viktigaste 
branschföreträdarna i svensk ekonomi i syfte att bedöma den kommande 
arbetslösheten vintern 1909. Huss nyttjade månadsdata för åren 1907 och 
1908 för att studera när krisen slog igenom. Tillvägagångssättet i de två bila-
gorna kan ses som ett försök till en allmän bedömning av den svenska kon-
junkturen men utredningen bör i första hand ses som en enstaka företeelse. I 
vilken utsträckning Huss utredning kom att spela roll för det av Erik Palm-
stierna framlagda förslaget på en krisbarometer 1910 undersöks i efterföljan-
de kapitel. 

Perioden 1909-1913 kännetecknades av en återhämtning i svensk ekono-
mi samtidigt som problemen på arbetsmarknaden fick fortsatt stor uppmärk-
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samhet. Arbetslöshetsfrågan och åtgärder mot arbetslösheten fortsatte att 
diskuteras. KAA:s utredning av läget på arbetsmarknaden hösten 1908, ar-
betslöshetsräkningen i början av 1909 och den ökande oron på arbetsmark-
naden, med hot om såväl strejker som lockouter under de tre första kvartalen 
av 1909, bidrog till att understryka vikten av ett statligt organ som KAA. 
KAA fick ökade anslag för att förbättra bevakningen av arbetsmarknaden 
och för att bygga ut samordningen av den kommunala arbetsförmedlingen.  

Den stora förändringen var introduktionen av en ny enkät i MKAA 1910. 
Frågorna ändrades i förhållande till 1903 års enkät liksom distributionen av 
enkäten. Enkätens utformning förenklades i syfte att underlätta både för re-
spondenterna och sammanställningen av svaren. Distributionen av enkäten 
förändrades. En större mängd skickades som brevkort vid sidan av den tradi-
tionella metoden med ombud. Syftet var att nå fler respondenter vilket också 
lyckades. KAA ökade sin rekrytering av ombud varav flera hade kopplingar 
till arbetsförmedlingarna. Detta stärkte samordningen mellan den kommuna-
la arbetsförmedlingen och KAA. Ett mer samlat grepp över bevakningen av 
den svenska arbetsmarknaden växte fram under perioden och sammanställ-
ningen av resultaten blev överskådligare.  

En stor yttre organisatorisk förändring slutligen rörde dock KAA:s fram-
tid. Som har framgått av avsnitt 2.6 föreslog Kommerskollegiikommittén 
och Departementalkommitterade en omorganisation av Kommerskollegium 
och en renodling av de sociala ärendena med Civildepartementet som hu-
vudman. Resultatet blev att KAA omvandlades till Socialstyrelsen 1913, en 
ny myndighet för de sociala ärendena. En stor roll i denna utveckling spelade 
framförallt Henning Elmquist men även Gunnar Huss bör ha bidragit till 
denna organisatoriska förändring. Elmquist förefaller redan från starten av 
KAA 1903 att ha arbetat målmedvetet på att förverkliga Ernst Beckmans 
idéer om en självständig byrå för arbetsstatistiken. Både Elmquist och Huss 
satt med i Kommerskollegiikommittén. Men tillkomsten av Socialstyrelsen 
fick inga omedelbara effekter på bevakningen av läget på arbetsmarknaden.  

Hur ska KAA:s bevakning av konjunkturen på arbetsmarknaden karakterise-
ras för perioden 1903-1913? Rörde det sig om en bevakning av arbetsmark-
nadens läge där KAA ställde samman statistik för att i första hand följa och 
registrera variationerna i arbetsmarknadskonjunkturen eller fanns också en 
ekonomisk-politisk ambition med bevakningen, dvs. någon form av besluts-
underlag för en ekonomisk politik? Visionen från början med KAA var att 
de sammanställningar som gjordes av läget på arbetsmarknaden skulle förse 
parterna med tillräckligt mycket tillförlitlig information för att öka den öm-
sesidiga förståelsen för varandras behov. Det bör fastslås att riksdagen aldrig 
explicit uttalade att målet med KAA:s sammanställningar av ombudens rap-
porter och de kommunala arbetsförmedlingarnas statistik över arbetssökan-
detalen skulle syfta till att följa konjunkturen på arbetsmarknaden, än mindre 
att användas i något ekonomiskt-politiskt syfte. Bevakningen av arbetsmark-
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naden var utbudsdriven i så måtto att den växte fram ur KAA:s inre arbete 
med att sammanställa ombudens insamlade statistiska uppgifter och arbets-
förmedlingarnas statistik över arbetssökandetalen. Huruvida det skedde som 
en konsekvens av sammanställningarna av statistiken eller om Henning El-
mquist från början målmedvetet strävade mot detta är inte helt enkelt att reda 
ut. I uppdraget från riksdagen låg att följa förändringar i löner, tillgång på 
arbete, arbetslöshet m.m. Arbetsstatistiken skulle informera om svängningar 
i konjunkturen på arbetsmarknaden, förse parterna med korrekt underlag 
inför löneförhandlingar och i förlängningen trygga freden på arbetsmarkna-
den. I varje fall kan konstateras att Elmquist rätt snart efter KAA:s tillkomst 
1903 underströk betydelsen av att mäta ställningen på arbetsmarknaden. 
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Del II Från krisbarometer till 
konjunkturöversikt 1910-1914 
Den här delen behandlar tillkomsten av den månatliga konjunkturöversikten 
mellan åren 1910 och 1914, av samtiden kallad krisbarometern. Den direkta 
orsaken till dess uppkomst var den finansiella krisen 1907 och de följder 
krisen fick på arbetslösheten och kommunernas finanser. Etableringen av 
konjunkturöversikten ses som ett uttryck för statens behov av ett ekono-
miskt-statistiskt instrument för att förekomma och dämpa arbetslöshet. Den 
här delen av avhandlingen är, liksom föregående, uppdelad på tre kapitel och 
följer den narrativa struktur som presenterades i avsnitt 1.4. I kapitel 6 som 
utgör förhistorien undersöks de yttre omständigheterna till att frågan om en 
krisbarometer uppkommer. I kapitel 7 som är mittpartiet behandlas förslaget 
på en krisbarometer 1910 i riksdagen, fram till riksdagens beslut att utreda 
frågan 1912. I kapitel 8 slutligen undersöks utredningarna av krisbarometern 
1912-1913 och etableringen av den månatliga konjunkturöversikten 1914. I 
kapitlet behandlas frågan om vilket slag av konjunkturbevakning riksdagen 
beslöt att inrätta och varför. Kapitel 6 men framförallt kapitel 7 är skrivet ur 
Palmstiernas perspektiv. Det var han som i egenskap av liberal och sederme-
ra socialdemokratisk politiker drev frågan. 

Till skillnad från uppkomsten av en bevakning av läget på arbetsmarkna-
den finns det tidigare forskning om konjunkturöversikten. Denna forskning 
pekar i likhet med arbetslöshetsutredningen på 1930-talet på att konjunktur-
översikten ursprungligen var tänkt att ingå som en del i en politik mot arbets-
löshet men att det av olika skäl inte blev så. En uppgift blir således att försö-
ka bringa klarhet i varför det inte blev så. 
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Kapitel 6 Förspelet till krisbarometern 

6.1 Inledning  
I detta kapitel behandlas förhistorien till hur idén om en allmän konjunktur-
bevakning växte fram från slutet av 1800-talet till och med 1910 års riksdag. 
Den enskilt viktigaste yttre faktorn bakom idén om en krisbarometer var 
arbetslöshetsfrågans ökade politiska betydelse från slutet av 1800-talet och 
framåt. För att utröna varför behovet av en krisbarometer uppkom har under-
sökningen utgått från den forskning som finns och tidigare gjorda utredning-
ar (se avsnitt 1.3). Enligt 1927 års Arbetslöshetsutredning var argumentet för 
etablerandet av en konjunkturöversikt 1914 statsmaktens behov av att bygga 
ut den ekonomiska statistiken för konjunkturanalytiska syften. Exakt vad 
som avses är oklart men enligt ekonom-historikern och nationalekonomen 
Rolf Henriksson var ”den konjunkturbevakning som lades upp före första 
världskriget avsedd att ligga till grund för just den kontracykliska sysselsätt-
ningspolitiken”.662 

I avsnitt 6.2 undersöks framväxten av detta argument och varför det fick 
den roll det fick för förslaget på en krisbarometer. Argumentet ska ses i sin 
kontext och utgjorde en av flera åtgärder som föreslogs mot arbetslöshet i 
samband med krisen 1907.663 Den tidigare ekonomisk-historiska forskningen 
har behandlat frågan om konjunkturomfördelade arbeten som ett uttryck för 
en tidig ”keynesiansk politik”. Förslaget på krisbarometern som ett instru-
ment för att kunna realisera en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten 
har emellertid inte beaktats i forskningen, även om krisbarometern nämns i 
sammanhanget. Här bidrar avhandlingen med en ny infallsvinkel till frågan 
om konjunkturomfördelade arbeten.  

Den enskilt viktigaste rollen för konjunkturbevakningstankens uppkomst 
spelade Erik Palmstierna. Palmstierna introduceras i avsnitt 6.3 som behand-
lar hur krisen påverkade främst stadskommunerna och vilken roll detta spe-
lade för uppkomsten av idén till en krisbarometer. Det inleds med en kort 

                                                      
662 Henriksson (red) (1987), s. 6. Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. Se även: 
Hellroth (2000), avsnitt 4 och 5. 
663 Omfördelning av planerad offentlig produktion var annars sedan länge en integrerad del i 
det offentliga samtalet om åtgärder mot arbetslöshet. Bihang nr 27 till Beredningsutskottets 
utlåtanden och memorial för år 1895 (1895), s. 134ff. och 144-171. Cassel (1902), s. 103f. 
Kongressen för fattigvård och folkförsäkring (1907), s. 224-244. Se även: Blaug (1985), s. 
672; Topalov (1994), s. 280-311.  
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presentation av Palmstierna med relevans för krisbarometeridéns uppkomst, 
följt av Palmstiernas engagemang i Svenska stadsförbundet som han var med 
att grunda 1907. Som sekreterare för Svenska stadsförbundet fick han omgå-
ende i uppdrag att utreda stadskommunernas finansiella situation efter krisen 
1907. Genom utredningsarbetet fick han en mycket god inblick i stadskom-
munernas ekonomiska och finansiella problem. En hypotes är att de utred-
ningar Palmstierna gjorde kan ha gett honom idén att stadskommunerna var i 
behov av ett offentligt organ som skulle förvarna dem om en kommande 
konjunkturnedgång. Detta undersöks i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.  

En stor roll spelar den statistiska responsen på arbetarfrågan och den be-
handlas i avsnitt 6.3.3. De statistiska inspirationskällorna till krisbarometern 
kan sökas till förslag på 1880-talet att använda den ekonomiska statistiken 
som ett redskap i bedömningen av det ekonomiska läget (se även avsnitt 
2.4). Dessa idéer kom att omsättas i praktiken i Frankrike i samband med 
krisen 1907. Då tillsatte det franska arbetsministeriet en arbetslöshetskom-
mission 1908 för att ta fram och föreslå lämplig statistik som skulle ligga till 
grund för en politik mot arbetslöshet. Året efter lade kommissionen fram 
förslag om en krisbarometer i detta syfte. De offentliggjordes i franska fi-
nansdepartementets tidskrift Bulletin de Statistique et Législation comparée 
år 1908,664 och innehöll bland annat förslag om att med hjälp av olika statis-
tiska indikatorer förvarna om en förestående vändning i konjunkturen. 

Det franska krisbarometerförslaget uppmärksammades av Erik Palmstier-
na. Palmstierna introducerade det i riksdagen 1910 som en del i en ekono-
misk politik som syftade till att minska arbetslöshet genom en konjunktur-
omfördelning av offentliga arbeten (mer om detta i nedan kapitel 7.2). De 
franska förslagen har inte behandlats tidigare i svensk ekonomisk-historisk 
forskning och presenteras därför utförligt.  

6.2 Omfördelningsarbeten och behovet av 
framförhållning i den offentliga produktionen  
Bakom rubriken på avsnittet döljer sig det för krisbarometerns tillkomst vik-
tigaste skälet behovet av en konjunkturomfördelning av redan planlagda 
offentliga arbeten som åtgärd mot en tilltagande arbetslöshet. Det här avsnit-
tet behandlar deskriptivt hur frågan om konjunkturomfördelade arbeten kom 
att utvecklas till att bli en alltmer politisk fråga i Sverige mellan åren 1887 
och 1910 (se även avsnitt 2.2.1). Beskrivningen är översiktlig och gör inte 
anspråk på att vara fullständig. 

Inrättandet av allmänna arbeten för att bereda sysselsättning åt tillfälligt 
arbetslösa förekom i Sverige vid olika tidpunkter under hela 1800-talet.665 I 

                                                      
664 Bulletin de Statistique et Legislation comparée 32 (1908), s. 333ff. 
665 Nordström (1934), s. 7ff. Unga (1976), s. 24. Nordiska historikermötet (1974), II, s. 53. 
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första hand ålåg det socknarna och längre fram kommunerna att inom ramen 
för fattigvården inrätta tillfälliga nödhjälpsarbeten för detta ändamål, och 
enskilda kommuner kunde bistås av staten om så krävdes.666 Dessa allmänna 
arbeten har av statsvetaren och nationalekonomen K.G. Landgren kallats 
karitativa,667 dvs. de var avsedda att under en kortare tid undsätta arbetslösa, 
tills tiderna blev bättre. Mot slutet av 1800-talet restes emellertid krav på att 
staten skulle ta en mer aktiv roll i omfördelningen av offentliga arbeten som 
en del i en allmän politik mot arbetslöshet.  

Forskningen om den tidiga arbetsmarknadspolitikens historia brukar peka 
ut 1887 som ett startår för debatten om behovet av en mer aktiv stat med 
avseende på konjunkturomfördelade arbeten.668 Då framförde socialdemo-
kraterna under ett politiskt stormöte om åtgärder mot arbetslöshet krav på 
fler nödhjälpsarbeten i Stockholm, en tidigareläggning av redan beslutade 
statliga allmänna arbeten och statliga räntefria lån till de kommuner som var 
beredda att organisera offentliga arbeten.669 Ett liknande förslag framfördes 
några år senare, 1894, av den i Stockholm tillsatta kommittén om arbetslös-
heten i huvudstaden,670 i vilken för övrigt Ernst Beckman deltog671 i likhet 
med den blivande civilministern Hugo Hamilton. Frågan om en omfördel-
ning av offentlig produktion aktualiserades också av nationalekonomen Gus-
tav Cassel 1902 i boken Socialpolitik.672 Med Cassel fick frågan en större 
nationalekonomisk tyngd. Cassel hade på hösten 1902 tillträtt som docent i 
nationalekonomi vid Stockholms högskola. Kort efter utnämningen tog han 
initiativ till inrättandet av ett socialvetenskapligt institut vid högskolan.673 

Hösten 1906 kom frågan om konjunkturomfördelade arbeten att aktualise-
ras i samband med CSA-kongressen om fattigvård och folkförsäkring674 (se 
även avsnitt 4.6). Frågan kom att behandlas under en särskild session ämnad 
för arbetslöshetsförsäkringsfrågan och andra näraliggande områden. I ett 
inlägg pekade Eli Heckscher på behovet av konjunkturomfördelade arbeten 
som en åtgärd för att dämpa konjunkturellt betingad arbetslöshet. Heckscher 
motiverade detta med att arbetslösheten i första hand berodde på konjunk-
turväxlingen och att kommunerna och staten därför borde förlägga delar av 

                                                      
666 För en översikt över den tidiga arbetslöshetspolitiken i Sverige. Se: Olofsson (1996), kap. 
5, passim. 
667 Landgren (1960), s. 56f. 
668 Se: Olofsson (1996), s. 203. Unga (1976), s. 24. Lindgren (1934), s. 35. 
669 Socialdemokraten (1887), 2 februari. Mötet hölls sista januari i Lilljansskogen med krav på 
ovan nämnda krav på åtgärder mot arbetslöshet. Talare på mötet var E. Nordman, A. Palm, A. 
Danielson och J.M. Engström. 
670 Bihang nr 27 till Beredningsutskottets utlåtanden och memorial för år 1895 (1895), s. 3 
och 135f. Se även: Olofsson (1996), s. 176f. 
671 Se även brev till Beckman från Överståthållare Tamm: Ernst Beckmans samling, F 954 h, 
Biographica, rekommendationer, förordnaden, betyg etc., UUB.  
672 Cassel (1902), s. 103f. 
673 Wisselgren (2000), s. 233f. 
674 Kongressen för fattigvård och folkförsäkring (1907), s. 224ff. 
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sin offentliga produktion till sämre tider.675 I princip var det en upprepning 
av Cassels argument några år tidigare. I anförandet kom Heckscher också in 
på betydelsen av att förvarna om en svängning i konjunkturen. Svårigheten 
var att förutse själva vändningen. Heckscher hänvisade till att det på riks-
banken hade inrättats en statistisk avdelning med uppdrag att bland annat att 
spåra tidiga tecken på en eventuell vändpunkt i konjunkturen med hjälp av 
riksbanksstatistiken. Hur omfördelningen av de offentliga arbetena skulle gå 
till i realiteten framkommer inte av inlägget. Heckscher betonade dock bety-
delsen av goda kunskaper om de ekonomiska förhållandena för att kunna 
tolka den ekonomiska statistiken rätt.  

Krisen 1907 kan med fog påstås ha gett en ökad politisk tyngd åt argu-
mentet om konjunkturomfördelade arbeten. Frågan kom nu att tilldelas en 
större betydelse för ekonomin än den snävt arbetsmarknadspolitiska. Det var 
de två nationalekonomerna Gustav Cassel och Knut Wicksell som ansåg att 
införandet av det här slaget av politik skulle gagna såväl de arbetslösa som 
samhällsekonomin. Cassel framförde betydelsen av att fördela om den of-
fentliga produktionen till perioder då både räntor och priser var låga, alltså 
under en lågkonjunktur. 676 Då tecken fanns på en nedgång i konjunkturen 
anförde Cassel det betydelsefulla i att: 

se några månader in i framtiden. Alla tecken tyda på en annalkande period af 
stockning i affärslifvet och arbetslöshet. Skulle en sådan depression utebli, så 
desto bättre. Men vi måste bereda oss för den. Vi kunna rätt som det är stå 
ansikte mot asikte inför det fruktansvärda problemet af en omfattande arbets-
löshet. Det gäller då att vara beredd på att låta utföra verkligt nyttiga och 
nödvändiga arbeten. Har man icke planerat sådana på förhand, så står man 
rådvill när svårigheterna komma och efter fruktlöst motstånd tränges man 
tillbaka till tanklösa kommunalmyndigheters sista utväg, de filantropiska 
nödhjälpsarbetarna i makadamknackningens tecken. 677  

Cassel framförde det betydelsefulla med planeringen av offentlig produktion 
och att det gällde att visa framsynthet i frågan men utvecklade inte närmare 
hur det skulle göras eller om det fordrades någon institution som skulle svara 
för beredskapen. Det gav en tidningsartikel knappast utrymme till. 

Knut Wicksell hade vintern 1908 hållit ett föredrag i Trelleborg där han 
betonade nödvändigheten av att bankerna i förebyggande syfte höjde såväl 
sina utlåningsräntor som inlåningsräntor då tecken fanns på en begynnande 
ekonomisk kris.678 Räntehöjningen skulle dämpa utlåningen medan höjning-
en av inlåningsräntorna skulle tillföra bankerna kapital. Tanken var att den 
ökande tillgången på kapital i bankerna skulle underlätta för dem att förse 
företag med billigare krediter under sämre tider till lagerproduktion och på 

                                                      
675 Heckscher (1907), s. 235 ff. 
676 Cassel (1907), 22 november. 
677 Cassel (1907), 22 november. 
678 Järnarbetaren (1908), nr12, 21 mars, s. 3. 
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så sätt motverka arbetslöshet. Bankernas ökade kapitaltillskott skulle under-
lätta företagens möjligheter att producera för lager. En del av arbetskraften 
skulle kunna hållas sysselsatt istället för att hamna i arbetslöshet under sämre 
tider.679  

Wicksell exemplifierade med byggsektorn som borde planera sina bygg-
projekt över en konjunkturcykel, eller som saken uttrycktes av honom: ”Hus 
böra aldrig byggas, när det ’lönar sig’ att bygga, utan alltid endast, när det 
icke lönar sig.” 680 Wicksell ansåg det fördelaktigt att låta genomföra bygg-
projekt vid sämre tider då räntekostnaderna var lägre och konkurrensen om 
krediterna var mindre. Problemet var enligt Wicksell att de flesta fastigheter 
ofta uppfördes under goda tider med lånade medel till höga räntor.681 Inne-
börden i detta var att när konjunkturen svängde nedåt kom många fastighets-
ägare att stå med tomma fastigheter till höga driftskostnader och med kon-
kurs som följd.  

Frågan om en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten kom 1908 att 
bli en rikspolitisk fråga genom Edward Wavrinsky.682 Wavrinsky förde då 
den på tal i sin motion om behovet av att utreda en statligt understödd arbets-
löshetsförsäkring som skydd mot säsongarbetslöshet och längre perioder av 
arbetslöshet.683 Motionen är välkänd i svensk arbetsmarknadsforskning.684 
Wavrinsky argumenterade för behovet av en rationell, genomgripande och 
varaktig framsynt politik mot arbetslösheten, istället för det godtyckliga in-
rättandet av nödhjälpsarbeten.685 Wavrinsky efterfrågade en bättre och mer 
förutseende planering av både privat och offentlig produktion så att denna 
kunde ske mer likformigt över en längre period. Framförallt ansåg Wavrins-
ky ”att staten och kommunen, som i så stor utsträckning och på olika områ-
den uppträda som arbetsgifvare, skola söka i möjligaste mån bedrifva sin 
verksamhet jämnt under hela året”.686 Wavrinsky förmedlar i motionen bil-
den av att staten och kommunerna tillsammans är så pass stora arbetsgivare 
att deras beslut om produktion har en signifikant påverkan på arbetslösheten. 
Centralt är att Wavrinsky framförde inte enbart betydelsen av en omfördel-
ning av den offentliga produktionen utan han pekade också på behovet av en 

                                                      
679 Wicksell (1907), s. 255-275. Wicksell (1908a), s. 373-382. 
680 Wicksell (1908a), s. 376. 
681 Wicksells argument bör ses som ett inlägg i debatten om inrättandet av ett nytt hypoteks-
väsen för att trygga byggsektorns långsiktiga finansiering. Eriksson (2004), se kap. 4. 
682 1908 års riksdag, 24 januari, MAK, nr 32, s. 4f. och s. 6f., (Edvard Wavrinsky). 
683 1908 års riksdag, 24 januari, MAK, nr 32, s. 7ff. 
684 Arbetslöshetsförsäkringen var tänkt att komplettera den traditionella metoden med kom-
munala nödhjälpsarbeten som redskap mot arbetslöshet men kom att avstyrkas av riksdagen. 
Edebalk (1975), s. 73-77. Unga (1976), s. 26. Ohlsson, Olofsson (1998), s. 70. 
685 Wavrinsky hänvisade i sammanhanget till de åtgärder mot arbetslöshet som gjorts tidigare, 
bland annat hur Stockholms stad 1894 angripit problemen med säsongarbetslösheten vintertid 
men utan att införa en mer varaktig plan mot arbetslöshet. 1908 års riksdag, 24 januari, MAK, 
nr 32, s. 4. 
686 1908 års riksdag, 24 januari, MAK, nr 32, s. 8. 
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bättre framförhållning från det offentligas sida, i linje med Cassels resone-
mang ovan. 

I den efterföljande debatten i andra kammaren upprepade Wavrinsky sitt 
argument att det var väsentligt att staten och kommunen genom en bättre 
planläggning av olika större arbeten minskade arbetslösheten vid sämre ti-
der, som ett komplement till en arbetslöshetsförsäkring.687 Wavrinsky fick 
också stöd av fackföreningsmannen Ernst Blomberg som i ett inlägg under-
strök betydelsen av att:  

det allmänna i tider af nedåtgående konjunkturer söker att öka sitt arbete och 
motverka nedåtgången. Ett reglerande inflytande på arbetsmarknaden kan 
också på sådant sätt utöfvas af det allmänna, ju mer stat och kommun öka sin 
produktiva verksamhet.688  

Som har framgått av avnitt 5.2 kom arbetslöshetsfrågan att växa i betydelse 
under 1908. I en uppsats i den på våren utgivna Social handbok,689 under-
stödd av CSA, pläderade Gunnar Huss för införandet av konjunkturomförde-
lande arbeten utöver nödhjälpsarbeten. Enligt Huss borde stat och kommun 
lägga en del av sin planerade produktion så att den utfördes under en lågkon-
junktur eftersom omkostnaderna då var lägre.690 Således hade en högre en-
skild statstjänsteman inom KAA argumenterat för införandet av det här sla-
get av politik.  

Arbetslöshetsfrågan blev alltmer brännande under sommaren 1908 då den 
svenska arbetsmarknaden stod inför en hotande storkonflikt, vilken dock 
avvärjdes.691 På hösten 1908 offentliggjorde KAA Huss promemoria angå-
ende arbetslösheten i Sverige692 (se avsnitt 5.2.3). Promemorian refererades 
utförligt i två artiklar i Socialdemokraten för den 25 och 27 november.693 
Gustav Cassel kommenterade innehållet i den i två artiklar i Svenska Dag-
bladet.694 Frågan om en bättre framförhållning i den offentliga produktionen 
fick nu en än mer framskjuten betydelse hos Cassel. Det gemensamma temat 
för Cassels artiklar var sambandet mellan arbetslöshet och riksbankens tidi-
gare förda högräntepolitik. Cassel efterlyste nu en mer enhetlig ekonomisk 
politik.  

                                                      
687 1908 års riksdag, 28 mars, protokoll, andra kammaren, nr 37, s. 43. 
688 1908 års riksdag, 28 mars, protokoll, andra kammaren, nr 37, s. 46. 
689 Social handbok (1908). Utgavs av Gerhard Halfred von Koch, 1876-1948, som var enga-
gerad i socialpolitiken och ledamot av första kammaren åren 1915-1926. Flera centralgestalter 
deltog i skriften utöver Gunnar Huss som Sven Brisman, Gustav Cassel, och Erik Palmstierna. 
690 Huss (1908b), s. 55ff.  
691 Schiller (1967), s. 79ff. 
692 Huss, Gunnar, (1908d).  
693 Socialdemokraten (1908), 25 november. Socialdemokraten (1908), 27 november. 
694 Cassel (1908b), 29 november. Cassel (1908c), 4 december. För sammanhanget, se även 
Socialdemokraten (1908), 4 december. Det bör påpekas att Cassels författargärning i Svenska 
Dagbladet var omfattande; Carlson, Jonung (1989). 
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I första artikeln från den 29 november betonade Cassel räntans roll som 
regulator av ekonomin och industriproduktionen, och att staten ytterst hade 
ett ansvar för att räntepolitiken fördes på ett korrekt sätt eftersom den var 
viktig som medel mot arbetslösheten. Riksbankens ambition måste vara att 
sänka räntan vid en nedgång i konjunkturen eftersom detta skulle väsentligt 
underlätta en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten. Samtidigt ökade 
industrins möjligheter att bibehålla sin produktion under sämre tider tack 
vare en lägre ränta och industrins minskade utgifter för sina lån. Han skriver 
om vikten av ”att under en depressionsperiod hålla industrin i gång, så långt 
det är möjligt, och naturligtvis är det i högsta grad riktigt att förlägga offent-
liga arbeten, som ändå skola utföras, just till depressionsperioderna.”695  

I den andra artikeln från den 4 december förtydligade Cassel sitt resone-
mang kring räntepolitikens betydelse för en konjunkturomfördelning av of-
fentliga arbeten.696 Cassel menade i artikeln att riksbankens tidigare räntepo-
litik under 1907 hade fortsatt under själva depressionen (se avsnitt 2.2.1). 
Riksbanken hade inte sänkt räntan i den omfattning som fordrades, vilket 
hade lett till svårigheter för näringslivet att ta sig ur krisen och därmed un-
derlätta läget för de arbetslösa. Cassel summerade sin ståndpunkt med orden 
”att [en] minskning af arbetslösheten och ökning av af företagssamheten 
(den offentliga eller enskilda) är precis samma sak”. Ordalydelsen är särskilt 
framhävd i artikeln. För att kunna bekämpa arbetslösheten var det nödvän-
digt att:  

stat och kommuner kunde utjämna växlingen mellan goda och dåliga tider 
genom att så vidt möjligt förlägga sina arbeten till depressionsperioderna. 
Härför fordras emellertid en öfversikt af den ekonomiska ställningen samt en 
kraft och enhetlighet i ledningen, som vi i detta land icke äga. 697  

Sista meningen i citatet är intressant. Vad syftade Cassel på med uttrycket en 
”översikt av den ekonomiska ställningen”? Menade han att det behövdes 
något slag av institution som beskrev läget i den svenska ekonomin för att 
åstadkomma en utjämning av växlingarna i konjunkturen? Det går att tolka 
Cassel i denna riktning men samtidigt finns en risk för övertolkning. Det går 
inte att utläsa av artikeln om Cassel verkligen syftade på detta. En annan 
intressant observation är att Cassel i sista meningen tycks förespråka inrät-
tandet av något slags organ för genomförandet av en utjämning av konjunk-
turen. I vilket fall ansåg han att de politiska förutsättningarna som syftade till 
att omfördela offentlig produktion inte fanns sent hösten 1908.  

Under år 1909 kom arbetslöshetsfrågan att bli en stor fråga på det rikspo-
litiska planet på grund av krisens omfattning, vilket ska ses mot bakgrund av 
en ändrad sammansättning av riksdagen. Det viktiga valet till andra kamma-

                                                      
695 Cassel (1908b), 29 november.  
696 Cassel (1908c), 4 december. 
697 Cassel (1908c), 4 december. 
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ren 1908 hade präglats av problemen i svensk ekonomi,698 och blev en fram-
gång för liberaler och socialdemokrater.699 En klar vänstermajoritet tog nu 
plats i andra kammaren. I första kammaren gick de konservativa tillbaka 
ytterligare medan de mer moderata ökade sina mandat. Riksdagen fick nu en 
radikalare sammansättning, mer lyhörd för sociala reformer.700  

1909 års riksdag är också känd för alla sina interpellationer vilket enligt 
historikern Sven Ulric Palme hängde samman med att oppositionen med 
liberala partiets ledare Karl Staaff i spetsen försökte ställa regeringen till 
svars för läget i landet.701 En fråga som det kom att ställas en interpellation 
om var arbetslöshetsfrågan.702 En viktig faktor bakom att den kom att bli en 
brännande politisk fråga var den arbetslöshetsräkning KAA hade genomfört 
inför vintern 1909 (se avsnitt 5.2.3). Det bör påpekas i sammanhanget att 
civilminister Hamilton den 4 december 1908 hade låtit skicka ett cirkulär till 
samtliga länsstyrelser med en uppmaning att undersöka möjligheten till en 
tidigareläggning av inplanerade statliga arbeten.703 Hösten 1908 hade också 
regeringen Lindman agerade politiskt snabbt på det försämrade läget och 
beslutat inrätta ett extra anslag till kanal- och järnvägsbyggen, och anslå 
ytterligare 1,5 miljoner till kommunerna för inrättandet av extra arbeten.704  

Interpellationen föranleddes, som nämnts ovan, av de preliminära resulta-
ten av arbetslöshetsräkningen som offentliggjordes i början av 1909.705 Även 
om räkningen ansågs bristfällig och fick utstå en hel del kritik, tydde siffror-
na på att en betydande arbetslöshet var att vänta under vintern 1909.706 Ar-

                                                      
698 Vallinder (1962), s. 11. Carlsson, Rosén (1980), s. 462. 
699 Carlsson, Rosén (1980), s. 456. 
700 Under regeringen Lindman kom också de sociala frågorna att få en mer framträdande roll. 
Carlsson, Rosén (1980), s. 469. 
701 Palme (1964), s. 73. 
702 1909 års riksdag, 3 februari, interpellation, (ställd av Sven Persson), andra kammaren, nr 8, 
s. 67. 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, (civilminister Hamiltons svar), andra kamma-
ren, nr 36, s. 6ff. 
703 Civildepartementet, cirkulär, B III:5 1896-1913, RA. Se även: 1909 års riksdag, 1 april, 
interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 9. 
704 Nycander (2002), s. 39. Unga (1976), s. 29. Statens arbetslöshetskommission (1929), s. 25. 
705 MKAA (1909):1/2, s. 1-3. 87 städer och köpingar omfattades av räkningen, cirka 1,3 miljo-
ner invånare medan 149 landskommuner omfattades av räkningen, cirka 700 000 invånare. 
Utredaren Otto Järte konstaterade att flera län hade visat svalt intresse för att delta. Resultatet 
av räkningen visade att antalet arbetslösa i de 87 städerna var 13 770 män och 429 kvinnor, 
dvs. en total om 13 799. I de 149 landskommunerna var siffran för män: 6 773 och kvinnor 
165, dvs en total om 6 938. Intresset var lågt och beroddde på flera saker. För det första var 
anmälan till räkningen frivillig, vilket förklarar en del av det stora bortfallet. Press och ansva-
riga för genomförandet av räkningarna hade informerat dåligt om räkningen. Många normalt 
säsongarbetslösa anmälde sig inte. Det låga kvinnliga antalet var mest uppseendeväckande. 
Otto Järte blev utsedd att ansvara för räkningen. Otto Järte är ett välbekant namn i arbetslös-
hetssammanhang och det här var hans första stora utredning på egen hand, en utredning som 
så småningom ledde till en fil. lic i statistik 1916 vid Uppsala universitet. Andersson, (1965), 
s. 114-118. 
706 Schiller (1967), s. 133. MKAA (1909):1/2, s. 3. 
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betslöshetsräkningen föreföll bekräfta Huss utredning hösten 1908 om att 
läget på arbetsmarknaden var allvarligt.  

I utfrågningen ville andra kammarens ledamot socialdemokraten Sven 
Persson veta vilka åtgärder regeringen ämnade tillgripa mot en befarad ökad 
arbetslöshet bland kommunerna.707 Perssons fråga förefaller ha varit väl för-
beredd då han några veckor tidigare hade skrivit en artikel om saken i Soci-
aldemokraten. Artikeln visar att Persson kände till att Wavrinsky hade för 
avsikt att på nytt lägga fram sin motion om arbetslöshetsförsäkring, 708 vilket 
denne senare gjorde den 7 februari. I motionen hade Wavrinsky åter kommit 
in på betydelsen av att dämpa arbetslösheten genom att den offentliga pro-
duktionen upprätthölls någorlunda jämnt under hela året. För att lyckas an-
såg Wavrinsky att det fordrades ingående studier av de ekonomiska krisernas 
natur.709 Motionen hade undertecknats av över fyrtio ledamöter, bland andra 
Hjalmar Branting. Liberaler och socialdemokrater hade således närmat sig 
varandra i frågan om åtgärder mot arbetslösheten. 

I interpellationsdebatten framkom tre olika alternativ för hur kommunerna 
skulle bistås: att staten aktivt borde stödja drabbade kommuner med räntefria 
lån för att inrätta fler nödhjälpsarbeten,710 att staten inte minskade sin verk-
samhet under en ekonomisk kris utan fullfölja planerad produktion, och att 
en omfördelning av den offentliga produktionen gjordes, där staten aktivt 
deltog i en sådan ekonomisk politik.711 Det är alltså en upprepning av de 
argument som framfördes redan på det stora mötet om arbetslösheten i 
Stockholm i janauri 1887, CSA-kongressen 1906 och i riksdagen 1908 i 
debatten om arbetslöshetsförsäkringen.  

Civilministern hänvisade i sitt svar på interpellationen till Huss promemo-
ria om arbetslösheten i Sverige hösten 1908, de preliminära resultaten av 
arbetslöshetsräkningen för 1909 och cirkuläret från 4 december 1908.712 
Trots de dystra utsikterna fann civilministern ingen grund för statligt under-
stöd till kommunerna och hänvisade till den gällande fattigvårdslagstiftning-
en och det kommunala självstyret som stipulerade att kommunerna i första 
hand skulle lösa sina problem på egen hand.713 Dessutom hävdade civilmi-
nistern att staten på ett ansvarsfullt sätt hade bidragit till att underlätta det 
ekonomiska läget för flera stadskommuner genom att bibehålla viss offentlig 
produktion. 

                                                      
707 1909 års riksdag, 3 februari, interpellation, (ställd av Sven Persson), andra kammaren, nr 8, 
s. 67. 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, (civilminister Hamiltons svar), andra kamma-
ren, nr 36, s. 6ff. 
708 Persson (1909), 12 januari. 
709 1909 års riksdag, 7 februari, MAK, nr 193, (Wavrinsky), om skrifvelse till Kungl. Maj:t 
angående utredning rörande arbetslösheten i Sverige m.m., s. 8f. 
710 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 16ff. 
711 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 18, 23, 26, 29, 31, 40. 
712 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 7-15. 
713 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 15. Staten kunde enligt 
kommunallagen gå in med stöd om situtionen krävde detta. 
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Civilministerns svar avvisades av flera ledamöter, som menade att staten 
borde ta ett större ansvar för framförallt de mindre kommunerna som ofta 
var mer utsatta på grund av deras beroende av en enda industri.714 De ansågs 
därför i större utsträckning vara i behov av statsstöd. En ledamot ansåg till 
och med att arbetslösheten höll på att utvecklas till ett permanent problem.715 

Ett konkret förslag på åtgärd presenterades av riksdagsledamoten Axel 
Schotte. Schotte föreslog att Statens järnvägar skulle kunna bidra till att ut-
jämna konjunkturen genom att konjunkturomfördela delar av sina inplanera-
de arbeten. Det var framförallt de möjligheter Statens järnvägar hade att 
förlägga sin produktion över en längre tidsperiod, upp till tio år. Enligt 
Schotte kunde Kungl. Maj:t vid behov styra järnvägens investeringar och 
produktion i förhållande till hur konjunkturen utvecklades. 716 Det skulle 
samtidigt gagna järnvägen som kunde igångsätta planerade projekt vid en 
tidpunkt när räntan, arbetskostnader m.m. var låga. Härigenom kunde arbets-
lösa beredas arbete under en lågkonjunktur.  

Erik Palmstierna deltog i debatten som stadskommunernas talesman.717 En 
genomgång av Palmstiernas inlägg visar detta tydligt.718 I sitt inlägg betona-
de han vikten av statlig hjälp för att bistå stadskommunerna i deras åtgärder 
mot stigande arbetslöshet.  

De två kamrarnas tillfälliga utskott kom i första hand att diskutera Wav-
rinskys motion om en statligt stödd arbetslöshetsförsäkring, vilken FKTU 
avstyrkte.719 Men på en punkt i Wavrinskys motion uttalade sig FKTU posi-
tivt. FKTU ansåg i linje med Wavrinsky att en fungerande arbetsmarknad 
var viktig för samhället. Betydelsen av en väl fungerande arbetsförmedling 
underströks liksom en bättre planläggning av offentliga arbeten för att mildra 
verkningarna av arbetslösheten.720 FKTU och dess kammare ställde sig såle-
des inte avvisande till en rationell arbetsmarknadspolitik om den syftade till 
att lindra de negativa effekterna av en lågkonjunktur.  

Parallellt med riksdagsdebatterna diskuterades frågan av nationalekono-
men Emil Sommarin i en skrift om arbetslöshet och arbetslöshetsförsäk-
ring.721 Sommarin utgick bland annat från Gunnar Huss beskrivning i pro-
memorian av hur krisen hade uppkommit i Sverige 1908, Edward Wavrins-

                                                      
714 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, exempelvis s. 24ff. Erik 
Palmstierna, 29ff. Axel Schotte, s. 31. Öhman, Berndt, s. 45. 
715 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 33-34, riksdagsledamo-
ten Söderberg. 
716 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 31f. 
717 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 25. 
718 Palmstiernas memoarbok visar att han såg sig i första hand representera stadskommunerna. 
Palmstierna (1951), s. 146. 
719 Edebalk (1975), s. 77.  
720 1909 års riksdag, 17 maj, FKTUs utlåtande, nr 26, s. 9. 1910 års riksdag, 19 maj, FKTUs 
utlåtande, nr 24, s. 6f. Se: Öhman (1970), s. 44. 
721 Sommarin (1909). 
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kys motion från samma år och Ernst Blombergs anförande på CSA-
kongressen 1906 om arbetsförmedlingens betydelse.  

I skriften argumenterade Sommarin starkt för att göra en konjunkturom-
fördelning av offentliga arbeten till föremål för den ekonomiska politiken:  

Då man ju af erfarenhet vet, att det ekonomiska lifvet företer en böljegång, 
med omväxlande goda och dåliga tider samt att tillgången på arbetare under 
goda ofta är knapp, stundom på vissa håll otillräcklig, medan arbetslösheten 
under dåliga säkert växer, så bör man naturligtvis inrätta statens och kommu-
nernas hushållning därefter: i goda tider, då prisen på allting drifvas upp, böra 
städerna och staten i möjligaste mån begränsa sådana offentliga företag, som 
lägga beslag på talrika arbetskrafter; men när man ser nedgången börja, pri-
serna sjunka, den forcerade privata företagsamheten mattas och arbets-
lösheten inträder, då är tiden att igångsätta stora offentliga företag som under 
föregående ha planerats. Stat och kommuner få därvid betala arbetslöner efter 
gällande prislistor, det är klart. Men mycket material o.d. fås billigare i dåliga 
tider än vid goda, och framför allt förebygges genom en dylik förutseende 
och målmedveten ekonomisk politik av alla offentliga institutioner, som äro 
stora arbetsgivare, det avbräck i samhälleligt välstånd, som blir en följd av 
många förlorade arbetsdagar. En så berömvärd ekonomisk politik har emel-
lertid hitills i vårt land ingalunda iakttagits. 722 

Enligt Sommarin var det viktigt att staten och städerna inrättade sin hushåll-
ning efter hur konjunkturen växlade. Den ekonomiska politiken borde ha 
som mål att sträva efter att möjliggöra en sådan omfördelning av offentliga 
arbeten. Sommarin kom aldrig in på när en konjunkturomfördelning skulle 
kunna göras men han nämner vikten av att studera tendensen i konjunkturen 
”när man ser nedgången börja”, alltså liknande ordval som Blomberg hade 
begagnat sig av i riksdagen 1908.723  

Sommarin hänvisade i sammanhanget till den statistik som fackförening-
arna rapporterade till KAA om utvecklingen av arbetslösheten bland med-
lemmarna. Denna fortlöpande statistik bidrog till att, i likhet med arbetsför-
medlingarnas statistik över antalet ansökningar per ledig plats, klargöra om 
en försämring eller förbättring förelåg på arbetsmarknaden.724 

I riksdagen 1910 kom frågan att åter aktualiseras. Det skedde mot bakgrund 
av en tidigare oro på arbetsmarknaden med storstrejken sent sommaren 
1909, följt av storlockouten.725 Längre fram på hösten 1909 började svensk 
ekonomi förvisso återhämta sig men denna återhämtning till trots fortsatte 
debatten om förhållandena på arbetsmarknaden med ökad intensitet i riksda-

                                                      
722 Sommarin (1909), s. 48. 
723 1908 års riksdag, 28 mars, protokoll, andra kammaren, nr 37, s. 46. 
724 Sommarin (1909), s. 33ff. 
725 Schiller (1967), s. 115. Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909. 1 
(1910) s. 34ff., MKAA (1909):6, s. 377 och MKAA (1909):8,9, s. 531f. Storstrejken medförde 
svårigheter i rapporteringen, se: MKAA (1910):1, s. 1-2. MKAA (1910):3, s. 207-208. MKAA 
(1910):5, s. 381-382.  
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gen 1910. Några av de interpellationer som hade ställts 1909 kom nu att 
läggas fram som motioner, bland annat väckte socialdemokraten Sven Pers-
son en motion om lån till kommuner för inrättande av nödhjälpsarbeten.726 
Wavrinsky återkom med sin motion om införandet av en statligt stödd ar-
betslöshetsförsäkring som en åtgärd mot arbetslöshet med en upprepning av 
argumentet för införandet av konjunkturomfördelade offentliga arbeten.727 I 
AKTU:s yttrande över Wavrinskys motion uppehöll man sig särskilt vid 
argumentet om en bättre planläggning av den offentliga produktionen men 
också behovet av en effektiv arbetsförmedling fördes fram av utskottet.728 
Värt att notera är att AKTU:s talan fördes av Erik Palmstierna. 

Frågan om en bättre planläggning av av den offentliga produktionen togs 
särskilt upp i en motion av Ernst Blomberg, som kom att upprepas året efter 
av Sven Persson.729 I motionen sammanfattade Blomberg den tidigare dis-
kussionen om konjunkturomfördelade arbeten. Efter att ha åberopat Perssons 
och Wavrinskys motioner,730 samt Sommarins bok om arbetslöshet och ar-
betslöshetsförsäkring, föreslog Blomberg att den regelbundet återkommande 
arbetslösheten skulle förebyggas med en noggrann planering för inrättandet 
av offentliga arbeten.731 Centralt för Blombergs argumentering var att stat 
och kommun hade blivit så stora och viktiga arbetsgivare att deras ageranden 
under en lågkonjunktur bidrog starkt till att dämpa en uppkommen arbets-
löshet. Det hela summerade Blomberg på följande sätt:  

                                                      
726 1910 års riksdag, 27 januari, MAK, nr 134, (Sven Persson), ”om ett anslag af 5 000 000 
kronor att utlånas till kommuner för anordnanade af nödhjälpsarbeten”, s. 1 ff. Sven Persson, 
1873-1919, socialdemokrat, ledamot av andra kammaren 1909. Sven Perssons motion hade 
föregåtts av en längre diskussion i Socialdemokratiska riksdagsgruppen den 25 januari. Soci-
aldemokratiska riksdagsgruppen, (1910), 25 januari, §5, Arbetarrörelsens arkiv.  
727 1910 års riksdag, 5 februari, MAK, nr 185, om skrivelse till kungl. Maj:t angående utred-
ning rörande arbetslösheten i Sverige m.m. s. 2 och s.10 
728 1910 års riksdag, 12 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 32, s. 11ff. 
729 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, (Blomberg m fl.), ”om skrifvelse till Kungl. 
Majt angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att vid uppkomman-
de allmännare arbetslöshet största möjliga antal arbetare må kunna beredas arbete”.  Motionen 
var ett direkt svar på Wavrinskys motion. Sven Persson och Ernst Blomberg hade fått i upp-
drag att utarbeta förslaget. Socialdemokratiska riksdagsgruppen, (1910), 6 februari, §4, Arbe-
tarrörelsens arkiv. 1911 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 282, (Sven Persson m.fl.), ”om 
skrifvelse till Kungl. Majt angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, 
att vid uppkommande allmännare arbetslöshet största möjliga antal arbetare må kunna beredas 
arbete.”  
730 En annan uppfattning framfördes i en reservation mot AKTU:s tillstyrkande av Wavrins-
kys motion, AKTU, nr 32. Reservanterna höll med om behovet av en planläggning av offent-
liga arbeten, och i sak tycks deras uppfattning ha överensstämt med Blombergs. Men man 
menade att arbetsförmedlingarna i första hand skulle ombesörja den nödvändiga omfördel-
ningen av arbete genom att anvisa arbetskraften till landsbygden under en lågkonjunktur. Se 
1910 års riksdag, 12 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 32, s. 21ff. Reservationen var gjord av 
Fornander, Malmberg, Olson i Kullenbergstorp och Åslund. Palmstierna förde AKTU:s talan. 
731 Sommarin (1909). 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, (Blomberg m fl.), s. 2. Se 
även: Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
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Då man ju af erfarenhet vet, att det ekonomiska lifvet företer en böljegång, 
med omväxlande goda och dåliga tider samt att tillgången på arbetare under 
goda ofta är knapp, medan arbetslösheten under dåliga ständigt växer, så bör 
man naturligtvis inrätta statens och kommunernas hushållning därefter. I 
goda tider, då prisen på allting drifvas upp, bör det allmänna, utan att därför 
åsidosätta hvad som är alldeles nödvändigt att utföra, i görligaste mån be-
gränsa sådana företag som lägga beslag på talrika arbetskrafter, men när man 
ser nedgången börja, den forcerade privata företagsamheten mattas och ar-
betslösheten inträder, då är tiden att igångsätta stora offentliga företag som 
under föregående ha planerats.732 

Som framgår av citatet upprepade Blomberg både vad han själv hade uttalat i 
riksdagen 1908733 och vad Sommarin hade skrivit i frågan utan att Blomberg 
nämnde denne vid namn. 734 I likhet med Sommarin735 ansåg Blomberg att de 
offentliga arbetena skulle vara  

normalt på förhand beräknade och planerade arbeten, där det betalas vanliga 
löner. Det ligger nämligen i samhällets intresse att lefnadsstandarden för ar-
betarna i nedgångstider icke sjunker – genom dess sjunkande minskas ännu 
mer köpkraften hos den stora massan. 736 

Det sista utvecklade aldrig Blomberg utan nöjde sig med att konstatera det 
ovärdiga och okloka i att låta arbetarnas löner vara låga under sämre tider. 
Den här delen av Blombergs motion är mycket omdiskuterad i arbetsmark-
nadsforskningen för sitt keynesianska inslag. 737  

I Blombergs motion finns också ett par grundläggande antaganden om 
konjunkturförloppet.738 Den första premissen bygger på att konjunkturen 
fluktuerar med en viss regelbundenhet och därför är möjlig att förutsäga. 
Den andra premissen är att olika aktörer uppträder synkront, styrda av pris-
mekanismen. Det är aktörernas synkrona beteende, det Sommarin kallade 
”ha kappats om”,739 som förorsakar konjunkturväxlingarna eller böljegången 
som man också kallade dem.740 Variationerna i priserna är en signal om var 
kapital bäst ska placeras men de säger inget i sig om vid vilken tidpunkt det 
är som mest lämpligt att avstå från vidare investeringar eller kapitalplacer-
ingar.  

I motionen hänvisade Blomberg också till Sommarin när det gällde en an-
nan viktig orsak till arbetslöshetens omfattning, nämligen städernas kredit-
problem, förorsakade av deras starka kreditexpansion. Detta hade inte minst 

                                                      
732 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, s. 3. 
733 1908 års riksdag, 28 mars, protokoll, andra kammaren, nr 37, s. 46. 
734 Sommarin (1909), s. 48. 
735 Sommarin (1909), s. 47ff. 
736 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, s. 3. 
737 Steiger (1971), s. 105. Olofsson (1996), s. 198. Se även avsnitt 1.3 om tidigare forskning. 
738 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, (Blomberg m fl.), s. 2ff.  
739 Sommarin (1909), s. 48. 
740 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, (Blomberg m fl.), s. 3. 
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drabbat byggsektorn.741 De stigande kostnaderna för lån mot slutet av 1907 
hade hindrat städerna från att slutföra större byggprojekt eller påbörja nya 
när tiderna var sämre, vilket inverkade menligt på sysselsättningen. 742  

Centralt i Blombergs motion är tidpunkten för en omfördelning av den of-
fentliga produktionen, nämligen ”när man ser nedgången börja, den forcera-
de privata företagsamheten mattas och arbetslösheten inträder, då är tiden att 
igångsätta stora offentliga företag som under föregående ha planerats.”  

Arbetslöshetsfrågan hade nu blivit en viktig politisk fråga i riksdagen. Men 
den var inte unik för Sverige. Avsnittet avslutas med en kort utblick mot den 
kontinentala debatten som kan ytterligare bidra något till att sätta in krisba-
rometerprojektet i en större kontext. Den svenska debatten om arbetslösheten 
och åtgärder mot den var en återspegling av den europeiska. I Frankrike hade 
det franska arbetsministeriet i mars 1908 tillsatt en kommission vars uppgift 
var att undersöka sambandet mellan fluktuationerna i sysselsättningen och 
konjunkturväxlingarna, och föreslå åtgärder mot arbetslöshet.743 I England 
hade den år 1905 tillsatta kommissionen för översyn av den engelska fattig-
vårdslagstiftningen i början av 1908 fått i uppdrag att även studera samban-
den mellan den regelbundet återkommande arbetslösheten och konjunktur-
växlingarna.744 Uppdraget kom att dela kommissionen i två läger.745 En del 
av kommissionen, ledd av Beatrice Webb, ville bland annat lägga större 
tonvikt vid att utreda möjligheten att konjunkturomfördela offentliga arbeten 
över en tioårsperiod.746 I februari 1909 hade kommissionen under överinse-
ende av handelsminister Winston Churchill arbetat fram ett åtgärdsprogram 
mot arbetslöshet.747  

Det engelska åtgärdsprogrammet gjorde intryck på flera ledamöter i 
svenska riksdagen och man hänvisade till det i riksdagsdebatten. I åtgärds-
programmet föreslog Churchill bland annat en väl utbyggd offentlig arbets-
förmedling som skulle underlätta för arbetskraften att finna sysselsättning 
vid sämre tider, införandet av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och 
inrättandet av allmänna arbeten.748 Det bör påpekas att inrättandet av en of-
fentlig arbetsförmedlingsverksamhet var en nyhet i England. Den hade in-

                                                      
741 Sommarin (1909), s. 3ff. 
742 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 195, s. 4. Se även: Sommarin (1909), s. 48.  
743 Topalov (1994), s. 287. Tournerie (1971), s. 295. 
744 Harris (1972), s. 249f. 
745 Radice (1984), s. 168f. 
746 Public Organisation of the Labour Market (1909). 
747 Frågan om att konjunkturomfördela offentlig produktion hade delat kommissionen men 
denna oenighet berördes aldrig i motionerna. Detta hängde säkert samman med att de två 
utredningarna i det stora hela var överens i sina förslag utom när det gällde konjunkturomför-
delade arbeten. I den så kallade Minority Report föreslogs ett ambitiösare program än i den så 
kallade Majority Report. Se: Radice (1984), s. 171ff. 
748 1910 års riksdag, 5 februari, MAK, nr 185, s. 6ff. 1910 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 
195, s. 2ff. 1910 års riksdag, 27 januari, MAK, nr 134, s. 13f. 
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förts året innan av Winston Churchill efter tysk förebild, efter att ha utretts 
av statistikern och ekonomen William Beveridge.749  

Behovet av konjunkturomfördelade arbeten blev en riksdagsfråga i samband 
med den ekonomiska krisens effekter. Men det var inte enbart omfördelning-
en i sig som var viktig utan för att bli framgångsrik måste den planläggas så 
att insatserna verkligen kunde sättas in under en konjunktursvacka. Exakt 
hur det skulle gå till framkom inte i riksdagsdebatten. Cassel hade antytt att 
det behövdes en offentlig institution för att kunna verkställa en sådan politik, 
även om han var skeptisk till huruvida idén gick att förverkliga.  

En viktig aspekt som kom fram i riksdagsdiskussionen var stadskommu-
nernas prekära läge. Deras finanser hade påtagligt försämrats under 1907 
med en stor skuldsättning på grund av för vidlyftiga korta lån. Hur omfattan-
de skuldsättningen var, var oklart mot hösten 1908. Under 1909 fick Erik 
Palmstierna i egenskap av sekreterare i Svenska stadsförbundet i uppdrag att 
utreda stadskommunernas dåliga finanser.  

6.3 Palmstierna och stadskommunerna 
Det föregående avsnittet har beskrivit hur den enskilt viktigaste exogena 
faktorn bakom uppkomsten av en fortlöpande statistisk bevakning av kon-
junkturen, behovet av en bättre planläggning av den offentliga produktionen, 
växte i betydelse. Med detta avsnitt introduceras Erik Palmstierna. I avsnittet 
beskrivs hur idén till ett konjunkturbevakande organ växte fram hos honom. 
Hypotesen är att han fick uppslaget genom sitt tidiga kommunala engage-
mang.  

Frågan om vem eller vilka som hade behov av en fortlöpande bevakning 
ska sökas i det politiska intresse Palmstierna tidigt fick för de kommunala 
frågorna. Strax före krisens utbrott hade Palmstierna involverat sig i stads-
kommunernas angelägenheter och han var också med att grunda Svenska 
stadsförbundet 1907. Stadskommunerna drabbades hårt av krisen. Det är i 
denna kontext som idén till en krisbarometer sannolikt kom till som ett pla-
neringsinstrument för stadskommunerna. Med den höga position Palmstierna 
hade inom Svenska stadsförbundet ålåg det honom att föra stadskommuner-
nas talan och att driva frågor av betydelse för dem. Att Palmstierna ansåg sig 
ha denna roll framkommer också av hans memoarbok i vilken han skrev: 
”Dessutom väcktes flera kommunala motioner – jag var ju Stadsförbundets 
sekreterare och ansågs representera städernas intressen i kammaren.”750 

Avsnitt 6.3 inleds med en kort bakgrund till Palmstiernas kommunalpoli-
tiska intresse, och hur han kom att bli involverad i stadskommunarnas eko-

                                                      
749 Harris (1972), s. 287ff. 
750 Palmstierna (1951), s. 146. 
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nomiska och finansiella problem som följde av krisen. Därefter behandlas i 
avsnitt 6.3.2 den första spirande tanken i riksdagen 1909 på ett organ vars 
uppdrag det skulle vara att förvarna kommunerna om en kommande kon-
junkturnedgång. I samband med 1907 års kris fick arbetslöshetsfrågan en 
framskjuten plats i den statistiska responsen, inte minst i Frankrike. I Frank-
rike tillsattes två utredningar för att undersöka möjligheterna till en statistisk 
bevakning av konjunkturen, i syfte att förutse en konjunkturväxling och 
därmed förebygga arbetslöshet. Det var denna statistiska respons i Frankrike 
som Palmstierna senare kom att introducera i den offentliga debatten i Sveri-
ge och detta behandlas i avsnitt 6.3.3.  

6.3.1 Det stadskommunala spåret 
Palmstiernas politiska och stadskommunala engagemang väcktes under hans 
stationering som sjöofficer i Karlskrona i början av 1900-talet.751 Det var 
under den vistelsen som han blev medveten om de sociala frågorna, bland 
annat den bostadssociala frågan som hos honom tidigt fick en framskjuten 
plats.752 De sociala frågorna skulle behandlas på ett vetenskapligt sätt, med 
hjälp av statistik och och studier i nationalekonomi. Palmstierna ägnade sig 
åt självstudier i ekonomisk-historia,753 och studerade nationalekonomi som 
privatist för Gustav Cassel.754   

Efter vistelsen i Karlskrona återvände Palmstierna till Stockholm 1906 
och blev invald i stadsfullmäktige. I Stockholms stadsfullmäktige grundlade 
Palmstiernas sitt intresse för rikspolitiken. 1907 bildade han den politiska 
klubben Vi, en löst sammanhållen politisk förening där man under informel-
la former diskuterade aktuella samhällsfrågor. Huvudsyftet med klubben 
tycks ha varit att fungera som en plattform för olika politiska schatteringar 
inom främst liberala och socialdemokratiska kretsar för att jämka samman 
dessa.755 I klubben deltog flera ledande personer som Hjalmar Branting och 
kretsen kring CSA.756  

                                                      
751 Palmstierna (1951), s. 26 och 41. Se även: Humble (1958), s. 9. 
752 Palmstierna (1951), s. 26, 41. 
753 Palmstierna (1951), s. 38f. 
754 Palmstierna (1951), s. 26f. Cassel tycks ha haft en mycket ledig inställning till national-
ekonomi som ämne. Enligt Palmstierna ansåg Cassel det bortkastad tid för Palmstierna att 
studera nationalekonomi. Cassel ska ha yttrat följande: ”Jag har ju inte tagit någon national-
ekonomisk examen. Det behövs inte alls. Det är inte examen det kommer an på. Läs och 
studera själv och kom ut till mig på söndagarna, så ska vi promenera och diskutera problemen. 
Det är mycket bättre.” Att komma ut till Cassel på söndagarna syftade på Cassels bostad i 
Djursholm. Palmstierna lärde sig enligt egen utsago nationalekonomi genom sin bekantskap 
med Cassel. Att döma av Ett brytningsskede lärde Palmstierna känna Cassel på allvar kring 
1907. Palmstierna (1951), s. 27f. Se även: Riksarkivet: Erik Palmstiernas arkiv. 1 vol., RA. 
Cassel beskrev sig själv som autodidakt. Cassel (1940), s. 68.  
755 Bilden av Branting (1975), s. 246ff. 
756 Östberg (1990), s. 140ff.. Se: Palmstierna (1951), s. 72ff. 
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1908 deltog Palmstierna i valet till andra kammaren. Efter att ha ställt upp 
upp på det liberala partiets vallista i Stockholm, tillsammans med Fridtjuv 
Berg, Thorvald Fürst och Gustaf Kobb,757 blev han invald som ny ledamot i 
riksdagen. Både vallistan och tidningsklippen från perioden visar att Palm-
stierna prioriterade de sociala frågorna men han såg även näringslivet och 
industrin som viktiga för att öka välståndet i landet. Palmstierna var vid tid-
punkten inte främmande för statssocialistiska ingripanden, och han var under 
den här tiden kritiskt inställd till den så kallade kallade unghögerjuntan.758 
Valet till riksdagen 1909 blev en framgång för honom men hans tid inom det 
liberala partiet kom att bli kortvarig. Efter en schism med Karl Staaff gick 
Palmstierna i juni 1910 över till socialdemokraterna.759  

Palmstierna verkar tidigt i sin politiska verksamhet ha insett de negativa 
konsekvenserna av ett bristande samarbete mellan kommuner, inte minst i 
olika sociala frågor. Han arbetade därför målmedvetet mot att inrätta något 
slag av centralt samordnande organ för alla stadskommuner,760 vilket förkla-
rar hans starka engagemang i bildandet av Svenska stadsförbundet, vars sek-
reterare och ledande tjänsteman han blev de första åren.761 Redan vid dess 
grundande 1908 inrättades på stadsförbundet ett speciellt utredningsorgan, 
den kommunala centralbyrån, som omedelbart fick status som remissin-
stans.762 Den kom att bland annat utreda ärenden av finansiell karaktär och 
hade i dessa frågor ett nära samarbete med Finansdepartementet.763 Enligt 
historikern Ulla Ekström von Essen var den uppfattning Palmstierna hade 

                                                      
757 Erik Palmstiernas arkiv I, vol. 40 ”Klipp 1908”, RA. 
758 Carlson (2002),s. 137. Östberg (1990), s. 142. Unghögerjuntan hade en gemensam grund i 
Harald Hjärnes historietradition med namn som Gösta Bagge, Eli Heckscher, alltså kretsen 
kring Svensk tidskrift, och andra som Adrian Molin och Rudolf Kjellén. Kjellén lär också ha 
myntat ordet unghögerjuntan 1906. Palmstierna (1951), s. 34. Carlson (2002), s. 137. Se även: 
Nordisk familjebok, 2. uppl. uo: unghöger. 
759 Enligt Staaff försökte vänsterfalangen inom partiet splittra det och Palmstierna betraktades 
som en av de drivande. Se: Palme (1964), s. 236ff. och 277ff. Se även: Johanson (1997), s. 
155ff. Palmstierna blev tämligen omgående starkt kritiserad av socialdemokraternas vänster-
sida för sin högersocialism. Linderborg (2001), s. 140 och 179. Edenman (1946), s. 173. 
760 Humble (1958), s. 9ff. 
761 CSA spelade en viktig roll i tillkomsten av Svenska stadsförbundet 1908. Kort efter kon-
gressen tog några av medlemmar CSA 1907 initiativ till att bilda en intresseorganisation för 
stadskommunerna. Bakgrunden var stadskommunernas expansion och de problem som upp-
stod i samband med denna utveckling. 1907 anordnades en större konferens om stadskommu-
nerna där dessa problem diskuterades. Kongressen resulterade i Svenska stadsförbundets 
grundande 1908 med uppdrag att bevaka stadskommunernas intressen. Initiativtagarna till 
Svenska stadsförbundet stod nära den inre kretsen av CSA. Erik Palmstierna bidrog aktivt till 
stadsförbundets tillblivelse och blev dess förste sekreterare. Palmstierna (1907). Palmstierna 
(1908). Palmstierna (1951), s. 59ff. Humble (1958), s. 9-12, 47f. och 55f. Back (1967), s. 
91ff. Lundquist (1997), s. 87. Eriksson (2004), s. 67. Hayen (2008), s. 24ff. 
762 Palmstierna (1951), s. 61. Humble (1958), s. 57. 
763 Palmstierna (1951), s. 62f. 
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om det nära förhållandet mellan staten och kommunerna rätt typisk för 
många politiskt aktiva vid den här tiden.764 

På kort tid utreddes frågor som berörde de svenska städernas skuldsätt-
ning, kommunalförvaltningens organisation och arbetssätt, kollektivavtal för 
städernas arbetare, väg- och gatuhållningsskyldigheten i städerna m.fl. upp-
drag.765 Utredningarna publicerades i Svenska stadsförbundets tidskrift och 
Svenska stadsförbundets skriftserie. De kom ut första gången 1909 och blev 
de ledande informationsorganen för stadskommunerna. Redaktör och ansva-
rig utgivare för dessa var inledningsvis Erik Palmstierna med Yngve Larsson 
som andre sekreterare. 766 Palmstierna blev således snabbt insatt i en rad vik-
tiga stadskommunala frågor, som stadskommunernas finansiella, ekonomis-
ka och sociala situation. 767  

Det är i utredningarna av stadskommunernas ekonomiska och finansiella 
problem768 som jag anser att Palmstiernas idé om en krisbarometer väcks. 
Tecken på en oroväckande kortfristig upplåning hos några av stadskommu-
nerna hade Palmstierna uppmärksammat redan på Kommunalkongressen 
hösten 1907.769 I ett anförande om städernas tillväxt pekade Palmstierna då 
på betydande ekonomiska och finansiella problem som hade uppstått på 
grund av den ökade inflyttningen till städernas industridistrikt i kombination 
med uppbyggnaden av den kommunala servicen. Till stor del hade denna 
utbyggnad finansierats lånevägen,770 och lett till en ökad kortfristig skuld-
sättning.  

Stadskommunernas finansiella ställning kom sedan att förvärras under 
krisen 1907. Det höga ränteläget och bankernas ökade kreditrestriktioner 
drabbade inte enbart näringslivet och byggsektorn.771 Kommunerna drabba-
des också av den ökande finansiella oron. Det var denna oroande utveckling 
Sommarin hade pekat på, som omnämnts i föregående avsnitt. På hösten 
1908 uppmärksammade riksbanken civilminister Hamilton på stadskommu-

                                                      
764 Ekström von Essen (2003), s. 45-50. Enligt Ekström von Essen var det här i linje med den 
statskonservativa uppfattning som präglade tidsandan rörande förhållandet mellan staten och 
kommunerna och som också har framgått av exempelvis riksdagsdebatterna om inrättande av 
en officiell arbetsstatistik. 
765 Humble (1958), s. 47 och 56. 
766 Humble (1958), s. 61. 
767 Palmstiernas radikala hållning i flera politiska frågor gjorde honom tidigt omstridd inom 
stadsförbundet. Men den stora sakkunskap han ansågs ha på flera områden gjorde att flera 
inom det ledande skiktet inom stadsförbundet såg honom som i det närmaste oumbärlig. Efter 
att ha lämnat Liberalerna för Socialdemokraterna 1910 blev Palmstiernas position inom stads-
förbundet alltmer omstridd. Se: Hayen (2008), s. 32. 
768 Se: [Palmstierna] (1909). Palmstierna (1910). 
769 Kommunalkongressen 1907 (1908), s. 179ff. Palmstierna (1907). Fihn (2005), s. 93. Palm-
stierna deltog i kongressen med ett inlägg om Stadssamhällenas nutida utveckling, se: Kom-
munalkongressen 1907, (1908), s. 13ff. 
770 Palmstierna (1907). Kommunalkongressen 1907 (1908), s. 5, 13ff., 26 och 33-34. Se även: 
Scharp (1986), passim. 
771 Byggsektorns behov av tryggad kreditförsörjning blev föremål för utredning och ledde så 
småningom till Stadshypoteks inrättande. Eriksson (2004), s. 64ff. 
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nernas starkt ökande kortfristiga upplåning772 i slutet av 1907 och början av 
1908.773 Enligt riksbanken hade summan av korta lån som löpte mindre än 
två år - den så kallade svävande skulden - blivit betänkligt stor.774 Riksban-
ken gick så långt att man hävdade att den finansiella krisen 1908 till stor del 
hängde samman med stadskommunernas svävande skuld där den utländska 
korta upplåningen utgjorde en stor post. 775 Stadskommunernas upplåning 
hade under 1907 och 1908 börjat konkurrera med det enskilda näringslivet 
om bankernas krediter och således även drabbat byggsektorn. Riksbanken 
kunde konstatera att kommunerna inte hade beaktat det ekonomiska läget när 
de tog sina lån utan tycktes ha följt den allmänna strömmen när det var goda 
tider.776 Regeringen var beredd att göra inskränkningar i den underställnings-
fria lånerätten hos kommunerna.777  

Svenska stadsförbundet fick omgående i uppdrag att utreda orsakerna till 
stadskommunernas prekära finansiella läge efter krisen.778  Den 16 april 
skickade Kungl. Maj:t en remiss till Svenska stadsförbundet för yttrande 
över ett förslag som rörde bland annat kommunernas fria lånerätt. Svarsskri-
velse författades av Erik Palmstierna m.fl.779 I november 1909 publicerades 
svarsskrivelsen.780 Av den framgår hur stadskommunernas korta lån hade 
ökat i förhållande till deras totala skuldsättning mellan åren 1906 och 1908. 
Den totala skuldsumman för städerna utom Stockholm hade stigit stadigt 
mellan åren 1898 och 1908, från cirka 90 miljoner till drygt 230 miljoner, en 
ökning om cirka 155 procent. Av detta utgjorde de korta lånen 1908 cirka 30 

                                                      
772 Syftet med kommunernas kortfristiga lån var att täcka tillfälliga obalanser i utbetalningar-
na till följd av att skattemedel inte hade hunnit inkomma i tid för täckandet av vissa planerade 
utgifter. Riksbanken ansåg att de kortfristiga lånen hade kommit att ersätta de underställ-
ningspliktiga lånen. Det ålåg Civildepartementet att pröva kommunala lån som löpte mer än 
två år, de underställningspliktiga, medan lån kortare än två år var undantagna denna regel. För 
Stockholm rådde andra regler, där gick gränsen vid fem år. 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 8-
10. Med svävande skuld avsågs lån som upptogs på kortare tid i syfte att täcka ett tillfälligt 
behov av kontanta medel. Stuart, Rydstedt (1905), s. 164. 
773 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 7ff. Det framkommer ur ett utdrag från protokollet över de 
civila ärendena från den 26 februari 1909. Se: Svenska stadsförbundets tidskrift 1909, s. 24. 
774 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 8. och s. 20. 
775 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 20.  
776 Svenska stadsförbundets tidskrift (1909), nr 1, s. 24ff. 
777 1910 års riksdag, prop nr 86, s. 1ff.  
778 Se: [Palmstierna] (1909), s. 1f. Se även: Palmstierna (1910). Palmstierna (1910), 25 okto-
ber. 
779 Övriga var stadsförbundets ordförande Sixten von Friesen därtill ordförande för riksbanks-
fullmäktige. Vice riksbanksfullmäktige Karl Langenskiöld biträdde som sakkunnig. Svenska 
stadsförbundets protokoll, 1909, (SKL). I protokollet står att ordföranden deltog i utarbetandet 
av skrivelsen men namnet står inte utsatt. Ordförande vid den här tiden var Sixten von Frie-
sen, Humble (1958), s. 139. Skrivelsen är undertecknad av Sixten von Friesen, A. Borgström, 
Axel Carlander, Hj. Hulting, Edw. Lindahl, Aug. Ståhlberg, Pehr Swartz och Erik Palmstier-
na. 
780 Svenska städers svävande skuld (1909), nr 1. Styrelsen för Svenska stadsförbundet beslöt 
publicera skrivelsen i skriftserien, enligt Palmstiernas förord till skrivelsen som är daterad den 
3 november 1909. 
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procent eller cirka 73 miljoner kronor.781 Ökningen hade därtill varit kraftig. 
Siffran för 1906 var cirka 17 procent och för 1907 cirka 23 procent. Stock-
holm ökade sin skuldsumma under perioden 1898-1907 från ca 60 miljoner 
till cirka 150 miljoner, en ökning om cirka 150 procent.782  

Palmstierna drog slutsatsen att stadskommunerna hade blivit alltmer be-
roende av den korta upplåningen för att klara sina utgifter.783 I skrivelsen 
sammanfattades den uppkomna situationen med orden: 

Dessa siffror torde tillräckligt klargöra, att flertalet stadskommuner under se-
nare år ansett sig nödsakade att omlägga sin ekonomiska politik till en omfat-
tande kredithushållning.784 

I skrivelsen gjordes ingen närmare analys hur den här situationen hade upp-
kommit.785 Året efter återkom Palmstierna med en ny utredning hur situatio-
nen hade uppkommit.786 I utredningen kom Palmstierna fram till att stads-
kommunernas finansiella problem hade uppkommit genom en ökad upplå-
ning i förhållande till vad de ordinarie skatteintäkterna genererade.787 Under-
sökningarna visade att stadskommunernas uppträdande på 
finansmarknaderna hade bidragit till att fördjupa den finansiella krisen med 
återverkningar på den reala ekonomin. Denna utveckling hade också regi-
strerats av KAA och av Affärsvärlden.788  

Palmstierna bör i egenskap av utredare således tidigt i krisens inledning 
ha kommit på det klara med att stadskommunernas skakiga finansiella läge 
hängde samman med att de agerade på samma sätt som näringslivet på lå-
nemarknaden. När arbetslöshetsfrågan blev allt brännhetare bör Palmstierna 
ha insett att denna skulle drabba i första hand kommunernas ekonomi med 
ökade fattigvårdskostnader som följd. Det är ur denna jordmån som förslaget 
på en fortlöpande översikt över det ekonomiska läget, som skulle ligga till 

                                                      
781 [Palmstierna] (1909), s. 13f. 
782 [Palmstierna] (1909), s. 2.  
783 [Palmstierna] (1909), s. 2, se även tabell 1. Anm. Stockholm saknar värde för 1908. I 
texten finns inga kommentarer till detta men sannolikt hade Palmstierna inga uppgifter om 
Stockholm vid tidpunkten för publikationens tryckande. 
784 [Palmstierna] (1909), s. 4. Palmstiernas kursivering. 
785 I sammanhanget kan erinras om Emil Sommarins skrift om arbetslöshet och arbetslöshets-
försäkring i vilken han kritiserade kommunernas expansion genom upptagande av lån. Kom-
munernas problem hade uppstått på grund av att många ”städer kappats om att bygga – och 
somliga synas nu, då krisen kommit, ha gjort ifrån sig så pass, att inga större företag föreligga, 
eller ock hindras man att taga itu med sådana av hänsyn till den den genom tidigare slösaktig-
het försvårade krediten.” Sommarin (1909), s. 48. 
786 Palmstierna, Erik, (1910), nr 4.  
787 Palmstierna, Erik, (1910), nr 4, s. 6ff. och 12ff. Se tabell 1 över samtliga städers utgifter i 
årsmedeltal för vissa ändamål; sammandrag enligt Statistiska centralbyråns uppgifter, mellan 
åren 1876-1908. Se även tabell 7 som visar stadsfullmäktiges beslutade utgifter avsedda att 
täckas genom lån för åren 1898-1908. 
788 MKAA (1907):2, s. 161. Affärsvärlden (1907), nr 49 A, 5 december, s. 1491. Affärsvärlden 
(1907), nr 50 A, 12 december, s. 1527. 
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grund för en bättre planering av den offentliga verksamheten, växte fram hos 
Palmstierna.  

6.3.2 1909 års interpellationsdebatt: embryot till en 
krisbarometer  
Det första förslaget på något slag av offentligt konjunkturbevakande organ 
går att spåra till interpellationsdebatten i riksdagen 1909 om åtgärder mot 
arbetslöshet. Det var under denna debatt som Erik Palmstierna förde fram ett 
förslag om att inrätta något slag av statlig institution som skulle bevaka det 
ekonomiska läget åt kommunerna.  

Det skedde i samband med civilminister Hamiltons redogörelser för de 
åtgärder som flera kommuner och staten hade vidtagit i början av 1909 för 
att upprätthålla en viss offentlig produktion. Mot detta anförde Palmstierna 
att staten i själva verket hade gjort för lite för kommunerna och att staten 
snarare skjutit över ansvaret till kommunerna att lösa den uppkomna situa-
tionen bäst de kunde. Regeringen hade visat senfärdighet med igångsättandet 
av vissa offentliga arbeten och därmed försvårat det ekonomiska läget för 
särskilt mindre kommuner som för sin försörjning var beroende av en indu-
stri.789 Palmstiernas politiska uppfattning var vid den här tiden att staten hade 
en viktig stödfunktion för stadskommunerna.790  

För Palmstierna var det här en oansvarig statlig politik. De mindre kom-
munernas möjligheter att lösa situationen på egen hand var begränsade, inte 
minst den ökande skuldsättningen hade försvårat detta. Saken blev inte bättre 
av att regeringen förberedde ett lagförslag som syftade till att begränsa den 
kommunala lånerätten. Mindre kommuners möjligheter att lånevägen finan-
siera igångsättandet av tillfälliga offentliga arbeten för att dämpa arbetslös-
heten skulle därmed försvåras.791 Palmstierna gav några exempel på vad sta-
ten skulle kunna ha gjort som att bygga ut järnvägslinjer, fler kaserner etc.  

Det är i det här sammanhanget som Palmstierna framkastade tanken att 
det också låg i statens uppdrag att försöka som han uttryckte det ”varsna” om 
krisens ankomst, och pekade på att staten redan hade ett organ för detta än-
damål, nämligen riksbanken. Palmstierna anförde följande: 

Den arbetslöshet, som nu råder, har emellertid sin orsak väsentligen i den 
ekonomiska kris, som brutit ut öfver hela världen. En sådan arbetslöshet skall 
ju mötas genom anordnandet af stora arbeten. Nu har herr civilministern tyd-
ligt meddelat, att han skjuter öfver ansvaret på kommunerna./…/ Till att möta 
en sådan kris hör till en början att söka varsna, när krisen kommer. Vi har re-
dan nu i riksbanken ett organ, som har till uppgift att öfverskåda hur konjunk-

                                                      
789 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 25. 
790 Palmstierna (1951), s. 41. Palmstierna (1910), 25 oktober, s. 214f. 
791 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 26. 
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turerna växla. Kommunerna sakna organ, genom hvilka de kunna öfverblicka 
arbetsmarknaden, men ett sådant organ ha statsmakterna själva.792  

Här nämnde Palmstierna riksbanken med vars hjälp staten kunde förvarna 
om en växling i konjunkturen under det att kommunerna inte hade något 
organ som kunde fastställa läget på arbetsmarknaden. När det gäller riksban-
ken syftade Palmstierna sannolikt på dess statistiska avdelning.793 Den till-
kom 1906 i syfte att sammanställa statistiska uppgifter för internt bruk794 
men inför 1909 beslöts att ge ut en årsbok för att i en mer överskådlig form 
publicera delar av riksbankens statistik. 795 Årsboken gavs ut första gången i 
maj 1909. 796  

Men det var kommunernas behov av en egen bevakning av arbetsmarkna-
den som Palmstierna efterlyste. Kommunerna hade inga möjligheter till en 
egen bevakning av hur konjunkturen på arbetsmarknaden utvecklade sig, 
alltså måste staten ta ett större ansvar.  

Det bör påpekas att Palmstierna aldrig nämnde KAA och vad KAA hade 
åstadkommit. KAA:s rapporteringen av ställningen på arbetsmarknaden och 
Gunnar Huss promemoria visar att det fanns ytterligare ett organ vid om det 
nämnda organet i riksbanken som följde konjunkturerna. Det är inte säkert 
att Palmstierna vid den här tidpunkten uppfattade KAA:s arbete och Huss 
promemoria på detta sätt. I första hand förefaller det som om Palmstierna 
ville skapa en offentlig debatt om behovet av att inrätta något slag av statligt 
organ för kommunerna, liknande det på riksbanken, med uppgift att följa 
konjunkturen med avseeende på arbetsmarknaden. 

Palmstiernas inlägg visar på en begynnande insikt om behovet av en ra-
tionell politik mot arbetslöshet. Att veta tidpunkten för när konjunkturom-
fördelade arbeten skulle sättas in var viktigt. Det räckte inte med att staten 
sköt till ytterligare medel till kommunerna för nödhjälpsarbeten eller igång-
satte planerade offentliga arbeten. I grunden är Palmstiernas debattinlägg 
ämnat att undvika ad-hocmässiga åtgärder. Även om det inte sades rent ut 
under interpellationsdebatten 1909 efterfrågade Palmstierna något slag av 

                                                      
792 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 25. 
793 Palmstierna kan ha hämtat uppgiften om riksbankens roll för att följa konjunkturen av Eli 
Heckscher. Heckscher hade i sitt föredrag 1906 inför CSA-kongressen pekat på att riksbanken 
hade en anställd statistiker med uppdrag att följa konjunkturutvecklingen. Se: Heckscher 
(1907), s. 235 ff. 
794 Kommittén ang förbättrat anordnande av Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 In-
komna uppgifter från ämbetsverk. Riksbankens statistiska afdelning. Uppgiftslämnare: fil dr 
Fredrik Grönwall, 27 september 1909, RA. Av uppgifterna att döma utgjordes avdelningen av 
inalles fyra personer, förutom Fredrik Grönwall, Ivar Hultman och två kvinnliga biträden 
Ester Krapelien och Signe Nitzelius. 
795 Årsbok (1909).  
796 Kommittén ang förbättrat anordnande av Sveriges officiella statistik, YK 11, vol. 3 In-
komna uppgifter från ämbetsverk. Riksbankens statistiska afdelning. Uppgiftslämnare: fil dr 
Fredrik Grönwall, 27 september 1909, RA. 
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offentligt organ som för kommunernas räkning följde det aktuella läget i 
konjunkturen.  

6.3.3 Den statistiska kontexten: det franska spåret 
Idéhistoriskt går det att spåra Palmstiernas krisbarometerförslag till utveck-
lingen av de ekonomiska barometrarna på 1880-talet och hur dessa skulle 
kunna användas som underlag till en ekonomisk politik mot arbetslöshet. 
Här spelade inte minst franska statistiker och ekonomer en roll (se avsnitt 
2.4).  

En viktig källa för Palmstierna var ett par franska förslag på en krisbaro-
meter mot arbetslöshet,797 vilka inte har presenterats närmare i svensk eko-
nomisk-historisk forskning. Hur Palmstierna blev bekant med dem är höljt i 
dunkel men samtidigt måste man ha klart för sig att det rörde sig om officiel-
la dokument.798 Palmstierna kan både ha läst refererat av utredningarnas in-
nehåll och ha haft tillgång till dem men han kan också ha blivit informerad 
om deras existens genom KAA.799 Det ingick i KAA:s arbetsuppgifter att 
följa vad som gjordes internationellt på arbetsmarknadens område. Det är väl 
heller inte orimligt att anta att de franska förslagen var kända inom en snäv 
krets av statistiker och ekonomer i Sverige. I vilket fall förefaller Palmstier-
na ha varit den förste som introducerade de franska förslagen för en större 
publik i Sverige. 

Upprinnelsen till dem går tillbaka dels till det första internationella stati-
stikmötet i Rom 1887, dels till de ekonomisk-statistiska studier av den eko-
nomiska och finansiella utvecklingen i Frankrike, England m.fl. länder som 
statistikern och ekonomen Clément Juglar hade ägnat sig åt sedan mitten av 
1850-talet, liksom i hög utsträckning William S. Jevons. Under Rommötet 
framfördes ett förslag av den österrikiske statistikern och ekonomen Frans 
Xavier de Neumann-Spallart att införa en ekonomisk barometer med vars 
hjälp det ekonomiska tillståndet eller läget i ett land skulle kunna beskri-
vas.800 Idén togs upp och vidareutvecklades av statistikern och ekonomen 
Alfred de Foville. de Foville presenterade kort efter mötet i Rom ett utkast 
till en fransk ekonomisk barometer 1888.801 Barometern bestod av trettiotvå 
indikatorer vilka var för sig och sammantagna visade konjunkturförändring-

                                                      
797 Notice sur la périodicité des crises économiques et ses rapport avec l’exploitation des 
chemin de fer francais (1908). Rapports sur les indices des crises économiques et sur les 
mesures financières propres à atténuer les chômages (1908-1911), Paris. Det senare finns 
mycket kort presenterat i Sociala meddelanden, (1912):5, s. 387ff. 
798 Mig veterligt finns de inte på något svenskt bibliotek. Jag har lånat in dem från europeiska 
bibliotek.  
799 KAA:s arkiv tycks inte innehålla några uppgifter om de franska förslagen. 
800 Neumann-Spallart (1887), s. 150-159. Neumann-Spallart var välkänd bland svenska sta-
tistiker under sin tid. Sundbärg (1899) s. 14. Flodström (1901), s. 58. Wagemann (1930), s. 
122. Hellroth (2000), s. 38ff. 
801 Foville (1888): 5, s. 243-249. Wagemann (1930), s. 125-127. Armatte (1992): 1-2, s. 102ff. 
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arna åren 1877-1887.802 Tillsammans gav de en överblick av den ekonomiska 
situationen vid en viss tidpunkt.803 Liknande barometrar konstruerades däref-
ter av italienska ekonomer och statistiker.804 Både Neumann-Spallart och de 
Foville var kända i Sverige.805 Det bör påpekas att detta sätt att använda stati-
stiken hade uppmärksammats i Sverige vid den här tiden.806 

Barometerkonstruktionerna, särskilt de Fovilles,807 uppmärksammades av 
Clément Juglar.808 Juglar är i doktrinhistoriska sammanhang känd för att med 
hjälp av omfattande ekonomisk och finansiell statistik från ett flertal länder 
sedan 1820-talet ha beskrivit och namngivit de faser som karakteriserade ett 
ekonomiskt förlopp: uppgångsfasen (période prospère), den kritiska fasen 
eller övergångsfasen (crise), likvideringsfasen (liquidation) och åter upp-
gångsfasen.809  

Krisen – övergångsfasen - kännetecknades enligt Juglar av två saker: en 
allmän uppgång i alla de ekonomiska variablerna med starka spekulativa 
inslag strax för vändningen och ett plötsligt abrupt slut som dock varade en 
kortare tid. Juglar koncentrerade sig på att hitta när de olika indikatorerna 
nådde sin topp och sin botten. I de diagram Juglar använde för att grafiskt 
illustera förloppen hade han enbart markerat när indikatorerna nådde sina 
maximi- och minimipunkter.810 Genom att jämföra dessa punkter med var-
andra försökte Juglar spåra eventuella ledande indikatorer. Tidiga tecken på 
en kommande kris ansåg Juglar bäst studerades genom att följa diskontot och 
bankernas metallkassas förändring i förhållande till den utelöpande sedel-
stocken.811 Enligt Juglar var en kris nära förestående när bankernas kassare-
server var ansträngda samtidigt som diskontot stod högt; diskontots stegring 
hängde ihop med bankernas behov av att hejda en fortsatt minskning av kas-
sareserven.812 Det räckte således att följa och jämföra ett fåtal monetära indi-

                                                      
802 I tabellen ingick bland annat förändringar i antalet skickade post och telegrafmeddelande, 
produktion och konsumtion av stenkol, järnvägarnas godstransporter och bruttoinkomster, 
Paris Clearing-House, dvs. förändringar i antalet växeltransaktioner mellan olika banker, 
konkurser m.fl. 
803 Tabellen med indikatorerna är tryckt i färg för att stärka den visuella effekten. Att trycka 
tabellen i färg understryker den betydelse frågan om konstruktioner av ekonomiska baromet-
rar hade fått. 
804 Benini (1892), serie seconda, vol. iv, s. 131ff. Panteleoni (1892), s. 1067ff. 
805 Se Nationalekonomiska föreningens förhandlingar (1887), s. 124f. 
806 Som exempel kan nämnas de föredrag som hölls i Nationalekonomiska föreningen av J.H. 
Palme 1887. Palme (1887). Ytterligare exempel utgör de återkommande årliga översikterna i 
Nationalekonomiska föreningen på 1890-talet om det ekonomiska och finansiella läget. Mel-
lan åren 1906 och 1908 publicerade Isidor Flodström sina ekonomisk-statistiska återblickar i 
Ekonomisk Tidskrift med liknande innehåll. 
807 Juglar kommenterade Fovilles bidrag 1888 i mycket positiva ordalag, särskilt den färglag-
da tabellen, vilken tydligt visade de olika variablernas utveckling och deras ömsesidiga bero-
ende, Juglar (1888): 5, s. 171. 
808 Juglar (1967), s. 498ff. 
809 Gilman (1991), s. 294f. 
810 Juglar (1967), se exempelvis s. 154-155. 
811 Juglar (1862), s. 1ff. Juglar (1967), s. 192-193 samt sidan 505. 
812 Juglar (1866). Juglar (1879), 30 septembre, s. 346-348, samt Juglar (1967), s. 189ff. 
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katorer för att snabbt få en bild av hur det ekonomiska och finansiella läget i 
ekonomin hade utvecklats och skulle utvecklas. 813 Juglars och de Fovilles 
arbeten kom att spridas till en större publik i Frankrike i början av 1900-
talet.814 Dessa tidiga barometerkonstruktioner kom att utgöra stommen i två 
franska statliga utredningar om åtgärder mot arbetslöshet som tillsattes i 
samband med krisen 1907: Järnvägskommissionen och Arbetslöshetskom-
missionen.815 

Järnvägskommissionen fick i uppgift att studera vilka möjligheter som 
fanns till en bättre planläggning av olika fasta investeringar,816 i konjunktur-
utjämnande syfte. 817 Kommissionen konstaterade att dessa vanligen företogs 
under en högkonjunktur i stället för en lågkonjunktur då investeringskostna-
derna var lägre. För att underlätta en bättre planläggning av investeringarna 
studerades möjligheterna att förutsäga den ekonomiska utvecklingen.818 Ett 
stort antal variabler och deras uppträdande över tiden undersöktes, bland 
andra större bankers värdeportföljer, den månatliga utrikeshandeln, handeln 
med råvaror och Sauerbecks prisindex.819 Sauerbecks prisindex för råvaror 
till industrin ansågs vid den här tiden vara den bästa mätaren på en kris i 
antågande. Det var således möjligt att göra en bedömning av det aktuella 
läget vilket skulle underlätta för järnvägarna att sprida sina investeringar 
över en konjunkturcykel.820 Man underströk emellertid att det inte utan vida-
re gick att förutse ekonomins utveckling. Det kunde endast vara fråga om 
sannolika bedömningar.821  

Arbetslöshetskommissionens tillblivelse går att spåra till november 1907. 
Då framfördes ett förslag i franska parlamentet om att utreda möjligheten att 
i tid konjunkturomfördela offentliga arbeten.822 En kommission föreslogs bli 
inrättad inom det franska arbetsministeriet823 med uppgift att bevaka kon-

                                                      
813 Juglar (1967), s. 501-503. 
814 Siegfried (1906): 6, 15 décembre, s. 823 ff. Francois (1909), s. 542 ff. Den franske ekono-
men Jean Lescure berörde också i sitt huvudarbete från 1907 den ekonomiska statistikens 
betydelse som instrument för att uppskatta en kris ankomst. Texten är allmänt hållen och 
Lescure omnämns inte heller av Palmstierna i samband med förslaget på en krisbarometer. 
Lescure (1907), s. 608ff. 
815 Notice (1908). Se: Rapports (1908-1911). De förslagen går att placera in i en fransk tradi-
tion av bekämpande av arbetslöshet genom inrättandet av offentliga arbeten. Blaug (1985), s. 
672. 
816 I Frankrike svarade staten vid den här tiden för de fasta investeringarna under det att själva 
driften av järnvägstrafiken sköttes av privata bolag på koncession. Waara (1980), s. 59f. 
817 Notice (1908). Kommittén tillkom på initiativ av den franske arbetsministern Viviani. 
Undersökningen utfördes av la Direction du contrôle commercial des chemins de fer 1908. 
René Viviani, 1863-1925, fransk arbetsminister under regeringen Clemenceau, vänsterman 
och en av grundarna till tidningen l’Humanité.  
818 Caron (1970), s. 323-324. 
819 Notice (1908), s. 34. Se: Sauerbeck (1886). 
820 Notice (1908), s. 41. 
821 Enligt Jean Lescure handlade det aldrig om att göra exakta bedömningar. Lescure (1909), 
s. 852-853.  
822 Topalov (1994), s. 404. 
823 Franska arbetsministeriet tillkom den 23 oktober 1906, se: Lespinet-Moret (2007), s. 298. 
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junkturen på arbetsmarknaden. Det rörde sig inte om att etablera någon form 
av konjunkturinstitut utan kommissionen skulle vara ett rådgivande organ. 
Den skulle sammanträda regelbundet för att diskutera såväl det aktuella läget 
i konjunkturen som att finna metoder för att förebygga arbetslöshet. Kom-
missionen tillsattes formellt den 31 mars 1908, men kom aldrig att få någon 
större praktisk betydelse.824 Flera ledande franska statistiker deltog i utred-
ningen, bland andra Jacques Siegfried, Alfred Neymark och Lucien March 
som de mest namnkunniga.825 Någon av de mer namnkunniga ekonomerna 
förefaller inte att ha deltagit.826  

Arbetslöshetskommissionens uppdrag var att ta fram förslag som syftade 
till att förebygga och att mildra effekterna av arbetslöshet,827 alltså snarlikt 
det uppdrag Gunnar Huss hade fått hösten 1908. Den fråga arbetslöshets-
kommissionen ställde sig var: ”existe-t-il des signes révélateurs de la dé-
pression prochaîne?”828 (Finns det tecken som avslöjar en annalkande de-
pression?). Efter att ha gått igenom och studerat ett stort antal statistiska 
variabler kom kommissionen fram till åtta särskilt betydelsefulla markörer 
för den så kallade ekonomiska meteorologin – la météorologie économique: 
diskontots utveckling hos Banque de France i förhållande till dess metallkas-
sa, priser över råvaror, livsmedelsproduktion, utrikeshandeln, stenkolskon-
sumtionen, tackjärnpriserna, järnvägstrafiken samt arbetslösheten inom in-
dustrin.829 

Kommissionen delade Juglars uppfattning när det gällde sambandet mel-
lan metallkassan och diskontot. Förändringar i dessa två variabler var till-
räckliga för att förstå och tolka den ekonomiska utvecklingen. Metallkassans 
(encaisse métallique) eller guldkassans förändring liksom diskontots föränd-
ring gav en tydlig signal om riktningen på ekonomin. En minskande metall-
kassa var ett tecken på en ökande kreditgivning samtidigt som minskningen i 
sig signalerade en möjlig höjning av diskontot för att dämpa guldutflödet. 
Kommissionen hävdade således att det var möjligt att med hjälp av finansiel-
la indikatorer förvarna om en vändning i konjunkturen.830 Men de finansiella 
indikatorerna behövde kompletteras med uppgifter om den allmänna prisut-

                                                      
824 Tournerie (1971), s. 295. Se: Sociala meddelanden (1912), nr 5, s. 387. 
825 Rapports (1908-1911), s. 7f. 
826 Nationalekonomen Albert Aftalion nämns bland en av dem som inte deltog. Tournerie 
(1971), s. 295, fotnot 263. 
827 Se: Rapports (1908-1911), Paris. Kommissionen tillsattes av Viviani. Det rör sig egentli-
gen om tre utredningar, publicerade mellan åren 1908 och 1911.  
828 Rapports (1908-1911), s. 13. Kommissionen skriver följande: ”dans la multiplicité des 
phénomènes qui s’enchaînent et se conditionnement les uns les autres, existe-t-il des signes 
révélateurs de la dépression prochaîne”? Warren M. Persons citerade denna mening i en känd 
artikel om konstruktionen av ekonomiska barometerar. Se: Persons (1916, December), s. 740. 
Enligt Persons fångade citat huvudsyftet med alla ekonomiska barometrar. Också i modern tid 
åberopas de franska undersökningarna av konjunkturforskare, se: Makridakis,Wheelwright, 
Hyndman (1998), s. 83. 
829 Rapports (1908-1911), s. 39. Hänvisningar till meteorologin var vanliga vid den här tiden. 
830 Rapports (1908-1911), s. 17. 
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vecklingen samt handeln, jordbruket, industrin och arbetslösheten. Den sena-
re faktorn, arbetslösheten, ansåg man vara en viktig indikator på styrkan i 
konjunkturen.831  

Kommissionen visade i sina diagram enbart de ekonomiska indikatorer-
nas maximi- och minimipunkter för att tydligt markera vändpunkterna i kon-
junkturen, i linje med Juglars metod.832 Jämförelsen mellan indikatorerna gav 
en bild av hur ekonomins olika delar utvecklades i förhållande till varandra. 
Genom att jämföra indikatorer på detta sätt var det således möjligt att upp-
skatta vändpunkterna för en eller flera av dem. För att kunna bevaka kon-
junkturen kontinuerligt rekommenderades en regelbunden publicering av de 
åtta indikatorerna.833 Denna bevakning kom igång 1908.834 

Några ord bör till sist sägas om den engelska Minority Report som Palm-
stierna aldrig kom att beröra i detta sammanhang men som har fått stort ut-
rymme i svensk arbetsmarknadspolitisk forskning (se avsnitt 1.2). I Minority 
Report finns ett förslag om en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten, 
utarbetat av den engelske statistikern Arthur Bowley. Bowley’s förslag 
byggde på att staten skulle avstå från en del av sina planerade utgifter under 
en högkonjunktur och istället fondera dessa medel till att användas under 
sämre tider i syfte att utjämna konjunktursvängningarna.835 Ett problem som 
nämns i sammanhanget var enligt Beatrice Webb svårigheten att närmare 
precisera omslaget i konjunkturen: “What is needed in the lean years, which 
we must expect to recur once or twice in every decade, though we cannot yet 
accurately predict their dates - what is required as much for the skilled men 
as for the labourers - is some means of keeping the demand for their services 
at a uniform level.” 836 Bowley föreslog att konjunkturomfördelade arbeten 
skulle igångsättas när den i England nyligen inrättade National Labour Ex-
change’s arbetslöshetsindex närmade sig 4 procent.837 Bowley angav här en 

                                                      
831 Rapports (1908-1911), s. 36-37. Kommissionen skriver i sin rapport ”Observer la 
proportion des chômeurs, c’est mesurer en quelque manière l’intensité des affaires”. Kommis-
sionen anmärkte att det var svårt att få tillförlitlig fransk statistik över arbetslösheten. Enligt 
kommissionen mättes arbetslösheten endast en gång per år. Uppgifterna om arbetslöshet 
hämtades i regel från fackföreningsrörelserna vars statistik var brisfällig. För att i någon mån 
kompensera för denna osäkerhet ansåg kommissionen att jämförelser med den av Board of 
Trade publicerade brittiska arbetslöshetsstatistiken var nödvändig. Här åsyftades sannolikt  
Board of Trades Labour Gazette. Mätningar av arbetslösheten och uppskattandet av dess 
omfattning var således något nytt kring sekelskiftet. 
832 Morgan (1996), s. 41ff. 
833 Rapports (1908-1911), s. 39-49. 
834 Se: Bulletin de statistique et legislation comparée 32 (1908), s. 333ff. 
835 Public Organisation of the Labour Market (1909), s. 281. McBriar (1987), s. 276. McBriar 
(1962), s. 49. 
836 Public Organisation of the Labour Market (1909), s. 281.  
837 Public Organisation of the Labour Market (1909), s. 283. Bowley’s förslag var dock ingen 
nyhet i den engelska debatten. År 1899 hade statistikern Georg Wood framfört ett liknande 
förslag. Wood föreslog att då den inrapporterade arbetslösheten från fackföreningarna över-
steg 5 procent befann sig ekonomin i en depression och det offentliga skulle sätta in åtgärder. 
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norm för när konjunkturomfördelade arbeten skulle kunna sättas in. Men 
något konkret förslag om att inrätta något slag av offentligt organ för att följa 
konjunkturen, som det franska, finns inte vad jag ha kunnat se i rapporten.  

I den här kontexten kan nämnas ytterligare statistiska inspirationskällor 
till krisbarometern. Mellan åren 1906 och 1908 publicerade Isidor Flodström 
en serie årliga ekonomisk-statistiska återblickar över den svenska konjunk-
turutvecklingen de föregående åren.838 Det principiella tillvägagångssättet för 
Flodström var att följa varje ekonomisk variabel ett antal år för att se hur den 
hade förändrats över tiden och hur den samvarierade med andra variabler. 
Det finns indikationer i Palmstiernas memoarbok Ett brytningsskede på att 
denne var förtrogen med Flodströms arbete. Palmstierna omnämner Flod-
ström i memoarboken som en som ”plägade ge oss uppgifter”.839 Samman-
hanget här var en proposition om arvsskatt 1910 lagd av finansminister 
Swartz. Palmstierna skriver att ”Jag hjälpte Kobb till hans anförande med en 
del siffermaterial, och båda stodo vi i förbindelse med dr Isidor Flodström, 
som plägade ge oss uppgifter.” Palmstierna och Flodström samarbetade ock-
så i en motion 1911 som rörde den officiella statistikens organisation. Flod-
ström var sakkunnig.840 Hypotetiskt kan Palmstierna också ha inspirerats av 
de av SCB 1907 utgivna statistiska meddelandena i Statistisk Tidskrift. 841 
Palmstierna hänvisade dock inte explicit till denna i sin argumentation för en 
krisbarometer. Ekonom-historikern Otto Steiger har påpekat hur väl bevand-
rad Palmstierna var i den konjunkturteoretiska litteraturen.842  

6.4 Sammanfattning och diskussion 
Kapitel 6 har behandlat de yttre omständigheterna kring krisbarometerns 
tillkomst. En viktig faktor var den ökande efterfrågan på framförhållning i 
den offentliga produktionen i syfte att underlätta en konjunkturomfördelning 
av offentliga arbeten. Frågan kom att bli alltmer politisk från slutet av 1880-
talet. Efter CSA-kongressen 1906 hade frågan förts upp på den politiska 
dagordningen och kom att ingå i det offentliga samtalet om åtgärder mot 
arbetslöshet mellan åren 1908 och 1912.  

Behovet av en fortlöpande bevakning av konjunkturen uppkom som en 
respons på 1907 års kris. Konstaterandet bygger på en genomgång av riks-

                                                                                                                             
Se: Wood (1899), December, s. 639-675, särskilt s. 661. Alden (2010) s. 46f. Se även: Topa-
lov (1994), s. 391-392. 
838 Flodström (1906). Flodström (1907). Flodström (1908).  
839 Palmstierna (1951), s. 137. 
840 1911 års riksdag, 3 februari, MAK, nr 275, om skrifvelse till Kungl. Maj:t i fråga om 
omgestaltning af rikets officiella statistik, Erik Palmstierna, Gustaf Kobb, i motionens syfte 
instämmer Axel Schotte, samt i motionen bifogat uttalande av Isidor Flodström över Statistis-
ka kommitténs betänkande. 
841 Statistiska meddelanden (1907), nr 2. 
842 Steiger (1971), s. 112, fotnot 154. 
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dagsdebatterna om krisens effekter på framförallt arbetslösheten, från åren 
1908 fram till 1912. Den problemformulering som olika riksdagsledamöter 
gjorde kan sammanfattas på följande sätt. Konjunkturomslaget drabbade 
staten, kommunerna och det enskilda näringslivets verksamheter samtidigt. 
Stat, kommun och näringsliv hade alla agerat simultant i sina investeringsbe-
slut och därmed samtidigt kommit att konkurrera om likvida medel och in-
köp av olika slag av materiel och efterfrågan på arbetskraft hade stigit, med 
kraftiga kostnads- och lönestegringar som följd. Den ekonomiska krisen 
1908 tydliggjorde de uppkomna problemen när konjunkturen kraftigt gick 
tillbaka. Arbetslösheten kom plötsligt och fordrade åtgärder.  

Krisen hade blottat ett behov av en bättre planläggning av offentlig pro-
duktion. Det fanns flera skäl till det. Ett var att med hjälp av konjunkturom-
fördelade arbeten minska arbetslösheten under en lågkonjunktur, ett annat 
var att minska konkurrensen mellan det offentliga och näringslivet om ar-
betskraft, råvaror och materiel samt krediter under en högkonjunktur i syfte 
att reducera kostnaden för dessa produktionsfaktorer. Fördelarna med en 
sådan omfördelningspolitik var många; en hög arbetslöshet kunde minskas 
samtidigt som kostnaderna för inrättandet av nödhjälpsarbeten, ökad fattig-
vård, ökad social oro etc. reducerades. En utjämning av konjunktursväng-
ningarna bidrog också till att dämpa överhettningstendenser i konjunkturen 
vilket var positivt för kreditmarknaden som annars lätt blev ansträngd under 
en högkonjunktur. 

Erik Palmstiernas krisbarometerprojekt antogs ha vuxit fram ur de analy-
ser han kom att göra av stadskommunernas finansiella och ekonomiska pro-
blem som följde av krisen 1907. Precis som många andra aktörer hade stads-
kommunerna kraftigt ökat sin kortfristiga upplåning under högkonjunkturen 
och när konjunkturen vände ned stod flera av stadskommunerna med stora 
skulder – stadskommunernas svävande skuld kom i fokus. Det synkrona 
beteendet bland flera aktörer inom näringslivet, bankerna, kommunerna och 
staten var upphovet till detta.  

En central inspirationskälla var också utvecklingen av de ekonomiska ba-
rometrarna. Krisbarometern ingick som en del i denna ekonomisk-statistiska 
kontext. Den direkta inspirationen kom från den av franska arbetsministeriet 
framtagna krisbarometern 1908-1909. Utöver detta hade också Gunnar Huss 
promemoria fått illustrera vad som hade åstadkommits inom den svenska 
statsförvaltningen. 

En första antydan till ett förslag om en krisbarometer kan spåras till 1909 
års riksdag. Det var då Palmstierna framförde ett behov av något slag av 
statlig institution med det explicita uppdraget att bevaka konjunkturen. Syf-
tet var att att uppskatta den sannolika tidpunkten för en svängning i den, 
vilket skulle gagna kommunerna i deras planering av olika åtgärder mot 
arbetslöshet.  
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Kapitel 7 Palmstiernas projekt: krisbarometern 
1910-1912 

7.1 Inledning 
I föregående kapitel undersöktes varför behovet av en allmän bevakning av 
konjunkturen uppkom. Föreliggande kapitel utgör mittdelen av den narrativa 
framställningen. Det tar upp Palmstiernas förslag i riksdagen på en fortlö-
pande översikt av den ekonomiska situationen, den så kallade krisbarome-
tern, och följer frågans gång fram till beslut om utredning 1912. Även för-
slagets mottagande utanför riksdagen behandlas. Förslaget förelades riksda-
gen första gången som ett utskottsinitiativ i AKTU, den 25 april 1910,843 och 
som en motion året efter,844 som svar på förslagen om en bättre planläggning 
av offentliga arbeten för att motverka arbetslöshet under lågkonjunktur.  

Förslaget på en krisbarometer behandlas utifrån Palmstiernas problem-
formulering och intentioner. I kapitel 7 undersöks vad för slag av ekonomisk 
statistik som enligt Palmstierna var nödvändig för att realisera en fortlöpande 
statistisk bevakning av det ekonomiska läget och hur den skulle ställas sam-
man. Vilken sakkunskap de rekryterade skulle ha är viktig i sammanhanget. 
Skulle bevakningen av konjunkturen göras av statistiker, och fordrades det 
nationalekonomisk sakkunskap? En central fråga är vilken del av statsför-
valtningen som skulle ansvara för produktionen av statistiken. Det franska 
förslaget som Palmstierna kom att åberopa hade föreslagit att en för ändamå-
let inrättad kommission inom det franska arbetsministeriet skulle få i uppgift 
att bevaka konjunkturen på arbetsmarknaden. Ansåg Palmstierna att något 
motsvarande skulle inrättas inom den svenska statsförvaltningen och hur 
skulle den i så fall inrättas? Palmstierna hade antytt under interpellationsde-
batten 1909 att riksbanken hade en organisation för att kunna följa konjunk-
turen. Däremot åberopade han aldrig KAA:s bevakning av arbetsmarknaden 
eller Huss promemoria som en tänkbar förebild. Kom Palmstierna att föreslå 
att krisbarometern skulle förläggas till riksbanken eller kom han att föra fram 
KAA som den organisatoriska hemvisten för den? En aspekt i detta sam-

                                                      
843 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande nr 38, (Erik Palmstierna), ”angående en 
inom kammaren väckt motion om om skrifvelse till Kungl. Majt angående sådan planläggning 
af statens och kommunernas arbeten, att vid upp-kommande allmännare arbetslöshet största 
möjliga antal arbetare må kunna beredas arbete.” 
844 1911 års riksdag, 16 januari, andra kammaren, motion nr 19, om skrivelse till Kungl. Maj:t 
angående publicerande av en fortlöpande översikt av den ekonomiska situationen. 
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manhang är om de föreslagna förändringarna inom statsförvaltningen kom 
att spela en roll för krisbarometerns placering inom statsförvaltningen. Slut-
ligen undersöks hur förslaget mottogs utanför riksdagen.  

7.2 Krisbarometern inför riksdagen 1910-1912 
Det var Palmstierna som drev hela krisbarometerprojektet.845 Det gjordes 
under en period då han hade fått det viktiga förtroendeuppdraget att leda 
AKTU i dess behandling av bland annat de viktiga arbetsmarknadsfrågor-
na,846 exempelvis AKTU:s behandling av Wavrinskys på nytt framförda för-
slag om att utreda arbetslösheten i Sverige.847 Det var i egenskap av talesman 
för AKTU som Palmstierna föreslog att låta utreda behovet av en krisbaro-
meter.848  

Hur krisbarometern växte fram från en idé hos Palmstierna till färdigt för-
slag är svårt att fastställa. Palmstiernas memoarbok Ett brytningsskede ger 
lika lite som hans arkiv någon direkt vägledning. Krisbarometern omnämns 
av Palmstierna i den delen av memoarboken som behandlar riksdagsåret 
1910:  

En begynnande utredning företogs angående de ekonomiska krisernas natur 
med särskild hänsyn till arbetslösheten, något som föranledde en motion näs-
ta år angående upprättandet av en s.k. krisbarometer. Jag deltog uti grundläg-
gandet av en dylik hos kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik, mitt 
första ”sakkunnige”-uppdrag, tror jag.849  

Här presenteras krisbarometern som ett svar på de ekonomiska krisernas 
natur med avseende på arbetslösheten. Vad det är för utredning som avses är 
inte lätt att svara på men antagligen är det Palmstiernas egen utredning om 
möjligheten att använda en krisbarometer som ett statistiskt instrument för 
att underlätta en konjunkturomfördelning av offentlig produktion, och som 
framlades i AKTU 1910.  

                                                      
845 Cassel (1940), s. 135f. Cassel antyder i sin memoarbok att förslaget på att inrätta en krisba-
rometer helt och hållet var Palmstiernas idé. 
846 Se: 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande nr 38, ”om skrifvelse till Kungl. 
Majt angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att vid uppkomman-
de allmännare arbetslöshet största möjliga antal arbetare må kunna beredas arbete”. 1910 års 
riksdag, 12 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 32, ”om skrivelse till Kungl. Maj:t angående 
utredning rörande arbetslösheten i Sverige m.m.” 
847 1910 års riksdag, 12 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 32. 
848 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande nr 38. 
849 Palmstierna (1951), s. 146f. 
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Förslaget, eller AKTU:s yttrande som det formellt var frågan om, var ett 
konkret svar på Ernst Blombergs med fleras motion 1910.850 Palmstiernas 
förslag kan delas upp i två delar. I första delen presenterades krisbarometern 
med en genomgång av de indikatorer som enligt Palmstierna skulle förvarna 
om en växling i konjunkturen.851 Den andra delen innehöll ett förslag om hur 
själva konjunkturomfördelningen av de offentliga arbetena skulle göras av 
den statliga och kommunala förvaltningen med ledning av den information 
som krisbarometern gav om det aktuella läget i ekonomin. 

För Palmstierna gällde det att övertyga riksdagen att krisbarometern verk-
ligen var det statistiska instrument som skulle underlätta en omfördelning av 
planerad offentlig produktion. Att redogöra för vilka indikatorer som skulle 
ingå och varför var givetvis den viktigaste pedagogiska uppgiften för honom. 
En annan viktig fråga rörde vilken kapacitet som fanns inom statsförvalt-
ningen för att åstadkomma vad Palmstierna önskade. Fordrade det en ut-
byggnad av den officiella statistiken? Slutligen, hur tänkte sig Palmstierna 
att en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten skulle genomföras på 
det politiska planet?  

Huvudproblemet för Palmstierna låg ju i att identifiera de kännetecken, 
som med hans eget uttryck från 1909 skulle varsna om ett omslag i konjunk-
turen. 852 Palmstierna medgav att svårigheterna var stora att beräkna en låg-
konjunkturs inträdande. Det fordrade ingående kunskaper om de ekonomiska 
krisernas förlopp853 men det betydde inte att det var omöjligt. Det gick att 
åstadkomma genom systematiska studier av olika statistikserier över exem-
pelvis den allmänna prisnivån, varuomsättningen, räntans variationer, den 
fasta kapitalbildningen m.m.  

I sammanhanget hänvisade Palmstierna till den franska järnvägskommit-
téns och arbetslöshetskommisionens utredningar.854 Dessa visade att det var 
fullt möjligt att med hjälp av ett urval ekonomiska indikatorer uppskatta 
sannolikheten för ett konjunkturomslag. För Palmstierna utgjorde de franska 
förslagen det vetenskapliga argumentet för inrättandet av en krisbarometer 
och han redogjorde utförligt för innehållet i dem. Palmstierna åberopade 
främst den franska arbetslöshetskommissionen när det gällde vilka indikato-
rer som var väsentliga med avseende på tidiga signaler: diskontots utveck-
ling hos Banque de France i förhållande till metallkassan och den allmänna 
prisutvecklingen. Vid sidan av dessa fanns ytterligare ett antal indikatorer.  

I frågan hur själva den sannolika beräkningen skulle göras hänvisade 
Palmstierna till den franska järnvägskommissionens rapport. Kommissionen 

                                                      
850 Både debatten om arbetslösheten och Erik Palmstiernas förslag refererades av Järnarbeta-
ren dock utan kommentarer, se: Järnarbetaren (1910): 15, 16 april och Järnarbetaren (1910): 
18, 7 maj. 
851 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 5f. 
852 1909 års riksdag, 1 april, interpellation, andra kammaren, nr 36, s. 25. 
853 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 5. 
854 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 5-6. 
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hade begagnat sig av grafiska bilder eller diagram som vi skulle säga idag 
för illustera hur olika statistikserier förändrades över tiden. Det gick enligt 
kommissionen att med vägledning av dessa kurvor sluta sig till på ett unge-
fär var i konjunkturförloppet de låg och härigenom förutse, ”om närings-
verksamheten kommer att ökas eller minskas”.855 

De franska utredningarna belyste fransk ekonomi. Hur skulle då en kris-
barometer för den svenska ekonomin se ut? Vilka indikatorer skulle ingå, 
och inte minst vilka skulle kunna anses ge tidig information om ett omslag i 
konjunkturen? Palmstierna illustrerade sin argumentation med ett exempel 
på tio indikatorer eller kännetecken, som han kallade dem, för åren 1870-
1909. Längs med diagrammets x-axel där årtalen hade satts ut hade Palmsti-
erna också markerat lågkonjunkturerna med svarta rektanglar, allt för att 
underlätta tolkningen av svängningarna i konjunkturen. För att illustrera hur 
en förvarning om en svängning i konjunkturen skulle kunna identifieras vi-
sade han grafiskt hur dessa tio kännetecken rörde sig mot sina maximi- eller 
minimipunkter. Att närmare fastställa vilka kännetecken som skulle ingå 
fordrade större vetenskapliga undersökningar.856  

 

 
Bild 4. 1910 års riksdag, 22 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, sid. 11.  

                                                      
855 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 7. 
856 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 10. 
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De indikatorer som ingick i framställningen var, sett uppifrån högra hörnet: 
världens tackjärnsproduktion, tackjärnspriser i Hamburg, sammanlagda me-
del-engros-pris för 13 olika slags födoämnen och råvaror å Stockholms börs, 
Sveriges handelsomsättning med utlandet (kr), ton gods per bankm. å statens 
järnvägar, arbetssökanden på 100 lediga platser vid förmedlingsanstalterna, 
Svenska Riksbankens medeldiskonto, medeldiskonto för Riksbankerna i 
England, Frankrike och Tyskland, svenska riksbankens clearing (kr), Sauer-
becks index för råvaror och födoämnen, samt lågkonjunkturer i Sverige.  

För att underlätta tolkningen av diagrammet hade Palmstierna ritat kur-
vorna på ett linjerat papper. Indikatorernas rörelse mot sina maximi- eller 
minimipunkter jämfördes med tidpunkten för de goda och sämre tidernas 
inträdande. Där kurvorna generellt pekar nedåt har Palmstierna sett en låg-
konjunktur. Linjeringen i diagrammet underlättar jämförelsen mellan indika-
torerna och därmed bedömningen av sannolikheten för en växling i konjunk-
turen. Någon skala på y-axeln finns dock inte angiven vilket försvårar jämfö-
relsen mellan kurvorna med avsende på deras amplituder. Men syftet för 
Palmstierna var inte att mäta produktionsökningar, prisstegringar etc. i sig 
utan att fastställa när de individuella indikatorerna nådde sina toppar och 
bottnar, om det skedde samtidigt eller med olika tidsförskjutningar. 

Indikatorer var försedda med kommentarer av Palmstierna om deras bety-
delse för att uppskatta en svängning i konjunkturen: första indikatorn överst 
till höger, världens tackjärnsproduktion, började sjunka något strax före kri-
serna i Sverige.857 Tackjärnspriset i Hamburg kunde användas för att förvar-
na om en konjunkturväxling. Statistiken över sammanlagda medel-engros-
pris för 13 olika slags ”födoämnen och råvaror å Stockholms börs” för åren 
1901-1909 hade Palmstierna hämtat från Stockholms handelskammare. 
Denna fick ersätta en allmän prisstatistik som saknades vid den här tiden.858 
Trots att underlaget för den här prisstatistiken utgjordes av ett fåtal varor 
ansåg Palmstierna att den gav en bra bild av den aktuella tendensen.859 Nästa 
variabler, Sveriges handelsomsättning med utlandet860 och antalet ton gods 

                                                      
857 Världens tackjärnsproduktion var erkänd som en viktig ekonomisk variabel tack vare dess 
betydelse för den fasta kapitalbildningen. Gustav Cassel hade i en artikel några år tidigare 
hävdat att tackjärn kanske var den mest centrala ekonomiska variabeln för förståelsen av 
konjunkturförloppet vid sidan av räntan. Cassel (1904), s. 60ff. 
858 Frågan kom att utredas 1913. Se: Finansdepartementet, konseljakt, 1913-12-19, ärendenr. 
12, Ang. upprättandet av en svensk prisindex m.m. samt bifogat memorial (diariefört 29 nov. 
1913, Finansdepartementet), RA.  
859 Det bör påpekas att 1906 hade den danske ekonomen och statistikern Edward Mackeprang 
publicerat sin avhandling om de statistiska sambanden mellan prisförändringar och hur dessa 
påverkade efterfrågan på olika varor. Mackeprang (1906), se särskilt kap. 8 Korrelationsteo-
rin. 
860 Sveriges handelsomsättning med utlandet var en central ekonomisk variabel. Den hade 
diskuterats utförligt av Statistiska kommittén genom sitt särskilda betänkande över handelsta-
tistiken. Statistiska kommittén, (1908), s. 37-38. Heckscher hade särskilt pekat ut månadssta-
tistikens betydelse som en barometer för konjunkturläget. Se: Nationalekonomiska förening-
ens förhandlingar (1909), 25 januari, s. 3. 
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på statens järnvägar, ökade enligt Palmstierna strax innan diskontot nådde 
sin lägsta punkt. Statistiken över antalet arbetssökanden på 100 lediga platser 
vid förmedlingsanstalterna hade Palmstierna valt istället för statistik över 
antalet arbetslösa. Skälet var att statistik saknades på detta område. Arbets-
sökandetalen steg med en viss fördröjning och nådde sin topp sent i konjunk-
turkurvan. De sista kännetecknen var statistiken över svenska riksbankens 
medeldiskonto,861 samt medeldiskontot för centralbankerna i England, Frank-
rike och Tyskland. Dessa gav en god bild av styrkan i det ekonomiska läget 
strax före krisens utbrott. Svenska riksbankens clearing862 bedömde Palmsti-
erna kunna ge en god bild av det aktuella läget. Sauerbecks index för råvaror 
och födoämnen slutligen visade på stegringar strax före en kris. Denna index 
skulle användas så länge en svensk motsvarighet inte fanns.  

För Palmstierna var det centralt att visa när en indikator tidigt signalerade 
en växling i konjunkturen. Med ledning av diagrammet kom han fram till att 
kurvan för riksbankens diskonto bäst markerade övergången från goda till 
dåliga tider. Diskontot stod som högst strax före en lågkonjunkturs inträdan-
de vilket framgår av diagrammet. Det hela uttryckte Palmstierna med följan-
de ord:  

En jämförelse mellan dessa [lågkonjunkturerna] och den linje som represen-
terar svenska riksbankens diskonto visar tydligt det omedelbara sambandet 
mellan bankens diskontopolitik och växlingen mellan goda och dåliga tider. 
Kriser synas i regel ha utbrutit, när räntan nått sin höjdpunkt.863  

Diskontot var dock inte oproblematiskt att använda. Det var beroende av hur 
de utländska penningmarknaderna i England, Frankrike och Tyskland ut-
vecklades. Mot den bakgrunden hade Palmstierna valt att även ta med dessa 
länders centralbankers diskonto.  

Vid sidan av de anförda exemplen hänvisade Palmstierna också till annan 
statistik till exempel kursutvecklingen för olika börspapper, betalningsinstäl-
lelser och giftermålsfrekvensen. När det gällde olika börspappers utveckling 
åberopade han som stöd tysk börskursstatistik som visade att denna nådde 
sina maximi- och minimipunkter tidigare än diskontot. En slutsats som en 
läsare av utlåtandet skulle kunna dra är att Palmstierna ansåg att ett aktiein-

                                                      
861 Diskontots roll för att förebygga finansiella kriser hade diskuterats i samband med att 
riksdagen beslutade ge riksbanken monopol på sedelutgivningen i slutet av 1800-talet. 1904 
trädde riksbankens monopolrätt igenom. Hamilton (1901). Liknande resonemang finns exem-
pelvis i Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Nationalekonomiska föreningens 
förhandlingar (1897), s. 22f. Se även: Wicksell (1898), s. 61-65. Davidson (1899b), s. 35 och 
44-45. Heckscher (1899), s. 133-134.  
862 Avdelning för kvittning av bland annat bankers ömsesidiga fordringar och motfordringar 
som exempelvis uppvisande och uppbörd av skuldebrev, som enskilda banksedlar, växlar och 
checker. Se: Nordisk familjebok, 2 uppl. uo: clearing-house. 
863 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 10. 
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dex var den vikigaste indikatorn på en tidig växling i konjunkturen. Palmsti-
erna gick emellertid aldrig så långt.  

Palmstierna menade således att det fanns goda möjligheter att med hjälp 
av de uppräknade indikatorerna i tid förvarna om eller varsna en växling i 
konjunkturen. Statistiken över antalet arbetssökande per ledig plats visade en 
generell ökning sent under en konjunkturnedgång dvs. en indikation på att 
arbetslöshet inträdde sent. Palmstierna beskrev det hela på följande sätt: 

Linjen visar synnerligen tydligt, hur öfvergången från god till dålig tid verkar 
på arbetarklassen. Inte förrän ungefär ett år efter krisens utbrott märkes det på 
arbetsplatserna, att en stagnation i affärerna inträder. Då först springer antalet 
arbetssökande pr 100 platser i höjden.864  

För Palmstierna innebar detta möjligheter att, som han anförde i utlåtandet, 
”bereda nya arbetstillfällen, innan de förutvarande upphört”. Utrymme att i 
tid konjunkturomfördela redan inplanerade offentliga arbeten fanns således. 
Någon exakt beräkning av en konjunkturomsvängning var inte nödvändig 
med hänsyn till arbetslöshetsvariabeln hävdade Palmstierna, det räckte med 
en approximativ uppskattning av konjunkturen.865  

En fråga som inställer sig är hur väl Palmstierna var insatt i KAA:s stati-
stik över arbetssökandetalen. Att han var insatt i KAA:s statistikinsamlingar 
från arbetsförmedlingarna framgår av AKTU:s behandling av Wavrinskys 
motion om åtgärder mot arbetslöshet.866 Dessutom ska sägas att Palmstierna 
tidigt hade uppmärksammat arbetsförmedlingens betydelse när det gällde att 
reglera migrationen mellan stad och landsbygd. Det framgår av ett brev från 
honom till Wavrinsky, där han beskrev hur den ökande inflyttningen av ar-
betare från landsbygden till städerna skapade sociala problem samtidigt som 
landsbygden förlorade arbetskraft.867 Han hade också drivit frågan om inrät-
tandet av en arbetsförmedling för Karlskrona i samarbete med KAA:s chef 
Henning Elmquist.868  

Palmstierna beskrev aldrig hur han hade ställt samman serien över arbets-
sökandetalen, om han exempelvis byggde sin statistik på medeltal över dessa 
för varje år som jämförelse eller tog decembernoteringarna och förde in des-
sa som jämförelsemått. Kurvan över dem är svårtolkad och dess eftersläp-
ning inte så tydlig som han hävdar. Det ska med en gång sägas att ingen i de 
debatter som följde ifrågasatte Palmstiernas tolkning vad gäller tidsaspekten. 

Palmstierna avslutar sin genomgång av indikatorerna med att bemöta en 
eventuell kritik av förslaget. Han anförde nämligen följande: ”Det skulle 

                                                      
864 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 13. 
865 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 13-14. 
866 Som nämnts ovan var Palmstierna ordförande för AKTU. Se: 1910 års riksdag, 12 april, 
AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 32, s. 14f. 
867 Brev till Edvard Wavrinsky från Erik Palmstierna, daterat 26 november 1905, Karlshamn, 
Edvard Wavrinskys samling, vol. 5 Korrespondens, IOGT:s arkiv, RA, Arninge 
868 Palmstierna (1951), s. 26 och 41. Erik Palmstiernas arkiv I, RA. Humble (1958), s. 9. 
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kunna erinras, att man äfven med begagnande af olika kännemärken likväl ej 
med full visshet kan bedöma, när en konjunkturförändring inträffar, och att 
ett ekonomiskt register af ofvanstående slag därför ej skulle äga något vär-
de”.869 Palmstiernas eget svar var att peka på betydelsen av sammanställ-
ningar av månadsvis insamlade data för längre tidsperioder i ett register. Ju 
längre dessa är, desto större möjligheter att genom sannolikhetsberäkningar 
uppskatta en konjunkturomsvängning.870 Här är det tidsseriens uppträdande 
historiskt som är viktig. Tanken är att tidsserien svänger med viss regelbun-
denhet vilket underlättar prognostiseringen av en konjunkturväxling.871 En 
tolkning av Palmstierna är att han menade att förutsättningen för krisbarome-
tern var just konstruktionen av långa tidsserier och att det är först då som 
dess värde visar sig.  

Vilka indikatorer som faktiskt skulle ingå i krisbarometern uttalade sig 
inte Palmstierna om. Det skulle prövas vetenskapligt och han hänvisade till 
en eventuell kommande utredning för att uröna detta.872 Det här visar Palm-
stiernas starka tilltro till statistiken som verktyg. 873 I sammanhanget kan 
sägas att den ekonomiska statistikens betydelse för att utjämna konjunkturen 
hade för övrigt nationalekonomen Knut Wicksell påpekat några år tidigare. 
Wicksell menade att en god ekonomisk statistik utgjorde en viktig del av 
underlaget till företagens investeringsbeslut.874 En förbättrad ekonomisk 
statistik skulle därför bidra till att dämpa konjunktursvängningarna. 

Den statistik Palmstierna presenterade för riksdagen byggde på årsdata. 
Enligt Rolf Henriksson tjänade detta främst ett pedagogiskt syfte att överty-
ga riksdagen om att det var möjligt att förutse en vändpunkt.875 Men för att 
krisbarometern skulle kunna fånga vändpunkterna i konjunkturen och där-
med bli ett hjälpmedel i en konjunkturomfördelande politik föreslog Palm-
stierna en månads- eller kvartalsutgivning av krisbarometern.  

Vilken kapacitet fanns inom statsförvaltningen att ta fram en sådan här 
krisbarometer? Palmstierna ansåg att såväl Kommerskollegium som riksban-
ken hade kapacitet att ställa samman statistik för belysande av läget i eko-
nomin.876  När det gäller Kommerskollegium hänvisade Palmstierna till den 
av Gunnar Huss utgivna promemorian om arbetslösheten hösten 1908. Det 
var främst bilaga 1 (Anteckningar rörande det ekonomiska läget i Sverige) 
som Palmstierna hänvisade till som ett bra exempel på vad som hade åstad-
kommits inom statsförvaltningen. I denna beskrevs med hjälp av ett antal 
ekonomiska indikatorer förloppet i konjunkturen fram till krisen. Huss hade 

                                                      
869 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 13-14. 
870 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 13-14. 
871 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19, s. 11. 
872 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 14f. 
873 Tron på statistiken framgår tydligt i sjävbiografin I brytningstider (1951). Palmstierna 
skriver här att: ”att allting som angick reformer belysas med statistik”, s. 23.  
874 Wicksell (1907), s. 255-275. 
875 Henriksson 1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
876 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 14f.  
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också använt sig av riksbankens statistik över bland annat diskontot och 
utelöpande sedlar. För Palmstierna framstod Huss promemoria som en viktig 
inspirationskälla och förebild för krisbarometern vid sidan av de franska 
förslagen. Huss promemoria motiverade Palmstierna att föreslå Kommers-
kollegium som huvudman. Att riksbanken nämndes hänger samman med att 
banken sammanställde den monetära statistiken. 

En fråga är varför Palmstierna inte explicit nämnde KAA. Palmstierna 
skulle ha kunnat peka på vad KAA hade åstadkommit som ett exempel på att 
kapacitet redan fanns inom statsförvaltningen, och inte enbart Huss prome-
moria.877 Palmstierna kan ha drivits av strategiska överväganden. En hypotes 
är att en hänvisning till KAA skulle ha kunnat bli kontraproduktiv. Första 
och andra kammaren skulle då mycket väl ha kunnat argumentera emot in-
rättandet av en särskild institution för statlig konjunkturbevakning med mo-
tiveringen att det redan fanns ett statligt organ som ägnade sig åt att följa det 
ekonomiska läget. Att då låta utreda införandet av ny institution för statlig 
konjunkturbevakning vore slöseri med medel. Hypotesen här är att Palmsti-
erna ansåg risken stor för att riksdagen skulle avstyrka förslaget. Ett annat 
möjligt skäl är att Kommerskollegium stod inför betydande organisatoriska 
förändringar och att Palmstierna därför valde att nämna Kommerskollegium 
i allmänhet.  

Palmstierna avslutade sin genomgång med att diskutera hur statsförvalt-
ningen skulle använda krisbarometern för det tänkta syftet.878 Frågan är na-
turligtvis viktig. Det räckte inte med att enbart ställa samman själva krisba-
rometern utan dess resultat måste på ett eller annat sätt omvandlas till prak-
tisk politik. En fråga är om Palmstierna hade tänkt sig inrättandet av en spe-
ciell organisation inom statsförvaltningen som skulle administera 
planläggningen av de offentliga arbetena.  

Palmstierna behandlade inte de här frågorna lika utförligt, och han hänvi-
sade till att ett organ för att konjunkturomfördela offentliga arbeten inte 
fanns inom den franska statsförvaltningen vid den här tidpunkten. Med andra 
ord hade Palmstierna ingen förebild att utgå från eller hänvisa till. Palmstier-
na antydde att det hade varit en fördel om detta hade funnits. Det betyder 
inte att Palmstierna avstod från att komma med förslag. Han medgav svårig-
heterna, och föreslog att olika organ inom statsförvaltningen skulle förbere-
das för att kunna realisera en omfördelning av planerad produktion. Frågan 

                                                      
877 Det betyder inte att Palmstierna skulle ha varit mindre insatt i KAA:s bevakning av ar-
betsmarknaden. AKTU:s utlåtande om Wavrinskys motion om införandet av en arbetslöshets-
försäkring den 12 april visar att Palmstierna var mycket väl bevandrad i KAA:s bevakning av 
arbetsmarknaden. Palmstierna hänvisade till Otto Järtes arbetslöshetsräkning och behovet av 
fortsatta sådana, och till den betydelse arbetsförmedlingarna hade att genom sin statistik 
belysa tillgången på arbete och arbetskraft. 1910 års riksdag, 12 april, AKTUs (nr 4) utlåtan-
de, nr 32, s. 12f.  
878 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 16ff. 
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gällde vilka arbeten som skulle omfattas av en sådan politik och vad som 
fordrades för att verkställa politiken med avseende på tidpunkten.  

När det gäller statsförvaltningen ville Palmstierna låta utreda om inte 
byggnadsarbeten och uppförandet av exempelvis vissa kraftanläggningar, 
samt beställningar av materiel till järnvägarna skulle kunna förläggas under 
nedåtgående konjunkturer. När det gällde kommunerna menade Palmstierna 
att olika planerade arbeten med vägar och gatunät, skolbyggnader etc. skulle 
kunna påbörjas under sämre tider.  

Vad Palmstierna hade i åtanke var större projekt som sträckte sig över fle-
ra år och som var kostsamma att finanisiera för kommunerna. För att lyckas 
fordrades det enligt honom ett särskilt organ inom statsförvaltningen för 
denna uppgift. Inrättandet av allmänna arbeten lydde sedan tidigare under 
Civildepartementet, och Palmstierna ansåg det naturligt att Civildepartemen-
tet också skulle administrera handläggningen av konjunkturomfördelande 
arbeten. En annan viktig aspekt som Palmstierna nämnde var att det ålåg 
Civildepartementet att bevilja kommunerna lån till större anläggningspro-
jekt. Han ansåg det därför motiverat att Civildepartementet upprättade ett 
register över planerade statliga och kommunala arbeten i syfte att underlätta 
en omfördelningspolitik. Om behov sedan fanns, dvs. om tecken pekade på 
en nedgång i konjunkturen, skulle regeringen anmoda kommunerna att sätta 
igång vissa allmänna arbeten vid en viss tidpunkt. Palmstierna såg sitt för-
slag som en hjälpande hand åt kommunerna som fick tillfälle att omfördela 
viss planerad produktion till en lämplig tidpunkt då räntorna var låga. Här-
med skulle onödig konkurrens med näringslivet om bankernas krediter und-
vikas. Det var själva kärnan i förslaget.  

Hur det hela skulle organiseras på Civildepartementet, huruvida det inne-
bar inrättandet av ett speciellt organ och hur det skulle samarbeta med det 
organ som sammanställde krisbarometern, kom Palmstierna inte in på. Allt 
det här var frågor som Palmstierna och utskottet ville få utrett. AKTUs utlå-
tande löd att Kungl. Maj:t skulle ”låta utreda, huruvida samt eventuellt på 
hvad sätt statens och kommunernas arbeten må utföras enligt sådan plan-
läggning, att arbete kan beredas största möjliga antal arbetare under tider och 
perioder, då den privata företagsamheten inskränkes och till följd däraf större 
arbetslöshet uppstår, samt vidtaga de åtgärder, hvartill utredningen gifver 
anledning, och i den mån Riksdagens medverkan kräfves, förelägga den-
samma förslag i ärendet”.879  

Som framgår var det ett omfattande utredningsuppdrag och det bifölls inte 
av riksdagen sedan FKTU hade yrkat avslag.880 De skäl FKTU anförde var 
följande. För det första ansåg FKTU att statens och kommunernas produkti-
va verksamhet inte var av den omfattningen som Ernst Blomberg velat göra 
gällande i sin motion 1910. En konjunkturomfördelning av offentliga arbeten 

                                                      
879 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 19. 
880 1910 års riksdag, 21 maj, FKTUs utlåtande, nr 28, s. 1ff. 
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skulle således inte spela den stora roll för att minska arbetslösheten som det 
hävdades. 881  

För det andra ifrågasatte FKTU själva krisbarometerförslaget. Det FKTU 
sköt in sig på var förslagets tekniska inriktning vilket gav ett sken av veten-
skaplig exakthet. Det föreföll utskottet deterministiskt och mekaniskt, och 
Palmstierna hade alldeles för okritiskt anammat de franska förslagen. Det här 
var hård kritik. Det är dock tveksamt om Palmstierna verkligen var så deter-
ministisk som FKTU hävdade. Det är svårt att hitta dessa argument om mer 
exakta tidsangivelser i hans redogörelse. Förvisso hade Palmstierna exempli-
fierat med hur olika indikatorer gick mot sina minimum- och maximum-
punkter, som i det grafiska exemplet. Den grafiska bilden, inritad på rutat 
linjepapper och Palmstiernas påstående att arbetslösheten uppträdde cirka 1 
år efter en allmän nedgång i de olika indikatorerna, kan ha tolkats av FKTU 
som mekaniskt och deterministiskt millimetertolkande av statistiken. Palm-
stierna var ju inte okunnig om svårigheten att konstruera en krisbarometer 
men det han pekade på var att användandet av långa statistiska serier ökade 
möjligheten till sannolika bedömningar av ett konjunkturomslag. Även med 
brister i statistiken och oförutsedda händelser uppträder de statistiska variab-
lerna med en viss lagbundenhet. Detta var en av premisserna bakom Palm-
stiernas argumentation för en krisbarometer.  

Det bör påpekas att det slag av kritik som FKTU hade riktat mot förslaget 
låg i tiden. Som exempel kan nämnas att bankmannen Mac Hamilton året 
innan hade hållit ett föredrag inför Nationalekonomiska föreningen882 där 
han hade redogjort för olika teoretiska uppfattningar om orsakerna bakom 
konjunkturväxlingarna.883 Hamilton kom i sammanhanget in på de svårighe-
ter som fanns att med hjälp av en rad ekonomisk-statistiska variabler förutse 
en växling i konjunkturen. Den ekonomiska statistiken gav ingen tydlig hjälp 
enligt Hamilton. Särskilt skeptisk ställde sig Hamilton till de alltför meka-
niska försöken att fastställa olika indikatorers maximum- och minimum-
punkter. Det var ett allmänt konstaterande av Hamilton som inte hänvisade 
till någon särskild ekonom eller statistiker i sammanhanget. FKTU kan såle-
des mycket väl ha hämtat sin skepsis till statistikens möjligheter från Hamil-
tons föredrag. Det bör påpekas i sammanhanget att svårigheten att veta när 
ett omslag i konjunkturen var på väg antyddes även i Minority Report. 884 Inte 
heller de franska rapporterna innehåller tvärsäkra uttalanden om tidpunkten 
för en svängning i konjunkturen. 885  

Därtill antydde FKTU vem som skulle kunna vara huvudman för krisba-
rometern, nämligen Svenska stadsförbundet. Åtminstone går det att tolka 

                                                      
881 1910 års riksdag, 21 maj, FKTUs utlåtande, nr 28, s. 2. 
882 Hamilton (1909), 9 december, s. 131. 
883 Hamilton nämnde bland annat Jean Lescure och Albert Aftalion. 
884 Public Organisation of the Labour Market (1909), s. 281.  
885 Lescure (1909), s. 852-853.  



 208 

följande passus i slutet av utlåtandet där FKTU uttalde sig om tidpunkten för 
allmänna arbetens utförande:  

Beträffande statens arbeten är Riksdagen i tillfälle att själf hvarje gång med 
hänsyn till arbetets art och öfvriga förhållanden uttala sig om tiden för deras 
utförande, och i fråga om stadskommuners och andra stadsliknande samhäl-
lens arbeten bör Svenska stadsförbundet kunna spela en betydande roll.886 

FKTU gjorde här en uppdelning mellan å ena sidan riksdagen och staten, och 
å andra sidan stadskommunerna och Svenska stadsförbundet när det gällde 
vem som skulle göra vad och hur. Riksdagen kunde uttala sig om när det var 
dags för staten att igångsätta egna arbeten. Svenska stadsförbundet skulle 
kunna fylla samma funktion och på samma sätt uttala sig när stadskommu-
nerna skulle påbörja större arbeten. En hypotes bakom FKTU:s markering är 
att krisbarometeridén först och främst syftade till att tillgodose stadskommu-
nernas behov av ett instrument för att planlägga den egna kommunala pro-
duktionen. Man kan inte utesluta att FKTU betraktade Palmstiernas krisba-
rometerförslag som en i första hand stadskommunal angelägenhet. De borde 
bygga upp en egen utredningsverksamhet och inte belasta staten med detta. 
FKTUs formulering skulle i så fall vara riktad direkt mot Palmstierna som 
representant för stadskommunerna i riksdagen.  

Palmstierna hade lagt ner ett stort arbete på att visa att det var möjligt att 
förutse konjunkturväxlingarna genom åberopandet av vad som hade åstad-
kommits i Frankrike och genom egna exempel. Det som Palmstierna betrak-
tade som sitt starkaste argument för inrättandet av en krisbarometer, att på ett 
vetenskapligt systematiskt sätt fastställa en vändpunkt i konjunkturen, be-
dömde första kammaren uppenbarligen som förslagets svagaste punkt. 

Ett annat skäl till FKTUs avslag kan ha varit att Palmstiernas och utskot-
tets förslag väcktes sent, den 22 april.887 FKTU skulle inte ha haft tillräckligt 
med tid att sätta sig in i förslaget och mot den bakgrunden avvisades det. Det 
är dock en hypotes som är svår att verifiera.  

7.2.1 KAA och krisbarometerförslaget 
I sin argumentation för inrättandet av en svensk krisbarometer hade Palmsti-
erna åberopat KAA:s och Huss undersökning hösten 1908 av läget i svensk 
ekonomi som en förebild för en eventuell statlig krisbarometer. Palmstierna 
hade också i yttrandet om krisbarometern förordat Kommerskollegium som 
en tänkt huvudman utan att precisera sig.888 Sent hösten 1910 kom en re-
spons från KAA på Palmstiernas förslag.  

                                                      
886 1910 års riksdag, 21 maj, FKTUs utlåtande, nr 28, s. 3. FKTU skriver:  
887 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 1. 
888 1910 års riksdag, 25 april, AKTUs (nr 4) utlåtande, nr 38, s. 14. 
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I sista numret av MKAA 1910 kommenterade KAA det framlagda försla-
get i riksdagen.889 Kommentaren gjordes i en rapport om den svenska arbets-
lösheten, presenterad inför den internationella arbetslöshetskongressen i 
Paris i september 1910.890 KAA hänvisade då till den av Gunnar Huss ge-
nomförda undersökningen av arbetslösheten i Sverige 1908. Man uppehöll 
sig särskilt vid hur undersökningen hade genomförts och de resultat den 
ledde fram till. 

Det visade sig då, att man med ledning af regelbundet tillgängliga statistiska 
uppgifter rörande produktion och omsättningen, kommunikationsmedlens 
användning, penningmarknaden o.d. kunde rätt väl öfverskåda arbetsmarkna-
dens läge för tillfället samt bedöma utsikterna för framtiden. Det ökade in-
tresset för hithörande spörsmål, som väckts till lif under intrycket af 1908 års 
kris och den däraf framkallade arbetslösheten, tog sig äfven uttryck vid 1910 
års nu afslutade riksdag, då bland annat fråga förevar rörande mera omfattan-
de och regelbundna observationer rörande den ekonomiska utvecklingen. 
Härmed ville man närmast vinna möjlighet att dels i tid varsna starkare kon-
junkturväxlingar samt dels med ledning däraf ordna statens och kommuner-
nas arbeten och ekonomiska transaktioner på det billigaste och för arbetslös-
hetens förekommande mest lämpliga sätt. Det väckta förslaget föranledde 
visserligen för tillfället inga positiva åtgärder, men dess behandling visade 
emellertid, att detsamma ansågs betydelsefullt och åtnjöt starka sympatier. 
Otvivelaktigt kommer det arbetsstatistiska ämbetsverket också att för framti-
das [sic] söka utveckla sitt arbete på ifrågavarande område.891 

Citatet visar att KAA med Huss promemoria ansåg sig ha gjort en bedöm-
ning av konjunkturen i analogi med Palmstiernas idé. Sista meningen i cita-
tet kan tolkas som att KAA såg en möjlighet att utveckla och bredda bevak-
ningen av arbetsmarknaden. För en sådan tolkning talar också att KAA hade 
för avsikt att framgent öka sitt samarbete med arbetsgivarorganisationerna 
för att härigenom varje månad få statistiska uppgifter om antalet anställda 
arbetare för att ”på detta sätt konjunkturväxlingarna mycket noga kunna 
observeras.”892  

KAA tryckte också på den betydelse som arbetsförmedlingarnas statistik 
hade fått i bedömningen av läget på arbetsmarknaden, särskilt efter 1907 då 
enhetliga principer infördes i insamlandet av bland annat statistiken. Här 

                                                      
889 Arbetslöshetsfrågan i Sverige, MKAA (1910):12, s. 971-998.  
890 Arbetslöshetsfrågan i Sverige, MKAA (1910):12, s. 971. Rapporten hade kommunicerats av 
Svenska sektionen af internationella föreningen för lagstadgat arbetarskydd. Konferensen som 
åsyftas var: Compte rendu de la conférence internationale du chômage, Paris, 18-21 septemb-
re 1910. 
891 MKAA (1910):12, s. 978. Anmärkningsvärt är att avdelningen här kallar sig för det arbets-
statistiska ämbetsverket. Det kan tyda på att KAA redan hade fått indikationer på att avdel-
ningen skulle brytas ut ur Kommerskollegium för att istället ingå i den kommande Socialsty-
relsen 1912. Sedan 1908 pågick utredningen om Kommerskollegiums organisation, Kom-
merskollegiikommitterade, med Henning Elmquist som ordförande och Gunnar Huss som 
sekreterare, Sjöström (2002), s. 153. 
892 MKAA (1910):12, s. 979. 
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syftade KAA främst på arbetssökandetalen och deras betydelse i bedöm-
ningen. KAA illustrerade med en tabell över hur arbetssökandetalen hade 
utvecklats från januari 1907 till december 1910.  

Hur ska citatet i sin helhet tolkas? Det går inte utesluta att KAA argumen-
terade för att en eventuell krisbarometer skulle inrättas på avdelningen. Hy-
potesen stärks av att KAA återkom i ärendet senare under hösten 1910 ge-
nom en framställning om ordnandet av en arbetförmedlingsinspektion. KAA 
pekade då på den betydelse som arbetsförmedlingens statistik hade i bedöm-
ningen av konjunkturen på arbetsmarknaden, och man ansåg att ett studium 
av växlingarna i konjunkturen på arbetsmarknaden var i stort sett identiskt 
med att studera växlingarna i den allmänna konjunkturen. I anslutning till 
detta argumenterade man även för att utvidga denna bevakning till att omfat-
ta hela det ekonomiska läget. Man hänvisade här till sin kapacitet att göra 
detta och antydde att man utan större hinder skulle ”kunna samla in och i sin 
tidskrift regelbundet offentliggöra dylika aktuella uppgifter rörande den eko-
nomiska situationen.”893  

KAA försökte alltså påvisa sin förmåga att bli huvudman för krisbarome-
tern och var i praktiken beredd att bygga upp en allmän bevakning av kon-
junkturen. KAA hade sedan 1903 byggt upp en väl fungerande organisation 
för insamlande, bearbetande och offentliggörande av central statistik över 
arbetsmarknaden. KAA hade ett befintligt kontaktnät och en organisation för 
att hantera en utökad bevakning av konjunkturen. Kapaciteten fanns och 
KAA betraktade sig med rätta som en fullt realistisk huvudman för en kris-
barometer. Man hade alla förutsättningar för att snabbt utvidga sin bevak-
ning av läget på arbetsmarknaden till en mer allmän bevakning av konjunk-
turen. 

7.2.2 Krisbarometern i riksdagen 1911 
1911 återkom Erik Palmstierna med sitt förslag, nu i form av en motion.894 
När det gällde det statistiska innehållet i krisbarometern hade Palmstierna 
inte gjort några större principiella förändringar även om han hade infogat 
ytterligare några statistikserier. På en punkt kom dock förslaget att skilja sig 
från det föregående: den del av förslaget som behandlade hur en konjunktur-
omfördelande politik av offentliga arbeten skulle genomföras fanns inte 
med. Den frågan kom istället att behandlas i en annan motion av Sven Pers-
son m.fl.895 (se även avsnitt 6.2). Palmstierna hade därmed avgränsat sitt 
förslag till att i första hand handla om krisbarometern som konjunkturmätan-
de instrument, och i syfte att få sitt förslag accepterat av riksdagen. 

                                                      
893 MKAA (1911):1, s. 6f. 
894 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19. Palmstiernas motion förefaller aldrig ha behand-
lats formellt av den Socialdemokratiska riksdagsgruppen innan den lades fram i januari 1911. 
Se: Socialdemokratiska riksdagsgruppen, (1911), januari, Arbetarrörelsens arkiv. 
895 1911 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 282  
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Själva krisbarometern hade Palmstierna utökat genom att också lägga till 
statistik för antalet äktenskap och konkurser i diagrammet. Antalet äktenskap 
steg ju under en högkonjunktur, för att falla vid sämre tider medan antalet 
konkurser i sin tur steg under krisåren för att minska vid en begynnande 
uppgång. I sak betydde de inte så mycket utan de var ytterligare exempel på 
tänkbara indikatorer i krisbarometern. Palmstierna åberopade också ytterli-
gare utländska erfarenheter på området, och han hänvisade till en serie eko-
nomiska indikatorer för den tyska ekonomin, månatligen publicerade av den 
tyske nationalekonomen Ludwig Pohle. Statistiken innehöll bland annat 
uppgifter över kapitalmarknadens utveckling, utvecklingen för olika aktiein-
dex, statistik över vissa varors produktion, prisindex för olika råvaror och 
siffror över antalet arbetslösa. Vidare hänvisade Palmstierna till olika statis-
tiska uppgifter om det ekonomiska läget, publicerade i tidskriften Reichsar-
beitsblatt. 896 Palmstierna kommenterade inte denna statistik närmare. Åbero-
pandet av den ska i första hand tolkas som ytterligare ett auktoritativt stöd 
för inrättandet av en krisbarometer, i analogi med det franska förslaget. Det 
vetenskapliga argumentet befäste Palmstierna indirekt genom att referera till 
Ludwig Pohle.  

Palmstierna upprepade åter de olika indikatorernas funktion, och han hän-
visade på nytt till arbetsförmedlingens statistik över antalet ansökningar per 
ledig plats som ju visade att det dröjde ungefär ett år innan en kris slog ige-
nom på arbetsmarknaden, ”Då först springer antalet arbetssökanden pr 100 
platser i höjden”.897 Även om Palmstierna tagit bort den del av förslaget som 
rörde hur en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten skulle genomfö-
ras politiskt så var detta viktiga argument kvar. Det betyder att själva ande-
meningen i förslaget inte hade ändrats. 

När det gällde frågan om vilken kapacitet som fanns inom statsförvalt-
ningen att ta fram krisbarometern hade Palmstierna förtydligat sig. Han ar-
gumenterade nu för Kommerskollegium som huvudman för krisbarometern, 
med riksbanken som biträdande organ. Åtminstone går det att tolka honom i 
den riktningen:  

Närmast ligger det till hands att föreslå uppgifternas bearbetande och publice-
rande genom kommerskollegium, då en stor del av af den erforderliga stati-
stiken redan förefinnes, men det synes mig önskvärdt att en direkt samverkan 
anknytes med riksbankens statistiska afdelning, uti hvars intresse det bör lig-
ga att deltaga uti hvarje arbete, som går ut på att vinna klarhet öfver den eko-
nomiska utvecklingen och hvilken institution äfven har tillgång till de data 
angående penningmarknaden, som måste ingå uti registret. 898 

                                                      
896 1911 års riksdag, 16 januari, andra kammaren, motion nr 19, s. 7 och s. 13. Pohles må-
nadsstatistik utgavs med stöd av Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung zu Frankfurt a. 
M. Reichsarbeitsblatt publicerade liknade statistiska uppgifter som MKAA och Labour Gazet-
te. Den senare hänvisade Palmstierna också till i sammanhanget. 
897 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19, s. 11. 
898 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19., s. 12. 
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Skälet var att ämbetsverket redan behandlade stora delar av den för krisba-
rometern tänkbara statistiken medan riksbanken samlade in och samman-
ställde den viktiga statistiken över penningmarknaden. Palmstierna hänvisa-
de också på nytt till vad KAA hade åstadkommit genom den på hösten 1908 
publicerade promemorian, särskilt bilaga 1. Han räknade upp de utnyttjade 
indikatorerna och avslutade med orden ”Genom här framställdt förslag skul-
le man väl sofra samtliga uppgifter, uttaga dem som äro mest tillförlitliga 
samt uti ett kronologiskt register, som utgifves månads- eller kvartalsvis, 
publicera resultatet”, för att ”draga sannolika slutledningar, om utvecklingen 
för ögonblicket rör sig mot ett maximum eller inte”. Syftet med registret var 
att förse handelsvärlden, industriidkare, fackföreningar m.fl. med tillförlitlig 
statistik för att de skulle få ”den öfversikt af läget och utvecklingens sanno-
lika förlopp, som är nödvändig för deras dagliga verksamhet”.899 I det före-
gående förslaget hade Palmstierna inte exemplifierat med några specifika 
målgrupper. 

I sin begäran om utredning hade emellertid Palmstierna andra formule-
ringar än de som fanns i AKTU:s begäran från föregående år. Nu begärde 
han att Kungl. Maj:t 

dels ville låta utreda möjligheten af att med begagnande af olika, väsentligen 
statistiska, uppgifter vinna sådan fortlöpande öfversikt af den ekonomiska si-
tuationen, hvarigenom vägledning erhålles till bedömande af förändringar i 
den allmänna ekonomiska konjunkturen, dels äfven, om utredningen därtill 
gifver anledning, antingen själf vidtaga åtgärder för att på för allmänheten lätt 
tillgängligt sätt låta publicera denna översikt, eller, om Riksdagens medver-
kan därtill behöfves, i sådant syfte för densamma framlägga erforderliga för-
slag.900 

Som nämnts ovan var förslaget på hur en konjunkturomfördelning av offent-
liga arbeten rent praktiskt skulle hanteras inom statsförvaltningen inte med. I 
praktiken är Palmstiernas förslag i den här utformningen fokuserat på själva 
instrumentet, krisbarometern. Genom att befria förslaget från den större frå-
gan om en konjunkturomfördelning av offentliga arbeten ökade möjligheten 
att få igenom krisbarometerförslaget. Det går att tolka det här förslaget som 
ett strategiskt övervägande från Palmstiernas sida.  

Men vissa omformuleringar av själva krisbarometerförslaget hade Palm-
stierna också gjort. Han nämnde explicit olika målgrupper som skulle kunna 
ha användning av den, och begärde också en utredning om hur översikten på 
bästa sätt skulle göras tillgänglig för allmänheten. 

Centralt i Palmstiernas begäran var att utreda vilka möjligheter som det 
fanns att med hjälp av statistiska uppgifter kunna göra en bedömning av en 
förändring i konjunkturen. Exakt vad det står för är svårare att uttolka. Det 

                                                      
899 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19, s. 11f. 
900 1911 års riksdag, 16 januari, MAK, nr 19, s. 12f. 
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kan röra sig om att månad för månad registrera ny statistik och den vägen 
bygga upp längre tidsserier för att så småningom genom jämförelser bakåt i 
tiden historiskt sluta sig till vad som kommer att inträffa inom en snar fram-
tid. Men det utesluter inte att Palmstierna ville få utrett om det fordrades 
något mer än statistiska jämförelser för att en bedömning av konjunkturen 
skulle bli möjlig.  

Palmstiernas motion måste sättas in i sitt statistik-historiska sammanhang. 
I början av september 1910 hade nämligen Statistiska kommittén överlämnat 
sitt huvudbetänkande i vilket man föreslog inrättandet av en ny serie statis-
tiska meddelanden. Men man hade ett par år tidigare publicerat sitt betän-
kande om handelsstatistiken och där uttryckt behovet av en ny månatlig han-
delspublikation901 som vände sig till affärslivets folk. En hypotes är att Palm-
stierna av strategiska skäl hade närmat sig Statistiska kommitténs förslag på 
denna punkt genom att räkna upp några målgrupper för krisbarometern, för 
att den vägen underlätta att få bifall från riksdagen för sitt eget förslag.  

7.2.3 Förslagets mottagande 
Palmstiernas förslag kom att behandlas av AKTU den 17 februari 1911 och 
senare av FKTU den 6 mars. Dessutom kom förslaget att debatteras utanför 
riksdagen av nationalekonomen Gustav Cassel och av Hjalmar Branting. När 
det gäller AKTU:s behandling av krisbarometern den 17 februari kom den 
faktiskt att behandlas två gånger samma dag. Saken är den att AKTU denna 
dag kom att behandla både Palmstiernas motion om krisbarometern men 
också Sven Perssons m.fl motion nr 282 om bättre planläggning av offentli-
ga arbeten i vilken krisbarometern indirekt kom att beröras.  

AKTU902 ställde sig positiv till Palmstiernas motion.903 En genomgång av 
utlåtandet visar emellertid att utskottet hade gjort en ändring som rörde vil-
ken institution som borde tilldelas ansvaret för den. I motionen hade Palm-
stierna föreslagit Kommerskollegium men i utlåtandet gjordes en precise-
ring. Nu skrev utskottet följande: ”Inom kommerskollegium torde det bli den 
näringsstatistiska afdelningen, hvilken i så fall skulle utföra uppdraget”.904 
Någon motivering lämnades inte men i sak motsvarade det bättre krisbaro-
meterns planerade innehåll. Med tanke på dess allmänna statistiska innehåll 
var säkert den näringsstatistiska avdelningen en logisk precisering men ur 
kapacitetssynpunkt kan väl inom parentes sägas att KAA nog hade varit ett 
bättre alternativ. 

                                                      
901 Statistiska kommittén (1910), s. 375f. Statistiska kommittén (1908), s. 37-41. 
902Palmstierna var talesman för utskottet. Det ska naturligtvis inte tolkas som att AKTU au-
tomatiskt ställde sig bakom sin talesmannen även om det var så i det här fallet. 
903 1911 års riksdag, 17 februari, AKTUs utlåtande nr 1, ”om skrivelse till Kungl. Maj:t angå-
ende publicerande av en fortlöpande översikt av den ekonomiska situationen”, s. 13ff. 
904 1911 års riksdag, 17 februari, AKTUs utlåtande nr 1, s. 14. 
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Under AKTU:s behandling av Sven Perssons m.fl. motion senare samma 
dag kom utskottet att kritisera FKTU för att tidigare ha argumenterat inkon-
sekvent när det gällde en rationell hantering av arbetslöshetsfrågan.905 Här 
syftade AKTU på att FKTU 1909 hade avstyrkt Wavrinskys motion906 om 
åtgärder mot arbetslöshet. Ett argument FKTU anförde var just statens och 
kommunernas bristfälliga kunskaper i planering av omfördelningen av of-
fentliga arbeten och mot den bakgrunden kunde utskottet inte ställa sig bak-
om Wavrinskys motion. När väl ett förslag om en rationell hantering av of-
fentliga arbeten presenterades av AKTU 1910 avvisade man det. Syftet här 
får antas vara att AKTU vill pressa FKTU på huruvida kunskapsargumentet 
verkligen var huvudskälet eller om det var ett sätt att kringgå den politiskt 
brännande arbetslöshetsfrågan. 

Palmstiernas motion fick också ett försiktigt stöd utanför riksdagen av na-
tionalekonomen Gustav Cassel. Den 20 februari publicerade Cassel en arti-
kel i Svenska Dagbladet om offentliga arbeten under goda och dåliga tider.907 
Artikeln var i första hand riktad till första kammaren och dess kommande 
utlåtande om krisbarometern. Enligt Cassel var intentionen med krisbarome-
terförslaget den allra bästa och ”som första kammaren utan minsta farhåga 
för socialistiska experiment bör kunna befrämja.” 908 Något sådant hade ald-
rig första kammaren heller hävdat föregående år. Cassel ställde sig också 
kritisk till första kammarens uppfattning om statens och kommunernas ringa 
betydelse i näringssammanhang, en åsikt som första kammaren hade fram-
fört mot Ernst Blomberg.909 Cassel hävdade nu tvärtemot första kammaren 
att det allmännas produktion var stor och betydelsefull och spelade roll för 
sysselsättningen. I sammanhanget hänvisade Cassel till ett förslag från Järn-
vägsstyrelsen om att planlägga statens järnvägsbyggnader över en tioårsperi-
od, en planläggning som också skulle kunna utnyttjas i en konjunkturomför-
delning av offentliga arbeten. Det är uppenbarligen Axel Schottes förslag 
från interpellationsdebatten 1909 som Järnvägsstyrelsen anammat. För att 
lyckas fordrades ett instrument som kunde förutse en konjunkturväxling. 
Krisbarometerns stora uppgift var enligt Cassel att komma till klarhet över 
krisproblemet, något som krävde stora kunskaper om de ekonomiska sam-
manhangen. Det räckte inte heller att enbart ställa samman en mängd statis-
tiska data över konjunkturen. Cassel uttryckte saken något dramatiskt och 
samtidigt förmanande:  

                                                      
905 1911 års riksdag, 17 februari, AKTUs utlåtande nr 2, angående en inom kammaren väckt 
motion om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående sådan planläggning af statens och kommu-
nernas arbeten, att vid uppkommande allmännare arbetslöshet största möjliga antal arbetare 
må kunna beredas arbete, s. 22. 
906 1909 års riksdag, 7 februari, MAK, nr 193, (Wavrinsky), om skrifvelse till Kungl. Maj:t 
angående utredning rörande arbetslösheten i Sverige m.m. 
907 Cassel (1911), 20 februari.  
908 Cassel (1911), 20 februari.  
909 1910 års riksdag, 21 maj, FKTUs utlåtande, nr 28, s. 2. 
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Det gäller därför i denna fråga att besluta sig för att gå på djupet och göra det 
bästa som kan åstadkommas eller ock låta det vara. Enligt min uppfattning 
kan det icke vara något tvivel om att staten måste välja den förra vägen.910  

Cassel stödde andra kammaren men med uppmaningen att ”kammaren torde 
ha lika goda skäl för att vidhålla sin ståndpunkt från förra året, som första 
kammaren att ägna saken en något närmare uppmärksamhet, än den i fjol 
hann med.”911  

Cassel antyder här att första kammaren inte skulle ha hunnit ta ställning 
till Palmstiernas förslag och att det möjligen var därför som det avstyrktes, 
men Cassel utvecklar inte argumentet. Samtidigt varnade Cassel för att kris-
barometern skulle reduceras till en rent statistisk registrering av konjunktu-
ren. Cassels uppfattning kan tolkas som att han hyste farhågor för att FKTU 
skulle inta samma ståndpunkt som vid den tidigare behandlingen av ärendet 
och därför försökte övertyga FKTU om det goda med Palmstiernas förslag. 
Men det kan också tolkas som att Cassel befarade att även Palmstierna skulle 
kunna ha svängt något och öppnat dörren på glänt för en statistisk registre-
ring av konjunkturen. Palmstierna hade ju använt ordet kronologiskt register 
men hade väl närmast avsett behovet av att registrera långa tidsserier för att 
upptäcka mönster i dem.  

Den 22 februari 1911 gick Hjalmar Branting ut i Socialdemokraten och 
beskrev krisbarometern som en registreringsapparat vars syfte var att ge 
utslag inför annalkande oväder. 912 Branting utgick från Palmstiernas argu-
ment och även han hänvisade till vad som hade gjorts i Frankrike, liksom till 
järnvägsstyrelsens förslag, och uttryckte en förhoppning om att förslaget inte 
skulle möta några invändningar i andra kammaren samtidigt som han ut-
tryckte en oro för hur FKTU skulle behandla frågan.  

Den 6 mars kom FKTU med sitt utlåtande. Utskottet upprepade föregåen-
de års argument mot krisbarometern och möjligheten att ställa samman en 
sådan: problemen att exakt fastställa vändpunkten i konjunkturen eller i för-
väg precisera eller avgöra maximumpunkterna för olika ekonomiska indika-
torer.913 Krisbarometern innebar ett rent mekaniskt tolkande av konjunktur-
växlingarna. Det betyder att FKTU på nytt intog en skeptisk hållning mot 
Palmstiernas franskinspirerade förslag. Men FKTU avstyrkte inte förslaget. 
Till skillnad från året innan kom FKTU nu fram till att det var möjligt att 
med hjälp av den ekonomiska statistiken peka ut färdriktningen i konjunktu-

                                                      
910 Cassel (1911), 20 februari.  
911 Cassel (1911), 20 februari.  
912 Branting (1911), 22 februari.  
913 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2. Utskottets talesman i ekonomiska 
frågor var vid den här tidpunkten Gustaf Lagerbjelke, 1860-1937. Lagerbjelke tog en jur. 
kand. år 1882 vid Uppsala universitet och sedan 1896 var han ledamot och sekreterare i sty-
relsen för Patent- och registreringsverket. År 1908 valdes han in av högern i första kammaren 
och kom att sitta där till år 1930. Svenska män och kvinnor, uo: Lagerbjelke, Gustaf. Sveriges 
statskalender (1911). Se även: Hylén (1991), s. 57. 
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ren utan att göra anspråk på exakta tidsangivelser för en vändpunkt.914 FKTU 
hade således accepterat åtminstone en ekonomisk-statistisk beskrivning av 
ett konjunkturförlopp, till gagn för samhället.  

En närmare genomgång av FKTU:s utlåtande visar att Palmstiernas ar-
gument för krisbarometern och FKTU:s hänvisning till nyttjandet av den 
ekonomiska statistiken för en bedömning av det ekonomiska läget delvis 
överbryggar motsättningen mellan dem. I själva verket är de överens om 
syftet med krisbarometern, nämligen att identifiera tendensen och den sanno-
lika tidpunkten för ett omslag i konjunkturen. I FKTU:s utlåtande stod föl-
jande att läsa:  

enligt utskottets mening hufvudsakligen kommer an på är, att allmänheten 
och särskildt affärsvärlden erhåller tillfälle att med stöd af en möjligast aukto-
ritativ statistisk öfversikt öfver den ekonomiska situationen bedöma dennas 
tendenser, särskildt hvad beträffar sannolikheten af ett omslag i de för tillfäl-
let rådande konjunkturerna.915 

FKTU:s formulering här visar att man hade närmat sig Palmstiernas förslag. 
Vad förklarar första kammarens kursändring? FKTU hade i sammanhanget 
hänvisat till statistiska kommitténs förslag om en reformering av den offici-
ella statistiken, presenterat den 7 september 1910.916 FKTU skrev följande: 
”…af detta skäl anser utskottet, att frågan i dess helhet lämpligen bör uppta-
gas i sammanhang med den omläggning af Sveriges officiella statistik och 
dess allmänna organisation, som nu står på dagordningen.”917 

FKTU hänvisade till det av Statistiska kommittén framförda förslaget om 
inrättandet av en officiell serie Statistiska meddelanden918 (se även avsnitt 
2.6.1). FKTU argumenterade nu för att låta den statistiska översikten ges ut 
som en egen fristående del inom ramen för dessa meddelanden. Krisbarome-
terärendet skulle underordnas frågan om en allmän reformering av hela den 
officiella statistiken.919 En närmare utredning behövdes inte utan Statistiska 
kommittén eller SCB var fullt kapabla att internt utreda hur en fortlöpande 
översikt av det ekonomiska läget skulle konstrueras och bli en del av ett 
statistiskt meddelande.  

                                                      
914 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 15. 
915 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 15. 
916 Statistiska kommittén (1910). 
917 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 16. 
918 De var följande. A: Tillfälliga statistiska undersökningar; B. Meddelanden från Statistiska 
centralverket; C: Meddelanden från Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik; D: Han-
delsstatistiska meddelanden; E: Sammandrag af svenska järnvägars trafikrapporter; F: Bank-
rapporter. Samtliga serier tänktes komma ut månadsvis. För B, D och E skulle också utkomma 
ett sluthäfte med preliminära årssiffror. Sluthäftet för serie B skulle innehålla preliminära 
uppgifter över det närmast förflutna året och publiceras så snabbt som möjligt. Serie B var 
således Statistiska kommitténs svar på behovet av preliminära statistiska uppgifter.Se: 1911 
års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 16. Se: Statistiska kommittén (1910), s. 
375f. 
919 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 15ff. 
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FKTU hade också synpunkter på innehållet i krisbarometern, men här 
rörde det sig snarare om ett positivt besked för Palmstierna. Man önskade en 
utökning av innehållet, och förordade införandet av ordentlig inhemsk pris-
statistik.920 Det ska påpekas att någon sådan inte fanns vid den här tidpunk-
ten. Palmstiernas grafiska presentation ansågs också föredömlig ur ett peda-
gogiskt perspektiv. FKTU föreslog också att utgivningen skulle ske i samar-
bete med riksbankens statistikavdelning med samma motivering som AKTU 
gett, dock utan att nämna någon huvudman. Vidare kan konstateras att den 
antydan FKTU gjorde 1910 om att föreslå Svenska stadsförbundet som hu-
vudman nu helt hade försvunnit. 

FKTU avslutade med att principiellt biträda AKTU:s utlåtande men ville 
att den fortlöpande översikten av det ekonomiska läget skulle ingå som en 
del av utredningen av hela den officiella statistiken, inte utredas för sig som 
AKTU önskade. Man hemställde 

att Riksdagen i skrifvelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla, det Kungl. Maj:t 
vid behandling af frågan om omläggning af Sveriges officiella statistik täck-
tes taga under ompröfning, huruvida i samband med denna omläggning en 
fortlöpande öfversikt af det ekonomiska läget i landet lämpligen kunde an-
ordnas, äfvensom vidtaga de åtgärder, som häraf kunna föranledas. 921 

Utskottens förslag att låta riksbanken biträda den myndighet som skulle få 
huvudansvaret för krisbarometern stöddes utanför riksdagen av Heckscher i 
Svensk tidskrift.922 Heckschers argument var att riksbanken gjorde bedöm-
ningar av kapital- och penningmarknaden och därför var lämplig som assi-
sterande organ, dvs. i stort samma argument som Heckscher tidigare hade 
framfört på CSA-kongressen 1906.923 Dessutom hade riksbanken redan en 
statistiktjänst varför banken rent organisatoriskt också var rustad för uppgif-
ten. Heckscher anförde: ”Då nu upprepade gånger i riksdagen framkommit 
förslag om regelbundna öfversikter af konjunkturerna, kan man blott uttala 
en önskan, att denna uppgift måtte uppdragas åt den funktionär, hvars hela 
ställning borde göra honom lämplig därtill.”924  

Heckscher är kortfattad, och hans argumentation är försiktig och präglas 
mer av en vädjan till det sunda förnuftet. Den åsyftade funktionären var Ivar 
Hultman, riksbankens statistiker.  

I grunden var således de båda kamrarnas tillfälliga utskott överens om 
nyttan av en krisbarometer. Men om krisbarometern fordrade en egen utred-
ning som Palmstierna hävdade rådde det oenighet kring. AKTU ville att 

                                                      
920 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 16. 
921 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 17. 
922 Heckscher (1911), s. 146-147. Noterbart här är att Heckscher själv ägnade sig åt att författa 
årliga konjunkturöversikter i Svensk tidskrift. Heckscher, Eli, Ekonomisk översikt i Svensk 
Tidskrift, (1911), (1912) samt (1913). 1911 gav Heckscher ut två översikter.  
923 Heckscher (1907), s. 235 ff. 
924 Heckscher (1911), s. 147. 
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ärendet skulle utredas för sig, dvs. en formell utredning, medan FKTU ansåg 
att ärendets omfattning inte var större än att det kunde behandlas inom ra-
men för en reformering av hela den officiella statistiken.925 FKTU hade såle-
des inte avvisat krisbarometern som ett instrument för en statistisk orienter-
ing av det ekonomiska läget. Ärendet var emellertid inte slutdiskuterat i och 
med detta utan AKTU kom senare med ett svar.  

Utanför riksdagen kom FKTU:s ställningstagande att kritiseras starkt av 
Gustav Cassel i Svenska Dagbladet den 11 mars.926 Cassel menade att FKTU 
lade för stor vikt vid den administrativa och organisatoriska sidan av frågan. 
En andra invändning rörde uppbyggnaden av barometern där Cassel ställde 
sig frågande till att låta innehållet i krisbarometern bestå av en serie sam-
manställd statistik, grafiskt representerad och utan någon djupare analys. 
Cassel verkar förundrad över första kammarens oförstående inställning till 
en vetenskapligt uppbyggd krisbarometer. Enligt Cassel fordrade en fortlö-
pande bedömning av konjunkturen en mer djupgående analys av ekonomin, 
något som en rent statistisk bevakning aldrig kunde erbjuda. Det fanns up-
penbarligen hos Cassel en skepsis mot det traditionella sättet att producera 
och representera den officiella statistiken som SCB stod för. Löpande stati-
stik hade SCB offentliggjort i Statistisk tidskrift sedan länge genom SOSIS 
och sedan 1907 genom serien Statistiska meddelanden. Det är således möj-
ligt att Cassel befarade att krisbarometern skulle bli något liknande.  

Frågan är vad han menade med en vetenskapligt uppbyggd krisbarometer. 
En tolkning är att Cassel i likhet med Palmstierna ansåg att det fordrades en 
sakkunnig utredning av vilka indikatorer som skulle ingå, dvs. att utredning-
en skulle vara sammansatt av ekonomer och statistiker. Men Cassel hävdade 
också att det fordrades något mer än en fortlöpande statistisk bevakning av 
konjunkturen för att lösa den uppgift krisbarometern var tänkt att lösa, näm-
ligen att bedöma tidpunkten för en växling i konjunkturen. Cassel är otydlig 
men en rimlig tolkning är att det fanns behov av en eller flera som hade kun-
skaper i de ekonomiska sammanhangen, alltså nationalekonomisk sakkun-
skap. Detta var nödvändigt om krisbarometern skulle bli det instrument 
Palmstierna föreslagit. En sådan tolkning innebär att Cassel förutsatte att den 
institution som fick i uppdrag att ställa samman krisbarometern också skulle 
förses med nödvändig nationalekonomisk sakkunskap.  

Några dagar senare yttrade sig AKTU genom Palmstierna. Enligt AKTU 
var det helt nödvändigt med en ”fackmässig utredning” av krisbarometern. 

                                                      
925 Att första kammaren såg krisbarometern som en i första hand statistisk översikt framgår av 
FKTU:s behandling av arbetslöshetsfrågan den 22 och 29 april 1911. Då omnämndes införan-
det av en krisbarometer som en tänkvärd åtgärd i bekämpandet av uppkommen arbetslöshet. 
1911 års riksdag. 22 april, FKTUs utlåtande, nr 8, 22 april s. 10ff. 1911 års riksdag, 29 april, 
protokoll, första kammaren, nr 23, Om åtgärder i syfte att vid allmännare arbetslöshet bereda 
arbete åt största möjliga antal arbetare, s. 37ff. Debattinlägg för nyttan av en krisbarometer av 
Steffen, Bosaeus, Björck och Jakob Larsson. 
926 Cassel (1911), 10 mars. 
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AKTU antog att om ”en skrifvelse till Kungl. Maj:t kommer till stånd i ären-
det, torde man emellertid få anse sannolikt, att Kungl. Maj:t finner sig föran-
låten verkställa en dylik utredning, om än riksdagsskrifvelsen icke direkt 
innehåller någon framställning i detta afseende”. 927  

AKTU ställde sig således inte bakom FKTU:s förslag att utreda en krisba-
rometer tillsammans med en reformering av den officiella statistiken, eller 
utskottets idé att placera den inom i den planerade serien statistiska medde-
landen. Det skulle bland annat försämra tillgängligheten och fördyra för 
allmänheten att skaffa in ett särskilt exemplar ”om de skulle skulle ställas till 
allmänhetens förfogande i form af viss afdelning uti de ’Statistiska Medde-
landen’ det nya statistiska centralverket skulle utge”.928 Istället föreslog 
AKTU att översikten över den ekonomiska situationen skulle ställas samman 
av Kommerskollegiums arbets- och näringsstatistiska avdelningar, i samar-
bete med riksbanken.  

Trots dessa invändningar gick AKTU med på att låta pröva krisbarome-
terfrågan i samband med omläggningen av Sveriges officiella statistik,929 i 
förvissning om att Kungl. Maj:t ändå skulle utreda ärendet.  

I AKTU:s begäran hade gjorts vissa förändringar. I begäran stod nu ”att 
Andra kammaren, med fråntagande af sitt förut i ärendet fattade beslut… 
måtte anhålla, det Kungl. Maj:t vid behandling af frågan om omläggning af 
Sveriges officiella statistik täcktes taga under ompröfning, huruvida i sam-
band med denna omläggning en fortlöpande öfversikt af det ekonomiska 
läget i landet lämpligen kunde anordnas, äfvensom vidtaga de åtgärder, som 
häraf kunna föranledas”.930 

I riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t upprepades syftet med krisbaro-
metern nämligen ”[m]öjligheten af att med begagnande af olika, väsentligen 
statistiska, uppgifter vinna sådan fortlöpande öfversikt af den ekonomiska 
situationen, hvarigenom vägledning erhålles till bedömande af förändringar i 
den allmänna ekonomiska konjunkturen”. Hur det skulle göras preciserades 
därefter i skrivelsen liksom vad som skulle kunna ingå i den periodiska över-
sikten, med en hänvisning till Palmstiernas förslag. Dessutom föreslogs yt-
terligare några indikatorer som privatdiskontot, medelkursen på ledande 
börspapper och stämpelavgiften. Inrättandet av en prisstatistik betonades 
som särskilt viktig i sammanhanget. Vidare framhävdes den grafiska fram-
ställningen vilken skulle underlätta en bedömning av det aktuella ekonomis-
ka läget eller som det står i skrivelsen: ”Därigenom vinnes nämligen en 
mycket lättare öfverblick af de periodiska förändringarna, och säkrare slut-
satser torde kunna dragas, då jämförelser mellan uppgifter, som under före-
gående kriser varslat om deras annalkande, och kännetecknen på rådande 

                                                      
927 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 4ff. 
928 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 4. 
929 1911 års riksdag, 25 april, riksdagens skrifvelse till Konungen angående publicerandet af 
en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, nr 71. 
930 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 5. 



 220 

ekonomiska förhållanden kunna göras”.931 I övrigt hänvisades till utredning-
en av den officiella statistikens omläggning inom vilken en krisbarometer 
lämpligen borde utredas, vilket för övrigt var FKTU:s tanke.  

I riksdagsskrivelsen antogs att oavsett vem som blev ansvarig myndighet 
för krisbarometern skulle denna samarbeta med riksbankens statistiska av-
delning i utgivningen. Att riksbanken skulle bli huvudman för en krisbaro-
meter tycks därmed ha varit uteslutet. Kommerskollegium nämns inte alls 
vilket kan hänga samman med att Statistiska kommittén i sitt betänkande 7 
september 1910 hade föreslagit att näringsstatistiken skulle flyttas från 
Kommerskollegium till det planerade statistiska centralverket.932 Dessutom 
var hela ämbetsverkets organisation under utredning. I riksdagsskrivelsen 
återfinns inte heller FKTU:s förslag om att låta den tilltänkta krisbarometern 
ges ut som en egen fristående del inom ramen för de statistiska meddelande-
na.933 

Under hösten 1911 kom krisbarometern att diskuteras av Departemental-
kommitterade och Kommerskollegiikommittén i deras gemensamma betän-
kande om Kommerskollegium, och i ett föredrag av nationalekonomen Sven 
Brisman.  

I betänkandet kom kommittéerna att peka på betydelsen av regelbundna 
ekonomiska observationer i bedömningen av arbetsmarknadens läge.934 Det 
här kan tolkas som att kommittéerna förordade en placering av krisbarome-
tern på KAA. Följande kan anföras till stöd för en sådan tolkning: 

Nu berörda spörsmål äro till sin natur ganska närstående de arbetarfrågor af 
allmän art, som gruppera sig kring arbetsmarknaden [kursivt i original] och 
dess läge. I vidsträcktare bemärkelse kunna hit hänföras frågor om de eko-
nomiska konjunkturnas växlingar och däraf föranledda fluktuationer i fråga 
om tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 935 

Citatet visar att kommittéerna ansåg det betydelsefullt med bredare studier 
av den ekonomiska utvecklingen för att förstå ställningen på arbetsmarkna-
den. Därefter följde en kort historik över KAA, från starten 1903 och upp-
byggnaden av studierna av läget på arbetsmarknaden. I sammanhanget hän-
visades också till Gunnar Huss promemoria hösten 1908 som ett exempel på 
en mer mångsidig undersökning:  

                                                      
931 1911 års riksdag, 25 april, riksdagens skrifvelse, nr 71, s. 10-11. 
932 Statistiska kommittén (1910), s. 114. 
933 Frågan om inrättandet av en krisbarometer hade vid den här tidpunkten också uppmärk-
sammats utomlands. I aprilnumret av Journal of the Royal Statistical Society finns en kort 
redogörelse av krisbarometerförslaget. Se: Journal of the Royal Statistical Society (1911): 5, 
s. 566. 
934 Departementalkommitterade (1911), s. 86. Betänkandet publicerades den 18 november 
1911. 
935 Departementalkommitterade (1911), s. 86. 
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tog sig äfven uttryck vid 1910 års riksdag, då, bland annat, fråga förevar om 
anordnandet af mera omfattande och regelbundna observationer rörande den 
ekonomiska utvecklingen. Kommittéerna finna i hög grad önskvärdt, att detta 
ej blott för arbetarna utan för hela vårt näringslif betydelsefulla observations-
arbete fullföljes samt i lämplig mån utvidgas och fullständigas, så att däraf 
kan vinnas en allt intimare kännedom om arbetsmarknadens läge, om de derå 
inverkande viktigaste faktorerna samt om de ekonomiska fluktuationernas 
följder och betydelse för särskilt arbetarnas ställning. /../ Men äfven i vårt 
land, i likhet med hvad flerstädes i utlandet är förhållandet, förefinnes behof 
af, att de olika data, som sammantagna karaktärisera arbetsmarknadens eko-
nomiska förutsättningar, verkligen blifva ur ifrågavarande synpunkt sakkun-
nigt och öfverskådligt sammanställda inom den sociala förvaltningen samt af 
densamma på lämpligaste och snabbaste sätt offentliggjorda. 936 

Här beskrivs vikten av en bredare insamling av data eller statistiska uppgif-
ter, liksom sakkunskap om de ekonomiska sammanhangen i syfte att belysa 
arbetsmarknadens ekonomiska förutsättningar, för att sedan ställa samman 
dessa ”inom den sociala förvaltningen”. Detta kan tolkas som om att kom-
mittéerna förordade KAA som lämplig huvudman för krisbarometern eller 
att KAA kompetens på området skulle stärkas ytterligare.  

Nationalekonomen Sven Brisman937 uppmärksammade krisbarometern 
strax före årsskiftet i ett föredrag om orsakerna till konjunkturväxlingarna 
och vilka möjligheter som fanns att förutse dessa. 938 Brisman hörde till kret-
sen kring CSA och den av Palmstierna grundade politiska klubben Vi. Palm-
stierna kallade också Brisman för ”vår nationalekonom”. 939  

Brismans föredrag inför Gefle handelskammare ska ses som ett inlägg i 
debatten om krisbarometerns utformning. I föredraget diskuterades vilka 
möjligheter som fanns att förutse vändpunkten i konjunkturen. Brisman 
gjorde här en kondenserad framställning av hur krisförloppet 1907-1908 
hade utvecklats med hjälp av ett urval ekonomiska indikatorer, ungefär som 
Huss hade gjort i promemorian hösten 1908. Omslaget i konjunkturen för-
klarade Brisman med att priserna på råvaror steg snabbare än priserna på 
konsumtionsvaror samtidigt som de spekulativa inslagen ökade, med en an-
strängd kreditgivning och stigande räntor som följd. Den starka uppgången 
ledde till en kris när bankerna började tveka att bevilja lån eller när företag 
vars verksamheter i hög grad var uppbyggda på lån fick allt svårare att klara 
de stigande räntekostnaderna.  

                                                      
936 Departementalkommitterade (1911), s. 86-87. Se även s. 94. 
937 Sven Brisman, (1881-1953), historiker och nationalekonom var verksam vid Handelshög-
skolan i Stockholm 1910-1946, från 1917 som professor, och var specialiserad på bank- och 
finansväsendet, Svensk uppslagsbok, uo: Brisman, Sven. Brisman förefaller ha stått Palmsti-
erna nära i flera socialpolitiska frågor, Palmstierna (1951), s. 78. 
938 Brisman (1912), hft 4, nr 9, 1911. Brisman (1913), nr 4 s. 143-152. Brisman (1914). 
939 Palmstierna (1951), s. 78. 
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Svårigheten bestod enligt Brisman i att identifiera vändpunkten i ett haus-
seartat affärsklimat, och i sammanhanget hänvisade han till den kommande 
utredningen av krisbarometern:  

Det är på tiden, att man nu slår in på mera planmässig väg. En vigtig förut-
sättning härför, är att man erhåller en regelbunden, på de noggrannaste iakt-
tagelse byggd redogörelse för konjunkturens läge, en konjunkturbarometer. 
Det förefaller som om detta lämpligen borde åläggas riksbankens statistiska 
avdelning.940 

Precis som Palmstierna diskuterade Brisman vilka möjligheter som fanns att 
med några särskilt utvalda ekonomiska variabler som priset på tackjärn, den 
allmänna prisnivån och spekulationen i aktier och fastigheter,941 förutse 
vändpunkten i konjunkturen. Brisman underströk betydelsen av noggranna 
iakttagelser utan att närmare precisera om det gällde att minutiöst följa ett 
antal ekonomiska indikatorer eller en analys av det ekonomiska läget eller 
bådadera. Det går dock att tolka Brisman som att han tänkte sig en noggrann 
statistisk bevakning av konjunkturen, förlagd till riksbanken som citatet vi-
sar, med uppgift att följa konjunkturutvecklingen med hjälp av statistik. 
Brisman delade Heckschers uppfattning om riksbankens roll i en bevakning 
av konjunkturen. Det hängde säkert samman med att riksbanken redan hade 
en statistisk avdelning, men också med att Brisman hade studerat penning-
marknadens betydelse i sin avhandling.942 Riksdagen hade i likhet med Palm-
stierna däremot framfört åsikten att riksbanken först och främst skulle biträ-
da den myndighet som blev utsedd att vara huvudman för krisbarometern.  

7.3 Krisbarometern i riksdagen 1912 
Riksdagsskrivelsen 1911 ledde till att krisbarometerärendet under hösten 
samma år kom att hänskjutas till omläggningen av den officiella statistiken. 
Av statsverkspropositionen 1912 att döma hade Kommerskollegium fått i 
uppdrag att komma med ett utlåtande om Statistiska kommitténs förslag på 
en ny publikation för bland annat månadsstatistiken över handeln, en årssta-
tistik över handeln och konsulernas berättelser.943 Kommerskollegiums upp-
drag rörde således inte specifikt krisbarometern. När det gällde SCB behand-
lades ämbetsverket i statsverkspropositionen utifrån Statistiska kommitténs 
förslag om en reformering av den officiella statistiken. Finansministerns 

                                                      
940 Brisman (1912), s. 16f. 
941 Brisman (1912), s. 12ff. 
942 Brisman (1908).  
943 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 98ff. och 101f. Se även: Statistiska kommittén 
(1908), s. 41f. 
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tolkning av Statistiska kommitténs förslag var av stor betydelse för krisba-
rometern som kommer att framgå nedan.  

Hanteringen av krisbarometerärendet kom vid en tidpunkt då det rådde en 
viss osäkerhet inom statsförvaltningen om framförallt Kommerskollegiums 
båda statistiska avdelningar. Under 1911 hade de båda kommittéerna Kom-
merskollegiikommittén och Departementalkommitterade arbetat fram ett 
förslag om en förändrad statsförvaltning som i allra högsta grad kom att på-
verka Kommerskollegium.944 Vi måste ha dessa betänkanden i åtanke då 
finansminister Adelswärd945 redogjorde för de båda ämbetsverkens anslags-
äskande i 1912 års statsverksproposition.  

Kommerskollegiums utlåtande över en ny handelspublikation för handeln 
inklusive handelsstatistiken förelades riksdagen i statsverksproposition den 
13 januari 1912.946 I princip upprepade ämbetsverket vad Statistiska kommit-
tén hade anfört 1908 som motivering till införandet av en ny publikation för 
handeln (se avsnitt 2.6.1). Ämbetsverket ställde sig således bakom förslaget 
att låta månadsstatistiken över handeln bli överförd till Kommerskollegium 
från Generaltullstyrelsen med motiveringen att månadsstatistiken över han-
deln utgjorde en del av näringsstatistiken.947 Konsulernas berättelser, som 
offentliggjorts av Sveriges allmänna exportförening sedan 1888, föreslogs i 
utlåtandet också ingå i den nya publikationen.948  

En förändring Kommerskollegium föreslog rörde publikationens namn. 
Från början var den tänkt att heta Handelsstatistiska meddelanden men 
Kommerskollegium föreslog istället att den skulle heta Ekonomiska medde-
landen. Skälet var just att den planerades få ett bredare innehåll och därmed 
komma att utgöra ett värdefullt komplement till den statsunderstödda Affärs-
världen949 (se även avsnitt 2.6.1). 

                                                      
944 Se avsnitt 2.6. Frågan om Kommerskollegium klarnade under hösten. En eventuell för-
läggning av krisbarometern till KAA blev inaktuell i samband med att Departementalkommit-
terade och Kommerskollegiikommittén i sitt gemensamma betänkande föreslog en ny statlig 
organisation för de sociala ärendena. Frågan om näringsstatistikens placering inom den statli-
ga förvaltningen löstes sedan finansminister Adelswärd  i behandlingen av Kommerskollegi-
ums anslagsbegäran i 1912 års statsverksproposition fastslog att den skulle bli kvar på äm-
betsverket. Se även: Departementalkommitterade (1911), s. 77ff., och 1912 års riksdag, 13 
januari, prop nr 1:7, s. 102. 
945 Adelswärd, Theodor, 1860-1929, var liberal politiker och i många år riksdagsledamot (AK 
1906-08, 1912-14, 1915-21 och FK 1919-24). Under åren 1911-14 ingick han som finansmi-
nister i Karl Staaffs ministär. Adelswärd engagerade sig också i en rad samhällsfrågor vid 
sidan av rollen som politiker och företagsledare för Åtvidabergs förenade industrier som den 
sociala frågan, arbetarfrågan, rösträtten, försvarsfrågan etc. Forskraftstiftelsen Theodor Adel-
swärds minnen http://www.fstam.se/ och Libris. Se även: Sågvall-Ullenhag (1970), s. 52-62. 
946 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 98ff. och 101f. 
947 Generaltullstyrelsen ställde sig avvisande till förslaget, se: 1912 års riksdag, 13 januari, 
prop nr 1:7, s. 159ff. 
948 Svensk export gavs först ut under namnet Cirkulär mellan åren 1888 och 1895. Svensk 
export kom ut i ny utgåva 1895.  
949 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 102. 
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Kommerskollegium upprepade även betydelsen av en tät utgivning, mer 
än en gång i månaden för att ”tillmötesgå ett i affärskretsar länge kändt be-
hov af en praktisk ekonomisk tidskrift.”950 Det var ett ambitiöst förslag. Äm-
betsverket hade uppenbarligen insett vilken roll en snabb distribution av 
ekonomisk information hade för näringslivet och andra aktörer. För att kun-
na förverkliga projektet föreslog Kommerskollegium rekryteringen av en 
person med ”nödiga kvalifikationer” samt biträden.951  

Genom att följa Statistiska kommitténs förslag och dessutom radikalisera 
detta med ett eget förslag på en tätare utgivningsfrekvens öppnade ämbets-
verket dörren mot en potentiell bevakning av det ekonomiska läget med den 
månatliga handelsstatiken som kärnan. Men Kommerskollegium nämnde 
aldrig något om att låta krisbarometern ingå i den föreslagna handelspublika-
tionen. Det går dock inte att utesluta att ämbetsverket kan ha haft den i åtan-
ke om man beaktar förslaget om att inrätta en publikation med bredare inne-
håll och hänvisningen till Affärsvärlden. 

I princip anslöt sig finansminister Adelswärd till Kommerskollegiums 
förslag. 952 Även om finansministern i princip godtog Kommerskollegiums 
utlåtande svävade denne något på målet på när det gällde att anslå medel till 
den nya publikationen. Å ena sidan önskade finansministern inte äska medel 
till periodikan eftersom behovet av en ny periodika inte var helt utredd. Å 
andra sidan fanns det heller inget som hindrade att förberedelser gjordes för 
inrättandet av en ny tidskrift, om det ansågs nödvändigt. Medel till detta 
skulle i så fall tas ur befintliga anslag till Kommerskollegium.953 Detta något 
oklara svar kan tolkas som att finansministern ansåg att det fanns ett behov 
av en periodika som följde det ekonomiska läget i landet men att han inte var 
beredd att i dagsläget göra en framställan i frågan.  

Frågan om en publicering av den fortlöpande översikten och dess innehåll 
aktualiserades av finansministern i samband med hans redogörelse för Statis-
tiska kommitténs förslag om en reformerad officiell statistik i statsverkspro-
positionen 1912.954 Finansministern hänvisade i sammanhanget till det tidi-
gare förslaget i riksdagen 1901 angående inrättandet av en serie preliminära 
statistiska meddelanden, samlade i en och samma publikation,955 och till 
Isidor Flodströms ekonomisk-statistiska återblickar liksom de av SCB inför-

                                                      
950 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 112. Kommerskollegium hänvisade till den 
engelska Board of Trade Journal som förebild. Den engelska periodikan publicerade ofta 
färska korta notiser ur konsulsrapporter där exporttillfällen, leveransanbud m.m. offentlig-
gjordes vilket var viktigt för handeln. 
951 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s., 101f. 
952 Statistiska kommittén (1908), s. 41. 
953 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s., 113. 
954 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 157ff. 
955 1901 års riksdag, 26 januari, MAK, nr 139, s. 6-8.  
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da statistiska meddelanden i Statistisk Tidskrift 1907.956 De båda sistnämnda 
var uppenbarligen viktiga inspirationskällor; Huss promemoria nämndes 
inte. Finansministern föreslog nu att den fortlöpande översikten lämpligen 
skulle ingå i den av Statistiska kommittén föreslagna serien Statistiska Med-
delanden.957 Han hänvisade till riksdagsskrivelsens ordalydelse som stöd för 
sin tanke.958 I förlängningen var det FKTU:s förslag från 1911 som finans-
ministern här hade i åtanke. Det bör påpekas att Statistiska kommittén också 
hade föreslagit att handelsstatistiken skulle ingå i ett statistiskt meddelande, 
serie D.959 Intressant är att finansministern själv i sammanhanget förde fram 
statistiken för antalet växelprotester registrerade hos notarius publicus som 
en möjlig indikator på en ”annalkande kris”.960 Finansministern föreslog att 
denna statistik var lämplig att föra in i en publikation som bevakade kon-
junkturen. 

Finansministern underströk vidare den grafiska representationens betydel-
se för en visuell bedömning av konjunkturläget eller som finansministern 
uttryckte det, ”om man kunde samla alla de mångfaldiga olika uppgifterna 
till en totalbild eller med en enda kurva beteckna de ekonomiska konjunktu-
rernas växlingar”.961  

Det är helt klart att finansminster Adelswärd tolkade riksdagsskrivelsens 
intention som att krisbarometern i första hand var tänkt för en fortlöpande 
statistisk bevakning av konjunkturen och därför kunde ingå i serien statistis-
ka meddelanden, alltså samma linje som FKTU företrädde.962 Finansminis-
terns tolkning kom att ifrågasättas längre fram av andra kammaren.963  

För att förstå den debatt som sedan kom att bryta ut presenteras ett utdrag 
av riksdagsskrivelsen 1911 som behandlar den periodiska översiktens placer-
ing: 

Då för närvarande frågan om omläggning af Sveriges officiella statistik står 
på dagordningen, anser Riksdagen det lämpligt, att frågan om tillgodoseende 
af nu uttalade önskemål samtidigt därmed tages under ompröfning; och vill 
Riksdagen för sin del i frågans nuvarande skede endast uttala, att vid utgif-
ningen af här afsedda öfversikt samarbete bör äga rum mellan den myndig-
het, som kan få sig detta uppdrag anförtrodt, samt riksbankens statistiska af-
delning, där särskild sakkunskap uti ifrågavarande afseende torde förefínnas. 
På grund af hvad sålunda anförts får Riksdagen anhålla, det Eders Kungl. 
Maj:t vid behandling af frågan om omläggning af Sveriges officiella statistik 

                                                      
956 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 172. Flodströms insatser i Ekonomisk Tidskrift 
nämns i en fotnot. 
957 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 173 och 174 ff. Se även: Statistiska kommittén 
(1910), s. 16. 
958 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 175. 
959 Statistiska kommittén (1910), s. 375f. 
960 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 185. 
961 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 175. 
962 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 16. 
963 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24. 
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täcktes taga under ompröfning, huruvida i samband med denna omläggning 
en fortlöpande öfversikt af det ekonomiska läget i landet lämpligen kunde 
anordnas, äfvensom vidtaga de åtgärder, som häraf kunna föranledas.964  

Sista meningen av citatet kan tolkas så att den gav finansministern mandat 
att föreslå riksdagen var krisbarometern skulle placeras. Vilken myndighet 
som skulle bli huvudman för krisbarometern framgår inte. Endast riksbanken 
omnämns explicit som biträdande statistikproducent. Men än viktigare är att 
någon explicit hänvisning till de av Statistiska kommittén föreslagna statis-
tiska meddelanden inte finns i skrivelsen. 

Finansminister Adelswärd motiverade sitt förslag med att han hade tolkat 
riksdagsskrivelsen i denna riktning och anförde: ”Det synes mig uppenbart, 
att Riksdagen med sin skrifvelse afsett utgifvandet af just en sådan publika-
tion, som Statistiska kommittén föreslagit”.965 I själva verket var det nog 
FKTU:s förslag som finansministern gjorde sig till tolk för. 

Finansministern ansåg vidare att SCB var mest lämplig som huvudman. 
Detta motiverades med att föreslaget skulle omfatta uppgifter från i stort sett 
hela den officiella statistiken vilka SCB hade tillgång till; framtagandet av 
statistiken skulle också ske i samarbete med riksbankens statistiska avdel-
ning. Finansministern hänvisade här till riksdagsskrivelsen. Endast den i 
skrivelsen föreslagna prisstatistiken kunde finansministern tänka sig höra till 
Kommerskollegium men inrättandet av en sådan måste först utredas.966 Fi-
nansministern motiverade placeringen med att Kommerskollegium lättast 
kunde skaffa dessa siffror. Det finns ett fullgott skäl till finansministerns 
motivering även om det inte uttrycks explicit. Sedan 1903 publicerade 
Kommerskollegium i MKAA en detaljerad prisstatistik för en rad livsmedel. 

I sammanhanget kom också finansministern att diskutera Kommerskolle-
giums förslag på en ny periodika, Ekonomiska Meddelanden, i vilken den 
viktiga månadsstatistiken över handeln skulle ingå. Det var nödvändigt för 
finansministern att kommentera Kommerskollegiums förslag på en ny han-
delspublikation eftersom Statistiska kommittén också hade föreslagit ett 
statistiskt meddelande över handeln. Finansministern gick dock inte närmare 
in på Kommerskollegiums Ekonomiska Meddelanden mer än att den skulle 
få ett annat innehåll och inte var lämplig som en statistisk översikt över det 
ekonomiska läget. 967  

I praktiken var det två olika slag av publikationer som riksdagen hade att 
ta ställning till; dels statistiska meddelanden där den tänkta fortlöpande över-
sikten av den ekonomiska situationen skulle ingå som ett särskilt statistiskt 
meddelande, i likhet med månadsstatistiken över handeln,968 dels Ekonomis-

                                                      
964 1911 års riksdag, 25 april, riksdagens skrifvelse, nr 71, s. 11. 
965 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 174f. 
966 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 174f. 
967 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 175f. 
968 Statistiska kommittén (1910), s. 16. 
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ka Meddelanden där den månatliga handelsstatistiken skulle ingå tillsam-
mans med närliggande områden. Finansministern tycks dock ha varit medve-
ten om det fanns ett problem inbyggt här eftersom han yttrade att ”Det ligger 
emellertid gifvetvis makt uppå att draga upp gränsen mellan de båda publi-
kationerna, så att dubbelarbete icke behöfver ifrågakomma.”969  

Finansministern hade således tolkat riksdagsskrivelsen som att den fortlö-
pande översikten i första hand skulle ingå som en del av de planerade statis-
tiska meddelandena och således ställt sig bakom FKTU:s uppfattning. Ären-
det kom nu i likhet med hela statistikfrågan att behandlas i statsutskottet. 

7.3.1 Krisbarometern – utredning eller inte 
Den 22 mars 1912 lade statsutskottet fram sin granskning av förslagen på 
förändringar av den officiella statistiken som hade framförts i statsverkspro-
positionen.970 Statsutskottet gick emellertid aldrig in på krisbarometern. Istäl-
let kom krisbarometern att tas upp i andra kammaren den 27 mars av Erik 
Palmstierna och Richard Sandler971 då andra kammaren diskuterade statsut-
skottets utlåtande angående omläggningen av den officiella statistiken.972  

Krisbarometerfrågan kom att utlösa ett replikskifte mellan finansminister 
Adelswärd och Palmstierna. Att det uppstod var inget egendomligt. Efter 
finansministerns förslag i statsverkspropositionen och statsutskottets tystnad 
måste frågan om en särskild utredning av krisbarometern tett sig avlägsen för 
Palmstierna. Den latenta motsättningen om krisbarometerns status från före-
gående år blir nu tydlig. 

Palmstierna ville ha svar på tre frågor. Den ena var varför statsutskottet 
inte hade behandlat krisbarometern. De två andra gällde vilken myndighet 

                                                      
969 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 176. 
970 1912 års riksdag, 22 mars, Statsutskottets utlåtande, nr 7, [12] Kommerskollegium. För-
ändrad organisation af kommerskollegii afdelning för näringsstatistik och [14] Statistiska 
centralbyrån, s. 43-44.  
971 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24 (Statistiska centralbyrån). 
Sandler, Richard, 1884-1964, var socialdemokratisk politiker och ämbetsman, bland annat 
statsminister 1925-1926. 1911 blev Sandler ledamot i socialdemokraternas partistyrelse och 
med åren en av partiets ledande ideologer. 1930-1932 översatte Sandler Marx das Kapital till 
svenska. Sandler engagerade sig också i folkbildningsfrågor och var med att grunda ABF 
1912. Källa: Bra böckers lexikon, uo: Sandler, Richard. Sandler författade 1911 Samhället 
sådant det är: statistiska uppgifter om land och folk, produktion och fördelning, vilket gav 
honom ett erkännande som statistiker. Sandler var överhuvudtaget flitig som skriftställare, se 
Libris. Sandler var också medlem i den av Erik Palmstierna grundade politiska sammanslut-
ningen Vi. Palmstierna (1951), s. 75. Palmstierna tycks av sin självbiografi att döma ha hyst 
en negativ uppfattning om Sandler vid den här tidpunkten, dvs. kring 1912. Palmstierna ansåg 
att Sandler bidrog med en alltför radikal politik, med Palmstiernas ord ”Hans norrlandsradika-
lism av sekttyp tilltalade oss icke”. Palmstierna syftade här på den politiska sammanslutning-
en Vi. Palmstierna erkände dock Sandlers skicklighet på statistikens område och begåvning 
inom många områden. Med tiden kom Palmstierna att uppskatta Sandler. 
972 För Palmstierna var det sista gången han uppträdde i rollen som Socialdemokraternas 
ekonomiske talesman, en uppgift som Richard Sandler därefter tog över. 



 228 

som skulle bli huvudman, dvs. om krisbarometern skulle bli ett av de plane-
rade statistiska meddelandena och således organisatoriskt höra till SCB, eller 
om krisbarometern skulle ingå i Kommerskollegiums näringsstatistiska av-
delning.  

Den första frågan gällde varför statsutskottet inte hade behandlat krisba-
rometerärendet eller som Palmstierna uttryckte saken.  

Då frågar man gifvetvis. Hvad har statsutskottet gjort åt saken? Ja, jag vet 
icke, hvad som varit orsaken härtill men i statsutskottsbetänkandet står rakt 
ingenting om dessa sidor, i statsrådsprotokollet står rakt ingenting om hela 
denna betydelsefulla angelägenhet.973  

Att statsutskottet inte behandlat ärendet kan naturligtvis Palmstierna ha tol-
kat som att utskottet hade accepterat finansministerns tolkning av riksdags-
skrivelsen och att en utredning av krisbarometern för sig var onödig. 

Statsutskottet svarade genom sin representant i andra kammaren ledamo-
ten N.E. Lindberg.974 Lindberg gjorde först vissa klarlägganden angående 
statsutskottets principiella utgångspunkter. Statsutskottet hade haft för avsikt 
att uttala sig tydligare om andra kammarens begäran 1911, men samtidigt 
hade finansministern i sin framställan att ta hänsyn till riksdagsskrivelsen 
från 1911 och rätta sig efter den.975 Ytterst var det riksdagsskrivelsen från 
1911 och tolkningen av denna som gällde.  

Statsutskottets hållning verkar onekligen något motsägelsefull, och Lind-
berg kom också med ett förtydligande. Det något paradoxala uttalandet för-
klarade Lindberg med att statsutskottet inte ville lägga fram ett utlåtande 
med reservationer utan önskade ett enigt utlåtande. En tolkning av statsut-
skottet är att det inte hade ägnat krisbarometersärendet någon större tanke 
eller rent av ingen alls.  

De två andra frågorna rörde publiceringsformen och innehållet i krisba-
rometern. Finansministern hade tolkat riksdagsskrivelsen som att SCB var 
den mest lämpade organisationen, tillsammans med riksbankens statistiska 
avdelning.976 Palmstierna ifrågasatte nu om denna tolkning verkligen var i 
överensstämmelse med ordalydelsen i riksdagsskrivelsen. AKTU hade i sin 
behandling av krisbarometern 1911 förordat Kommerskollegiums arbets- 
och näringsstatistiska avdelningar som lämpliga tillsammans med riksban-
kens statistiska avdelning.977 Därtill hade AKTU ställt sig avvisande till för-
slaget om att låta krisbarometern bli en del av de statistiska meddelandena, 

                                                      
973 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 32. 
974 Lindberg, Nils Edvard, 1868-1965, socialdemokrat, målare och ledamot av andra kamma-
ren, från Oxie härad, Malmöhus län. 
975 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 33. 
976 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 31. Se också: 1912 års 
riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 175. 
977 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 4. 
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bland annat av kostnadsskäl.978 I riksdagsskrivelsen står att krisbarometern 
skulle utredas tillsammans med den officiella statistiken utan närmare preci-
sering.979 AKTU hade också den 17 mars 1911 antytt att en krisbarometer 
skulle utredas oavsett ”riksdagsskrifvelsen icke direkt innehåller någon 
framställning i detta afseende”.980  Palmstierna tog uppenbarligen för givet att 
krisbarometern skulle utredas och att en sådan utredning skulle leda till att 
frågan om var inom statsförvaltningen krisbarometern skulle hamna blev 
besvarad.  

När det gällde frågan om krisbarometerns innehåll kritiserade Palmstierna 
finansministerns tolkning av riksdagsskrivelsens intentioner. Först och 
främst ställde sig Palmstierna starkt kritisk till finansministerns vision att 
med hjälp av en konjunkturkurva tolka den aktuella tendensen i ekonomin 
och ifrågasatte hur det skulle vara möjligt att konstruera en konjunkturkurva 
genom att exempelvis slå ihop utvecklingen för diskontot och antalet arbets-
sökanden. Istället upprepade Palmstierna den betydelse som en komparation 
av olika ekonomiska tidsserier hade för att få fram tidpunkten för en kon-
junkturväxling.981  

Den tolkning Palmstierna gör av finansministern är bokstavlig. Snarare 
handlade det om finansministern uttryckte en önskan att kunna ha något så 
praktiskt i sin hand som några enkla kurvor som tydligt talade om tidpunkten 
för när det var dags att sätta in olika ekonomisk-politiska åtgärder. Palmsti-
ernas kritik på dessa punkter bemöttes aldrig av finansministern. 

Palmstierna behandlade också frågan om krisbarometerns vetenskaplig-
het. I princip är det en upprepning av den tidigare kritiken 1911 mot första 
kammaren vars hantering av krisbarometern Palmstierna fann märklig.982 
Palmstierna var särskilt kritisk till näringslivets representanter i första kam-
maren vilkas skepsis till införandet av en statlig, på vetenskaplig grund 
byggd konjunkturbevakning föreföll honom obegriplig.983 Vad Palmstierna 
avsåg med vetenskaplighet var något oklart. I sina tidigare förslag ville 
Palmstierna ha krisbarometern vetenskapligt utredd men under replikskiftet 
med finansministern utvecklade Palmstierna sin uppfattning om vetenskap-
lighet. Det gjorde han i samband med frågan om vilken myndighet som skul-
le få huvudansvaret för krisbarometern.  

Palmstierna ifrågasatte nämligen finansministerns förslag att SCB skulle 
få det ansvaret. Här ger han uttryck för ett tydligt tvivel på SCB:s kompetens 
och förmåga att åstadkomma det slag av statistisk bevakning som andra 
kammaren efterfrågade 1911. Palmstierna anförde att  

                                                      
978 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 30. 
979 1911 års riksdag, 25 april, riksdagens skrifvelse, nr 71, s. 11. 
980 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 4. 
981 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 31. 
982 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 32. 
983 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 28. 
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man måste hysa den yttersta tveksamhet, huruvida tillräcklig kompetens före-
finnes inom statistiska centralbyrån för att just gå spörsmål af detta (kursiv i 
original) slag in på lifvet. Det synes mig böra vara en med nationalekonomis-
ka insikter väl utrustad person, som skall behandla dessa frågor, om resultatet 
skall bli tillfyllest för det svenska näringslifvet och för de svenska arbetsta-
garna. I annat fall kan man här få fram saker, som icke äro så tillförlitliga, att 
näringslifvet får den glädje av den, som man afser med hela denna fråga, och 
det synes mig just, att den näringsstatistiska avdelningen skulle bli den lämp-
ligaste för att behandla dessa frågor.984  

Det betyder att Palmstierna hade gett klarare besked på frågan om vilken 
sakkunskap som fordrades. För att krisbarometern skulle bli det instrument 
han tänkt sig behövdes någonting mer än en registrering och sammanställ-
ning av statistiken. De olika ekonomiska indikatorerna måste tolkas och 
sättas in i sitt ekonomiska sammanhang för att möjliggöra en bedömning av 
det aktuella konjunkturläget. Palmstierna efterfrågade således nationaleko-
nomisk sakkunskap. Här var han uppenbarligen inne på samma linje som 
Cassel (han kan mycket väl ha haft Cassel eller Brisman i åtanke som den 
väl utrustade personen). Som huvudman förordade Palmstierna Kommers-
kollegiums näringsstatistiska avdelning som den mest lämpliga.  

Debatten mellan Palmstierna och finansministern visar på en tydlig pola-
risering mellan dem i synen på krisbarometern som instrument för att följa 
konjunkturen. I sammanhanget antydde dock Lindberg att finansministern i 
grunden inte stod i någon opposition till Palmstiernas uppfattning. 985  

Finansministern svarade defensivt på Palmstiernas kritik. Att saken be-
hövde utredas hade aldrig ifrågasatts menade finansministern som samtidigt 
medgav att några formuleringar i statsverkspropositionen hade lett till olyck-
liga missförstånd. Finansministern anförde följande: 

Jag tror då, att vid den utredning, som den ärade representanten på stock-
holmsbänken afser, det gäller först att vetenskapligt undersöka, hvilka fakto-
rer det är som inverka på dessa variationer i de ekonomiska förhållandena, 
och hvilka sålunda behöfva utredas och undersökas för att få en så vidt möj-
ligt fullständig statistik. Därefter borde väl en utredning erfordras för att upp-
ställa denna statistik på lämpligaste sätt och sedermera ordna och bearbeta 
den så, att den lämnar verkliga praktiska resultat, hvilket ju måste vara all sta-
tistiks slutliga mål.986 

                                                      
984 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 31f. 
985 ”Jag tror mig också veta, att det finnes hos statsrådet och chefen för finansdepartementet 
en mycket liflig känsla utaf att någonting bör göras för att åstadkomma en statistik, som är så 
beskaffad, att vi i denna statistik kunna afläsa icke endast de ekonomiska förhållandena för 
vårt eget land, utan att vi också skola bli satta i tillfälle att i denna statistik afläsa förhållande-
na, sådana som de i sina hufvuddrag till äfventyrs kunna te sig i länderna rundt omkring oss, 
och jag vill säga, att jag härom skulle vilja framföra min lifligaste önskan”. 1912 års riksdag, 
27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 33. 
986 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 36. 
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Finansminister Adelswärds uttalande var entydigt för en utredning av krisba-
rometerärendet.987 Han gick med på att utreda dels vilka faktorer som orsa-
kade svängningarna i konjunkturen, dels hur statistiken skulle samlas in och 
sammanställas och slutligen göras tillgänglig. Palmstierna lät sig nöja.988 

Hur ska dessa turer förklaras? Den främsta förklaringen är Palmstiernas oro 
för att krisbarometern inte skulle komma att utredas för sig, efter finansmi-
nisterns tolkning av riksdagsskrivelsen som i princip överensstämde med 
FKTU:s uppfattning. Samtidigt klargjorde debatten mellan Palmstierna och 
finansministern vad den förre menade med att krisbarometern skulle vila på 
vetenskaplig grund. Det var inte tillräckligt med en vetenskaplig utredning 
av krisbarometern. Det fordrades också nationalekonomisk sakkunskap ut-
över den statistiska för att göra en bedömning av tidpunkten för en växling i 
konjunkturen. I praktiken innebar det att Palmstierna förordade en förstärk-
ning av sakkunskapen på Kommerskollegiums näringsstatistiska avdelning 
med nationalekonomisk kompetens. 

En annan förklaring till att krisbarometern inte fick den uppmärksamhet 
Palmstierna hade hoppats på kan ha varit att den i grunden inte ansågs vara 
en stor fråga. Detta hade Palmstierna själv antytt i debatten.989 Det är klart att 
krisbarometerärendet i jämförelse med de stora utredningar som försiggick 
parallellt kan ha uppfattats som en detalj inom ramen för dessa. Dessutom 
hade ju riksdagen genom sin skrivelse 1911 tillmötesgått kravet på en utred-
ning av krisbarometern av något slag vilket säkert många riksdagsledamöter, 
liksom finansministern, i sig kan ha uppfattat som fullt tillräckligt.  

Ytterligare en aspekt på frågan var säkert osäkerheten om hur den offici-
ella statistiken längre fram skulle organiseras inom förvaltningen. Uppenbar-
ligen fanns möjligheter att ta initiativ i statistikfrågan vilket finansministern 
gjorde. Finansminister Adelswärd föreslog med vägledning av riksdagsskri-
velsen, att krisbarometern skulle bli en del av de statistiska meddelandena.  

Slutligen kan Palmstierna ha drivits av personliga skäl. Förslaget på kris-
barometern byggde uppenbarligen på eget insamlat och sammanställt mate-
rial. Det kan förklara varför han så energiskt stred för en korrekt hantering 
av krisbarometerärendet och upplevde att krisbarometerfrågan höll på att bli 

                                                      
987 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 36. Palmstierna uttalade 
sig på följande vis: ”Jag ber att till herr statsrådet och chefen för finansdepartementet få ut-
trycka min tacksamhet för det välvilliga sätt, på hvilket herr statsrådet här upptagit denna 
fråga, samt för det intresse, han visat densamma; och med den syn på tingen, han framlade, 
tror jag man kan förvissad om, att ärendet nu ligger i goda händer.” 
988 Dagens Nyheter refererade debatten. Även om referatet noggrant följer debatten fram-
skymtar en för Palmstierna positiv handläggning av krisbarometerärendet i DN:s referat. Se: 
Dagens Nyheter (1912), 28 mars. 
989 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 29. 
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bortfuskad.990 De olika angivna skälen kan ha samverkat till att han så ener-
giskt argumenterade för att frågan skulle få en seriös behandling.  

När beslutet togs om vilken myndighet som skulle utreda krisbarometern 
är oklart. Men av Palmstiernas Ett brytningsskede framgår att det måste ha 
gjorts någon under våren 1912, för han skriver att ”[s]enare på våren tillsat-
tes av kommerskollegium en kommitté för frågans utredning och jag fick 
deltaga i utarbetandet av av den första ’krisbarometern’”.991 Formellt fick 
Kommerskollegium uppdraget i juli 1912.  

Erik Palmstiernas och finansminister Adelswärds debatt om krisbarometern 
innebar dock inte att frågan var utagerad i riksdagen. Krisbarometerärendet 
kom att tas upp på nytt i ett annat sammanhang i februari 1912, nämligen 
med anledning av två gemensamma motioner 1912 om åtgärder mot arbets-
löshet.992 I motionerna upprepades de föregående årens förslag om åtgärder 
mot arbetslösheten genom att konjunkturomfördela offentliga arbeten, bland 
annat att staten mer effektivt borde ta tillvara olika naturtillgångar som vat-
ten och skog erbjöd med hjälp av allmänna arbeten. Det var den socialdemo-
kratiska partigruppen som genom dessa förslag drev frågan om åtgärder mot 
vad man uppfattade som förekomsten av en viss permanent arbetslöshet.  

Inrättandet av en krisbarometer som en del i planläggningen av konjunk-
turomfördelande arbeten togs emellertid aldrig upp i själva motionerna utan 
denna fråga kom istället att behandlas av AKTU.993 AKTU:s talan fördes nu 
av socialdemokraten Richard Sandler som definitivt hade ersatt Erik Palm-
stierna som partiets ekonomiske talman under våren. Det argument som 
Sandler framförde var samma som tidigare; eftersom konjunkturarbetslöshe-
ten uppträdde med viss regelbundenhet gick det också att dämpa en kom-
mande arbetslöshet genom att konjunkturomfördela planerad offentlig pro-
duktion där krisbarometern spelade en viktig roll i planläggningen av den 
offentliga produktionen.994  

FKTU återkom till frågan som svar på AKTU:s argument om en rationell 
planläggning av omfördelningsarbeten. Efter att ha avvisat de föreslagna 
åtgärderna mot arbetslösheten ställde FKTU en retorisk fråga om en, som det 
står i utlåtandet, ”tillförlitlig s.k. krisbarometer, för så vidt den kunde komma 
till stånd”, skulle kunna vara ett viktigt redskap i planeringen av en konjunk-

                                                      
990 1912 års riksdag, 27 mars, andra kammarens protokoll, nr 24, s. 32. Palmstierna befarade 
detta som citatet visar: ”Dock vill jag nu, när jag vågat upptaga detta spörsmål till behandling 
och gjort detta, därför att jag tror, att man i denna kammare dock har den meningen, att det är 
en mycket betydelsefull angelägenhet, det här gäller, hoppas att saken icke blir bortfuskad, 
utan att frågan verkligen lämnas det beaktande, som Andra kammaren gifvet den året förut.” 
991 Palmstierna (1951), s. 208. 
992 Se avsnitt 1.2 om tidigare forskning. 1912 års riksdag, 5 februari, MFK, nr 89, (Viktor 
Larsson), s. 2ff. 1912 års riksdag, 5 februari, MAK, nr 250, (Sven Persson), s. 2ff. 
993 1912 års riksdag, 26 april, AKTUs utlåtande, nr 7. 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs utlå-
tande, nr 17. 1912 års riksdag, 17 maj, FKTUs utlåtande, nr 20. 
994 1912 års riksdag, 26 april, AKTUs utlåtande, nr 7, s. 43f. 
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turomfördelning av offentliga arbeten.995 FKTU:s skepsis framskymtar tyd-
ligt.996 På en punkt fanns en kritik av tanken på en krisbarometer och det 
gällde tidpunkten för arbetslöshetens inträdande. Här skrev FKTU att efter-
som arbetslösheten började uppträda senare under en konjunkturnedgång 
fanns knappast något behov av en krisbarometer för att tidigt upptäcka just 
detta förhållande. Palmstierna hade visat i sitt förslag 1911 att arbetssökan-
detalen började stiga cirka ett år efter krisens inträdande. 997  

FKTU ansåg att konjunkturnedgången i sig skapade den nödvändiga tids-
utdräkten för en omfördelning av redan planerad offentlig produktion och 
bedömde det därför vara onödigt att inrätta en så kvalificerad bevakning av 
konjunkturen som Palmstierna hade pläderat för. Det räckte att följa några 
väl utvalda ekonomiska variabler.  

FKTU:s argument bör ha varit besvärande för Palmstierna. Hans nog-
granna genomgång i de föregående riksdagarna av hur olika ekonomiska 
variabler uppträdde, när de nådde sina maximum- och minimumpunkter 
under ett konjunkturförlopp föreföll nu vara förslagets akilleshäl. FKTU:s 
utlåtande visar en ambivalent hållning till att inrätta en krisbarometer. Ord-
valet ”tillförlitlig s.k. krisbarometer för så vidt den kunde komma till stånd” 
kan tyda på en fortsatt skepsis till hela projektet. 998 De båda utskotten kom 
aldrig in på vad som fordrades av krisbarometern för att underlätta en om-
fördelning av offentliga arbeten. AKTU talade i allmänna ordalag om vikten 
av att ha en krisbarometer i planläggningen av offentliga arbeten. FKTU 
hade inte ändrat uppfattning från föregående år. Det var knappast väntat 
heller då krisbarometerärendet redan hade behandlats av riksdagen. Men 
icke desto mindre ställde sig FKTU bakom förslaget att låta utreda ”huruvida 
och på vad sätt statens och kommunernas arbeten må utföras enligt sådan 
planläggning, att arbete kan beredas största möjliga antal arbetare under tider 
och perioder, då den privata företagsamheten inskränkes och till följd däraf 
större arbetslöshet uppstår”.999 I avsnitt 8.3.4 behandlas utredningen och 
krisbarometerns funktion för planläggningen av offentliga arbeten.  

7.4 Cassel, arbetslöshetsfrågan och krisbarometern 
Cassel hade tidigare kritiserat framförallt FKTU för att inte ha beaktat beho-
vet av en på vetenskaplig grund uppbyggd krisbarometer utan hade förordat 

                                                      
995 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs utlåtande, nr 17, s. 3. 
996 Henriksson har också noterat FKTU:s tydliga skeptiska inställning till hela projektet. 
Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets arkiv. 
997 1911 års riksdag, 16 januari, andra kammaren, motion nr 19, s. 11. 
998 FKTU var dock inte ense i sitt beslut utan en utskottsledamot hade reserverat sig, och 
menade att FKTU borde ha biträtt hela AKTU:s utlåtande. 1912 års riksdag, 17 maj, FKTUs 
utlåtande, nr 20. Riksdagsledamoten Rosén gick ett emot FKTU:s beslut. 
999 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs utlåtande, nr 17, s. 4. Samma ordalydelse återfinns i rskr, 
se 1912 års riksdag, 29 maj, rskr, nr 262, s. 4. 
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en allmän statistisk bevakning av konjunkturen. Med ”vetenskap” avsåg 
Cassel en grundlig utredning av vilka indikatorer som skulle ingå i krisba-
rometern och varför, men också att det fordrades nationalekonomisk sakkun-
skap för att tolka det ekonomiska läget. Det förslag som presenterades till 
sist i riksdagen 1912 fick honom att upprepa sin kritik. Cassel kom med sin 
kritik i anslutning till de två motionerna ovan om statliga åtgärder mot en 
begynnande permanent arbetslöshet.1000 Precis som föregående år pläderade 
Cassel för en som han uttryckte det vetenskapligt uppbyggd krisbarometer 
som syftade till att uppskatta tidpunkten för när redan planerade offentliga 
arbeten skulle kunna konjunkturomfördelas. Det lät sig inte göras med en 
krisbarometer som enbart byggde på statistiska sammanställningar.1001 Cassel 
uttryckte det hela på följande sätt i en artikel senare på våren:  

Det bör endast erinras därom att en utredning om hvad som kan göras till sys-
tematiskt motverkande af arbetslösheten öfverhuvud icke låter sig skiljas från 
en utredning om ’krisbarometern’. Till den förra utredningen bör en under-
sökning om den krisperiodiska arbetslöshetens natur och om de orsaker som 
framkalla den. Men denna undersökning är uppenbarligen i grunden alldeles 
densamma som undersökningen af konjunkturväxlingarna, deras natur, orsa-
ker och symptom. 1002  

Att försöka identifiera konjunkturväxlingarna var således identiskt med att 
samtidigt studera symtomen och orsakerna till den periodiskt uppkomna 
arbetslösheten.1003 Cassel hänvisade också till Palmstierna och vad denne 
hade uttalat i de föregående riksdagarna att det gällde ”att komma till klarhet 
öfver krisproblemet och träffa åtgärder för att förekomma en inbrytande 
lågkonjunkturs härjningar”.1004 En liknande uppfattning kan för övrigt spåras 
hos KAA hösten 1910.1005 

Cassels artiklar är inte enbart kritiska till FKTU:s behandling av frågan 
1911 och finansministerns tolkning av riksdagsskrivelsen. Vad Cassel säger i 
citatet kan tolkas som en kritik av Palmstierna och i förlängningen den soci-
aldemokratiska partigruppen. Av taktiska skäl hade frågan om en utredning 
av krisbarometer skilts från frågan om behovet av en planläggning av offent-
liga arbeten. Det taktiska skälet till åtskillnaden skulle helt enkelt vara att 
lättare få till stånd en utredning av krisbarometern. Det kunde Cassel inte 
acceptera. 

                                                      
1000 Cassel (1912), 14 februari. Cassel (1912), 11 maj. Huvudförslagen i motionerna ställde 
sig Cassel kritisk till eftersom de skulle stjäla resurser från annan produktiv verksamhet. 
1001 Cassel (1912), 14 februari. 
1002 Cassel (1912), 11 maj. 
1003 Cassel (1912), 14 februari. Cassel (1912), 11 maj. 
1004 Cassel (1912), 14 februari. Cassels citat hämtades ur följande: 1910 års riksdag, 25 april, 
AKTUs (nr 4), utlåtande, nr 38, s. 6. 1911 års riksdag, 17 februari, AKTUs, (nr 4), utlåtande, 
nr 1, s. 13.  
1005 Se: MKAA (1911):1, s. 6f. 
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Artiklarna av Cassel bör vid den här tidpunkten ses som ett försök att på-
verka krisbarometerns innehåll och status som bevakningsinstrument. För 
honom var det således viktigt att frågan om inrättandet av en krisbarometer 
blev föremål för en systematisk studie av konjunkturens förlopp, som syftade 
till att underlätta för staten att konjunkturomfördela offentliga arbeten när 
sådana behov fanns. 

 7.5 Statistiska föreningen och krisbarometern  
Kapitel 7 avslutas med en kommentar från Statistiska föreningen om behovet 
av en krisbarometer.1006 Trots att frågan om en krisbarometer borde vara av 
stort intresse för föreningen, tycks det, att döma av dess arkiv, som att kris-
barometern inte skulle ha diskuterats formellt i föreningen förrän siste febru-
ari 1912. Behovet av en krisbarometer kan naturligtvis ha diskuterats tidigare 
utan att detta togs till protokollet. Krisbarometerärendet eller som det står i 
protokollet betydelsen av en ”fortlöpande öfversikt över den ekonomiska 
situationen”, presenterades för föreningen av riksbankens statistiker Ivar 
Hultman.1007 Enligt protokollet skulle ett tjugotal medlemmar i föreningen ha 
deltagit. Några närmare kommentarer finns inte i protokollet, inte heller vil-
ka som deltog förutom Ivar Hultman.  

Mötet refererades dock kort av Affärsvärlden som också namngav några 
av deltagarna.1008 Några långtgående slutsatser går inte att dra av referatet. I 

                                                      
1006 Statistiska föreningens arkiv, protokoll (SCB). Statistiska föreningen bildades den 7 feb-
ruari 1901 på initiativ av Gustav Sundbärg och Isidor Flodström, och den existerar fortfaran-
de. Föreningen blev tidigt en viktig mötesplats för rad välkända företrädare för statistiken och 
nationalekonomi, och en rad ämbetsmän och politiker. Precis som CSA var Statistiska före-
ningen ett viktigt forum där statistiska frågor relaterade till samhällsutvecklingen kunde de-
batterades. Flera av Statistiska föreningens medlemmar ingick också i CSA. Ytterligare före-
drag kan nämnas som 1913 då den blivande redaktören för Kommersiella meddelanden Einar 
Huss, medlem 1912, höll ett föredrag om den ekonomiska konjunkturbarometern. Erik Palm-
stierna, medlem 1907, hade också hållit ett par anföranden men dessa hade handlat om kom-
munernas svävande skuld (30 oktober 1909) och behovet av en allmän prisstatistik (11 okto-
ber 1912). Innehållet i dessa föredrag finns inte bevarat utom just föredraget av Ivar Hultman 
om en fortlöpande översikt av den ekonomiska situationen, vilket kom att refereras av Affärs-
världen. Medlemsmatrikeln visar på ett stort intresse för Statistiska föreningen. 1901 var 41 
medlemmar, 1914 hade siffran stigit till 151. Statistiska föreningen bestod främst av represen-
tanter för statistikerna och näringslivet. En rad för den här avhandlingen viktiga aktörer blev 
medlemmar tidigt, bland andra Henning Elmquist 1901, Gunnar Huss 1902, Erik Sjöstrand 
1906, Eli Heckscher 1904, Isidor Flodström 1901, Gustav Sundbärg (grundaren av förening-
en) 1901, Ludvig Widell 1906, Karl Key-Åberg 1901. Protokollen finns delvis bevarade 
sedan föreningens grundande 1901. Se även: Sjöström (2002), s. 155f. 
1007 Statistiska föreningens arkiv, protokoll för den 29 februari 1912 (SCB).  
1008 Dessa var utöver Ivar Hultman, Erik Sjöstrand, Kommerskollegium, Erik Paues, ombud 
för textilindustriförbundet, Sven Palme, försäkringsdirektör, John Swartling, bankdirektör, 
Bertil Nyström, fil.lic., t.f. aktuarie på KAA och föreningens sekreterare vid tillfället, Gustaf 
Sundbärg, nestorn inom den officiella statistiken i Sverige. Affärsvärlden (1912), 6 mars, s. 
283-284. Samtliga uppräknade i Affärsvärldens refererat var medlemmar i Statistiska före-
ningen. Erik Palmstierna blev f ö invald den 24 april 1907 kallad som sekreteraren vid CSA. 
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allmänhet ansågs en förändring i den internationella konjunkturen vara det 
första tecknet på en svängning i konjunkturen. Således var utrikeshandelssta-
tistiken och prisstatistiken viktiga för en krisbarometer. Att prisstatistikens 
betydelse uppmärksammades kan hänga samman med avsaknaden av en 
inhemsk prisindex. FKTU hade 1911 i sitt utlåtande över krisbarometern 
efterfrågat en sådan.1009 

7.6 Sammanfattning och diskussion 
I denna mittdel av den narrativa framställningen har syftet med krisbarome-
tern, dess utformning och vilken kapacitet som fanns inom statsförvaltningen 
för att realisera en bevakning av konjunkturen undersökts.  

Den som drev krisbarometerprojektet var den liberale och sedermera so-
cialdemokratiske politikern i andra kammaren Erik Palmstierna som drev 
det. Källmaterialet pekar entydigt ut honom som den enskilt viktigaste per-
sonen bakom hela projektet. Det var hur Erik Palmstierna och andra likasin-
nade uppfattade krisen och dess verkningar på den svenska arbetsmarknaden 
som utgjorde drivkraften bakom förslaget på krisbarometern. Krisbarome-
terprojektet ska ses som efterfrågestyrt. 

Palmstiernas förslag om en krisbarometer i AKTU 1910 var ett ett svar på 
tidigare förslag och motioner i och utanför riksdagen om hur en konjunktur-
omfördelning av offentlig produktion i praktiken skulle kunna förverkligas. I 
första hand såg Palmstierna och AKTU krisbarometern som ett instrument 
för stadskommunerna att konjunkturomfördela redan planerad offentlig pro-
duktion som en åtgärd att utjämna konjunkturellt betingad arbetslöshet. För-
sta kammaren avstyrkte förslaget men året efter, 1911, tog Palmstierna på 
nytt upp frågan, nu som en motion. I motionen var det frågan om att utreda 
skapandet av själva instrumentet krisbarometern som stod i fokus. Den di-
rekta kopplingen till dess användning i en politik som syftade på att under-
lätta en konjunkturomfördelning av offentlig produktion hade tonats ned.  

Varför frågan om en krisbarometer kom att bli så pass central för Palmsti-
erna hängde sannolikt ihop med hans tidiga intresse för stadskommunerna 
och de problem dessa ställdes inför under industrialiseringsprocessen. Olika 
typer av källmaterial visar detta liksom hans egen memoarbok, annat biogra-
fiskt material, olika slag av utredningsmaterial från Svenska stadsförbundet 
och riksdagens protokoll. Uppdraget att utreda stadskommunernas finansiel-
la och ekonomiska ställning 1909 bidrog till att Palmstierna tidigt skaffade 
sig en ordentlig insyn i hur stadskommunerna fungerade och hur deras behov 
såg ut. Det var också städernas representanter i riksdagen som efterfrågade 

                                                                                                                             
Statistiska föreningens arkiv, protokoll för den 24 april 1907 (SCB). Källor i övrigt: Hultman 
(1909). Vem är det, (1914 och 1920).  
1009 1911 års riksdag, 6 mars, FKTUs (nr 1) utlåtande, nr 2, s. 16. 
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statligt bidrag till nödhjälpsarbeten i syfte att bistå stadskommunerna, och 
det var stadskommunerna som hade ägnat sig åt en alltför vidlyftig upplå-
ning av korta krediter. Det var i samband med detta som hans roll som stads-
kommunernas representant framkom tydligt.1010 Att stadskommunerna var 
det centrala objektet för Palmstierna antyddes också av FKTU 1910 som 
pekade på att Svenska stadsförbundet lika gärna skulle kunna bygga upp ett 
eget organ för att bevaka konjunkturen åt stadskommunerna, i syfte att un-
derlätta deras planläggning av den egna produktionen.1011 

Centralt är emellertid att Palmstierna insåg att krisbarometerns använd-
ningsområde kunde utsträckas bortom den stadskommunala horisonten, till 
den enskilda företagsamheten och staten själv. En statlig bevakning av kon-
junkturen kunde gagna hela samhället. Debatten om konjunkturomfördelade 
offentliga arbeten uttryckte också ett behov av en ekonomisk politik, anpas-
sad till de ständiga fluktuationerna i industrikonjunkturen. För att kunna 
realisera denna politik behövdes kunskaper om var på konjunkturkurvan 
ekonomin befann sig. Erik Palmstiernas förslag om en krisbarometer skulle 
råda bot på denna okunskap.  

Palmstiernas förslag och motion med en begäran av Kungl. Maj:t att utre-
da införandet av en offentlig krisbarometer är skickligt framlagd. Han kunde 
hänvisa till den stora betydelse krisbarometern skulle kunna få för olika ak-
törers beslut om investeringar, och för det allmänna att sprida sina produk-
tionsbeslut över en längre tidsperiod. Men undersökningen har visat att det 
inte var en självklarhet att låta utreda inrättandet av en krisbarometer. Hän-
visningen till den franska krisbarometern för att skapa vetenskaplig legitimi-
tet för förslaget avvisades av FKTU. FKTU ansåg att den franska krisbaro-
metern var för deterministisk i sin utformning och för pretentiös.  

När Palmstierna återkom 1911 med sitt förslag hade han uppenbarligen 
ändrat strategi. Av taktiska skäl kopplade Palmstierna bort krisbarometern 
från frågan om konjunkturomfördelade arbeten. Genom att i första hand 
fokusera på instrumentet lyckades han till sist förmå riksdagen att utreda 
ärendet. Att Palmstierna lyckades hängde samman med att han hade anpassat 

                                                      
1010 Av arkivet över Svenska stadsförbundet framgår Palmstiernas starka engagemang redan 
från början av förbundets grundande 1908 i en rad kommunala frågor. Han var förbundets 
sekreterare mellan åren 1908-1914. Se. Humble (1958), s. 164. Palmstierna var också redaktör 
och ansvarig utgivare för Svenska stadsförbundets tidskrift från starten 1909. I tidskriften 
redovisades också förslaget och debatten om införandet av en krisbarometer. Se: Svenska 
stadsförbundets tidskrift (1910), s. 116f.  
1011 1910 års riksdag, 21 maj, FKTUs utlåtande, nr 28, s. 3. FKTU skriver: ”Beträffande sta-
tens arbeten är Riksdagen i tillfälle att själf hvarje gång med hänsyn till arbetets art och öfriga 
förhållanden uttala sig om tiden för deras utförande, och i fråga om stadskommuners och 
andra stadsliknande samhällens arbeten bör svenska stadsförbundet kunna spela en betydande 
roll.” Till Svenska stadsförbundets kongress 1911, Tjänstememorial nr 12 togs frågan om att 
konjunkturomfördela kommunala arbeten genom ombudet för Falköpings stad K.W. Hagberg. 
I tjänstememorial nr 12 1911 redogjorde Palmstierna för förslaget om en krisbarometer i syfte 
att underlätta planeringen av offentliga arbeten. Tjänstememorialen pekar på det stora intresse 
kommunerna visade krisbarometerförslaget. (SKL). 
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sitt förslag efter FKTU:s kritiska inställning. FKTU hade som alternativ 
föreslagit en mer renodlad statistisk bevakning av konjunkturen. Utskottet 
följde här Statistiska kommitténs betänkande att inrätta en serie statistiska 
meddelanden som till det yttre bar vissa likheter med krisbarometern. FKTU 
ansåg att någon egentlig utredning av krisbarometern inte heller var nödvän-
dig såsom Palmstierna starkt hade tryckt på. FKTU:s förslag var att låta den 
ingå i den av Statistiska kommittén föreslagna serien Statistiska meddelan-
den. 

Den formulering Palmstierna använde 1911 i sin begäran - att Kungl. 
Maj:t skulle låta utreda möjligheten att med hjälp av statistiska uppgifter 
fortlöpande få en översikt av den ekonomiska situationen - kan ses som en 
anpassning av krisbarometerförslaget till Statistiska kommitténs förslag om 
en serie Statistiska meddelanden, för att få till stånd en utredning av krisba-
rometern. 

En viktig fråga gällde vilka möjligheter som fanns inom statsförvaltning-
en att tillgodose Palmstiernas begäran. Vem eller vilka hade kapacitet att 
bygga upp och sammanställa krisbarometern? Riksdagsprotokollen och även 
de synpunkter som framfördes utanför riksdagen visar att kapacitetsfrågan 
var svår att hantera politiskt. Undersökningen har visat hur Palmstiernas och 
AKTUs uppfattning skiftade, från att först ha nämnt Kommerskollegium i 
största allmänhet 1910, till att i 1911 års riksdagsbehandling av ärendet nå-
got mer betona Kommerskollegium som den centrala institutionen, och där-
efter understryka dess näringsstatistiska avdelning, och omnämna både den 
arbetsstatistiska och näringsstatistiska avdelningen som lämpliga kandidater. 
I samtliga fall nämnde Palmstierna riksbanken som sekunderande myndig-
het. Men i den slutliga riksdagsskrivelsen 1911 till Kungl. Maj:t fanns ingen 
institution nämnd som ansvarig för sammanställningarna av de statistiska 
underlagen till krisbarometern. Skälet till dessa glidningar var sannolikt de 
stora förändringar av statsförvaltningen inklusive reformeringen av den offi-
ciella statistiken som pågick parallellt. Detta kan således ha påverkat hur 
Palmstierna presenterade krisbarometerförslaget med avseende på kapaci-
tetsfrågan.  

En annan fråga är vilken roll KAA spelade för Palmstierna. Han hänvisa-
de till KAA som ett exempel på vad som hade åstadkommits inom statsför-
valtningen på området. I första hand syftade han på Huss bilaga 1 i prome-
morian som ett utmärkt exempel på att det fanns förutsättningar inom stats-
förvaltningen att bevaka konjunkturen med hjälp av ett urval statistiska indi-
katorer. KAA ansåg sig själv som en lämplig huvudman för krisbarometern. 
KAA hade utöver kunnandet också byggt upp en organisation som relativt 
smidigt skulle kunna omfatta en potentiell bevakning av hela konjunkturen. 
Man hade de nödvändiga kontakterna med de olika arbetsgivarorganisatio-
nerna liksom med fackföreningarna. I själva verket hade KAA en stark ar-
gumentaation för en krisbarometer placerad inom avdelningen. Den bilden 
stärks av att Departementalkommitterade i sitt betänkande över Civildepar-
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tementet i november 1911 hade pekat på betydelsen av att följa de ekono-
miska konjunkturernas inverkan på läget på arbetsmarknaden. Kommittera-
des resonemang kunde tolkas som att de förordade att krisbarometern place-
rades hos KAA. 

Palmstierna hade också att ta hänsyn till hur FKTU resonerade i frågan 
som nämnts ovan. FKTU hade föreslagit att krisbarometern skulle utredas i 
sammanhang med omläggningen av den officiella statistiken och därmed 
höra till de statistiska meddelandena. I praktiken innebar det att krisbarome-
tern skulle ställas samman av SCB. Palmstierna och AKTU gick något mot-
villigt med på FKTU:s begäran men förutsatte en utredning av krisbarome-
terärendet.  

En annan aspekt av kapacitetsfrågan rörde ambitionsnivån. Denna fråga 
föreföll vara den stora vattendelaren mellan Palmstierna och första kamma-
ren. I grunden handlade det om möjligheterna att prognostisera en växling i 
konjunkturen och ytterst om sakkunskapen inom statsförvaltningen för att 
kunna göra detta. Debatten mellan å ena sidan Palmstierna och AKTU och å 
andra sidan FKTU visade på olika uppfattningar inför möjligheten att göra 
mer eller mindre avancerade uppskattningar av tidpunkterna för en växling i 
konjunkturen. FKTU ställde sig skeptiskt till Palmstiernas starka tro på att 
det faktiskt gick att göra. Istället ansåg FKTU att det var mer realistiskt med 
en i första hand statistisk översikt över konjunkturen som lämpligen skulle 
kunna inlemmas inom ramen för de av Statistiska kommittén föreslagna 
statistiska meddelandena. FKTU var således inte motståndare till att stats-
förvaltningen ställde samman olika statistiska serier för att närmare belysa 
det aktuella läget i ekonomin. Krisbarometern behövde därför inte utredas 
speciellt för sig utan kunde ingå som en del av reformering av den officiella 
statistiken. Som talesman för AKTU argumenterade Palmstierna starkt för en 
krisbarometer byggd på vetenskaplig grund och hänvisade till vad som hade 
åstadkommits i Frankrike, inom Kommerskollegium samt till ett egenhändigt 
konstruerat diagram. Någon närmare definition på vetenskaplighet gavs dock 
inte. I diagrammet försökte han fastställa de olika indikatorernas maximum- 
och minimumpunkter och hur de förhöll sig tidsmässigt till varandra.  

Palmstierna tog emellertid för givet att en utredning av krisbarometern 
skulle göras ”om än riksdagsskrifvelsen icke direkt innehåller någon fram-
ställning i detta afseende”.1012  

Året efter kom frågan om en utredning av krisbarometern att avgöras i sam-
band med reformeringen av den officiella statistiken. Frågan om en utred-
ning av krisbarometern kom samtidigt att ställas på sin spets. Skälet till detta 
var den tolkning finansminister Adelswärd hade gjort av riksdagsskrivelsen 
1911 med avseende på krisbarometern. I statsverkspropositionen 1912 före-
slog finansministern nämligen att krisbarometern skulle ingå i de av statis-

                                                      
1012 1911 års riksdag, 17 mars, AKTUs (4) utlåtande nr 6, s. 4. 
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tiska kommittén föreslagna statistiska meddelandena, med hänvisning till 
riksdagsskrivelsens ordalydelse. Krisbarometern skulle enligt skrivelsen 
utredas i samband med omläggningen av den officiella statistiken. I mars 
1912 behandlade statsutskottet hela statistikfrågan men diskuterade aldrig 
krisbarometerärendet. Detta bidrog till att skapa en stor osäkerhet kring kris-
barometerns fortsatta status hos dess främste tillskyndare Erik Palmstierna. 
När frågan om statistikomläggningen behandlades av andra kammaren 27 
mars kom Palmstierna att ifrågasätta hanteringen av ärendet. Han fruktade 
att ärendet inte skulle bli föremål för en egen vetenskaplig utredning. Han 
lyckades nå en överenskommelse med finansminstern under själva debatten i 
andra kammaren att utreda krisbarometern för sig.  

Utanför riksdagen förefaller reaktionerna ha varit sparsamma men icke desto 
mindre starka. De som reagerade var nationalekonomerna Gustav Cassel och 
Sven Brisman. Den sistnämnde fäste stora förhoppningar vid krisbarometern 
som ett planeringsinstrument och hans föredrag kan ses som ett försök att 
påverka en eventuell utredning av krisbarometern 1912 i den riktningen. 
Gustav Cassels kritik är intressant eftersom han tydligt pekade ut vad som 
fordrades för att krisbarometern skulle bli ett instrument för att underlätta en 
konjunkturomfördelning av offentliga arbeten. Enligt Cassel verkade FKTU 
inte ha förstått behovet av att förankra krisbarometerprojektet i större eko-
nomiska sammanhang. För att bli meningsfullt och uppfylla de föreslagna 
ändamålen måste projektet enligt Cassel vila på ”vetenskaplig” grund eller 
som Cassel uttryckte saken, de ansvariga för idén måste ”besluta sig för att 
gå på djupet och göra det bästa som kan åstadkommas eller också låta det 
vara.”1013 För Cassel räckte det inte med en vetenskaplig utredning av frågan 
utan själva bevakningen av konjunkturen måste också bygga på en veten-
skaplig grund. Med det avsåg han rimligen nationalekonomisk sakkunskap. 
På den senare punkten var Palmstierna mer otydlig. Palmstierna önskade en 
vetenskaplig utredning av krisbarometern men hur själva bevakningen skulle 
göras var mer oklart, åtminstone i förslagen från 1911. Man kan inte utesluta 
att Palmstierna och Cassel hade samma mål med krisbarometern. Men den 
förre kunde av taktiska skäl inte spänna bågen lika högt som Cassel för att få 
igenom sitt förslag. Cassel agerade som en fristående debattör utanför riks-
politiken och kunde naturligtvis ta till stora ord i sin kritik utan att det betyd-
de så mycket. 

                                                      
1013 Cassel (1911), 20 februari. 
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Kapitel 8 Från krisbarometer till 
konjunkturöversikt 1912-1914 

8.1 Inledning 
Från tidigare forskning vet vi att utredningarna av krisbarometern resulterade 
i tillkomsten av den månatliga konjunkturöversikten 1914. Detta kapitel, 
som utgör narrativens avslutande del, behandlar konjunkturöversiktens till-
komst. Som har framgått av föregående kapitel träffades en överenskommel-
se mellan Erik Palmstierna och finansminister Adelswärd på våren 1912 att 
utreda en fortlöpande översikt av den ekonomiska situationen. Det är flera 
frågor som nu skulle redas ut. Vad fordrades för organisation för att ta fram 
översikten, hur skulle sammanställningarna av statistiken göras, diskuterades 
vilken sakkunskap som skulle finnas bland dem som blev satta att förverkli-
ga målet att bedöma ”förändringar i den allmänna ekonomiska konjunktu-
ren”?1014 Skulle den fortlöpande översikten tas fram i samarbete med någon 
redan befintlig statistisk avdelning hos något av de föreslagna verken eller 
tilldelas en relativt självständig roll ungefär som KAA hade fått sig tilldelad 
1903? Ytterst handlade det om vilken kapacitet den nya institutionen skulle 
ha att möjliggöra en bedömning av de insamlade siffrorna och därmed kon-
junkturläget.  

Vidare måste utredningarna ge besked om hur översikten skulle publice-
ras, av vem och med vilken frekvens, månatlig eller kvartalsvis och hur den 
skulle göras tillgänglig. Som framgått av föregående kapitel hade AKTU 
föreslagit Kommerskollegiums arbets- eller näringsstatistiska avdelning med 
riksbanken som sekunderande myndighet. I riksdagsskrivelsen finns inte 
detta förslag med. Istället hade man nöjt sig med att nämna riksbanken som 
den myndighet som skulle biträda den tänkta huvudmannen. Det betyder att 
det också rådde oklarhet kring krisbarometerns organisatoriska hemvist.  

Som har framgått av genomgången av forskningsläget i kapitel 1 fick inte 
konjunkturöversikten den analytiska funktion den från början var avsedd att 
ha.1015 I detta kapitel diskuteras möjliga förklaringar till att det urprungliga 
förslaget reviderades.  

                                                      
1014 1911 års riksdag, 25 april, riksdagens skrifvelse, nr 71, s. 10. 
1015 Arbetslöshetsutredningen (1935), s. 286. och Henriksson (1987), Konjunkturinstitutets 
arkiv. 
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Trots att krisbarometerärendet objektivt sett var litet fordrade det ett fler-
tal behandlingar. Följande schema visar den kronologiska gången från den 
17 juli 1912 till den 24 oktober 1913.  

Tabell 13. Krisbarometerärendets gång 17 juli 1912 – 24 oktober 1913 

Datum Riksdagsbehandling/utredning 

17 juli 1912 Finansminister Adelswärd uppdrar åt Kommerskollegium att utreda 
förutsättningarna för en krisbarometer, med avseende på innehåll och 
publiceringsform. En arbetsgrupp tillsätts internt på Kommerskolle-
gium. 

3 oktober 1912 Arbetsgruppen på Kommerskollegium överlämnar sin utredning till 
Finansdepartementet. Ett preliminärt utlåtande över innehåll, publi-
ceringsform samt organisatorisk hemvist ges. Arbetsgruppen föreslår 
att ett arbetsutskott utreder ytterligare.  

8 november 1912 Beslut tas i konselj (Finansdepartementet) att tillsätta ett arbetsut-
skott på Kommerskollegium med uppgift att utreda hur krisbarome-
tern ska publiceras och vad den ska innehålla. Två utredningar görs 
separat. Utredningen om krisbarometerns publicering överlämnas 5 
december till Kungl. Maj:t medan utredningen om dess innehåll 
pågår till 30 januari 1913. 

5 december 1912 Kommerskollegium föreslår en ny handelspublikation Kommersiella 
Meddelanden, i vilken krisbarometern kan ingå. 

5 februari 1913 Den 30 januari blir arbetsutskottet på Kommerskollegium klar med 
sitt utlåtande om innehållet i krisbarometern. Utlåtandet lämnas över 
till Finansdepartementet den 5 februari. 

1 april 1913 Statsutskottet behandlar Kommerskollegiums förslag på en ny han-
delspublikation i vilken krisbarometern ingår.  

April 1913 Arbetsutskottets utlåtande angående innehållet i krisbarometern 
offentliggörs i Statsvetenskaplig Tidskrift. 

13 maj 1913 Riksdagen beslutar inrätta en ny periodika, Kommersiella Meddelan-
den, i vilken krisbarometern ingår som en sektion under rubriken 
Konjunkturöversikt. 

Juli och oktober 1913 Periodikan med konjunkturöversikten godkänns formellt av Finans-
departementet, och den 24 oktober beslutar Kungl. Maj:t om utgiv-
ning från och med 1914. 

 

8.2 Krisbarometern utreds 
Den 17 juli 1912 uppdrog finansministern åt Kommerskollegium att ”utreda 
möjligheten af att med begagnande af olika, väsentligen statistiska, uppgifter 
vinna sådan fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, hvarige-
nom vägledning erhölles till bedömande af förändringar i den allmänna kon-
junkturen, Eders Kungl. Maj:t anbefallt Kollegium att i anledning däraf af-
gifva underdånigt utlåtande”.1016  

                                                      
1016 Finansdepartementet, konseljakt, 1912-11-08, ärendenr. 28 ang.af Riksdagen ifrågasatt 
publicerande af en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, RA. 
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På Kommerskollegium tillsattes en arbetsgrupp som bestod av Kommers-
kollegiums generaldirektör Alfred Lagerheim samt Henning Elmquist, for-
mellt fortfarande byråchef för KAA, Karl Key-Åberg, byråchef för Kom-
merskollegiums näringsstatistiska avdelning, Per Friberg, kommerseråd på 
Kommerskollegium för inrikes handeln och sjöfarten, Einar Modig, sekrete-
rare på Utrikesdepartementet, E. Appelquist, t.f. aktuarie på Kommerskolle-
giums näringsstatistiska avdelning istället för förste aktuarien på KAA för 
olycksfallsförsäkringsstatistiken Theophil Andersson. Key-Åberg var före-
dragande och får väl antas vara den som förberedde ärendet. De tyngsta 
namnen i gruppen med avseende på de statistiska frågorna var Key-Åberg 
och Elmquist. Under sommaren och hösten arbetade gruppen fram sitt utlå-
tande och den 3 oktober överlämnades det till Finansdepartementet. 1017  

En genomgång av utlåtandet visar att arbetsgruppen inte enbart kom att 
utreda de statistiska förutsättningarna för den fortlöpande översikten utan 
också kom med förslag på publicering och en utgivningsplan. Arbetsgruppen 
hade således arbetat utifrån vad som hade sagts i riksdagen. 

Huvuduppdraget bestod väsentligen i att välja ut ett antal ”väsentligen 
statistiska” variabler som vägledning i en bedömning av den allmänna kon-
junkturen. Det går att tolka formuleringen ”väsentligen statistiska” som att 
uppdraget också kunde inbegripa att utreda användningen av enkäter liknan-
de dem KAA ställde till näringslivet.  

Utlåtandet är inte särskilt omfattande, och det inleds med en genomgång 
av de möjligheter som fanns att med hjälp av olika slag av statistikserier 
bedöma konjunkturen: ”De samhällsföreteelser, som äro utmärkande för 
”goda” och ”dåliga” tider, för uppgång (hausse) och nedgång (baisse) i det 
allmänna näringslifvet och därmed förknippade förhållanden hafva länge 
varit föremål för nationalekonomiens och statistikens iakttagelser, och 
många i siffror uttryckbara uppgifter erbjuda sig för ett bedömande med 
tillfredställande noggrannhet af ifrågavarande vågrörelse.”1018  

Arbetsgruppen konstaterade således att en relativt noggrann siffermässig 
bedömning av en konjunkturväxling gick att göra. För att lösa uppgiften med 
att ta fram lämpliga ekonomisk-statistiska variabler hade arbetsgruppen stu-
derat statistik från kapitalmarknaden, varumarknaden och arbetsmarknaden. 
I utlåtandet räknades det lämpligaste urvalet av variabler upp utan närmare 
kommentarer.  

För en bedömning av kapitalmarknaden ansåg arbetsgruppen att statistik 
över diskontot, sedelcirkulationen och den metalliska kassan, clearingom-
sättningen, bankernas ställning gentemot utlandet och den inhemska allmän-
heten, stämpelbeloppet för omsättningen av fondpapper, kursen på ledande 

                                                      
1017 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, ang. af Riksdagen ifrågasatt 
publicerande af en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, RA. 
1018 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, ang.af Riksdagen ifrågasatt 
publicerande af en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, RA. 
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värdepapper, nya aktieemissioner m.m. vara värdefulla. Underlaget till den-
na statistik kunde i först hand hämtas från riksbankens statistiska avdelning, 
Patent- och registreringsverkets statistiska avdelning och Statskontoret.  

Som en vägledning för bedömningen av varumarknaden valdes statistiken 
över växelrörelsen (jag antar att man syftade på antalet växeltransaktioner 
genom varuväxlar). Vidare räknade man upp järnvägarnas godstransporter, 
varupriserna, stenkolsförbrukningen, tackjärnsproduktionen, statistiken över 
in- och utförsel. Underlaget till statistiken kunde hämtas från Statens järnvä-
gar, Kommerskollegiums näringsstatistiska avdelning, där in- och utförsel-
statistiken planerades ingå, samt handelskamrarnas prisnoteringar. Både 
tackjärns- och handelsstatistiken bedömdes som viktig av ekonomer som 
Gustav Cassel, när det gällde tackjärnsproduktionen.1019 Eli Heckscher ansåg 
månadsstatistiken över handeln som betydelsefull för bedömningen av det 
ekonomiska läget i svensk ekonomi.1020 Stenkol användes som energikälla 
och förändringar i utbudet, priset etc. av denna råvara påverkade både tack-
järnsproduktionen och priserna på järnvägarnas godstransporter. Stigande 
stenkolspriser till följd av en ökad efterfrågan skulle kunna tolkas som ett 
uttryck för en förbättrad konjunktur. 

För en bedömning av arbetsmarknaden ansåg arbetsutskottet att arbets-
förmedlingarnas statistik över antalet arbetssökande, lediga platser samt 
tillsatta platser, uppgifter från de fackliga organisationerna om antalet arbets-
lösa medlemmar samt arbetsgivarorganisationernas uppgifter om antalet 
anställda var tänkbara i likhet med statistik över arbetslönens storlek. Arbets-
lönen ansågs vara en viktig variabel i bedömningen av konjunkturen; stigan-
de löner var ett tecken på en ökad arbetskraftsefterfrågan. Statistikunderlaget 
skulle i först hand hämtas från KAA.  

Ytterligare statistik som skulle kunna komplettera utgjordes av konkurs-
statistiken, befolkningsstatistiken med statistik över folkökningen och gif-
termålsfrekvensen, samt beräkningar av förbrukning av vissa närings- och 
njutningsmedel. Underlaget till denna statistik hämtades i först hand från 
Statistiska centralbyrån medan underlaget till beräkningar av förbrukningen 
eller konsumtionen inte står närmare angivet. Arbetsgruppen betonade också 
Sveriges internationella beroende, främst av Tyskland och England. Viktiga 
utländska data såsom uppgifter över officiella diskontoräntor i London, Paris 
och Berlin samt Sauerbecks prisindex var tänkbara i en krisbarometer. Vad 
gällde en svensk prisindex hänvisade man till kommande utredningar.  

Det fanns statistik som arbetsgruppen inte tog upp men som kan vara värt 
att nämna i sammanhanget. Här syftar jag på statistiken över företagens la-
ger. Just lagerstatistiken hade Knut Wicksell pekat på några år tidigare som 
en tidig indikator på en begynnande överproduktion eller tilltagande svårig-

                                                      
1019 Cassel (1904), s. 61. 
1020 Se: Nationalekonomiska föreningens förhandlingar (1909), 25 januari, s. 3. 
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het för företagen att få avsättning för sina varor.1021 Här kan nämnas att indu-
striidkarna i Vänersborg använde sig av lagren som en indikator på det eko-
nomiska läget i sin redovisning 1903 till ombudet för arbetsförhållandena på 
orten.1022  

I utlåtandet beskrevs också de olika variablernas funktion i ett konjunk-
turförlopp utifrån deras möjlighet att signalera en förbättring eller försämring 
i konjunkturen. Man nöjde sig med att exemplifiera signalerna på en stigan-
de konjunktur på följande sätt. 

Stigande diskontränta och sedelstock; stigande kurs på industripapper; 
fallande kurs på föremål med fast avkastning; stigande stämpelavgifter på 
överlåtelser av värdepapper; höga varupriser; höga arbetslöner; stark aktie-
emission; ökad invandring eller minskad utvandring; befolkningsökning, 
ökat antal äktenskap; stor import (införsel) med svagare exportutveckling 
(utförsel); god avkastning på kommunikationsväsendets område.  

Efter genomgången av möjligheterna till en statistisk bevakning av kon-
junkturen ansåg arbetsgruppen det vara fullt realistiskt att inrätta en månatlig 
konjunkturöversikt: ”[d]et vara satt utom tvifvel, att en ganska tillförlitlig 
öfversikt af den ekonomiska konjunkturen bör kunna åvägabringas månad 
för månad af löpande år och att denna fortskridande öfversikt fram i april 
månad under efterföljande år bör kunna öfverföras till en fullständigare 
sammanfattning af ekonomiska särmärken för det gångna året i dess hel-
het.”1023  

Arbetsgruppen uttalade sig också, som framgår av citatet, om betydelsen 
av att sammanställa en årlig översikt över det ekonomiska läget baserad på 
de månadsvisa uppgifterna. Den grafiska presentationen av statistiken föror-
dades också i analogi med de förslag som hade framförts i riksdagen 1911. 

När det gällde frågan om översiktens eventuella placering inom statsför-
valtningen föreslog arbetsgruppen med hänvisning till Palmstiernas motion 
1911, utan att nämna denne vid namn, följande: 

I nyssnämnda motion vidröres äfven förläggningen af de ifrågasatta öfversik-
ternas utarbetande, och finner Kollegium, i likhet med hvad motionären an-
tydt, att Kollegii näringsstatistiska afdelning i sitt omorganiserade skick väl 
lämpar sig för omhändertagandet af detta nya arbete. Nämnda afdelning 
handlägger betydande partier af den statistik, som för de ekonomiska öfver-
sikterna måste utnyttjas och då afdelningen från och med nästa år enligt före-
liggande planer skall utgifva en månatlig publikation för offentliggörandet af 
uppgifter rörande in- och utförsel, torde äfven ifrågavarande öfversikter 
lämpligen där kunna intagas.1024  

                                                      
1021 Wicksell (1907), s. 255ff. Wicksell (1908a), s. 373ff. 
1022 Se: MKAA (1903):2, s. 169-170. 
1023 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, RA.  
1024 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, RA. Den motion som Kom-
merskollegium hänvisade till var sannolikt Palmstiernas motion nr 19, 1911.  
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Som framgår skulle krisbarometern förläggas till Kommerskollegiums om-
organiserade näringsstatistiska avdelning. Skälet var att den näringsstatistis-
ka avdelningen redan producerade en stor del av den statistik som tänktes 
ingå i krisbarometern, och att avdelningen sannolikt skulle få härbärgera en 
”månatlig publikation för offentliggörandet af uppgifter rörande in- och ut-
försel.” Arbetsgruppen syftade här på den av Kommerskollegium föreslagna 
nya handelspublikationen Ekonomiska Meddelanden.1025 Enligt arbetsgrup-
pen skulle krisbarometern mycket väl kunna inrymmas i den nya publikatio-
nen. Arbetsgruppen hade således givit en fingervisning om vilken myndighet 
som skulle producera den och hur den skulle offentliggöras. 

Varken riksbanken eller den blivande Socialstyrelsen nämns i samman-
hanget som huvudmän. Att Socialstyrelsen inte omnämndes är inte så egen-
domligt eftersom den enbart skulle handlägga ärenden på det sociala områ-
det medan krisbarometern föreslogs få en tydlig näringsstatistisk inriktning. 
Teoretiskt var Socialstyrelsen naturligtvis lämplig som huvudman med tanke 
på KAA:s kunnande och långa erfarenhet av att bevaka arbetsmarknaden. Ett 
väl uppbyggt nätverk av kontakter fanns som inkluderade såväl näringslivet 
och fackföreningarna som arbetsförmedlingarna vilket skulle ha underlättat 
en etablering av en allmän bevakning av konjunkturen. Att riksbanken inte 
omnämndes som biträdande myndighet är svårare att förklara. Riksbanken 
hade åtminstone på pappret en stor uppgift som leverantör av monetär stati-
stik till den tänkta krisbarometern.  

Finansministerns förslag i statsverkspropositionen 1912 att låta krisbaro-
metern bli ett statistiskt meddelande nämndes inte heller. Arbetsgruppen 
föreslog istället att krisbarometern skulle ingå i den av Kommerskollegium 
föreslagna Ekonomiska Meddelanden tillsammans med månadsstatistiken 
över handeln: ”då afdelningen från och med nästa år enligt föreliggande 
planer skall utgifva en månatlig publikation för offentliggörandet af uppgif-
ter rörande in- och utförsel, torde äfven ifrågavarande öfversikter lämpligen 
där kunna intagas.” 1026  

I praktiken innebar förslaget att krisbarometern skulle höra till Kommers-
kollegiums näringsstatistiska avdelning. Men det bör påpekas att krisbaro-
meterns organisatoriska tillhörighet formellt inte var avgjord. Den skulle 
ingå i den nya publikationen Ekonomiska Meddelanden men något beslut att 
inrätta publikationen fanns ännu inte.  

Arbetsgruppen föreslog avslutningsvis att en mer detaljerad plan skulle 
upprättas för framtagandet av krisbarometern. ”En sådan plan torde lämpli-
gen böra förberedelsevis uppgöras af chefen för Kollegii näringsstatistska 

                                                      
1025 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s., 102. 
1026 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, RA.  
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afdelning i samråd med såväl chefen för Kollegii arbetsstatistiska afdelning 
som ett antal, förslagsvis högst tre, särskildt tillkallade sakkunniga”. 1027  

Utlåtandet ger intryck av att vara preliminärt och bör i första hand ses 
som ett utkast till förslag. Syftet var främst att slå fast att det med hjälp av ett 
antal indikatorer gick att bedöma förändringar i konjunkturen. Den 8 no-
vember samma år gav regeringen och Finansdepartementet arbetsgruppen 
klartecken att gå vidare med att mer i detalj utarbeta en plan för framtagan-
det av en fortlöpande översikt.  

Två utredningar påbörjade nu sitt arbete med att förverkliga planen. Den 
ena fick i uppdrag att utreda krisbarometerns möjliga placering inom ramen 
för den nya handelspublikationen. Det gjordes på Kommerskollegium i an-
slutning till ämbetsverkets anslagsframställning inför 1914. Den andra ut-
redningen fick i uppdrag att utarbeta ut ett mer definitivt innehåll och även 
föreslå en utgivningsplan. Ett särskilt arbetsutskott tillsattes för att lösa dessa 
frågor.  

8.2.1 Kommersiella Meddelandens tillkomst 1912-1913 
Under hösten 1912 utredde Kommerskollegium förslaget på en ny publika-
tion. Den 5 december inlämnades en skrivelse till Kungl. Maj:t i vilken äm-
betsverket föreslog framtagandet av en ny publikation för handelsstatistiken. 

Skrivelsen kom att ingå i ämbetsverkets anslagsframställan som förelades 
riksdagen i statsverkspropositionen 1913. Kommerskollegium föreslog att 
innehållet i den planerade publikationen skulle omfatta följande områden: 

 
1. ”översikter av den ekonomiska situationen till vägledning för bedöman-

det av den allmänna ekonomiska konjunkturen, 
2. konsulernas årsberättelser och övriga rapporter ävensom handelsattaché-

ernas berättelser i den omfattning, kungl. utrikesdepartementet finner de-
ras offentliggörande tjänligt, 

3. meddelanden samlade från industriregistret samt 
4. kortfattade sammanställningar ur främmande länders närings-, enkanner-

ligen handelsstatistik, företrädesvis i de punkter, densamma berör vårt 
eget lands handelsförhållanden.”1028 

I princip upprepade Kommerskollegium sitt tidigare förslag från 1912 års 
statsverksproposition1029 men med krisbarometern inkluderad som första 
punkt - ”översikter av den ekonomiska situationen till vägledning för bedö-
mandet av den allmänna ekonomiska konjunkturen”. Konsulernas berättelser 

                                                      
1027 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, ang. af Riksdagen ifrågasatt 
publicerande af en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, RA. 
1028 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 76. 
1029 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 102. 
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och meddelanden från industriregistret finns med. Den månatliga handelssta-
tistiken nämns inte uttryckligen men här antar jag att den ryms inom punkt 4. 
I sin skrivelse framförde Kommerskollegium betydelsen av en ”ingående 
komparativ behandling av alla tillgängliga statistiska uppgifter rörande Sve-
riges utrikeshandel.”1030 

Kommerskollegium hade också behållit sin höga ambitionsnivå med av-
seende på publikationens utgivningsfrekvens. Ämbetsverket föreslog att den 
skulle utkomma minst en gång i månaden, ”vari månadshandelsstatistiken 
och de ekonomiska konjunkturöversikterna” skulle publiceras i varje häf-
te.1031 Här tillgodosågs arbetsgruppens uppfattning att den fortlöpande över-
sikten skulle publiceras varje månad. Konsulernas berättelser däremot kunde 
publiceras allteftersom de anlände och ansågs lämpliga för tryck. Det bety-
der att om inget oförutsett inträffade skulle en statlig konjunkturöversikt 
komma att publiceras minst en gång i månaden. Periodikans titel ändrades 
också. Eftersom Svenska Bankföreningen sedan några år tillbaka gav ut en 
skrift med namnet Ekonomiska Meddelanden föreslogs istället Kommersiella 
Meddelanden.1032  

Kommerskollegium kom också med en kostnadsspecifikation. Ämbets-
verket ville inom ramen för de medel kollegiet hade fått för innevarande år 
låta trycka ett provexemplar av tidskriften.1033 Upplagans storlek föreslogs 
vara på 1 500 exemplar, och att den skulle ges ut från och med 1914 med ett 
anslag på extra stat om 12 000 kronor, något som också Kungl. Maj:t före-
slog riksdagen.1034  

Av Kungl: Maj:ts proposition i januari 1913 framgår samtidigt att frågan 
om krisbarometerns organisatoriska hemvist faktiskt inte var avgjord. Fi-
nansministern anförde nämligen följande: ”Med avseende å planen för pub-
likationen ber jag vidare få betona, att frågan om, åt vilken myndighet utgi-
vandet av översikten av den allmänna ekonomiska konjunkturen bör anför-
tros, måste hållas öppen i avbidan på Kungl. Maj:ts slutliga prövning av den 
genom Riksdagens skrivelse den 25 april 1911 å bane bragta frågan om åvä-
gabringandet av dylika översikter.”1035  

Finansministern påpekade också att den planerade krisbarometerns inne-
håll var under utarbetande av en grupp sakkunniga inom och utom Kom-

                                                      
1030 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 76. 
1031 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 77. 
1032 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 78. 
1033 Finansdepartementet 1913, konseljakt 18 juli, aktnr. 28, ang. bemyndigande för Kom-
merskollegium att utgifva ett provtryck av publikationen ”Kommersiella meddelanden” m.m. 
Ett skäl härtill var enligt konseljakten avsaknaden av en tillförlitlig svensk prisindex. För att 
så snart som möjligt komma igång med detta arbete föreslog utredarna att personal anställdes 
redan under år 1913. Konseljakten var underskriven av Alfred Lagerheim, K. Key Åberg 
föredragande, Gunnar Dillnert och E. Wearnstedt. 
1034 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 81. 1913 års riksdag, 1 april, Statsutskottets 
utlåtande nr 7 (13), s. 7 ff.  
1035 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 80.  
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merskollegium.1036 I praktiken innebar förmodligen denna reservation inte så 
mycket för krisbarometerns placering och innehåll men den var nödvändig 
att göra på grund av de stora utredningarna om departementen.  

Statsutskottet behandlade förslaget till en ny handelspublikation med 
krisbarometer den 1 april 1913.1037 Man konstaterade i likhet med Kungl. 
Maj:t att det fanns behov av en krisbarometer (inom parentes i utlåtandet) 
och att man ansåg att den kunde ingå som en del i den nya publikationen 
Kommersiella Meddelanden. Emellertid föreslog statsutskottet att något 
minska de föreslagna 12 000 kronor och istället anslå 10 000 kronor på extra 
stat för utgivandet av ”en periodisk publikation Kommersiella Meddelan-
den”.1038  

I frågan röstade kamrarna olika.1039 Första kammaren valde att följa stats-
utskottets förslag om ett anslag på 10 000 kronor medan andra kammaren 
beslutade följa Kungl. Maj:ts begäran om 12 000 kronor. Vid den gemen-
samma voteringen den 13 maj bifölls statsutskottets förslag på 10 000 kro-
nor.1040 En allmän statlig konjunkturbevakning – krisbarometern - hade där-
med inrättats som en sektion i den nya periodikan Kommersiella Meddelan-
den även om en del mindre formalia återstod. Den 18 juli 1913 togs det defi-
nitiva beslutet av Kungl. Maj:t att helt följa arbetsutskottets förslag på 
utgivning.1041 Samma dag beslöt också Finansdepartementet godkänna ett 
förslag från Kommerskollegium om ett provtryck av den nya publikatio-
nen.1042 Den 24 oktober gav Kungl. Maj:t definitivt besked om utgivandet av 
två nummer per månad av den nya publikationen, från och med 1914.1043 En 
fråga som hade förts fram i riksdagsskrivelsen från 1911 var inrättandet av 
en svensk prisindex för införande längre fram i krisbarometern. Den frågan 
kom att skjutas på framtiden.1044 

                                                      
1036 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 76. 
1037 1913 års riksdag, 1 april, Statsutskottets utlåtande nr 7 (13). 
1038 1913 års riksdag, 1 april, Statsutskottets utlåtande nr 7 (13), s. 7 ff. 
1039 1913 års riksdag, 22 april, Statsutskottets memorial, nr 71, Memorial, i anledning av 
kamrarnas skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslag under riksstatens sjunde huvudtitel, 
s. 5. 
1040 1913 års riksdag, 13 maj, första kammarens protokoll, nr 31, s. 5. 
1041 Kungl. Maj:t hade anmodat Kommerskollegium den 20 juni att inkomma med ett defini-
tivt utlåtande och förslag över riksdagens beslut under våren 1913 vilket behandlades den 18 
juli samma år. 1914 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:7, s. 47. 
1042 Finansdepartementet, konseljakt, 1913-07-18, ärendenr. 28, ang. bemyndigande för 
Kommerskollegium att utgiva ett provhäfte av publikationen ”Kommersiella meddelanden” 
m.m., RA  
1043 1914 års riksdag, 14 januari, prop, nr 1:7, s. 49. 
1044 Finansdepartementet, konseljakt, 1913, 19 december, akt 12, Kommerskollegium med 
plan till en svensk prisindex m.m. K. Key-Åberg var ordförande. Tillkallade sakkunniga var 
Erik Palmstierna, Ivar Hultman, Karl Åmark samt Gunnar Dillner och Th. Askegren. Kon-
seljakten var underskriven av K.A. Fryxell, nyutnämnd generaldirektör för Kommerskollegi-
um, Gunnar Dillner, E. Wearnstedt, Einar Modig, Martin Jansson, föredragande samt Einar 
Huss, nyligen utnämnd redaktör för Kommersiella meddelanden.  
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Kommerskollegium begärde att delar av redaktionen skulle anställas re-
dan under hösten år 1913 för att förbereda utgivningen av Kommersiella 
Meddelanden. Som huvudredaktör utsågs Einar Huss (ej släkt med Gunnar 
Huss), därtill skulle både en amanuens och ett kvinnligt biträde rekryteras. 
Einar Huss (1887-?) var egentligen matematisk statistiker.1045 1912 blev han 
docent i matematik vid Stockholms högskola. Parallellt med redaktörskapet 
för periodikan arbetade han som försäkringsmatematiker. Om vi ser till vil-
ken sakkunskap som rekryterades för att också leda arbetet med samman-
ställningen av konjunkturöversikten så var det en mycket kvalificerad person 
som rekryterades, ur ett statistiskt perspektiv. 

Så långt har frågan om krisbarometerns publicering och plats inom stats-
förvaltningen följts. Resultatet blev att krisbarometern kom att ges ut av 
Kommerskollegium som en sektion i periodikan Kommersiella Meddelanden 
från och med 1914.  

8.2.2 Krisbarometerns innehåll 
Parallellt med utredningen av krisbarometerns plats inom ramen för den nya 
publikationen utreddes också dess innehåll av ett särskilt arbetsutskott. Ar-
betsutskottet tillsattes efter Kungl. Maj:ts skrivelse den 8 november 1912 till 
Kommerskollegium. Den 30 januari 1913 var arbetet avslutat, och den 5 
februari överlämnades utlåtandet till Finansdepartementet.1046 I april publice-
rades planen i sin helhet i Statsvetenskaplig Tidskrift.1047  

Uppgiften var att mer grundligt välja ut ett antal ”väsentligen statistiska” 
variabler som skulle ingå i konjunkturöversikten och föreslå en utgivnings-
plan. I avsnittet undersöks vilket slags statistik som skulle ingå, hur sam-
manställningarna av statistiken skulle göras och vilken sakkunskap som 
fordrades.  

Arbetsutskottet bestod av chefen för Kommerskollegiums näringsstatis-
tiska avdelning Karl Key-Åberg som ordförande, tillsammans med chefen 
för Socialstyrelsen Henning Elmqvist. Som ställföreträdande ersättare för 
Elmquist anlitades förste aktuarien fil.dr. Erik Sjöstrand på Socialstyrel-
sen.1048 Vid sidan av dessa hade tre särskilt sakkunniga utsetts. Dessa var 

                                                      
1045 Se: Svenska män och kvinnor, uo: Huss, Einar. 
1046 Finansdepartementet, konseljakt, 1913-07-18, ärendenr. 27, ang. plan för en på statistiska 
uppgifter grundad periodisk öfversikt av den ekonomiska situationen, RA.  
1047 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913): 2, april. Skrivelsen kommenterades i denna tidskrift med följande ord 
(sidan 141): ”Red. som satts i tillfälle att publicera detta utlåtande, är öfvertygad om, att det 
skall intressera Tidskriftens läsare att taga del af det märkliga förslag, det afser”. Enligt Gus-
tav Cassel hade de sakkunniga haft cirka en månad på sig att färdigställa underlaget för utlå-
tandet. Cassel (1914), 14 februari.  
1048 Finansdepartementet, konseljakt, 1913-07-18, ärendenr. 27, ang. plan för en på statistiska 
uppgifter grundad periodisk öfversikt av den ekonomiska situationen, RA. 
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Gustav Cassel, Erik Palmstierna och riksbankens statistiker Ivar Hultman.1049 
Det var sannolikt det här uppdraget Erik Palmstierna syftade på i sin memo-
arbok när han talade om sitt första ”sakkunnige-uppdrag”.1050 Cassel anmälde 
emellertid omgående att han inte hade möjlighet att fullfölja uppdraget, och 
motiverade detta med att han påbörjat författande av en nationalekonomisk 
lärobok tillsammans med den tyske nationalekonomen Ludvig Pohle.1051 Vi 
ska längre fram se om detta var den enda anledningen. Gustav Cassel ersat-
tes av statistikern Karl Åmark.1052  

Utöver de tre sakkunniga hade arbetsutskottet anlitat experter från Sveri-
ges riksbank, Järnvägsstyrelsen, Svenska Trävaruexportföreningen, Jernkon-
toret, Järnverksföreningen och rederiföretaget Olsson & Wright.1053 Bland 
dessa bör väl särskilt vice ordföranden i riksbanksfullmäktige K. Langenski-
öld nämnas som den sakkunnige beträffande konjunkturerna på kapitalmark-
naden. Sammansättningen dominerades av statistiker och representanter från 
näringslivet men även nationalekonomisk sakkunskap kom att finnas repre-
senterad genom Karl Langensköld och i viss mån av Erik Palmstierna.  

En genomgång av arbetsutskottets utlåtande visar att det utgick från den 
franska arbetslöshetskommissions krisbarometer från 1908 som modell, och 
det är väl inte orimligt att anta att Erik Palmstierna kan ha argumenterat för 
denna utgångspunkt. Arbetsutskottet valde i linje med den franska kommis-

                                                      
1049 Ivar Hultman hade en längre karriär bakom sig på ett par av Riksbankens regionala kontor 
innan han anställdes 1904 på Riksbankens huvudkontor vid dess statistiska avdelning. Hult-
man var biträdande lärare sedan 1909 på handelshögskolan i Stockholm. Han hade fram till 
1912 också författat en del skrifter, bland annat en bok om Europas centralbanker i samråd 
med David Davidson. Hultman blev invald i Statistiska föreningen den 1 mars 1910, där han 
året innan hade hållit ett föredrag om Riksbankens verksamhet under år 1908. Hultman hade 
här redogjort för de penningekonomiska problem Riksbanken hade ställts inför i samband 
med krisen 1908. Statistiska föreningens arkiv, protokoll för den 30 november 1909, samt 1 
mars 1910 (SCB). 
1050 Palmstierna (1951), s. 147. 
1051 Cassel (1940), s. 161-164. Bokprojektet utmynnade så småningom i Lehrbuch der allge-
meinen Volkswirtschaftslehre.  Abt. 2, Theoretische Sozialökonomie, 1918. 
1052 En som däremot inte hade vidtalats var statistikern Isidor Flodström. Att jag nämner 
Flodström hänger samman med att han senare visade stor besvikelse över att aldrig blivt 
tillfrågad. Flodström konstaterade: ”Det är väsentligen samma ämne som de sista åren åter ha 
tagits upp under formen och namnet av en ”ekonomisk barometer”; från behandlingen därav 
har jag varit helt och hållet utesluten.” Flodström (1914), s. 15-16. Flodström var rimligen 
mycket kvalificerad för uppdraget och hade gjort stora insatser i förbättrandet av framförallt 
en snabbare publicering av den officiella statistiken. Enligt SBL hamnade Flodström ofta i 
konflikt med överordnade vilket möjligen kan ha varit en bidragande orsak, uo: Flodström, 
Isidor. Flodström visade en tydlig antagonistisk sida mot bland andra Karl Key-Åberg. Flod-
ström (1914), s. 7-12.  
1053 För frågor om järnvägsstatistiken hade förste aktuarien vid Järnvägsstyrelsens statistiska 
kontor S. Norrman anlitats. Svenska trävaruexportföreningen representerades av Th Asker-
gren. För bedömningen av tackjärnsmarknaden konsulterades fil.dr. J.A. Brinell från Järnkon-
toret samt sekreteraren vid Järnverksföreningen grosshandlaren Fritz Moll. Slutligen, konsul 
T. Roberg, verkställande direktör vid Olsson & Wright var tillkallad sakkunnig i sjöfartsstati-
stik. 
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sionen att inte ta ställning i den vetenskapliga diskussionen om orsakerna till 
konjunkturväxlingarna1054 utan anförde:  

I likhet med nämnda kommission har arbetsutskottet vid fullgörandet af sitt 
uppdrag ansett sig böra afstå ifrån att taga position med hänsyn till olika ve-
tenskapliga teorier om de ekonomiska konjunkturväxlingarnas orsaker. Läm-
nande detta ämne åt vetenskapens utredning har arbetsutskottet följt den 
franska kommissionen arbetsmetod, i det utskottet sökt nå sitt mål genom att 
närmare studera de företeelser, som under loppet af de senaste årtiondena fö-
rebådat eller beledsagat större förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, 
och bland dem utvälja vissa, som befunnits vara i särskild grad utslagsgif-
vande.1055  

Arbetsutskottet avgränsade sig till att i första hand undersöka vilka ekono-
miska indikatorer som kunde tänkas föregripa eller samvariera med variatio-
nen i konjunkturen. Det betyder att utskottet inte gick vidare med att försöka 
förstå konjunkturväxlingarnas orsaker som tidigare fanns som ambition.1056 
Men arbetsutskottet uteslöt dock inte inslag av konjunkturteori längre fram, 
när den ekonomiska forskningen så tillät.1057 Arbetsutskottet lämnade således 
dörren öppen för förändringar av krisbarometerns innehåll i takt med att ny 
kunskap tillkom. Detta kan ses som ett försök att förekomma en eventuell 
kritik mot ett alltför statistiskt och ”ovetenskapligt” förslag. 

I likhet med det franska förslaget hade arbetsutskottet utgått från fyrtio så 
kallade särmärken eller ekonomiska variabler. Av dessa valdes ett mindre 
antal indikatorer som skulle utgöra kärnan i krisbarometern.  

Arbetsutskottet valde också i likhet med den tidigare arbetsgruppen att 
välja en representativ uppsättning indikatorer över kapitalmarknaden, varu-
marknaden och arbetsmarknaden ”att i anslutning till de synpunkter, som 
framlagts i Kollegii underdåniga skrifvelse den 3 oktober 1912, förorda, att 
den ifrågasatta öfversikten måtte omfatta, dels en månatlig sammanställning 
af karakteristiska data för olika marknader, dels ock en på de månatliga 
sammanställningarna baserad årsöfversikt öfver genomsnittskonjunkturerna 
under året, i hvilken utrymme emellertid äfven bör beredas för sådana statis-
tiska uppgifter, som för ämnet äga större upplysningsvärde men ej kunna 
månatligen under löpande år erhållas.”1058 

De viktigaste, månatligen publicerade indikatorerna skulle presenteras 
både i grafisk form och i tabeller, och därtill utgöra grunden för en årsöver-

                                                      
1054 Rapports (1908), s. 12. 
1055 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 142. 
1056 Finansdepartementet, konseljakt 1912-11-08, ärendenr. 28, ang.af Riksdagen ifrågasatt 
publicerande af en fortlöpande öfversikt af den ekonomiska situationen, RA. 
1057 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 151f. 
1058 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 144. 
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sikt över genomsnittskonjunkturen. Årsöversikten kan således ses som ett 
försök till en bedömning av konjunkturläget under det gångna året. Vid sidan 
av dessa uppgifter skulle även utrymme beredas för annan statistisk informa-
tion av betydelse för konjunkturläget.1059  

Arbetsutskottet valde ut åtta ekonomiska variabler som indikatorer. Dessa 
skulle presenteras i både tabeller och grafik.1060  

 
För bedömningen av kapitalmarknaden: 
1) Riksbankens officiella och privata diskontoränta. 
2) Riksbankens utlåning till allmänheten.  

För en bedömning av varumarknaden: 
3) Totalvärdena av Sveriges in- och utförsel.  
4) Sauerbecks grosshandelsindex.  
5) Exportpriset på visst slag av träkolstackjärn med liten fosforhalt.  
6) Exportpriserna på vissa trävaror.  

 
För bedömning av läget på arbetsmarknaden: 
7) Sveriges offentliga arbetsförmedlingars uppgifter om antalet ansökningar 
om arbete per hundra lediga platser, och antalet arbetslösa enligt arbetaror-
ganisationerna.  

 
För  bedömningen av den inre handeln: 
8) Statens Järnvägars godstrafik.  

Arbetsutskottet motiverade också sitt urval av indikatorer : 
1) Diskontot,1061 det officiella och det privata eller returdiskontot, betrak-

tade arbetsutskottet som synnerligen viktigt för en bedömning av läget i eko-
nomin. Diskontot reglerade förhållandet mellan guldkassan och den utelö-
pande sedelstocken. Rediskonteringen av privatbankernas växlar infördes 
1901 och syftade till att tillgodose bankernas behov av likvida medel för 
utlåning till näringslivet.  

2) Riksbankens utlåning till allmänheten kommenterades inte alls.1062 
3) Arbetsutskottet betraktade månadsstatistiken över handeln som kanske 

den enskilt viktigaste statistiken för en bedömning av det inhemska läget. 
                                                      

1059 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 151-152. 
1060 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 145 samt s. 151 ff. 
1061 I den svenska debatten i samband med att riksbanken fick ensamrätten till sedelutgivning-
en 1904 diskuterades ingående förhållandet mellan diskontot, guldkassan och den utelöpande 
sedelmängden. Se exempelvis: Davidson (1899b). Davidson (1899a). Hamilton (1901). Wick-
sell (1908b). 
1062 Utlåningen till allmänheten ökade kraftigt under en konjunkturuppgång vilket statistiken 
från riksbanken visar, Riksbankens statistiska avdelning (1931), s. 83f. 
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Utskottet avvek således inte från vad Statistiska kommittén hade uttalat om 
månadshandelsstatistiken.1063 

4) Arbetsutskottet hänvisade till den franska kommissionen som också 
beslutat använda sig av Sauerbecks index. Denna index ansågs tillförlitlig 
och var i bruk i många länder på kontinenten. I övrigt hänvisade arbetsut-
skottet till utredningen av en svensk prisindex som på sikt skulle ersätta Sau-
erbecks index. 

5) Exporten av träkolstackjärn kommenterades ur ett kvalitetsperspektiv; 
ju högre fosforhalt desto sämre tackjärn.  

6) När det gäller exportpriserna på vissa trävaror rörde det sig om expor-
ten av trävaror från Härnösands skeppningsdistrikt. Dessa ansågs väl repre-
sentera hela Sveriges export av trävaror ur prissynpunkt. 

7) När det gällde bedömningen av läget på arbetsmarknaden diskuterades 
två slag av arbetsmarknadsstatistik. Det ena rörde sammanställningar av 
arbetslöshetsstatistik från fackföreningarna. Arbetsutskottet anförde här att 
då ”den fortlöpande officiella arbetslöshetsstatistiken i Sverige daterar sig 
från så sent datum, som år 1911, torde det vara nödvändigt att afvakta ytter-
ligare erfarenheter, innan åt densamma kan tillerkännas särskildt företräde 
framför andra symptom å den allmänna ekonomiska konjunkturens inflytan-
de på arbetsmarknaden”.1064 Med ”den fortlöpande officiella arbetslöshetssta-
tistiken” syftade arbetsutskottet på en begäran från Kommerskollegium till 
Civildepartementet i början av 1911 att få påbörja regelbundna statistiska 
undersökningar av arbetslösheten samma år. I första hand rörde det sig om 
att samla in statistik från olika fackföreningar över antalet arbetslösa med-
lemmar, utbetalningar av arbetslöshetsunderstöd etc.1065 Arbetsförmedlingar-
nas statistik över antalet sökande per ledig plats bedömde arbetsutskottet 
som en god mätare av det ekonomiska läget och hänvisade till Socialstyrel-
sens uppfattning. 1066  

8) När det gäller godstrafiken var det antalet ton som bedömdes använd-
bart för att mäta intensiteten i den inhemska konjunkturen. Malmfrakterna på 
mellanriksbanan var ej medtagna. Persontrafiken ansågs mindre viktig som 
indikator på läget i konjunkturen. 

Utöver dessa tillkom ytterligare ett antal indikatorer som inte behövde be-
handlas lika utförligt, det räckte med en tabellpresentation. Dessa var: riks-
bankens clearingomsättning och riksbankens sedelcirkulation, privatdiskon-

                                                      
1063 Statistiska kommittén (1908), s. 40f. 
1064 Även om det inte uttlades explicit av arbetsutskottet kan man också ha syftat på den av 
KAA påbörjade sammanställningen av antalet arbetslösa inom några fackföreningar på våren 
1908, se avnitt 5.2.2. Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till 
Konungen af 30 januari 1913 (1913), nr 2, april s. 149. 
1065 Dagens Nyheter (1911), 28 januari. 
1066 Om en s.k. krisbarometer: Kommerskollegii underdåniga skrifvelse till Konungen af 30 
januari 1913 (1913), nr 2, april, s. 149f. 
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tona i Berlin, London och Hamburg vars diskontosatser ansågs viktiga för 
deras inverkan på världsmarknadskonjunkturen och därmed indirekt på den 
svenska konjunkturen, riksbankens växelkurser på Berlin, London och Paris. 
Arbetsutskottet ansåg vidare att bruttoinkomsten av godstrafik på Sveriges 
samtliga järnvägar, och antalet arbetslösa i arbetarorganisationerna var bety-
delsefulla för en bedömning av konjunkturen.  

Dessa indikatorer skulle offentligöras varje månad, och de skulle därtill 
ligga till grund för sammanställningen av den årliga översikten över det eko-
nomiska läget. Ett undantag gjordes och det var för exportpriserna för vissa 
trävaror som enligt arbetsutskottet var svåra att bestämma. Istället förordade 
utskottet publicering av uppgifter från Kommerskollegiums handelsberättel-
ser på årsmedelpriser för vissa typer av bearbetade trävaror. 

Slutligen presenterade arbetsutskottet ytterligare sex indikatorer utan att 
närmare motivera dessa. De skulle enbart tjäna som komplement till de övri-
ga: ingångna äktenskap per tusen invånare, antalet nybildade aktiebolag, 
antalet konkurser, tackjärnsproduktionen, stenkolsimporten, samt antalet 
arbetare hos arbetsgivare som betecknat arbetstillgången som mer än medel-
god.1067  

Något som inte diskuterades var antalet växelprotester registrerade hos 
notarius publicus. Finansminister Adelswärd hade i sin genomgång av Statis-
tiska kommitténs betänkande i statsverkspropositionen 1912 påpekat den 
betydelse en förändring i antalet växelprotester hade för att varsko om en 
”annalkande kris”.1068 I utlåtandet från den 3 oktober 1912 ansågs också väx-
elrörelsen viktig för bedömningen av en förändring av konjunkturen på va-
rumarknaden. 

Börsnoteringarna och de svenska bankernas ställning gentemot utlandet 
finns inte heller med bland de indikatorer som valdes. Palmstierna hade i sitt 
förslag betraktat dessa som centrala för en tidig signalering av en växling i 
konjunkturen. Skälet härtill var inte att arbetsutskottet betraktade dem som 
oväsentliga utan snarare att de hade en tendens att leva sitt eget liv, delvis 
oberoende av den svenska konjunkturutvecklingen. De var därför inte fullt så 
användbara som indikatorer. Arbetsutskottet uteslöt dock inte att uppgifter 
om dessa kännetecken likväl skulle kunna publiceras månatligen i den kom-
mande publikationen, i samarbete med Riksbankens statistiska avdelning.  

Ett slag av statistik som inte heller nämns var lagerstatistik. Att följa före-
tagens lageruppbyggnad hade Knut Wicksell några år tidigare argumenterat 
för.1069 Bakom argumentet låg en allmän uppfattning att svängningarna i 
konjunkturen delvis förorsakades av periodisk överproduktion. Detta yttrade 
sig från företagens perspektiv i en för stor lageruppbyggnad på grund av 
svårigheter att få avsättning under sämre tider. Mot den bakgrunden borde 

                                                      
1067 Se: MKAA (1910):8, s. 632. 
1068 1912 års riksdag, 13 januari, prop, nr 1:7, s. 185. 
1069 Wicksell (1907), s. 262ff. och 274ff. 
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kanske arbetsutskottet ha uppmärksammat och diskuterat möjligheten av att 
nyttja lagerstatistiken som en indikation på en förändring i konjunkturen. 
Wicksells idé diskuterades inte heller i utlåtandet oktober 1912. 

Sammantaget kan sägas att arbetsutskottet valde att följa den franska 
principen att förutsättningslöst och utan att binda sig till någon konjunktur-
teoretisk uppfattning diskutera olika indikatorers betydelse i bedömningen 
av en förändring i den allmänna konjunkturen. Arbetsutskottet hade dock 
lagt stor vikt vid de monetära indikatorerna eftersom dessa var centrala att 
följa på grund av den rådande guldmyntfoten.  

Som synes är det i första hand kvantitativa uppgifter som skulle publice-
ras i krisbarometern. Något som inte diskuterades av arbetsutskottet var an-
vändningen av enkäter. Detta hade för övrigt inte tagits upp i de tidigare 
förslagen heller vilket kan förefalla något märkligt. KAA hade ju använt och 
använde vid den här tiden med framgång enkäter i bedömningen av arbets-
marknadsläget liksom Gunnar Huss och Erik Sjöstrand hade gjort i prome-
morian från 1908. Resultaten från sådana enkäter skulle ha kunnat införas i 
krisbarometern.  

Krisbarometerns innehåll var nu utrett. I förhållande till Palmstiernas ur-
sprungliga förslag är det inget tvivel om att arbetsutskottet hade sänkt ambi-
tionsnivån. Utskottet hade i stort sett följt den franska utredningen, med vis-
sa reservationer, och den tidigare arbetsgruppens gjorda utredning hösten 
1912. Ytterligare ett antal indikatorer presenterades och betoningen ligger på 
en statistisk bevakning av konjunkturen. I så måtto har arbetsutskottet tillgo-
dosett affärslivets intresse av en publikation där de viktigaste indikatorerna 
fanns samlade. Huruvida Palmstierna hade fått sin efterfrågade vetenskapliga 
genomgång av de ingående statistiska variablerna är svårare att svara på. 
Utlåtandet bör ses som en sammanfattning av de diskussioner som hade hål-
lits om indikatorerna. Däremot var arbetsutskottet inte berett att närmare 
diskutera möjligheten av en krisbarometer där de ingående statistiska variab-
lerna sattes in i ett större ekonomiskt sammanhang för att härigenom dra 
slutsatser om en eventuell växling i konjunkturen. Just detta hade Palmstier-
na efterfrågat i debatten med finansministern i mars 1912. Palmstierna reser-
verade sig inte mot utredningens resultat. Det står inget i hans memoarbok 
om hur han såg på utlåtandets resultat, endast att han hade deltagit i utred-
ningen av krisbarometern. Det viktiga för honom var sannolikt att frågan om 
inrättandet av en krisbarometer blev utredd på det sätt han önskade, nämli-
gen för sig och inte i samband med omläggningen av den officiella statisti-
ken. Min tolkning är att Palmstierna accepterade resultatet av undersökning-
en. Hur utlåtandet hade blivit om Cassel deltagit är svårt att svara på. Nu 
deltog han inte, och man kan naturligtvis inte utesluta att dominansen av 
statistiker och näringslivsfolk kan ha bidragit till att han såg det utsiktslösa i 
att delta och istället föredrog att prioritera sitt bokprojekt med Pohle. I hög 
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grad är det FKTU:s förslag från 1911 som här realiserades vad gäller inne-
hållet i krisbarometern.  

8.3 Krisbarometerprojektet under lupp  
Utredningarna om krisbarometern försiggick inte obemärkt utanför riksda-
gen. I detta avsnitt kommer kritiken mot och synpunkterna på krisbarome-
terprojektet att studeras. Det kom att granskas från såväl nationalekonomiskt 
håll med Cassel och Brisman i spetsen, som från pressen. Cassel hade ju 
tidigare kritiserat första kammaren för att den i första hand såg krisbarome-
tern som ett statistiskt projekt och att kammaren negligerade behovet av 
sakkunskap vilket var nödvändigt för att kunna göra bedömningar av kon-
junkturen. Brisman hade uttryckt stora förhoppningar på att krisbarometern 
skulle bli ett prognosinstrument, alltså kunna förutse en växling i konjunktu-
ren. Såsom krisbarometerprojektet kom att utvecklas finns all anledning att 
anta att Cassel och Brisman inte skulle motta det färdiga förslaget i positiva 
ordalag. Under år 1913 kom också krisbarometern att granskas från ett annat 
perspektiv. Då genomfördes den av riksdagen 1912 begärda utredningen om 
statens och kommunernas möjligheter att omfördela sina arbeten från hög- 
till lågkonjunktur för att minska arbetslösheten under en lågkonjunktur.1070 
Denna utredning kom också att något beröra krisbarometerns betydelse för 
en planläggning av de offentliga arbetena.  

Först behandlas de presskommentarer som gjordes omedelbart efter det 
att arbetsutskottets utlåtande hade inkommit till Finansdepartementet den 5 
februari, följt av Brismans och Cassels kritik. Sist presenteras utredningen 
om planläggningen av de offentliga arbetenas omfördelning och den funk-
tion en krisbarometer skulle kunna fylla för genomförandet av en sådan poli-
tik.  

8.3.1 Pressen och krisbarometern 
Delar av pressen kommenterade krisbarometerförslaget kort efter att det 
hade offentliggjorts den 5 februari 1913. Dagens Nyheter och Socialdemo-
kraten gav en allmän redogörelse för förslaget. De kom med positiva kom-
mentarer och närde en förhoppning att förslaget skulle gagna det allmänna i 
framtiden.1071 Affärsvärlden kommenterade utlåtandet något utförligare i en 
artikel den 19 februari.1072 Med tanke på att tidningen sedan länge hade en 
utbyggd allmän konjunkturbevakning riktad främst till näringslivet är det 

                                                      
1070 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs utlåtande, nr 17, s. 4. 1912 års riksdag, 29 maj, rskr, nr 
262, s. 4. 
1071 Socialdemokraten (1913), 6 februari. Dagens Nyheter (1913), 6 februari. Affärsvärlden 
(1913), 19 februari, s. 204-205. 
1072 Affärsvärlden (1913), 19 februari, s. 204-205. 
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naturligtvis intressant att veta om den ansåg krisbarometern skulle kunna bli 
en tillgång i bedömningen av svensk ekonomi. Tidningen ställde sig emeller-
tid skeptisk till behovet av en statlig krisbarometer men man förnekade inte 
den potential staten hade att på så sätt orientera allmänheten om läget i kon-
junkturen. Icke desto mindre hävdade man att den kommande krisbarome-
tern enbart var en utvidgning av affärstidningens egna fasta kolumner ”Af-
färsläget” och ”Svensk revy”. Det bör påpekas att tio år tidigare hade Affärs-
världen ställt sig mycket positiv till den av KAA offentliggjorda statistiken 
över läget på arbetsmarknaden. Tidningen menade då att periodikan MKAA 
bidrog till att skapa ett enhetligt intryck av arbetsmarknadsläget vid en viss 
tidpunkt.1073 Det är möjligt att den kommande krisbarometern uppfattades 
som en konkurrent, särskilt om Kommerskollegiums förslag på en tät utgiv-
ningsfrekvens skulle vinna gehör. Syftet med krisbarometern var ju att ta 
fram en generell konjunkturstatistik vilket för Affärsvärldens del var något 
annat än MKAA:s publicering av arbetsmarknadsöversikter som bara berörde 
en del av ekonomin. Här bör påpekas att statligt bidrag gick till utgivningen 
av tidningen. Det är möjligt att Affärsvärlden fruktade en indragning av bi-
draget.1074  

8.3.2 Sven Brisman och krisbarometern 
Nationalekonomen Sven Brisman ställde sig direkt kritisk till utlåtandet. 
Som har framgått ovan hade Brisman i ett tidigare föredrag inför Gefle han-
delskammare i slutet av 1911, närt en förhoppning om att den krisbarometer 
som riksdagen var i färd med att inrätta skulle bli ett instrument för att iden-
tifiera vändpunkten i konjunkturen under en stark högkonjunktur. I föredra-
get hade Brisman strukit under betydelsen av att med hjälp av en på ”de 
noggrannaste iakttagelser byggd redogörelse för konjunkturens läge” förutse 
ett omslag.1075 Brisman var då överlag positiv i sitt föredrag till riksdagens 
ambitioner men ändrade sedan uppfattning efter det att utlåtandet hade pub-
licerats i Statsvetenskaplig Tidskrift i april 1913.  

I en uppsats i Ekonomisk Tidskrift på våren 1913 riktade Brisman hård 
kritik mot utlåtandet. 1076 Han pekade på att Sverige med sin exportinriktade 
näringslivsstruktur var starkt beroende av de internationella konjunkturerna, 
och att en krisbarometer redan av den anledningen var ganska meningslös. 

                                                      
1073 Affärsvärlden (1903), 18 december, s. 1587-1591. 
1074 Åren 1909-1916 fick Affärsvärlden statsunderstöd. Se konseljdatabasen, uppslagsord 
Affärsvärlden: Ang. statsunderstöd för 'Tidskriften Affärsvärlden', Finansdepartementet, 
konseljakt, 1909-07-10, ärendenr. 20, till och med Ang. statsbidrag till fortsatt utgivande av 
tidskriften Affärsvärlden under 1916, Finansdepartementet, konseljakt, 1916-01-21, ärendenr. 
3, RA. 
1075 Brisman (1912), hft 4, nr 9, s. 16f. 
1076 Brisman (1913), nr 4, s. 143-152. Artikeln tillkom under en fortsatt observerad konjunk-
turuppgång i Sverige, en uppgång som tycktes hotad av den snabbt uppkomna krisen på Bal-
kan, Balkankrigen 1912-1913 mellan Turkiet och de kristna balkanstaterna.  
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Men vad Brisman kritiserade i utlåtandet var dess ensidiga betonande av att 
nyttja ekonomisk statistik för att förutse en konjunkturväxling. Enligt Bris-
man var det tämligen meningslöst att försöka förutsäga konjunkturens rikt-
ning enbart med hjälp av statistiska uppgifter då dessa inte tillräckligt snabbt 
signalerade ett konjunkturomslag. Som exempel anförde han riksbankens 
sedelutgivning. Sedelutgivningsstatistiken visade klart en stigande tendens 
även efter att en kris hade brutit ut. Det betydde att sedelutgivningen inte var 
en tillförlitlig indikator då den inte kunde förvarna om ett omslag i konjunk-
turen. Brisman ställde sig också skeptisk till att med hjälp av grafisk presen-
tation månad för månad jämföra och mäta den ekonomiska utvecklingen. 
Här hade Brisman det franska förslaget i åtanke:  

Ett af uttrycken härför finna vi i försöken att konstruera sk ”krisbarometrar”, 
som fångat intresset framförallt i Frankrike, (och vi ha nu , som bekant, äfven 
i vårt land lyckliggjorts med en dylik.) Alla sådana försök äro emellertid skä-
ligen värdelösa. Konjunkturernas läge kan aldrig bedömas blott efter statis-
tiska siffror för en del en gång för alla bestämda saker, detta så mycket mind-
re, som ofta nog alla siffror fortfara att stiga ända till tiden omedelbart före 
krisens utbrott.1077 

Att med hjälp av minimum- och maximumpunkter försöka förutsäga kon-
junkturväxlingar föreföll inte särskilt meningsfullt för Brisman. För honom 
innebar denna metod en alltför mekanisk konjunkturbevakning, en uppfatt-
ning som också FKTU hade gett uttryck för 1911. När statistiken väl visade 
på ett omslag hade detta i regel redan inträffat. Så långt överensstämde 
Brismans kritik med FKTU:s. Men Brisman måste ha menat någonting mer 
än en statistisk bevakning av konjunkturen när han talade om en på ”de nog-
grannaste iakktagelser byggd redogörelse för konjunkturläget”. 

Trots sin kritik ansåg Brisman det vara fullt möjligt att göra fullgoda be-
dömningar av det ekonomiska läget. För att kunna göra förutsägelser av kon-
junkturen fordrades både bredare och djupare kunskaper om hur konjunktu-
ren skulle utvecklas inom en omedelbar framtid. Brisman betraktade pro-
blemet med konjunkturbedömningar som någonting mer än en statistisk be-
vakning av konjunkturen. Den fordrade kunskaper om de ekonomiska 
sammanhangen. På den här punkten hade Brisman samma uppfattning som 
Cassel och Palmstierna haft 1912.  

Brisman visade med hjälp av statistikserier hur en konjunkturbevakning 
skulle kunna göras metodologiskt, och vilka möjligheterna var att förvarna 
om ett omslag i det ekonomiska läget. Brisman studerade i sitt exempel pris-
statistikens utvecklingsmönster för olika varor strax efter krisen 1907 fram 
till 1913. Han jämförde dem sinsemellan och med hur olika monetära variab-
ler, till exempel hur olika länders diskonton förändrades. 1078 Han tog även 

                                                      
1077 Brisman (1913), nr 4, s. 146. 
1078 Brisman (1913), nr 4, s. 146ff. 
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hänsyn till politiska faktorer som den inflammerade krisen på Balkan. Ut-
ifrån dessa försökte Brisman sluta sig till om en förändring i konjunkturen 
var nära förestående. Den ansats och genomgång Brisman gjorde av statisti-
ken är emellertid snarlik den av honom själv kritiserade mekaniska tolkning-
en av den. Intressant nog verkar han anse att exogena faktorer som balkan-
krisen spelade mindre roll för hur konjunkturen utvecklades.  

Brismans andra kritik i uppsatsen var att arbetsutskottet aldrig lät utreda 
möjligheten att använda kvalitativa data. Detta skrev han aldrig explicit men 
det är så han ska tolkas utifrån de exempel han ger. Med kvalitativa data 
menade Brisman användandet av enkäter ungefär som KAA gjorde i sina 
undersökningar. Dessa skulle ställas till olika företag för att få en snabb upp-
fattning om den aktuella tendensen i konjunkturen, en metod som för övrigt 
praktiseras idag.1079 Han anförde som exempel i sin uppsats betydelsen av att 
följa företagens orderingång, och han hade studerat statistik för orderingång-
en till industrin under våren för Tyskland och England. Enligt Brisman var 
en vikande orderingång till industrin ett tidigt tecken på ett kommande defi-
nitivt omslag i konjunkturen.1080 Genom detta exempel visade han mer över-
tygande vilket slag av kvalitativ statistik som skulle ha ingått i krisbarome-
tern. Hans noggranna genomgång av olika statistikserier är annars snarlikt en 
mekanisk tolkning av dem.  

En hypotes är att Brisman menade att en bedömning av tidpunkten för ett 
konjunkturomslag fordrade såväl en ordentlig genomgång av olika statistiska 
variabler som en ekonomisk tolkning av dem. I grunden efterfrågade även 
Brisman nationalekonomisk sakkunskap för att kunna realisera syftet med 
krisbarometern. I den krisbarometer som nu hade tagits fram ansåg han att 
det saknades förutsättningar att göra prognoser.  

8.3.3 Gustav Cassel och krisbarometern 
Cassel återkom med sin kritik av hanteringen av krisbarometerärendet året 
efter, 1913, men med en ny infallsvinkel. I samband med statsverksproposi-
tionens presentation inför riksdagen i januari 1913 av finansminister Adels-
wärd föreslog Cassel i ett par artiklar i Svenska Dagbladet1081 att en krisba-
rometer skulle kunna vara ett utmärkt instrument också för Finansdeparte-
mentet i dess beräkningar av statsinkomsterna. Bakgrunden till Cassels idé 
var riksdagens förestående behandling av införandet av en allmän folkpen-
sion. Cassel ansåg sig ha siffror som visade att konjunkturen var på väg ner 
vilket var illavarslande med tanke på att regeringen och riksdagen var i färd 
med att sjösätta reformen samtidigt som den riskerade att bli ofinansierad på 

                                                      
1079 Konjunkturbarometern, utg. av Konjunkturinstitutet. 
1080 Brisman (1913), nr 4, s. 147-148. 
1081 Cassel (1913), 17 januari. Cassel (1913), 22 januari. Se även: Cassel (1940), s. 143ff. 
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kort sikt på grund av sjunkande statsinkomster. Med en krisbarometer till 
hands hade reformen kunnat införas vid en annan tidpunkt. 

Cassels förslag och tolkning av läget i svensk ekonomi ledde emellertid 
till ett starkt polemiskt replikskifte med finansministern om en annan sak, 
nämligen varför Cassel avstod från att delta i utredningen av krisbarometern 
på senhösten 1912. Följande uttalande av finansminister Adelswärd i re-
missdebatten om budgeten den 22 januari utlöste konflikten:1082 

Att med statistiska siffror styrka detta [konjunkturens riktning] därför finns ej 
någon möjlighet, ty s.k. krisbarometrar hava vi ju icke – de finnas i utlandet, 
men deras tillförlitlighet lämnar jag för övrigt därhän. Deras siffror tyda 
emellertid, så vitt jag vet, ingalunda på nedgående konjunkturer. För närva-
rande ha vi hos oss under utredning frågan om en sådan krisbarometer, men 
något resultat därav ha vi ännu icke kommit till. En känd nationalekonom, 
som uti en tidning beklagar att jag visar så lite intresse för denna sak, har an-
modats deltaga i utredningen, men han har avsagt sig detta.1083 

Finansministern kommenterade således det faktum att Cassel hade hoppat av 
utredningen om införandet av en fortlöpande bevakning av konjunkturen. 
Kommentaren kan tolkas som att Cassel efter att ha avstått från att delta i 
utredningen, inte heller borde ha uttalat sig om Finansdepartementets behov 
av en fortlöpande bevakning av konjunkturen. Därtill pekar citatet på något 
motsägelsefullt i finansministerns anförande med avseende på de utländska 
krisbarometrarnas tillförlitlighet. Å ena sidan kan finansministern inte uttala 
sig om deras tillförlitlighet, å andra sidan visar deras siffror inte på en ned-
gång i ekonomin. Krisbarometernas användbarhet tycktes i hög utsträckning 
vara beroende på vad man ville få fram. 

Cassel stod inte svarslös utan gick i stark polemik i Svenska Dagbladet 
den 14 februari,1084 och klargjorde varför han hade hoppat av. Detta berodde 
på att utredningens tillsättning hade tagit för lång tid och att han därför av 
tidsnöd inte hade kunnat medverka. 

Då jag under åratal ägnat ett ingående studium åt konjunkturproblemet, har 
jag naturligtvis ytterst gärna velat lämna mitt biträde, då det gällde att utarbe-
ta en metod för behandling af ett speciellt svenskt material, men har förhind-
rats därifrån däraf, att arbetets igångsättande af finansdepartementet fördröj-
des så länge att det icke blef mig möjligt att åtaga mig arbetet på den tid af en 
månad som man ville bestå mig, då man till sist anhöll om min medverkan. 
Detta är det sakförhållande, som finansministern ansett så angeläget att inför 
folkrepresentationens båda kamrar framlägga i den formen, att jag förklarat 
mig icke vara villig deltaga i den ifrågavarande utredningen.1085 

                                                      
1082 1913 års riksdag, 22 januari, första kammarens protokoll, nr 2, s. 46-47. Adelswärd fram-
förde sin uppfattning också inför andra kammaren. 1913 års riksdag, 22 januari, andra kam-
marens protokoll, 2, s. 23f. 
1083 1913 års riksdag, 22 januari, första kammarens protokoll, nr 2, s. 47. 
1084 Cassel (1913), 14 februari. 
1085 Cassel (1913), 14 februari. 
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Cassel är tydligt upprörd över att finansministerns antydningar om att han 
borde ha hållit en lägre profil i sin kritik. Enligt Cassel var det den korta tid 
som stod till buds för utredningens fullbordande som hade fått honom att 
avstå. Men det är tveksamt om detta ändå är hela anledningen. I andra artik-
lar i Svenska Dagbladet 1911 hade han kritiserat första kammaren för att den 
hade urvattnat Palmstiernas förslag. Hans uppfattning att krisbarometerns 
innehåll i första hand skulle få en statistisk inriktning kan ha spelat roll då 
han beslöt avstå från att delta i utredningen. Ekonomisk statistik var förvisso 
viktig men det Cassel ansåg än viktigare var att innehållet i krisbarometern 
skulle bygga på vetenskaplig grund, dvs. på nationalekonomisk sakkun-
skap.1086 Det var konstruktionen av en sådan barometer Cassel önskade och 
detta framgår i de tidigare artiklarna. Den utredning som han avböjde att 
delta i hade i uppdrag att i första hand utreda de ekonomisk-statistiska förut-
sättningarna för en krisbarometer, inte de mer ”vetenskapliga” förutsättning-
arna för den.  

Den kritik Cassel levererade mot finansministern bemöttes av andra tid-
ningar. GöteborgsPosten ansåg i en större artikel att Cassel hade gått för 
långt i sina förebråelser mot finansministern. Finansministern hade efterfrå-
gat Cassels sakkunskap men denne hade avstått från utredningsuppdraget, 
för att sedan själv kritisera finansministerns egen konjunkturbedömning i 
statsverkspropositionen, något tidningen kallade ”osmaklig själfreklam”. 1087 

Det var hård kritik mot krisbarometerprojektet från inte bara Brisman utan 
också från Cassel. Från de bådas perspektiv var krisbarometern som den nu 
förelåg en dålig konstruktion. Men kritiken kan också ses som ett uttryck för 
en motsättning mellan statistiker, näringsliv och nationalekonomer. Statisti-
kerna och näringsidkarna var skeptiska till möjligheten av en ”vetenskaplig” 
krisbarometer medan ekonomerna hade önskat en krisbarometer som var 
uppbyggd kring nationalekonomisk sakkunskap. Det här för tankarna till den 
urprungliga arbetsuppdelningen mellan sammanställningen av statistiken och 
tolkningen av den (se avsnitt 1.4), nämligen att tolkningen av statistiken i 
första hand skulle göras av sakkunniga. Den polemik som har beskrivits 
ovan tyder på en latent motsättning mellan de olika professionerna. Ytterst 
handlade det om att nationalekonomin försökte etablera sig inom statsför-
valtningen. 

8.3.4 Krisbarometern och planläggningen av offentliga arbeten 
Den krisbarometer som Palmstierna lanserade första gången i AKTU 1910 
var i sin ursprungliga version nära kopplad till planläggningen av offentliga 

                                                      
1086 Cassel (1940), s. 135f. Cassel ansåg att Palmstiernas motion var betydelsefull i dess insikt 
om hur torftiga förhållandena var inom den ekonomiska statistiken vid den här tiden.  
1087 GöteborgsPosten (1913), 15 februari. Se även: Aftonbladet (1913), 17 februari. 
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arbeten över ett längre konjunkturförlopp. Året efter tonades denna koppling 
ner i motionen även om syftet med krisbarometern var detsamma, nämligen 
att vara ett statistiskt instrument som tidigt skulle förvarna om en eventuell 
växling i konjunkturen. Det betyder inte att den ursprungliga idén till krisba-
rometern som en del i planläggningen av konjunkturomfördelande arbeten 
var borta. Istället kom den indirekt att att behandlas i de motioner som lades 
i riksdagen 19111088 och 19121089 om åtgärder mot arbetslöshet, särskilt för-
slaget på konjunkturomfördelade offentliga arbeten. Som har framgått ovan 
ansåg FKTU att krisbarometern skulle kunna utgöra ett viktigt redskap i en 
sådan planering.1090  

I skrivelsen till Kungl. Maj:t den 29 maj 1912 framgår att riksdagen öns-
kade en utredning om ”huruvida och på vad sätt statens och kommunernas 
arbeten må utföras enligt sådan planläggning, att arbete kan beredas största 
möjliga antal arbetare under tider och perioder, då den privata företagsamhe-
ten inskränkes och till följd däraf större arbetslöshet uppstår”.1091 Den 25 
oktober 1912 beslöt Kungl. Maj:t att närmare utreda frågan.1092 Uppdraget 
genomfördes av Civildepartementet som under 1913 lät hämta in utlåtanden 
och yttranden från statliga verk och myndigheter, länsstyrelser, kommuner 
och i förekommande fall lokala myndigheter.  

Utredningen uppmärksammades av senare tillsatta kommittéer om åtgär-
der mot arbetslöshet,1093 och huvudresultaten finns redovisade i SOU 1931:3, 
Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom be-
redskapsarbeten.1094 Att döma av redovisningen av svaren i betänkandet bör 
en enkät ha använts även om jag inte har funnit någon sådan i arkiven. Kris-
barometerns eventuella betydelse omnämns bland några av de tillfrågade. 
Att inte fler uttalade sig kan hänga samman med att krisbarometern inte 
fanns tillgänglig under den aktuella perioden.  

                                                      
1088 1911 års riksdag, 6 februari, MAK, nr 282.  
1089 1912 års riksdag, 26 april, AKTUs utlåtande, nr 7. 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs 
utlåtande, nr 17. 1912 års riksdag, 17 maj, FKTUs utlåtande, nr 20. 
1090 1912 års riksdag, 14 maj, FKTUs utlåtande, nr 17, s. 3. 
1091 1912 års riksdag, 29 maj, rskr, nr 262, s. 4. 
1092 Civildepartementet, konseljakt, 1912-10-25, ärendenr. 46, Riksdagens skrifvelse ang. 
sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten att största möjliga antal arbetare 
beredas arbete under tider och perioder då större arbetslöshet inträder, RA. 
1093 Att utredningen bedömdes viktig framgår också av att den inte fanns där den borde ha 
funnits - i Civildepartementets arkiv - utan i Arbetslöshetsutredningens arkiv Enligt arkiv-
handlingarna hörde utredningen till Civildepartementet, se Civildepartementet, 1912, diarium, 
C I a, dnr 1488, vol. 73, RA. Därefter översändes den till Socialstyrelsen den 17 november 
1914, för att sedan ha överförts till Socialdepartementet 1924, ingående diariet, dnr 
1924/1651, RA. Slutligen hamnade den i Arbetslöshetsutredningens arkiv, F:IV, Handlingar 
om offentliga arbeten, vol. 2 odat. Utredningen finns sammanfattad i SOU 1931:3, Betänkan-
de med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbeten (1931), 
Stockholm, bil. 2. 
1094 Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbe-
ten (1931), bil. 2, s. 72. 
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En central fråga är hur olika myndigheter, kommuner etc. såg rent prak-
tiskt på möjligheten att konjunkturomfördela arbeten efter växlingarna i kon-
junkturen. Denna fråga hade aldrig riktigt behandlats under riksdagsdebat-
terna. Istället framställdes själva omfördelningen av arbeten som en smula 
oproblematisk, givet rätt information om det aktuella läget i konjunkturen så 
skulle en omprioritering av planerad produktion för olika myndigheter och 
kommuner vålla mindre problem.  

En genomgång av svaren visar att de flesta kommuner, myndigheter och 
statliga verk ansåg att en planläggning i viss utsträckning gick att göra men 
att svårigheterna var betydande. Beredskapen för att påbörja arbeten vid rätt 
tidpunkt var kostsam. För att kunna genomföra den typen av politik fordra-
des det att kommunerna hade rätt att fondera medel vilket de inte hade enligt 
kommunallagen.1095  

Några större stadskommuner och statliga verk ansåg att det var praktiskt 
genomförbart att tidigarelägga viss byggnation. Telegrafstyrelsen och järn-
vägsstyrelsen ansåg att möjligheter till en omfördelning av viss planerad 
byggnation fanns givet att en kris kunde förutses i tid. Bägge pekade på de 
starkt ökade materialkostnaderna under en högkonjunktur och att en omför-
delning av planerad produktion mot den bakgrunden gick att motivera ur 
budgetsynpunkt. Krisbarometern omnämndes visserligen inte explicit men 
antyddes då båda verken pekade på att en omfördelning av offentlig produk-
tion skulle övervägas när statistiska tecken på sämre tider började skönjas.  

Däremot nämns krisbarometern explicit av Vattenfallstyrelsen. Även om 
en sådan fanns och gav korrekt information om det ekonomiska läget hade 
Vattenfallstyrelsen ingen större användning av ett sådant instrument. Orsa-
ken var att de investeringar som myndigheten gjorde inom sitt område 
sträcktes långt över tiden, ofta över en ny högkonjunktur.  

Flera länsstyrelser menade att staten kunde påverka en omfördelning av 
allmänna arbeten i de fall staten själv var långivare eller anslagsgivare. 
Länsstyrelserna syftade här i första hand på olika vägprojekt. ”Om större 
anslag ställdes till Kungl. Maj:ts förfogande för dessa ändamål, skulle möj-
lighet till ett frikostigare utdelande, då krisbarometern visade hän mot de-
pression, bliva för handen och härigenom ett visst reglerande inflytande på 
arbetsmarknaden sannolikt kunna utövas.”1096 Här omnämns krisbarometern 
som en del i beslutsunderlaget till en frikostigare utdelning av anslag för 
olika vägprojekt.  

Någon direkt invändning mot krisbarometern som sådan har inte hittats. I 
de fall den nämns visar svaren att den skulle vara till hjälp för en bedömning 

                                                      
1095 I sitt förslag i AKTU 1910 om inrättandet av krisbarometern hade Palmstierna antytt 
betydelsen av att inrätta en kommunal lånekassa för att förse kommunerna med billiga kredi-
ter, så att de i förekommande fall inte skulle behöva konkurrera med näringslivet om affärs-
bankernas dyrare krediter. 
1096 Arbetslöshetsutredningens arkiv, F:IV, Handlingar om offentliga arbeten, vol. 2 odat, 
Konungens befallningshafvande i Stockholm län. 
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av det ekonomiska läget, men för att genomföra en omfördelning av offent-
lig produktion fordrades det mer än god statistik. Svaren vittnar således om 
att en krisbarometer av det slag Palmstierna tänkte sig, eller som det slag av 
instrument Cassel hade i åtanke, inte var tillräckligt för att underlätta en om-
fördelning av offentlig produktion. Men det ska inte tolkas som att verken 
och myndigheterna i sig avstyrkte idén.  

8.4 Krisbarometern i Kommersiella meddelanden 
I det här avslutande avsnittet undersöks det synliga resultatet i publikationen 
Kommersiella Meddelanden av de utredningar som så småningom ledde 
fram till krisbarometern eller konjunkturöversikten. På grund av första 
världskrigets utbrott i augusti 1914 och den påverkan krigsutvecklingen fick 
på statistikinsamlingen sträcker sig undersökningen endast fram till augusti. 
De områden som tidskriften skulle täcka – en översikt av den ekonomiska 
situationen, konsulernas och handelsattachéernas berättelser, meddelanden 
från industriregistret och kortfattade sammanställningar av olika länders 
närings- och handelsförhållanden - kom att förverkligas enligt utlåtandet.1097  

Hur ska konjunkturöversikten karakteriseras som instrument för en of-
fentlig bevakning av konjunkturen? Först ska sägas att den kom att bilda en 
egen sektion i den nya handelsperiodikan Kommersiella Meddelanden.1098 
Enligt utredningsdirektiven skulle konjunkturöversikten i första hand bestå 
av olika månatligen sammanställda statistikserier från varu,- penning- och 
arbetsmarknaderna. Att samla viktig ekonomisk statistik på en plats för att 
belysa konjunkturläget innebar stora tidsvinster för användarna. Att samla 
central statistik i detta syfte hade FKTU tryckt på redan 1901 i argumenta-
tionen för införandet av en serie preliminära statistiska meddelanden.1099 

Periodikan kom ut med två nummer i månaden, i linje med Kommerskol-
legiums förslag. Vartannat nummer av periodikan innehöll en sektion för 
konjunkturöversikten. 1100 Vid sidan av konjunkturöversikten offentliggjordes 

                                                      
1097 1913 års riksdag, 14 januari, prop nr 1:7, s. 76. Se: Kommerskollegium, avdelningen för 
näringsstatistik, Kommersiella Meddelanden, Ingående diarier, C I ea, 1913-1924 (RA). 
Kommerskollegium, avdelningen för näringsstatistik, Kommersiella Meddelanden, Inkom-
mande handlingar, E V:1, 1913-1914 (RA). 
1098 Kommersiella meddelanden publicerades 1914-1962. Mellan åren 1921 och 1940 utöka-
des periodikan med den fristående kvartalsvisa tabellutgåvan Ekonomisk översikt, som Kom-
merskollegium och Socialstyrelsen gav ut tillsammans. Efter 1940 kom Ekonomisk översikt 
att bli integrerad med Kommersiella meddelanden. 
1099 Följande citat visar detta. ”Medan man nu är hänvisad att, ofta med åtskillig omgång och 
tidspillan, söka olika uppgifter angående vårt lands näringslif och ekonomiska förhållanden i 
särskilda delar af serien »Bidrag till Sveriges officiella statistik», skulle en publikation af nu 
ifrågavarande art erbjuda tillfälle att vida lättare erhålla en tillförlitlig öfversigt öfver den 
ekonomiska ställningen”. 1901 års riksdag, 4 maj, FKTU (nr 2), utlåtande nr 7, s. 9. 
1100 Det bör påpekas att samtliga indikatorer presenterades i den allmänna konjunkturöversik-
ten i provtrycket 1913, se s 12ff.  
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också marknadsberättelser över fond-, frakt-, järn-, trävaru- och trämasse-
marknaden. Dessa marknadsberättelser såg redaktionen som ett komplement 
till konjunkturöversikten.1101  

Månadsstatistiken över handel fick en egen placering i periodikan, som en 
bilaga i vartannat nummer. Det som saknades var den planerade svenska 
prisindexserien. Istället fick Sauerbecks prisindex fylla denna lucka vilket 
inte var oväntat då arbetsutskottet hade förordat denna index i väntan på en 
svensk index. En svensk prisindex var föremål för utredning men något 
egentligt beslut hur en sådan skulle konstrueras fanns inte 1913. 1102  

I Kommersiella Meddelanden offentliggjordes även olika notiser om 
bland annat läget på de utländska marknaderna, land för land eller bransch-
vis. Dessa publicerades i varje häfte i egen sektion. Notiserna innehöll i regel 
korta konjunkturöversikter över läget i ett land eller inom en bransch.  

Konjunkturöversikten byggdes upp i linje med arbetsutskottets utlåtande 
med åtta indikatorer som särskilt centrala: riksbankens diskontränta, riks-
bankens utlåning, Sveriges utrikeshandel, Sauerbecks prisindex, exportpris 
på tackjärn, exportpris på trävaror (detaljindelade), gods på statens järnvägar 
samt ansökningar om arbete per 100 lediga platser. Tabellerna sträcker sig i 
princip fram till publiceringsmånaden, med ett par undantag för just månads-
statistiken över handeln som släpar efter ytterligare en månad liksom stati-
stik över gods på Statens järnvägar.1103 Dessa återgavs också i motsvarande 
diagram vilket underlättar en komparation, se nedan.  

                                                      
1101 Kommersiella meddelanden (1913), decemberprovtrycket, se s. 6. 
1102 Finansdepartementet, konseljakt, 1913-12-19, ärendenr. 12, Ang. upprättandet av en 
svensk prisindex m.m. samt bifogat memorial (diariefört 29 nov. 1913, Finansdepartementet), 
RA. I utredningen deltog Karl Key Åberg, Kommerskollegium, Erik Palmstierna, representant 
för andra kammaren, Ivar Hultman, Riksbankens statistiker, Karl Åmark, Kommerskollegium, 
Gunnar Dillner, Kommerskollegium, Th. Askegren, Svenska Trävaruexportföreningen och 
Einar Huss, Kommerskollegium. 
1103 Kommersiella meddelanden (1914), nr 7, april, s. 344ff. 
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Bild 5. Diagram över månatlig konjunkturöversikt 1911-mars 1914, Kommersiella 
Meddelanden (1914): 7, s. 344ff. 

Det är en snabb publicering. En aktuellare bild av vad som har hänt i den 
svenska konjunkturen kunde nog ingen annan aktör förmedla, utöver dags-
pressen och Affärsvärlden.  
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Månadsstatistiken över handeln publicerades också på en särskild plats i 
Kommersiella Meddelanden, som en bilaga. Den gavs även ut som ett statis-
tiskt meddelande av SCB, i serie D. Önskemålet om en årlig statistisk över-
sikt tillgodosågs också.1104  

Konjunkturöversikten kan sammanfattningsvis sägas bestå av olika må-
natligen sammanställda serier över det ekonomiska läget. Några direkta 
kommentarer gjordes inte av redaktionen i anslutning till diagrammen och 
tabellerna. Men det betyder inte att periodikan Kommersiella Meddelanden 
skulle sakna bedömningar av konjunkturläget. De marknadsberättelser som 
kompletterade konjunkturöversikten innehöll kortare omdömen över det 
aktuella läget. De beskrev det ekonomiska läget inom flera viktiga områden 
för svensk ekonomi som trävaru-, trämasse,-, tackjärns,-, frakt- och fond-
marknaderna. Men också konsulernas berättelser innehöll beskrivningar av 
det aktuella konjunkturläget för andra länder, länder som var viktiga för 
svensk ekonomi.1105 Marknadsberättelserna var sammanställda av personer 
med mycket goda insikter i olika branschförhållanden enligt redaktionen för 
Kommersiella Meddelanden. Vilka dessa var är i de flesta fall oklart men 
beskrivningarna av läget på fraktmarknaden var signerade av Thorsten Ro-
berg, en av de externt tillkallade sakkunniga åt arbetsgruppen som utredde 
krisbarometern (se avsnitt 8.2.2).1106 Det är således möjligt att marknadsbe-
rättelserna författades av de externt tillkallade experterna. Dessa uttalade sig 
ofta i försiktiga ordalag om de kommande utsikterna för respektive bransch. 
Om exempelvis trämassemarknaden skriver rapportören:  

Sedan föregående rapport har marknaden för sulfit varit ganska tyst, men 
tecken saknas icke, att en livligare efterfrågan kommer att efter helgen göra 
sig märkbar. Visserligen är pappersmarknaden i allmänhet ganska stilla, men 
efter ingångna förfrågningar att döma finnas säkerligen ganska stora behov 
att fylla för leverans under innevarande år.1107 

Rapportören hänvisade till orderingången som föreföll bli god under året. 
Tillsammans med uppgifterna från de utländska marknaderna – uppgifter 

                                                      
1104 Redaktionen hade dessutom ställt samman en årlig konjunkturöversikt för åren 1900-
1912. Denna publicerad på nytt i juni 1914 för åren 1900-1913. Kommersiella meddelanden 
(1914): 11, juni, s. 554-555. 
1105 Se exempelvis: marknadsberättelser i Kommersiella Meddelanden (1914), januari, s. 
113ff. och 153ff. Kommersiella Meddelanden (1914), februari, s. 229ff. Kommersiella Med-
delanden (1914), april, s. 349ff. och 391ff. Kommersiella Meddelanden (1914), april, s. 461ff. 
1106 Till exempel Järnverksföreningen var återhållsam med att lämna ut statististiska uppgifter 
av sekretesskäl, särskilt efter Fritz Molls bortgång i november 1913. Moll var en av de externt 
tillkallade sakkunniga. Se: Kommerskollegium, avdelning för näringsstatistik 1913-1914, 
EV:1.  
1107 Kommersiella meddelanden (1914), april, marknadsberättelser, s. 350. Marknadsberättel-
sen är signerad –n. 
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hämtade även från utländska kommersiella tidningar - ger marknadsberättel-
serna en kvalitativ bedömning av det aktuella konjunkturläget.1108  

Det finns således en skillnad mellan konjunkturöversikterna och mark-
nadsberättelserna. Konjunkturöversikterna innehåller som regel statistik över 
vad som hänt fram till och med föregående månad. Den ekonomiska infor-
mationen var så färsk som man kunde förvänta under rådande omständighe-
ter. Vad som saknas är prognoser i själva konjunkturöversikten. En besluts-
fattare måste ha tillgång till annan information för att kunna sluta sig till vad 
som kommer att hända på omedelbar sikt. På den här punkten fick Sven 
Brisman rätt. Han kritiserade ju arbetsutskottets utredning för att det sakna-
des prognoser.  

Även om konjunkturöversikten inte innehöll någon prognos saknade pub-
likationen Kommersiella Meddelanden inte prognoser. Genom marknadsbe-
rättelserna och konsulernas uppgifter om de utländska marknaderna fick en 
läsare tillgång till en försiktig bedömning av hur konjunkturen skulle utveck-
las på kort sikt inom en bransch. Dessa kompletterade konjunkturöversikten, 
och tillsammans gav de en bild av hur konjunkturen hade utvecklats både 
inom och utom Sverige med en försiktig utblick inför framtiden.  

Det kan i sammanhanget nämnas att Brisman återkom till krisbarometern 
i ytterligare ett föredrag som han höll inför Söderhamns handelskammarfö-
rening 1914. I föredraget diskuterade han möjligheterna för industrin att 
planera sin produktion med hänsyn till konjunkturläget. Här förefaller Bris-
man ha modererat sin kritiska inställning till krisbarometern något då han 
medger de betydande svårigheterna med att göra förutsägelser. Han hänvisa-
de här bland annat till amerikanska erfarenheter på området.1109 

Sammanfattningsvis kan konjunkturöversikten karakteriseras som en sta-
tistisk bevakning av konjunkturen, i linje med vad riksdagen uttryckte 1911. 
Varje månad registrerades och presenterades den inkomna statistiken i tabel-
ler och diagram. Kommentarerna var få. Styrkan med den var att central 
ekonomisk statistik fanns samlad på ett ställe och användarna således slapp 
gå till olika publikationer för att få en helhetsbild av det aktuella läget i 
svensk ekonomi. Nackdelen var att konjunkturöversikten inte innehöll några 
bedömningar av konjunkturläget men det skulle den inte heller enligt direk-
tiven. Men det ska påpekas att publikationen Kommersiella Meddelanden 
kom att innehålla ansatser till bedömningar av konjunkturen genom de olika 
marknadsberättelserna och konsulernas berättelser.  

                                                      
1108 Kommersiella meddelanden (1914), nr:7, april, marknadsberättelser, s. 349ff. och 391ff. 
1109 Brisman (1914), s. 6f. Brisman syftade här på Roger W. Babsons veckovisa konjunktur-
brev. 
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8.5 Utvecklingen av barometrarna – en kort utblick 
Det här avsnittet ger en kort orientering om utvecklingen av olika ekonomis-
ka barometrar med liknande syften som konjunkturöversikten.1110 Något di-
rekt motsvarande till konjunkturöversikten tycks inte finnas kring 1914 utom 
möjligen i Frankrike. För att vara på den säkra sidan på den här punkten 
behövs ytterligare forskning. Som har framgått av kapitel 2, 3 och 4 hade 
emellertid en bevakning av läget på arbetsmarknaden byggts upp sedan flera 
år av olika offentliga arbetsstatistiska byråer i länder som England, Frankri-
ke, Tyskland och Förenta staterna samt Sverige.1111 Här är det ingen överdrift 
att tala om en begynnande offentlig bevakning av konjunkturen, även om 
den i huvudsak koncentrerades på arbetsmarknaden.  

När det gäller uppbyggnaden av en allmän bevakning av konjunkturen 
med hjälp av ekonomiska indikatorer hade Palmstierna påpekat i riksdagen 
1910 och 1911 att det franska finansdepartementet sedan några år publicera-
de ett antal sådana - Indices Économique - i syfte att vägleda beslutsfattare i 
bedömningen av ekonomins läge.1112 Dessa indikatorer publicerades första 
gången i mars 1908 i franska finansministeriets tidskrift Bulletin de Statisti-
que et Législation comparée.1113 Följande urval indikatorer publicerades må-
nadsvis: förändringar i värdepappersportföljen eller guldkassan hos Banque 
de France; månatliga förändringar i priserna. Årsvisa siffror offentliggjordes 
för handeln från 1901, uppdelad på import och export, statistik över olika 
skatter, avgifter och pålagor och slutligen statistik över järnvägarnas inkoms-
ter.1114  

Tabellerna är uppställda jämsides för att underlätta komparationer men är 
okommenterade. Presentationen påminner om hur serien statistiska medde-
landen i Statistisk Tidskrift från 1907 och framåt var uppställd. 1115 Några 
prognoser finns inte heller. En jämförelse mellan konjunkturöversikten i 
Kommersiella Meddelanden och Bulletin visar på en lägre ambitionsnivå för 
den senare. Konjunkturöversikten innehåller fler tabeller samt diagram vilka 
inte finns i samma utsträckning i Bulletin. De publicerade indikatorerna i 
Bulletin sattes in i sitt sammanhang. Varje nummer av tidskriften innehåller 
dels en genomgång av det finanspolitiska läget i Frankrike inklusive koloni-

                                                      
1110 För att inte några missförstånd ska föreligga så hade en bevakning av olika branscher 
upprättats sedan länge av näringslivet. Se exempelvis: Svensk Trävarutidning, som kom ut 
första gången 1885. I England torde The Economist vara ett bra exmpel i likhet med den 
franska motsvarigheten l’Économiste Francaise.  
1111 För England: Labour Gazette sedan 1893, Frankrike: Bulletin de l’office du travail, 1894, 
Förenta staterna: Bulletin of the Department of Labor, 1895, Tyskland: Reichsarbeitsblatt, 
1904. 
1112 1911 års riksdag, 16 januari, andra kammaren, motion nr 19, s. 6.  
1113 Bulletin de statistique et legislation comparée 32 (1908), s. 333ff. 
1114 Månadsvisa siffror: Variations du portefeuille et de l’encaisse d’or de la Banque de 
France; variations mensuelles des prix. Årssiffror: Commerçe extérieur, impôts, recettes des 
chemins de fer. 
1115 Statistiska meddelanden (1907), nr 2. 



 271 

er, dels en ländergenomgång med viktigare finanspolitiska beslut samt tillhö-
rande statistiska uppgifter. Det bör påpekas att planer fanns att komplettera 
dessa indikatorer med de indikatorer som den franska arbetslöshetskommis-
sionen hade tagit fram.1116  

1911 instiftades en permanent kommitté – Le comité permanent d’études 
relatives à la prévision des chômage industriels – vars uppgift var att bland 
annat med hjälp av statistik som underlag föreslå åtgärder mot uppkommen 
arbetslöshet. På grund av första världskrigets utbrott kunde denna plan inte 
realiseras förrän 1919 då kommittén lät publicera cirka 70 statistiska serier i 
periodikan Revue politique et parlementaire.1117  

Konjunkturöversikten i Kommersiella Meddelanden och de publicerade 
indikatorerna i Bulletin är två exempel på en tidig offentlig bevakning av 
konjunkturen strax före första världskrigets utbrott. Etablerandet av en fort-
löpande offentlig bevakning i så här organiserad form förefaller ha varit 
relativt unikt men som nämnts ovan behövs ytterligare forskning för att fast-
ställa detta. Exempel på enskilda initiativ kan annars anföras. Noterbart är 
det försök ekonomen William Beveridge gjorde i sitt stora verk Unemploy-
ment 19091118 i vilket han ägnade ett särskilt kapitel (The Pulse of the Na-
tion) åt användningen av olika indikatorer för att fånga en svängning i kon-
junkturen.1119 

Forskningen visar annars att en institutionaliserad användning av de eko-
nomiska barometerna etablerades huvudsakligen inom bank- och finansvärl-
den samt näringslivet, i nära samarbete med olika universitet, efter första 
världskriget.1120 Denna utveckling var särskilt påtaglig i Förenta staterna för 
att därefter spridas till andra länder som England, Frankrike, Tyskland. Den 
gemensamma utlösande faktorn förefaller ha varit 1907 års kris vilken kan 
ses som något av en katalysator för en bredare etablering av ekonomiska 
barometrar.  

En hypotes är att krisen 1907 ledde till ett nytt sätt att se på vad som drev 
konjunkturutvecklingen framåt. Letandet efter enskilda faktorer som särskilt 
avgörande för ett konjunkturförlopp tonades ner. Istället eftersträvades en 
bredare ansats. Ett uttryck för detta var den franska arbetslöshetskommissio-
nen som valde att arbeta förutsättningslöst med konjunkturproblematiken. 
Ett annat exempel är Wesley C. Mitchell som i sitt monumentala verk Busi-
ness Cycles, publicerat 1913, poängterade just behovet av en förutsättnings-
lös studie av konjunkturerna.1121 Mitchell argumenterade för att konjunktur-
forskningen i första hand skulle vila på en solid empirisk grund där de kon-

                                                      
1116 Palmstiernas uppgift. 1911 års riksdag, 16 januari, andra kammaren, motion nr 19, s. 6.  
1117 Economic barometers (1924), s. 49ff. 
1118 Beveridge (1909), s. 38ff.. 
1119 Beveridge (1909), s. 42ff. Se: Economic barometers (1924), s. 44. 
1120 Friedman (2009): 1, s. 57ff. Rötheli (2007): 3, s. 485. Fayolle (2003), s. 12f. Armatte 
(2003), s. 63ff. Lie, Bjerkholt (2003), s. 130ff.. 
1121 Mitchell (1913), s. 20. 
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junkturteoretiska inslagen hade tonats ner. Mitchell kände också väl till den 
franska forskningen om ekonomiska barometrar.1122 Affärslivets omedelbara 
intresse hamnade också i fokus, framförallt i Förenta staterna med grundan-
det av privata konjunkturanalytiskt inriktade företag som Babson Statistical 
Organization, Brookmire Economic Service och Moody’s Investors Service 
med rötterna i 1907 års kris och som kom att sälja veckovist producerade 
konjunkturanalyser och prognoser till näringslivet. 1123 

Avslutningsvis ska något sägas om utvecklingen efter första världskriget. 
Från 1919 tillkom följande konjunkturbevakande institutioner: Harvard 
Committee on Economic Research under Warren M. Persons ledning. Har-
vardkommittén inspirerade till bildandet av London and Cambridge Econo-
mic Services 1923 som egentligen var ett samarbete mellan London School 
of Economics, med namn som William Beveridge och Arthur Bowley, och 
universitetet i Cambridge med ekonomer som John Maynard Keynes och 
Hubert Henderson. I Frankrike grundades vid universitet i Paris 1923 en 
institution som publicerade en serie Indices du movement générales des af-
faires en France et à l’étranger under ledning av statistikern Lucien 
March.1124 Dessa institutioner kom sinsemellan att samarbeta för att ta fram 
den för ändamålen relevanta ekonomiska statistiken. 1125  

I Sverige tillkom Ekonomisk Översikt 1921 som en bilaga till Kommersi-
ella Meddelanden. Den 8 april 1921 beslöt nämligen Kungl. Maj:t att Kom-
merskollegiums orientering av det ekonomiska läget skulle utvidgas till en 
mer omfattande bevakning av svensk ekonomi, vilket inbegrep den bevak-
ning av arbetsmarknaden som Socialstyrelsen ägnade sig åt.1126 I praktiken 
innebar det att ansvaret för den ekonomiska bevakningen utsträcktes även till 
Socialstyrelsen. Båda myndigheterna fick i uppdrag att gemensamt utarbeta 
en publiceringsplan för en utvidgad Kommersiella Meddelanden. Periodikan 
med tillhörande tabeller togs därefter fram gemensamt av Kommerskollegi-
um och Socialstyrelsen.1127 Ekonomisk Översikt gavs ut mellan åren 1921 
och 1940. I Norge togs initiativ till en bevakning av konjunkturen kort efter 
fredsslutet genom Statistisk sentralbyrå.1128 

                                                      
1122 Mitchell (1913), s. 586. 
1123 Hardy, Cox (1928), s. 41ff., 54ff. och 96ff. Persons (1916), December, s. 741ff. 
1124 Economic barometers (1924), s. 41 och 53ff. 
1125 [Åkerman] (1928), nr 1, s. 42f. 
1126 Handelsdepartementet, konseljakt 1921, 8 april. V.p.m. rörande åtgärder för ekonomisk 
upplysningsverksamhet (Einar Huss) (RA). 
1127 [Åkerman] (1928), nr 1, s. 44. 
1128 Lie, Bjerkholt (2003), s. 129ff. 
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8.6 Sammanfattning och diskussion 
Detta kapitel har behandlat utredningarna av krisbarometern och det resultat 
dessa utredningar ledde fram till, inrättandet av en månatlig konjunkturöver-
sikt i periodikan Kommersiella Meddelanden 1914. Vägledande för utred-
ningarna var riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t våren 1911 med en begä-
ran att utreda framtagandet av en fortlöpande översikt av den ekonomiska 
situationen, med tonvikten lagd på den ekonomisk-statistiska sidan av saken. 
En rad frågor var emellertid obesvarade i riksdagsskrivelsen. Vilken sorts 
organisation fordrades för att ta fram översikten, hur skulle sammanställ-
ningarna av statistiken göras, vilken sakkunskap borde finnas för att förverk-
liga målet och hur skulle den göras tillgänglig för allmänheten?  

Utredningen gjordes internt på Kommerskollegium av ett arbetsutskott 
och påbörjades sommaren 1912. Arbetsutskottet kom att behandla såväl in-
nehållet i krisbarometern som publiceringen men ansåg att frågan behövde 
en fördjupad utredning. Finansdepartementet godtog arbetsutskottets begäran 
den 8 november 1912. Två utredningar tillsattes. Utredningsuppdragen gick 
båda till Kommerskollegium men behandlades olika inom ämbetsverket. Hur 
krisbarometern skulle publiceras kom att utredas i samband med frågan om 
inrättandet av en ny handelspublikation. När det gällde krisbarometerns de-
finitiva innehåll tillsatte Kommerskollegium en särskild arbetsgrupp som i 
början av februari 1913 överlämnade sitt utlåtande till Finansdepartementet.  

Kommerskollegiums förslag om en ny handelspublikation gjordes inom 
ramen för 1913 års anslagsframställan. I statsverkspropositionen lade fi-
nansministern fram Kommerskollegiums förslag inför riksdagen. Under vå-
ren beslöt riksdagen inrätta den nya handelspublikationen Kommersiella 
Meddelanden med krisbarometern. Den kom att ingå som en särskild sektion 
med titeln ”Konjunkturöversikt”.  

Innehållet i krisbarometern var utan överraskningar när förslaget slutligen 
överlämnades till Finansdepartementet i februari 1913. Fokus låg på fortlö-
pande sammanställningar av central ekonomisk statistik i syfte att belysa 
konjunkturläget, alltså i linje med riksdagens direktiv 1911. Utöver den rent 
statistiska bevakningen kom krisbarometern, när den väl publicerades i 
Kommersiella Meddelanden 1914, att kompletteras med ett antal regelbundet 
återkommande marknadsberättelser, en rudimentär form av kvalitativa un-
dersökningar av konjunkturläget för olika branscher.  

Krisbarometerprojektet blev starkt kritiserat. Krisbarometern syftade till 
att vara ett beslutsinstrument för stat och kommun i deras ambition att kon-
junkturomfördela planerad offentlig produktion, från hög- till lågkonjunktur. 
Fördelarna med den här typen av politik var många. Planerade offentliga 
projekt kunde genomföras under lågkonjunktur då kostnaderna för krediter 
var lägre. Den offentliga sektorn och näringslivet skulle inte konkurrera om 
krediter. Kommunernas kostnader för arbetslöshet skulle samtidigt minska. 
Rent politiskt innebar det fördelar eftersom radikala grupper skulle få svåra-
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re att hävda att arbetslösheten inte gick att hantera under en kapitalistisk 
produktion. Krisbarometern var en vision och ett rationellt svar på konjunk-
turväxlingarnas negativa effekter. Syftet i sig ifrågasattes heller inte. 

Kritiken rörde frågan om hur syftet skulle uppnås. Den stora striden kom 
att handla om huruvida den skulle vara byggd på vetenskaplig grund eller 
vara en statistisk registering av konjunkturförloppet. Med ”vetenskaplig” 
menades nationalekonomisk sakkunskap. De aktörer som stod för inrättandet 
av en vetenskaplig krisbarometer betraktade den som ett oundgängligt in-
strument för att uppskatta tidpunkten för en konjunkturväxling i syfte att 
underlätta en omfördelning av redan planerad offentlig produktion. Det var 
detta Palmstierna, AKTU, Cassel och Brisman ville med krisbarometern.  

Debatten blev här intensiv mellan å ena sidan Palmstierna, Cassel och 
Brisman som stod för den vetenskapliga krisbarometern och å andra sidan 
den mer pragmatiska linjen i riksdagen med en allmän statistisk bevakning 
av konjunkturen företrädd av första kammaren och finansminister Adel-
swärd. Brisman vände sig mot konjunkturbevakningens slagsida mot en rent 
ekonomisk-statistisk bevakning, avsaknaden av prognoser och dess bristande 
vetenskaplighet. Därtill kritiserade Brisman avsaknaden av kvalitativa data, 
alltså enkäter liknande dem som görs idag angående frågor om orderingång 
m.m. Brisman ansåg att den här typen av frågor kunde fånga en omsväng-
ning i konjunkturen på kort sikt och komplettera de kvantitativa uppgifterna. 

Cassel menade att krisbarometern hade reducerats till en fråga om publi-
cering av statistik. Enligt honom fordrade konjunkturbedömningar en mer 
djupgående analys av hur de olika ekonomiska variablerna förhöll sig till 
varandra. För att lyckas med detta fordrades inrättandet av något slag av 
organ som följde konjunkturen, med nationalekonomisk sakkunskap. Mot 
den bakgrunden avvisade Cassel helt kompromissen i riksdagen; inte minst 
första kammarens inställning förvånade med tanke på dess näringslivsrepre-
sentation, som enligt Cassel borde ha vetat bättre. Han var i och för sig inte 
motståndare till en ekonomisk-statistisk bevakning av konjunkturen. En så-
dan bevakning kunde tillfredställa den stora allmänheten och delar av när-
ingslivets behov, men för de beslutsfattare som ville ha ett instrument för att 
reglera företagsamheten under ett konjunkturförlopp var den otillräcklig.  

Cassel var uppenbarligen förvånad över att näringslivets representanter i 
riksdagen hade visat ett så ljumt intresse för en vetenskaplig krisbarometer. 
Frågan är om det inte i grunden handlade om en motsättning mellan de prak-
tiskt verksamma näringslivsrepresentanterna med stor erfarenhet av hur af-
färslivet gestaltade sig och en mer teoretisk uppfattning av hur ekonomin 
fungerade. Representanterna för näringslivet hade säkert goda skäl att inte 
allt för bokstavligt tolka den ekonomiska statistiken och utifrån denna sluta 
sig till hur konjunkturen skulle utveckla sig. De lutade sig mot sin långa 
erfarenhet av att göra bedömningar av det ekonomiska läget, något som de 
var tvingade till i egenskap av företagsledare. Cassel menade säkert att den 
ekonomiska statistiken kunde tolkas på ett korrekt sätt bara verktygen fanns 
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där, i form av den ekonomiska teorin. Statistikerna och nationalekonomerna 
var också antagonister. Här kan striden ha gällt dels vilket ämne som stats-
förvaltningen hade störst nytta av i förståelsen av hur ekonomin fungerade, 
statistiken eller nationalekonomin, dels tjänstetillsättningar inom statsför-
valtningen. Att Cassel avböjde att delta i utredningen av krisbarometern kan 
mycket väl hänga samman med statistikernas och näringslivets dominans i 
arbetsgruppen.  

Hur blev krisbarometern från Palmstiernas perspektiv? Ansåg han att den 
slutgiltiga krisbarometern blev en urvattnad version i jämförelse med ur-
sprungsförslaget?  

På pappret är den slutgiltiga konjunkturöversikten en reviderad version av 
Palmstiernas ursprungliga idé. Från början var syftet med krisbarometern att 
underlätta en planläggning av offentliga arbeten under en nedåtgående kon-
junktur. Palmstierna stödde sig på de franska förslagen, vilka enligt honom 
hade visat att det med hjälp av olika indikatorer gick att något så när slå fast 
tidpunkten för en växling i konjunkturen. Genom att studera hur olika statis-
tiska indikatorer rörde sig mot sina maximum- och minimumpunkter kunde 
tidpunkten förutses. Det här ville Palmstierna ha utrett, och argumenterade 
för en grundlig utredning 1910 liksom 1911. Men i 1911 års motion var 
krisbarometerns koppling till konjunkturomfördelade arbeten mycket lösare. 
Frågan om krisbarometern och frågan om en planläggning av offentlig pro-
duktion kom nu att drivas som två olika frågor i riksdagen. Den här uppdel-
ningen gjordes av taktiska skäl, för att få igenom åtminstone något. 

Efter turerna i riksdagen om krisbarometerns vetenskaplighet och huruvi-
da den skulle utredas för sig eller inte klargjorde Palmstierna sin ståndpunkt 
i samband med debatten i andra kammaren den 27 mars 1912. Palmstierna 
argumenterade i linje med Cassels resonemang när det gällde vad som ford-
rades för att en krisbarometer skulle bli det instrument han tänkt sig. Men 
samtidigt förefaller replikskiftet mellan honom och finansministern peka mot 
att Palmstierna i första hand stred för en oberoende utredning av krisbarome-
tern. Den tolkning jag gör av Palmstierna är att han ville ha frågan utredd 
men att han samtidigt var fullt beredd att också acceptera vad utredningarna 
kom fram till. 

Palmstierna deltog i utredningen av krisbarometern som var styrd av di-
rektiven i riksdagsskrivelsen och utlåtandet den 3 oktober 1912. Palmstierna 
kunde naturligtvis ha valt att avstå från att delta i utredningen, liksom Cas-
sel, men det gjorde han aldrig. Det är med andra ord inte säkert att han verk-
ligen höll fast vid sitt ursprungliga förslag. Palmstierna kan under utredning-
ens gång genom diskussioner med statistiker och näringslivets representanter 
om deras erfarenheter av att bedöma det ekonomiska läget med hjälp av sta-
tistik ha blivit övertygad om att de franska förslagen var alltför visionära.  

Men Palmstierna var också realpolitikern som insåg nödvändigheten av 
att retirera för att få igenom sitt förslag när så krävdes. Det är möjligt att det 
centrala för Palmstierna var att få till stånd en utredning för att sedan låta 
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sakkunskapen, dvs. utredarna, komma med det definitiva avgörandet. Resul-
tatet av utredningarna blev en statistisk bevakning av konjunkturen med en 
reservation om att hålla dörren öppen för att ta in ny forskning på konjunk-
turteorins område. Palmstierna reserverade sig inte mot arbetsutskottets utlå-
tande i februari 1913.  

I det slutgiltiga förslaget på krisbarometer 1913 följde man de franska 
förslagen vad gällde urvalet av ekonomiska indikatorer men man hade sam-
tidigt tonat ner de tendenser till determinism som fanns i de franska försla-
gen. Någon ansats till att teoretiskt förklara varför de olika indikatorerna 
uppträdde som de gjorde diskuterades inte. Varken upphovsmännen till de 
franska förslagen, Palmstierna eller arbetsutskottet visade något större intres-
se för detta utan man förlitade sig på observationer i första hand.  

Det verkligt avgörande för Palmstierna var striden den 27 mars 1912 då 
han befarade att hela krisbarometerfrågan höll på att förfuskas. Det centrala 
för honom var, som nämnts ovan, att få till stånd en utredning för att sedan 
låta sakkunskapen komma med det definitiva avgörandet. Palmstierna följde 
sedan aldrig vad som hände med krisbarometern men det kan ha hängt sam-
man med att han fick nya uppdrag inom socialdemokratiska partiet. 
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Kapitel 9 Sammanfattning och diskussion 

9.1 Sammanfattning 
Den här avhandlingen har behandlat framväxten och etableringen av en stat-
lig konjunkturbevakning mellan åren 1893 och 1914. Valet av 1893 som 
startår motiverades av att det då lades en motion i riksdagen om att utreda 
och inrätta en offentlig arbetsstatistik. Förslaget mottogs positivt av riksda-
gen och ledde till att en särskild arbetsstatistisk avdelning inrättades 1903 på 
på Kommerskollegium med uppdrag att regelbundet ställa samman statistik 
över arbetarnas levnadsförhållanden. Det var ur dessa statistiska samman-
ställningar som en bevakning av arbetsmarknaden växte fram och så små-
ningom resulterade i en fullt utvecklad bevakning av konjunkturen på ar-
betsmarknaden strax före första världskriget. Valet av 1914 som slutår moti-
verades av att det då publicerades en allmän konjunkturöversikt i tidskriften 
Kommersiella Meddelanden, i syfte att orientera allmänheten om det eko-
nomiska läget. Tillkomsten av konjunkturöversikten var resultatet av ett 
förslag i riksdagen 1910 om att inrätta en så kallad krisbarometer, som en 
respons på 1907 års kris. Ansvarig huvudman för båda bevakningarna blev 
Kommerskollegium. Gemensam drivkraft bakom etableringen av de två 
bevakningarna var det offentligas ökade behov av kvantitativa kunskaper om 
arbetarnas levnads- och försörjningsvillkor som följde på industrialiseringen 
mot slutet av 1800-talet.  

I avhandlingen har undersökts vilka som drev frågan, varför de gjorde det 
och vad syftet var. Vidare undersöktes vilken kapacitet som fanns inom 
statsförvaltningen för att bygga upp en konjunkturbevakning, hur den sedan 
byggdes upp och vad resultatet blev. Det senare är speciellt viktigt med tan-
ke på hur konjunkturöversikten skall karakteriseras; som en statistisk bevak-
ning av konjunkturen eller som ett mer kvalificerat bevakningsinstrument 
med möjlighet till prognoser för att underlätta konjunkturomfördelade arbe-
ten. Med offentlig konjunkturbevakning menas här både den rutinmässiga, 
fortlöpande insamlingen och registreringen av statistiken, dess bearbetning 
och publicering samt att med hjälp av den insamlade statistiken försöka 
åstadkomma bedömningar av den aktuella tendensen i konjunkturen.  

De två bevakningarnas etablering studerades var för sig. Uppdelningen 
motiverades av det sätt på vilket de tillkom. Enligt den enkla utbuds- och 
efterfrågemodell över den officiella statistikproduktionen som presenterades 
i avsnitt 1.4 hör arbetsmarknadsbevakningens tillkomst till utbudssidan. 
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Uppbygganden av arbetsmarknadsbevakningen var resultatet av KAA:s inre 
arbete med att samla in och sammanställa statistik över förhållandena på 
arbetsmarknaden, och ingick i konstruktion av den offentliga arbetsstatisti-
ken. Konjunkturöversikten etablering 1914 däremot hör till efterfrågesidan, 
och tillkom som en respons på 1907 års kris. Den var ett resultat av ett expli-
cit förslag i riksdagen 1910 om inrättandet av en ekonomisk statistik som 
skulle ligga till grund för en planläggning av den offentliga produktionen 
över en konjunkturcykel. Syftet var att minska uppkommen arbetslöshet 
under en lågkonjunktur.  

Såväl arbetsmarknadsbevakningens som konjunkturöversiktens tillkomst-
historia beskrevs inom ramen för en narrativ struktur med förhistoria, mitt-
parti och avslutning. Händelseförloppet drivs framåt av ett fåtal centralge-
stalter under ett gemensamt övergripande tema, arbetarfrågan. Fem individer 
identifierades som särskilt betydelsefulla. En central roll för uppkomsten av 
bevakningen av läget på arbetsmarknaden spelade Ernst Beckman. Det var 
han som tog initiativ till att inrätta en offentlig arbetsstatistik 1893. Edward 
Wavrinsky spelade en stor indirekt roll för att de kommunala arbetsförmed-
lingarna ingick i de fortlöpande arbetsstatistiska undersökningarna efter 
KAA:s tillkomst 1903 genom sina motioner i riksdagen om statligt stödda 
arbetsförmedlingar. Henning Elmquist och Gunnar Huss var båda anställda 
på Kommerskollegiums arbetsstatistiska avdelning och kom att spela en 
central roll i uppbyggnaden av den offentliga arbetsstatistiken, ur vilken 
bevakningen av arbetsmarknaden växte fram.  

Krisbarometerprojektet drevs av en centralgestalt, Erik Palmstierna. Den 
delen av avhandlingen som behandlade förslaget på en krisbarometer och 
beslutet i riksdagen att utreda ärendet 1912 beskrevs till stor del utifrån 
Palmstiernas perspektiv. Aktörerna bidrog utifrån sina utgångspunkter till en 
förnyelse av den officiella statistiken. Beckmans och Wavrinskys förslag 
medförde inrättandet av en arbetsstatistik medan Elmquist och Huss bidrog 
operativt till uppbyggnaden av den. Palmstierna bidrog till att den befintliga 
ekonomiska statistikens användningsområde utökades till att också identifie-
ra vändpunkter i konjunkturen.  

Avhandlingen har disponerats i tio kapitel där kapitel 1 innehöll introduk-
tionen av avhandlingsämnet, syftet med studien, metod och tidigare forsk-
ning samt en presentation av källmaterialet. I kapitel 2 sattes konjunkturbe-
vakningens tillkomst in i ett större ekonomiskt och politiskt sammanhang 
samt i en förvaltningskontext. Kapitlen 3, 4 och 5 behandlade framväxten av 
en bevakning av läget på arbetsmarknaden medan kapitel 6, 7 och 8 behand-
lade tillkomsten av konjunkturöversikten. I kapitel 9 sammanfattas avhand-
lingen och i kapitel 10 ges en engelsk sammanfattning av avhandlingen. 

I kapitel 2 gavs en översiktlig bakgrund till varför behovet av en statlig 
konjunkturbevakning med arbetarfrågan som drivkraft uppstod. För att be-
svara frågan sattes framväxten av bevakningen in i ett större realekonomiskt, 
politiskt, statistiskt-institutionellt sammanhang. Den offentliga arbetsmark-
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nadsbevakningen växte fram under den tid som av flera forskare kallats den 
andra industriella revolutionen med utvecklandet av en urban industriarbe-
tarklass vars levnadsförhållanden kom i fokus för det allmänna. Det politiska 
systemet förändrades radikalt under perioden med den representativa demo-
kratins införande och partiernas etablerande. Under perioden skedde en 
maktförskjutning i framförallt andra kammaren vars sammansättning föränd-
rades mot ett större antal radikala liberaler och efter 1908 ett ökat antal soci-
aldemokratiska ledamöter. De representerade stadsintressena och argumente-
rade, tillsammans med socialkonservativa politiker, för sociala reformer till 
vilka hörde införandet av en arbetsstatistik och inrättandet av en konjunktur-
översikt. På andra sidan stod delar av landsbygdens representanter som an-
såg statistikreformerna alltför kostsamma. 

I kapitlet beskrevs hur konjunkturbevakningen växte fram under en period 
då hela den officiella statistiken stod inför stora förändringar, i likhet med 
statsförvaltningen. De två bevakningarnas tillkomst ses i avhandlingen som 
resultatet av statens ökade behov av att diagnostisera samhällsutvecklingen 
med hjälp av såväl ny statistik som befintlig officiell statistik. Det rörde sig 
om införandet en ny typ av offentlig statistik, arbetsstatistiken, med vars 
hjälp staten på ett mer systematiskt sätt kunde kartlägga industriarbetarnas 
levnadsförhållanden i framförallt städerna. Arbetsstatistiken som skapade 
förutsättningen för bevakningen av arbetsmarknaden, inrättades efter ut-
ländska förebilder, främst från Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike 
och Tyskland. Undersökningar av sysselsättningsläget och arbetslösheten 
kom tidigt att bli en central uppgift för arbetsstatistiken. Dessa undersök-
ningar bidrog i sin tur till att synen på arbetslöshet kom att förändras, från att 
delvis ha ansetts vara självförvållad till att bli betraktad som ett samhällspro-
blem. Den konjunkturellt betingade arbetslösheten kom att definieras som ett 
problem för samhället, närmast kommunerna och staten, och fordrade nya 
lösningar. Utöver de traditionella nödhjälpsarbetena ställdes krav på nya 
åtgärder som införandet av arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedlingar och 
inte minst de för den här avhandlingen viktiga kraven på en omfördelning av 
planerad offentlig produktion från hög- till lågkonjunktur där syftet var att 
utjämna konjunkturväxlingarna. Resultaten av de arbetsstatistiska undersök-
ningarna om arbetslöshet och sysselsättning bidrog samtidigt till att skapa 
argumenten för krisbarometern.  

Parallellt med denna utveckling genomgick den officiella statistiken stora 
förändringar som en följd av industrialiseringen. Det ställdes krav på en offi-
ciell statistik som var bättre anpassad till industrisamhället. Det gällde såväl 
innehållet som betydelsen av en effektivare insamling och skyndsammare 
publicering för att snabbare identifiera förändringar i den ekonomiska ut-
vecklingen. I kapitlet uppmärksammades tillsättandet av tre större kommittér 
mellan åren 1905 och 1908 med betydelse för konjunkturbevakningsfrågan: 
Statistiska kommittén 1905 samt Departementalkommitterade och Kom-
merskollegiikommittén hösten 1908. Viktigt i sammanhanget var Statistiska 
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kommitténs betänkande över handelsstatistiken 1908, särskilt månadshan-
delsstatistiken som föreslogs bli reformerad och göras mer tillgänglig för 
allmänheten. Statistiska kommitténs förslag var att inrätta en särskild han-
delspublikation i vilken den månatliga handelsstatistiken skulle ingå liksom 
de svenska konsulernas berättelser och utländska handelsuppgifter. Resulta-
tet blev så småningom skapandet av en ny handelspublikation, Kommersiella 
Meddelanden 1914, utgiven av Kommerskollegiums näringsstatistiska av-
delning. I denna kom konjunkturöversikten att ingå. Departementalkommit-
terades uppdrag var att utreda statsdepartementens indelning, deras behov av 
sakkunnig personal, och hur ärendena skulle fördelas mellan departementen 
och ämbetsverken. Kommerskollegiikommitténs uppdrag bestod i att utreda 
Kommerskollegiums organisation, ämbetsverkets löneförhållanden m.m. 
Båda kommittéerna inledde ett nära samarbete vad gällde Kommerskollegi-
ums organisation. Resultatet blev att arbetsstatistiken bröts ut ur KAA och 
kom att uppgå i den nyinrättade Socialstyrelsen 1912 medan den näringssta-
tistiska avdelningen bibehölls inom Kommerskollegium. På detta sätt skildes 
bevakningen av läget på arbetsmarknaden från den allmänna bevakningen av 
konjunkturen.  

Den första delen i den narrativa framställningen börjar med arbetsmark-
nadsbevakningens tillkomst mellan åren 1893 och 1913 och utgörs av kapit-
len 3-5. I kapitel 3 behandlades förspelet till tillkomsten av den offentliga 
arbetsstatistiken mellan åren 1893 och 1902, medan kapitel 4 behandlade 
KAA:s inledande faktiska arbete med insamling, bearbetning och publice-
ring i syfte att kunna belysa frågan hur bevakningen av läget på arbetsmark-
naden byggdes upp, vilken kapacitet KAA hade att lösa uppgiften med att 
sammanställa statistiken och resultaten av dessa ansträngningar. Kapitel 5 
utgör det avslutande partiet vilket ses som en konsolidering av uppbyggna-
den av arbetsmarknadsbevakningen.  

Kapitel 3 inleddes med en presentation av den liberale politikern och re-
formvännen Ernst Beckman. Det var Beckman som drev frågan om inrättan-
det av en offentlig arbetsstatistik. Uppslaget hade han fått genom olika stu-
dieresor utomlands på uppdrag av arbetareförsäkringskommittén 1884. I 
kapitel 3 undersöktes Beckmans bevekelsegrunder för förslaget, vem som 
hade behov av en arbetsstatistik och varför, hur den skulle samlas in, bearbe-
tas och offentliggöras inom förvaltningen och vad resultatet blev av försla-
get. Arbetsstatistiken syftade främst för Beckman till att tjäna som underlag 
till socialpolitiskt motiverade reformer. Kunskaper om arbetarnas levnads-
förhållanden var också en viktig politisk fråga mot bakgrund av den antago-
nism som fanns mellan arbetsgivare och arbetare. Att genomdriva en social-
politiskt motiverad reform kunde emellertid bli kostsamt för industrin. Det 
var därför viktigt att en reform föregicks av systematiska kvantitativa studier 
och utredningar så att den inte skulle äventyra en industris konkurrenskraft.  

En central punkt var att arbetsstatistiken skulle vara opartisk och samlas 
in kontinuerligt. Det förra var viktigt för att överbrygga antagonismen mel-
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lan arbetare och arbertsgivare, den senare för att tidigt identifiera förändring-
ar i arbetarnas livsvillkor till följd av variationerna i industrikonjunkturen. 
De efterföljande debatterna i kamrarna visade att majoriteten av ledamöterna 
såg staten som opartisk och därmed en garant för en objektivt framtagen 
arbetsstatistik, och att det var nödvändigt med kontinuitet i undersökningar-
na. 

Beckman introducerade också ett nytt sätt att samla in statistiken på. Pri-
märdata skulle samlas in med hjälp av en för ändamålet framtagen enkät 
men för att säkerställa att enkäten verkligen blev besvarad föreslog Beckman 
anlitandet av särskilda ombud. Deras uppgift bestod i att bistå respondenter-
na vid enkätens ifyllande. Idén att anlita speciella ombud hade Beckman 
hämtat från Förenta Staterna.  

Frågan utreddes 1894 av Kommerskollegium och SCB. I sitt gemensam-
ma utlåtande utgick de från den engelska arbetsstatistiska byrån Board of 
Trade Labour Department och dess publikation Labour Gazette. Exempel på 
områden som särskilt lyftes fram i utlåtandet var de regelbundet publicerade 
uppgifterna om ställningen på arbetsmarknaden och olika industribranschers 
löneläge och arbetade timmar. Vidare föreslogs en fortlöpande månatlig 
publicering för att informera allmänheten om läget på det sociala området. 
Särskilt betonades vikten av att införa dagstidningarnas statistiska uppgifter 
över konjunkturläget. En allmän spridning av det slaget av information ansåg 
man vara av betydelse för arbetsgivare och arbetare. I utlåtandet diskuterades 
också arbetsstatistikens organisatoriska hemvist och ämbetsverken föreslog 
inrättandet av en ny statistisk byrå för arbetsstatistiken med motiveringen att 
det var fråga om ett helt nytt statistikområde. För att klara sin uppgift måste 
den byggas upp relativt oberoende av hur den övriga officiella statistiken 
producerades. Mot den bakgrunden föreslog ämbetsverken att den som ut-
sågs som ansvarig för arbetsstatistikens uppbyggnad också skulle ges ett 
stort handlingsutrymme.  

I sin behandling av ärendet i riksdagen 1896 gick Kungl. Maj:t på utlå-
tandets linje men fick bara delvis med sig riksdagen. Istället föreslog riksda-
gen inrättandet av en arbetsstatistik på försök och som i första hand skulle 
ägna sig åt specialstudier av arbetsförhållandena inom olika branscher.  

I 1902 års riksdag kom frågan att inrätta en fast avdelning för arbetsstati-
stiken att behandlas av Kungl. Maj:t. Det skedde efter en begäran av Kom-
merskollegium om införandet av fortlöpande statistiska undersökningar över 
arbetsförhållandena vilket samtidigt fordrade att en fast organisation inrätta-
des för arbetsstatistiken. Riksdagens behandling av ärendet ledde till en 
kompromiss som innebar inrättandet av en fast aktuarietjänst för arbetsstati-
stiken på Kommerskollegium. I praktiken skapades en fast avdelning för 
arbetsstatistiken, Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, KAA.  

I Kommerskollegiums begäran 1902 introducerades också en ny institu-
tion av betydelse för att belysa läget på arbetsmarknaden: arbetsförmedling-
arna. Liberalen Edward Wavrinsky hade vid ett par tidigare riksdagar före-
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slagit ett statligt stöd för uppbyggnaden av kommunala arbetsförmedlingar. 
Wavrinsky hade pekat på arbetsförmedlingarnas betydelse för matchandet av 
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed möjligheten att slussa 
arbetskraft från regioner med överskott på arbetskraft till områden där det 
rådde brist. Särskilt uppmärksammades deras möjlighet att månatligen pro-
ducera statistik över antalet sökanden per ledig plats. Därmed öppnades dör-
ren för regelbundna approximativa uppskattningar av förändringar i arbets-
lösheten.  

Kapitel 4 behandlade det inledande arbetet med att bygga upp den offent-
liga arbetsstatistiken mellan åren 1903 och 1907. Tidsperioden valdes utifrån 
MKAA:s utgivningsfrekvens som de här åren vart kvartalsvis. I kapitlet un-
dersöktes hur KAA samlade in, sammanställde, bearbetade och offentlig-
gjorde resultaten. De områden som studerades ingående var ombudens kvar-
talsvisa rapporter över arbetsförhållandena på olika orter och arbetsförmed-
lingarnas statistik över antalet arbetssökande per 100 lediga platser mellan 
åren 1903 och 1907. Uppbyggnaden av bevakningen följdes noggrant genom 
tidskriften MKAA:s rapportering. Varje nummer gicks igenom i syfte att 
identifiera förändringar i bevakningen.  

Ombudens insamlande av statistik gjordes utifrån en särskilt framtagen 
enkät, hämtad från det preussiska statistikämbetet i Berlin. Genomgången av 
ombudens sammanställningar över arbetsförhållandena på olika orter visade 
på en oenhetlig rapportering de första åren. Sannolikt låg en kombination av 
faktorer bakom, som att KAA inte hade instruerat ombuden hur svaren på 
enkäten skulle sammanställas och bristande resurser på KAA att göra den 
här typen av sammanställningar. Ombudens rapporter kan karakteriseras som 
ett trevande försök till en uppbyggnad av en bevakning av arbetsmarknads-
konjunkturen. Deras redovisningar visar att flera av respondenterna gav kva-
litativa omdömen om det aktuella läget på arbetsmarknaden. I förekomman-
de fall förklarade de arbetsmarknadsläget inom en viss bransch genom hän-
visningar till det allmänna konjunkturläget. Ombudens sammanställningar 
kom efterhand att bli mer strikta och rapporteringen kom i hög grad följa 
enkätens uppläggning. De ökade anslagen till KAA under perioden medför-
de att avdelningen kunde påbörja bearbetningar av ombudens rapporter. Mot 
slutet av den undersökta perioden sammanställde KAA översikter vilka bi-
drog till att underlätta tolkningen av arbetsmarknadsläget.  

Vid sidan av sammanställningarna av ombudens rapporter publicerades 
de kommunala arbetsförmedlingarnas registrering av antalet sökande per 
ledig plats, uppdelat på yrke och kön. KAA bedömde dessa sammanställ-
ningar som viktiga för bedömningen av ställningen på arbetsmarknaden. 
KAA hade redan från starten av sin verksamhet slutit avtal med arbetsför-
medlingarna i Berlin, Köpenhamn och Kristiania om statistikleveranser. 
Varje nummer av MKAA gicks igenom för att identifiera förändringar i ar-
betsförmedlingarnas raportering. Publiceringen av arbetsförmedlingarnas 
statistik över arbetssökandetalen blev under den studerade perioden allt be-
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tydelsefullare. Det berodde dels på en ökad etablering av kommunala arbets-
förmedlingar, dels på att KAA 1906 utsågs till statlig samordnare av den 
kommunala arbetsförmedlingen. Samordningen innebar att KAA via stats-
understöd till kommunerna skulle underlätta inrättandet av arbetsförmed-
lingskontor. Dessa skulle i gengäld varje månad sända statistiska uppgifter 
till KAA för offentliggörande i MKAA. Den statliga samordningen öppnade 
härmed möjligheten till en nationell bevakning över sysselsättningsläget.  

Henning Elmquist och Gunnar Huss insåg tidigt behovet av en statlig 
samordning av den kommunala arbetsförmedlingen. Av källmaterialet att 
döma arbetade båda aktivt redan vid sekelskiftet för en statlig samordning av 
arbetsförmedlingarna. Bägge var också aktiva tillsammans med Edward 
Wavrinsky i inrättandet av en arbetsförmedling för Stockholm i början av 
1900-talet. Det visar hur viktig de ansåg arbetsförmedlingsfrågan var på 
såväl lokal som nationell nivå.  

Kapitel 5 behandlade konsolideringen av bevakningen av läget på arbets-
marknaden mellan åren 1908 och 1913. Tidsperioden valdes med hänsyn till 
att MKAA från 1908 gavs ut månatligen, och att KAA omvandlades till Soci-
alstyrelsen 1913. Fyra händelser undersöktes under perioden som bedömdes 
som särskilt intressanta för den fortsatta utbyggnaden av bevakningen av 
konjunkturen på arbetsmarknaden. Den första var 1907 års kris och de kon-
sekvenser krisen fick på sysselsättningen, den andra är ett utredningsuppdrag 
KAA fick hösten 1908 av regeringen för att undersöka krisens effekter på 
arbetslösheten, den tredje KAA:s introducering av en ny enkät 1910 och 
slutligen omvandlingen till Socialstyrelsen 1913.  

I kapitlet undersöktes i vilken utsträckning 1907 års kris inverkade på 
KAA:s bevakning. I statsverkspropositionen i januari 1908 hade nämligen 
Kommerskollegium begärt en kraftig anslagshöjning till KAA med rätt att 
disponera hela anslaget från 1 juli 1908. Var denna begäran en följd av kri-
sen? Fanns det ett samband mellan Kommerskollegiums begäran, den eko-
nomiska krisen och en förändrad utgivning av MKAA? Hypotesen byggde på 
att KAA i så fall måste ha uppfattat krisen som en kris någon gång under 
1907. Undersökningen visade att så inte var fallet utan det ingick i en fortsatt 
begärd satsning på KAA med målet att göra om avdelningen till en byrå på 
Kommerskollegium. Således föreföll krisen inte ha spelat in för en föränd-
ring av utgivningsfrekvensen av MKAA eller förslaget på anslagshöjning. 
Det innebar inte att KAA förblev opåverkat av krisen. På våren 1908 insåg 
KAA att den internationella konjunkturnedgången skulle allvarligt drabba 
svensk ekonomi med en befarad hög arbetslöshet som följd. Mot bakgrund 
av detta påbörjade KAA en förändring av rapporteringen i MKAA. På som-
maren anpassade KAA bevakningen till det förändrade läget genom att ställa 
frågor till ett stort antal arbetsgivare om tillgången på arbete, om konjunktu-
rerna i jämförelse med tidigare perioder, tillgången på arbetskraft samt om 
orderingång, inskränkt produktion m.m. Det här var en stor förändring av 
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bevakningen eftersom frågorna föreföll ha ställts vid sidan av ombudens 
enkät.  

Under hösten 1908 blev arbetslösheten ett allt svårare problem för reger-
ingen som beslöt utreda dess omfattning inför vintern 1909 och vilka effek-
terna skulle bli på kommunerna. Utredningen utfördes skyndsamt av KAA. 
Med hjälp av KAA:s egna statistiska sammanställningar, andra myndigheters 
statistik samt en enkätundersökning ställd till ett flertal arbetsgivarorganisa-
tioner kunde Gunnar Huss med några medarbetare visa hur konjunkturför-
loppet snabbt hade växlat från hög- till lågkonjunktur under 1907 med en 
trolig ökad arbetslöshet inför vintern 1909. I utredningen föreslogs en arbets-
löshetsräkning för att bringa klarhet i arbetslöshetens nivå inför vintern 
1909. 

Mellan åren 1909 och 1912 förändrade KAA sin bevakning ytterligare. 
Antalet ombud utökades, och den gamla enkäten från 1903 ersattes av ny 
1910. Skälet var att den äldre var för detaljerad och att flera respondenter 
därför hade avstått helt eller delvis från att besvara den. Den nya förenklades 
och standardiserades i syfte att underlätta ifyllandet och sammanställningen. 
Distributionen av ändrades också. Enkäten kom att skickas direkt till arbets-
givare och arbetsorganisationer som brevkort, vilka i sin tur i kunde skicka 
tillbaka den direkt till KAA. Brevkorten blev därmed en praktisk lösning på 
ett resursproblem. Att samla in data med hjälp av ombud var kostsamt i 
längden. KAA kunde nu nå fler respondenter vilket gjorde bedömningen av 
läget på arbetsmarknaden säkrare. För att klara den ökande svarsmängden 
anlitades fler biträden. 

Under samma tidsperiod utvecklades också arbetsmarknadsbevakningen 
genom en fortsatt utbyggnad av arbetsförmedlingarna på länsnivå. Utveck-
lingen låg i första hand på det administrativa planet, en följd av utbyggnaden 
av den statliga samordningen, inte på nya metoder att mäta ställningen på 
arbetsmarknaden. 1911 tillsattes en arbetsförmedlingsinspektör på KAA, en 
konsekvens av den förbättrade samordningen av arbetsförmedlingarna på 
både kommunal och länsnivå. Arbetsförmedlingsinspektören ålades bland 
annat att utarbeta statistiken över den offentliga arbetsförmedlingen och 
ställningen på arbetsmarknaden. Nätverket av arbetsförmedlingar på både 
kommunal och länsnivå växte och deras rapportering bidrog till en bättre 
överblick av sysselsättningsläget på en generell nationell nivå. Arbetslöshet 
och sysselsättningsläge gick också att studera efter näringsgren och kön. 

Den kommunala arbetsförmedlingens statistik utgjorde således redan från 
starten av KAA 1903 en viktig del av arbetsstatistiken. Arbetsförmedlingar-
na levererade sina månadsdata till KAA som därefter sammanställde statisti-
ken månads- och kvartalsvis. KAA tog även från början av sin verksamhet in 
utländsk arbetsförmedlingsstatistik i MKAA vilket möjliggjorde internatio-
nella jämförelser. Redovisningen av denna statistik var viktig eftersom den 
visade hur intimt sammanbunden den svenska arbetsmarknaden hade blivit 
med den utländska genom den internationella konjunkturutvecklingen. Inget 
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av det här var väl helt nytt för aktörerna i och utanför riksdagen men KAA:s 
systematiska sammanställningar av den kommunala arbetsförmedlingsstati-
stiken satte siffror på det faktiska läget på arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingarnas statistik lyckades också i stora drag fånga struk-
turomvandlingen på arbetsmarknaden. Genom att mäta och jämföra inneva-
rande period med föregående och motsvarande period året innan för en rad 
yrken byggde arbetsförmedlingarna upp tidsserier som tydligt utvisade sä-
songarbetslöshet inom olika yrkeskategorier. Härigenom kunde KAA identi-
fiera stigande eller minskande arbetslöshet över tiden inom en eller flera 
yrkeskategorier eller för sysselsättningen i sin helhet inom en kommun eller 
region. KAA kunde med hjälp av den fortlöpande inrapporterade statistiken 
från den kommunala arbetsförmedlingen bättre tydliggöra säsongarbetslös-
heten, den konjunkturellt betingade och den strukturellt betingade arbetslös-
heten på regional och nationell nivå. 

1912 omvandlades KAA till Socialstyrelsen. Omvandlingen hade före-
gåtts av en namnändring av periodikan MKAA som från 1912 kom att heta 
Sociala Meddelanden. Någon omedelbar effekt på bevakningen av läget på 
arbetsmarknaden fick omvandlingen inte. 

Avhandlingens andra del behandlade tillkomsten av en allmän konjunktur-
översikt mellan åren 1910 och 1914, av samtiden kallad krisbarometern. Den 
som drev krisbarometerfrågan var liberalen och sedermera socialdemokraten 
Erik Palmstierna. Syftet med krisbarometern var att med hjälp av ekonomisk 
statistik prognostisera en växling i konjunkturen för att härigenom underlätta 
planläggningen av offentlig produktion över en konjunkturcykel. Målet var 
att konjunkturomfördela redan planerade offentliga arbeten så att de i högre 
utsträckning skulle förläggas till tider av nedåtgående konjunkturer. Svårig-
heten bestod i att veta tidpunkten för lågkonjunkturens inträdande, och det 
var denna svårighet krisbarometern var tänkt att undanröja.  

Beskrivningen av konjunkturöversiktens tillkomst följde samma narrativa 
struktur som för tillkomsten av arbetsmarknadsbevakningen, med en förhi-
storia, ett mittparti och ett avslutande parti. Kapitel 6 behandlade förhistorien 
och här undersöktes varför behovet av en krisbarometer uppkom. Kapitel 7 
som utgjorde mittpartiet beskrev krisbarometerärendets behandling i riksda-
gen, från förslaget 1910 till beslutet om att utreda den 1912. Det avslutande 
kapitlet, kapitel 8, behandlade utredningarna av krisbarometerärendet och 
resultaten av dessa, 1912-1914.  

Kapitel 6 behandlade de tre viktigaste faktorerna bakom idén till en kris-
barometer. Den första och viktigaste orsaksfaktorn var arbetslöshetsfrågans 
ökade politiska betydelse och behovet av en bättre planläggning av offentli-
ga arbeten för att förebygga arbetslöshet. Kapitlet inleddes med en beskriv-
ning av hur förslaget på konjunkturomfördelade arbeten kom att bli en allt 
viktigare politisk fråga från slutet av 1880-talet fram till krisen 1907. Den 
omedelbara orsaken till krisbarometerförslaget var den snabbt tilltagande 
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arbetslösheten som följde av krisen och stadskommunernas finansiella svå-
righeter på grund av en alltför vidlyftig kortfristig upplåning.  

I den debatt som följde i riksdagen på krisen ansåg flera ledamöter att det 
var de olika aktörernas synkrona beteende på marknaden strax före krisens 
utbrott som något tillspetsat, hade förorsakat problemen i den svenska eko-
nomin. Särskilt staten och kommunerna kritiserades för att ha förlagt sin 
produktion och sina investeringar till högkonjunkturen. Frågan som ställdes i 
riksdagen var i vilken utsträckning det offentliga istället skulle kunna förläg-
ga delar av sina investeringar till sämre tider för att undvika att konkurrera 
med näringslivet om krediter, material, arbetskraft etc. I riksdagen aktualise-
rades förslag om konjunkturomfördelade offentliga arbeten och vikten av 
framförhållning i planeringen av den offentliga produktionen. Debatten om 
konjunkturomfördelade arbeten var i och för sig inte ny utan hade förts i 
Sverige liksom utomlands sedan flera år tillbaka, men det var inte förrän den 
ekonomiska krisen drabbade svensk ekonomi som frågan kom att debatteras 
med större energi i riksdagen av liberaler och socialdemokrater. 

Den andra faktorn var hur krisen drabbade främst stadskommunerna. När 
riksbanken hösten 1908 analyserade läget på de finansiella marknaderna 
visade det sig att den snabba skuldsättningen inom bankväsendet till stor del 
kunde förklaras av stadskommunernas korta upplåning. Hur den situationen 
hade uppkommit uppdrogs åt Svenska stadsförbundet att studera. Det var i 
detta sammang som Erik Palmstierna introducerades på allvar som huvudak-
tören bakom krisbarometern. Palmstierna var vid den här tidpunkten sekrete-
rare vid Svenska stadsförbundet och det var han som fick i uppdrag att verk-
ställa undersökningen om stadskommunerna skuldsättning. Undersökningen 
utmynnade i två utredningar 1909 och 1910. Att den snabbt ökande skuld-
sättningen hade uppkommit berodde enligt Palmstierna på att stadskommu-
nerna hade tvingats använda sig av kortfristig upplåning för att täcka en rad 
utgifter för utbyggnaden av den kommunala servicen. Ett viktigt skäl var att 
stadskommunerna inte hade kunnat planera sina verksamheter rationellt på 
grund av att de saknade ett offentligt utredningsorgan som försåg dem med 
nödvändig ekonomisk information om läget i ekonomin. I avhandlingen ses 
Palmstiernas utredningsuppdrag också som det första steget till idén om en 
krisbarometer. 

Den tredje faktorn var den statistiska responsen på arbetarfrågan och ut-
gjorde de statistiska förutsättningarna för konstruktionen av en krisbarome-
ter. Den idémässiga bakgrunden spårades till ett förslag framlagt på det In-
ternationella statistiska institutets möte i Rom 1887 av den österrikiske sta-
tistikern och ekonomen Frans Xavier de Neumann-Spallart. Denne visade att 
det gick att med hjälp av statistiska indikatorer bedöma det ekonomiska läget 
i ett land. Idén bidrog till konstruktionen av en rad ekonomiska barometrar, 
bland annat i Frankrike. I Frankrike tog två statliga utredningar fram förslag 
om krisbarometrar i samband med krisen 1907. Dessa utgjorde det statistiska 
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underlaget till den krisbarometer Erik Palmstierna sedan kom att lägga fram 
inför riksdagen 1910.  

Kapitel 7, mittpartiet i den narrativa strukturen, behandlade Palmstiernas 
förslag i riksdagen på en krisbarometer från 1910 till våren 1912. 1910 pre-
senterade Palmstierna i ett utskottsutlåtande idén på en krisbarometer som en 
del i en ekonomisk politik mot arbetslöshet. Syftet var att förse stat, kommun 
och näringsliv med ett statistiskt beslutsunderlag som underlättade en kon-
junkturomfördelning av redan planerad offentlig produktion till tider då kon-
junkturerna var på väg nedåt. Härigenom skulle en stigande arbetslöshet 
kunna förebyggas. 

Palmstierna förespråkade en vetenskaplig utredning av inrättandet av en 
fortlöpande bevakning av den ekonomiska situationen, med Kommerskolle-
gium som huvudman tillsammans med riksbanken. Genomgången av Palm-
stiernas resonemang tyder på att han med ”vetenskaplighet” närmast avsåg 
nationalekonomisk sakkunskap. Krisbarometern byggde på en fransk förla-
ga, utarbetad inom det franska arbetsministeriet våren 1908, och Gunnar 
Huss promemoria från hösten 1908 om åtgärder mot den tilltagande arbets-
lösheten. Det var särskilt dennes användande av den ekonomiska statistiken 
för att visa hur snabbt det ekonomiska läget hade försämrats i svensk eko-
nomi som Palmstierna uppmärksammade.  

Palmstiernas förslag delade de två kamrarna. Första kammarens tillfälliga 
utskott, FKTU, gick först emot medan Andra kammarens tillfälliga utskott, 
AKTU, var för. Den stora vattendelaren mellan de två utskotten rörde krisba-
rometerns vetenskaplighet. Palmstiernas förslag underströk behovet av att 
vetenskapligt utreda uppbyggnaden av en krisbarometer. Han var inspirerad 
av vad som hade åstadkommits i framförallt Frankrike på området. Det var 
det franska krisbarometerprojektet han föreslog som förebild för en svensk 
krisbarometer. I riksdagen visade Palmstierna sitt förslag med hjälp av en 
grafisk bild över hur ett antal ekonomiska indikatorer uppträdde över tiden. 
Palmstierna illustrerade noggrant hur de olika indikatorerna gick mot sina 
maximum- och minimumpunkter för att härigenom visa möjligheten att be-
stämma tidpunkten för en svängning i konjunkturen.  

FKTU ställde sig skeptiskt till hela projektets påstådda vetenskaplighet 
och avvisade Palmstiernas förslag i riksdagen 1910. Det var främst närings-
livsrepresentanterna inom utskottet som var skeptiska. Palmstiernas sätt att 
försöka prognostisera en växling i konjunkturen genom att studera hur de 
olika indikatorerna nådde sina maximum- eller minimumpunkter uppfattade 
FKTU som en alltför mekanisk tolkning av konjunkturvariationerna. Denna 
skenbara möjlighet till en mer exakt uppskattning av vändpunkten i konjunk-
turen ifrågasattes av FKTU.  

Året efter motionerade Palmstierna på nytt i frågan. FKTU ställde sig åter 
skeptiskt men avstyrkte inte. Istället medgav FKTU att det gick att med hjälp 
av ekonomisk statistik dra sannolika slutsatser om tendensen i ekonomin. 
FKTU ansåg att ärendet borde utredas i samband med reformeringen av den 
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officiella statistiken. AKTU gick med på FKTU:s förslag men förutsatte att 
en utredning av krisbarometern icke desto mindre skulle bli nödvändig. 
Riksdagsskrivelsen på våren 1911 till Kungl. Maj:t var i stort sett en upprep-
ning av FKTU:s ståndpunkter. 

Utanför riksdagen kom krisbarometerförslaget att debatteras av de två na-
tionalekonomerna Gustav Cassel och Sven Brisman. Cassel kom att framför-
allt kritisera FKTU:s inställning hårt. Cassel pekade på FKTU:s ensidiga 
betoning av den statistiska sidan av saken, och utskottets bristande förståelse 
för frågans vetenskaplighet. För att krisbarometern skulle kunna bli det in-
strument som det var tänkt att vara fordrades enligt Cassel en bedömning av 
de olika statistikserierna, byggd på nationalekonomisk sakkunskap. För ho-
nom talade aldrig siffrorna för sig själva. Brisman försökte å sin sida i ett 
föredrag sent 1911 påverka utformningen av krisbarometern så att den skulle 
bli ett instrument för en rigorös och systematisk bevakning av konjunkturen. 

Riksdagsskrivelsen 1911 ledde till att krisbarometerärendet under hösten 
samma år kom att behandlas i anslutning till omläggningen av den officiella 
statistiken. Den första utredningen med indirekt anknytning till krisbarome-
tern gjordes på hösten 1911 då Kommerskollegium presenterade ett förslag 
på en ny handelspublikation, i vilken krisbarometern så småningom skulle 
komma att ingå i som en särskild sektion. Kommerskollegiums förslag inne-
bar att den viktiga månadshandelsstatistiken, vars betydelse för en bedöm-
ning av konjunkturen hade uppmärksammats tidigare av Statistiska kommit-
tén, skulle ingå liksom konsulernas berättelser och olika marknadsberättel-
ser. Uppdraget hade ämbetsverket fått efter Statistiska kommitténs betän-
kande 1908 över handelsstatistiken. Kommerskollegium betonade betydelsen 
av en tät utgivning, mer än en gång i månaden. Finansministern ställde sig 
helt bakom ämbetsverkets förslag när han presenterade det i statsverkspropo-
sitionen 1912. Kommerskollegium hade inte vare sig föreslagit eller antytt 
att krisbarometern skulle ingå som en del i handelspublikationen vid denna 
tidpunkt.  

Krisbarometern togs istället upp i anslutning till finansministerns behand-
ling av Statistiska kommitténs förslag om en omläggning av den officiella 
statistiken. Finansministern föreslog att krisbarometern lämpligen borde ingå 
som en del i den av kommittén föreslagna serien Statistiska Meddelanden. 
Finansministern hänvisade i sin framställning till riksdagsskrivelsen från 
1911 som han ansåg gav stöd för detta förslag, i förlängningen till FKTU:s 
förslag. Frågan om en särskild utredning av krisbarometern fördes aldrig 
fram av finansministern, något AKTU året före tycks ha tagit för givet.  

I början av mars 1912 blev frågan om den officiella statistiken föremål för 
behandling av statsutskottet som dock inte kom in på själva krisbarometern. 
Finansministerns förslag och statsutskottets tystnad gav upphov till en re-
plikväxling mellan finansministern och Erik Palmstierna senare i mars 1912 
då statistikfrågan diskuterades i andra kammaren. Palmstierna var starkt 
kritisk till såväl hur statsutskottet hade behandlat ärendet som hur finansmi-



 289 

nistern hade hanterat ärendet i statsverkspropositionen. Han ansåg att fi-
nansministern inte hade tolkat riksdagsskrivelsen korrekt när det gällde frå-
gan om hur krisbarometern skulle utredas. Enligt Palmstierna skulle den 
utredas för sig. Palmstierna och finansministern enades under debattens gång 
om att låta utreda krisbarometern för sig.  

Kapitel 8, slutligen, behandlade utredningarna av krisbarometern, från 
sommaren 1912 till det slutliga inrättandet av den 1914 som en särskild sek-
tion i Kommersiella Meddelanden under rubriken Konjunkturöversikt. Kris-
barometerärendet kom att fordra flera utredningar som rörde hur den skulle 
publiceras och dess plats inom statsförvaltningen, vilket innehåll den skulle 
ha och kapacitet att ta fram den. Kapitlet diskuterar även vad resultatet blev 
av dessa utredningar. Den forskning som finns antyder att den skulle ha till-
kommit för vissa konjunkturanalytiska syften, eller närmare bestämt som en 
del i en bättre planläggning av offentliga arbeten. En viktig fråga har således 
varit att försöka bringa klarhet i detta. 

I juli 1912 uppdrog finansministern åt Kommerskollegium att påbörja ut-
redningen av krisbarometerärendet. En arbetsgrupp tillsattes på ämbetsverket 
med uppgift att utreda förutsättningen för införandet av en krisbarometer, 
vilket också inbegrep utgivningen av den. I oktober överlämnade arbets-
gruppen sitt utlåtande till Finansdepartementet och i november instruerade 
departementet Kommerskollegium att utreda saken ytterligare. 

Frågan om publiceringen av krisbarometern kom att utredas av Kom-
merskollegium inom ramen för det tidigare förslaget om inrättandet av en ny 
handelspublikation. Kommerskollegium föreslog att krisbarometern skulle 
ingå som en egen sektion – en allmän konjunkturöversikt - i den planerade 
handelspublikationen Kommersiella Meddelanden, med en utgivning av två 
häften i månaden.  

Krisbarometerns definitiva innehåll utreddes av ett särskilt arbetsutskott i 
vilket Palmstierna kom att ingå. Cassel blev också tillfrågad men tackade 
nej. Arbetsutskottet utgick från ett stort antal ekonomiska variabler ur vilka 
man sedan valde ut åtta, vilka skulle utgöra själva kärnan i krisbarometern: 
riksbankens officiella ränta och returdiskontoräntan, riksbankens utlåning till 
allmänheten, totalvärdena av Sveriges in- och utförsel, Sauerbecks gross-
handelsindex, exportpriset på visst slag av träkolstackjärn med liten fosfor-
halt, exportpriserna på vissa trävaror, Sveriges offentliga arbetsförmedling-
ars uppgifter om antalet ansökningar om arbete per hundra lediga platser 
samt antalet arbetslösa enligt arbetarorganisationerna. Krisbarometern blev i 
första hand en statistisk bevakning av konjunkturen, i linje med FKTU:s och 
riksdagsskrivelsens intentioner men knappast i linje med de ursprungliga 
intentionerna. Palmstierna accepterade utredningens förslag. 

Det definitiva innehållet och syftet med krisbarometern kom att kritiseras 
mycket hårt av nationalekonomerna Gustav Cassel och Sven Brisman. Cas-
sel ansåg åter att näringslivets representanter i första kammaren hade intagit 
en överraskande negativ inställning till en vetenskaplig uppbyggnad av kris-
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barometern och han hade svårt att förstå deras bevekelsegrunder. Enligt Cas-
sel borde näringslivets representanter ha insett betydelsen av en vetenskap-
ligt uppbyggd konjunkturbevakning eftersom det skulle gagna dem. Brisman 
kritiserade i starka ordalag innehållet i krisbarometern, framförallt avsakna-
den av prognoser gjorde dess värde ytterst begränsat. Kritiken mot bristen på 
prognoser i själva konjunkturöversikten var i sig riktig men det beyder inte 
att publikationen Kommersiella Meddelanden helt kom att sakna prognoser. 
I viss uträckning kom avsaknaden av prognoser i konjunkturöversikten att 
kompenseras, till exempel innehöll de regelbundet publicerade marknadsbe-
rättelserna omdömen om utsikterna på kort sikt för olika branscher.  

9.2 Bevakningen av arbetsmarknaden och 
konjunkturöversikten – en jämförelse 
Vad förenade och skilde de två bevakningar av konjunkturen, och hur ska 
den här tidiga bevakningen karakteriseras?  

Det som ytterst förenade dem var att de tillkom som en följd av samhäl-
lets behov av mer kunskap om hur industrialiseringen påverkade arbetarnas 
levnadsförhållanden under skiftande konjunkturer. Ett viktigt skäl bakom de 
fortlöpande sammanställningarna av statistik var att belysa hur variationer 
inom industrikonjunkturen påverkade arbetarnas försörjningsmöjligheter. En 
annan likhet gällde själva publiceringen. De månads- eller kvartalssamman-
ställningar som gjordes blev tillgängliga så snart som möjligt efter att de 
hade inkommit och bearbetats. I regel publicerades statistiken med en må-
nads eller ett kvartals eftersläpning beroende på undersökningens typ. Till-
sammans kom de två bevakningarna att ge en god officiell bild av den aktu-
ella tendensen i svensk ekonomi från 1914. Men viktigt är att KAA med sin 
inriktning mot bevakning av läget på arbetsmarknaden i första hand bekräf-
tade en redan inträffad förändring i konjunkturen. KAA hade inte de instru-
ment som fordrades för att signalera en tidig vändning i konjunkturen, något 
som på allvar efterfrågades efter 1907 års kris. För det krävdes en annan typ 
av bevakning av konjunkturen, ett instrument för att göra prognoser. Det var 
det ursprungliga syftet med krisbarometern. Konjunkturöversikten var mind-
re ambitiöst utformad i det avseendet då frågan om prognoser föll bort. 

Vad skilde de två bevakningarna? En viktig skillnad utgör deras tillkomst. 
KAA:s verksamhet syftade inte från början till att bygga upp en arbetsstati-
stik för att bedöma det aktuella arbetsmarknadsläget även om förarbetena 
och debatten i riksdagen inte uteslöt denna möjlighet. Uppbyggnaden av 
bevakningen av läget på arbertsmarknaden hör till utbudssidan i den offent-
liga statistikproduktionen. Framväxten av den var resultatet av ett inre arbete 
på KAA, dvs. det växte fram som en följd av uppbyggnaden av arbetsstati-
stiken.  
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I praktiken byggde KAA på egen hand upp en organisation för inskaffan-
det av relevant arbetsmarknadsstatistik och ekonomisk statistik som sam-
manställdes och offentliggjordes. KAA använde sig av enkäter som var rik-
tade till arbetsgivare och fackföreningar. För att enkäten skulle bli ifylld 
korrekt hade KAA anlitat en rad ombud. Ombudens uppgift bestod vidare i 
att göra en preliminär sammanställning av enkätens svar som sedan publice-
rades direkt eller omarbetades av KAA. Statistiken från de kommunala ar-
betsförmedlingarna var förvisso en externt levererad statistik till KAA men 
efter 1906 tilldelades KAA rollen som statlig samordnare av de kommunala 
arbetsförmedlingarna. Härigenom fick KAA ett inflytande över arbetsför-
medlingarnas statistikproduktion. 

Potentialen till en konjunkturbevakning av arbetsmarknaden fanns således 
i de fortlöpande systematiska undersökningarna av arbetsförhållandena på 
olika orter och inom olika näringar som kom att göras redan från starten 
1903. Genom enkätundersökningarna och arbetsförmedlingarnas statistik-
rapportering till KAA utvecklades dessa systematiska undersökningar till en 
bevakning av arbetsmarknadskonjunkturen; inte minst blev detta uppenbart 
under krisen 1907 och dess efterdyningar. Att denna bevakning blev möjlig 
hänger sannolikt ihop med det stora handlingsutrymme som chefen för den 
arbetsstatistiska avdelningen – Henning Elmquist – hade fått att efter eget 
skön anpassa KAA till vad som ansågs bäst uppfylla ändamålet med verk-
samheten. I praktiken hade Elmquist som ansvarig chef tillsammans med sin 
medarbetare Gunnar Huss byggt upp den arbetsstatistiska avdelningen till att 
bli en statlig forskningsavdelning över hur förhållandena på arbetsmarkna-
den såg ut. I sig är det inte märkligt. Staten hade behov av fördjupade kun-
skaper om arbetsmarknaden. Den typ av systematiska undersökningar som 
KAA utförde kunde knappast något universitet eller någon enskild genomfö-
ra av ekonomiska skäl. 

En intressant fråga i sammanhanget gällde Kommerskollegiums och 
KAA:s intresse för krisbarometern 1910. KAA hade mycket väl kapacitet att 
integrera krisbarometern i sin egen organisation och utöka sin bevakning av 
läget på arbetsmarknaden till att omfatta en bevakning av konjunkturen i 
stort. KAA hade byggt upp en verksamhet med ett omfattande kontaktnät 
bland arbetsgivarorganisationer, enskilda företag och fackföreningar. På ett 
tekniskt-administrativt plan liksom kunskapsmässigt var det, enligt min me-
ning, säkert inga större problem för KAA att härbärgera krisbarometern 
inom sin egen organisation. Exakt hur krisbarometern skulle ha integrerats 
eller sett ut går naturligtvis inte att säga. Nu föll den här frågan bort vilket 
till stor del kan förklaras av Kommerskollegiikommitténs och Departemen-
talkommitterades fortsatta arbete avseende Kommerskollegium och planerna 
på Socialstyrelsen. Med tanke på den specialisering av ärendena som Depar-
tementalkommitterade strävade efter passade krisbarometern inte in i den 
planerade Socialstyrelsen. 
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Sammanfattningsvis, hur ska KAA:s bevakning av läget på arbetsmark-
naden karakteriseras? Som jag ser det byggde KAA upp en för tiden rätt 
kvalificerad bevakning. En hel organisation byggdes upp för att varje månad 
samla in, sammanställa och offentligöra statistik över läget. Det var KAA 
som svarade för insamlingen av ombudens rapporter medan arbetsförmed-
lingarna levererade in sina uppgifter till KAA, förvisso efter riktlinjer från 
KAA. Det rörde sig om en förhållandevis väl utvecklad organisation för att 
förse allmänheten med en trovärdig statistik över konjunkturen på arbets-
marknaden. Vad KAA inte hade möjlighet att bidra till var direkta prognoser 
om växlingar i konjunkturen. Svängningarna i arbetsmarknadskonjunkturen 
var betingade av hur konjunkturen i allmänhet utvecklades, och släpade som 
regel efter växlingarna i konjunkturen i allmänhet. Sammanfattningsvis kan 
sägas att KAA mellan åren 1903 och 1912 kom att bedriva en systematisk 
kartläggning av hur läget på arbetsmarknaden utvecklades med hjälp av en 
alltmer omfattande statistisk empiri som sammanställdes, bearbetades och 
publicerades.  

Konjunkturöversikten var en efterfrågad statistikprodukt. Dess tillkomst 
1914 var resultatet av ett explicit förslag i riksdagen 1910 och 1911 om be-
hovet av att inrätta en fortlöpande statistisk bevakning över den ekonomiska 
situationen, i syfte att underlätta en konjunkturomfördelning av offentlig 
produktion. Den publicerades varje månad som en en särskild sektion i peri-
odikan Kommersiella Meddelanden. Till skillnad från den av KAA egenhän-
digt producerade statistiken för bevakningen av arbetsmarknaden byggde 
konjunkturöversikten inte på egenproducerad statistik utan på sammanställ-
ningar av inkommande statistik från andra myndigheter. Varje månad skulle 
redaktionen för tidskriften sammanställa översikten med hjälp av ekonomisk 
statistik, producerad av olika ämbetsverk och myndigheter. Konjunkturöver-
sikten kompletterades förvisso med ett antal marknadsberättelser över de 
viktigaste branscherna i svensk ekonomi och konsulernas rapporter över 
handeln i olika regioner eller länder. Dessa båda innehöll både beskrivningar 
av vad som hade hänt och försiktiga utblickar över den närmaste framtiden 
för en bransch eller på ett nytt handelsområde. I viss mån kompenserade 
dessa berättelser avsaknaden av bedömningar av utsikterna inför den när-
maste framtiden.  

Genom konjunkturöversikten kunde en allmän bild av konjunkturläget i 
svensk ekonomi presenteras, i en och samma publikation. Att bevakningen 
var koncentrerad till ett ställe underlättade för olika aktörer att skaffa sig en 
överblick över konjunkturutvecklingen. De behövde inte söka ekonomisk 
information från flera olika publikationer. De kostnader som var förenade 
med att söka information hade därmed reducerats.  

I första hand bör konjunkturöversikten karakteriseras som en fortlöpande 
ekonomisk-statistisk översikt över läget i konjunkturen. Som instrument för 
en konjunkturbevakning var den viktigare än bevakningen av läget på ar-
betsmarknaden. Konjunkturöversikten hade större förutsättningar att tidigare 
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registrera förändringar i konjunkturen än vad KAA kunde genom sin bevak-
ning av läget på arbetsmarknaden. Visserligen innehöll MKAA genom publi-
ceringen av ställningen på arbetsmarknaden uppgifter om det aktuella läget i 
ekonomin men denna var sammanställd kvartalsvis. I konjunkturöversikten 
ingick central ekonomisk och finansiell statistik, och med denna bredare 
ansats var konjunkturöversikten lämpligare som instrument för en bevakning 
av konjunkturen i allmänhet. 

Slutligen, vilken sorts konjunkturöversikt blev det? En viktig fråga har 
varit att försöka bringa klarhet i detta. Viss forskning finns tidigare om kon-
junkturöversiktens tillkomst och syfte. 1927 års Arbetslöshetsutredning, och 
Ernst Wigforss i en statsverksproposition 1936, omnämnde den här tidiga 
bevakningen av konjunkturen före första världskriget som ett led i att orien-
tera allmänheten om det rådande läget i ekonomin. Men man antydde också 
att det ursprungligen funnits en större konjunkturanalytisk ambition med 
krisbarometern. Vad som menas med ”konjunkturanalytisk” är oklart.  

Rolf Henriksson har hävdat att den så kallade krisbarometern ursprungli-
gen var tänkt att ligga till grund för en kontracyklisk sysselsättningspolitik, 
och det är väl detta slag av politik som ordet ”konjunkturanalytisk” syftade 
på. Det är riktigt, som Henriksson har påpekat, att krisbarometern i ur-
sprungsförslaget från 1910 syftade explicit till att ligga till grund för statens 
och kommunernas planläggning av sin offentliga produktion så att denna vid 
behov skulle förläggas till tider med nedåtgående konjunkturer. Även om 
slutresultatet blev en rent statistisk bevakning av konjunkturen, utan några 
ansatser till djupare bedömningar av det ekonomiska läget, fanns det ur-
sprungliga syftet med den kvar. Det visar genomgången av den rundfråga 
Civildepartementet ställde hösten 1912 till ett antal statliga organ. I så måtto 
utgjorde det ursprungliga förslaget på en krisbarometer liksom den revidera-
de konjunkturöversikten de första stegen mot en planläggning av offentlig 
arbeten, alltså en arbetsmarknadspolitik som syftade till att mer aktivt mot-
verka en konjunkturellt betingad arbetslöshet. 



 294 

Summary in English  

Introduction 
This thesis has empirically and chronologically investigated the emergence 
and establishment of an early public monitoring system of the Swedish 
economy prior to the First World War. The study relies on a careful exami-
nation of the source materials with the view to map why and how the moni-
toring of the Swedish economy emerged, who demanded it, how the public 
supervision of the economy was organised and administrated and the results 
of the efforts. The common driving force was an increasing political interest 
in Sweden and elsewhere over the labour issue towards the end of the nine-
teenth century. In fact, the establishment of the monitoring system of the 
Swedish economy was largely the result of a broader international statistical 
respons to the labour question by the end of that century. The emergence of a 
public monitoring of the economy was driven by a general need for measur-
ing the effect of industrialisation on the labour market, especially the grow-
ing problems with episodes of involuntary unemployment in the industrial-
ised countries towards the end of the century. 

The thesis is divided in two parts with a total of ten chapters. It is written 
within a traditional narrative structure, that is, the beginning, the middle and 
the end. Chapter one contains the introduction, purpose, method, previous 
research and source material. Chapter two introduces the socio-economic 
framework of the thesis. The first part examines the emergence of the sur-
veillance of the labour market and consists of three chapters according to the 
the narrative structure covering the period 1893-1913. The second part con-
sists of three chapters that investigate the establishment of a monthly eco-
nomic survey of the Swedish economy between 1910 and 1914, structured in 
the same way as the part one. Chapter nine is a summary of the thesis. The 
last chapter contains the English summary. 

Chapter two should be regarded as an independent socio-economic chap-
ter where the emergence of monitoring the Swedish economy is put into a 
broader economical, political and statistical context between the years of 
1893-1914. This period witnessed a dramatic change in the economic struc-
ture of the country, with a rapid industrialisation and an increasing urbanisa-
tion. During this period, the Swedish society also went through major politi-
cal changes when representative democracy made its breakthrough in 1908 
and 1911. The public administration was also affected by the transition of 



 295 

the Swedish society to an industrialised country. During the years 1893 to 
1914, several governmental services were reformed to meet this transition. 
Of relevance for this study is the change of the public statistical body. In 
order to meet the new demands on the official statistics it was necessary to 
reform the central statistical bureau. 

The rise of the monitoring of the labour market 
Chapter three treats the origin to the surveillance of the labour market that 
can be traced back to a motion in the second chamber of the Swedish Par-
liament (Riksdagen) put forward by the liberal politician and journalist, 
Ernst Beckman, in 1893. The proposition was to examine the possibility 
continuous and impartial statistical investigations by the government on the 
living conditions of the working class, performed by the central government. 
Beckman belonged to a group of urban radical liberals in Sweden who 
strongly believed in social reforms to improve the condition of the working 
class. 

After a couple of years of looking into the matter, the statistical depart-
ment of Board of Trade (Kommerskollegium) was commissioned in 1896 to 
perform annual investigations on the condition of the working class within 
industries. These investigations were appreciated by the representatives of 
the working class and the employers. In 1902, the Swedish Parliament de-
cided to establish a Board of Trade Labour Statistics Department (BTLSD) 
with a clear mandate to commence quarterly examination of both the condi-
tion of the working class and the situation in the labour market. 

Chapter 4 treats the initial phase of the development of the labour statis-
tics between 1903 and 1907. The period was chosen with regard to the pub-
lishing frequency of BTLSD’s periodical MKAA. During these years MKAA 
was published quarterly. The mission from the Riksdag was extensive but in 
fact there were only two parts in the labour statistics that had direct rele-
vance for the assessment of the labour market situation: the compilation of 
statistics of the working conditions in different places and branches (accord-
ing to the agents reports), and the compilation of statistics on job applicants, 
job vacancies and filled vacancies, which were delivered monthly to BTLSD 
by the municipal labour exchanges (forerunners of the jobcentre or employ-
ment boards). 

In order to compile the statistics, the BTLSD used a special questionnaire 
originally constructed by the German Commission for Labour Statistics at 
the Imperial Statistical Office (Kaiserl. Statistisches Amt in Berlin). The 
questionnaire consisted of seven questions and was sent to different employ-
ers and trade unions. They were all instructed to fill in the questionnaire with 
the aid of the agent. The first question to be answered was about the branch’s 
supply of work during the current month and whether the supply had im-
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proved or deteriorated compared to the previous month. The next question 
dealt with the incidence of a surplus or shortage of workers during the cur-
rent month. The third question was whether the wages had risen or declined 
during the current month. The fourth question was about the incidence of 
overtime work or reducing working hours due to short supply of work or for 
other reasons during the current month. The fifth question asked if major 
events had occurred within the branch, for instance the entry of new firms or 
bankruptcies, strikes etc. In the sixth question the employers and trade un-
ions were asked to compare with corresponding time in the previous year. 
This question is rather ambiguous but probably BTLSD meant that the re-
spondents should do a comparison with the previous year in general. The last 
question was reserved for remarks or additional information. These ques-
tions show that BTLSD was eager to know the situation in the labour market 
between different periods of time. 

The reports of the agents initially showed a great deal of ambiguity, some 
of the respondents had almost completed the questionnaire in line with the 
intensions of the BTLSD while other reports were hardly filled in. The re-
ports were published in the periodical in accordance with the design of the 
questionnaire, that is, all published responses about the different branches 
were subordinated to certain places. Of course this was convenient for those 
who were interested in the state of employment in a particular place but in-
appropriate for those who were following different branches. In addition, the 
reports were published without further comment. However, in 1907, BTLSD 
changed the way of publishing the reports that subordinated the localities to 
the branches, while at same time BTLSD started to comment on the results. 
This was an improvement in reporting on the labour market. The quality and 
length of the answers improved until 1907 but not enough to fulfil the origi-
nal intention of BTLSD. There were several reasons for that and according 
to BTLSD the most important was the lack of sufficient resources. The lack 
of resources implied difficulties in recruiting competent collaborators and 
agents, and in improving the periodical. As a consequence there were diffi-
culties properly covering the employment situation and also in other areas of 
labour statistics. Furthermore, the BTLSD had difficulties in fulfilling the 
intention of the Riksdag of publishing a monthly periodical. 

The statistics sent from the municipal labour exchanges was of immediate 
interest to the BTLSD. This is evident from the first issue of MKAA in the 
autumn of 1903. In that issue of the periodical the BTLSD announced the 
important role the public labour exchanges could play in measuring the the 
labour market situation on a regular basis. The BTLSD stated that it should 
publish statistics on labour such as job applicants, job vacancies and filled 
vacancies from Germany, Denmark, Norway as well as Sweden, underlining 
the importance of international comparisons of the labour market situation. 
A special section in MKAA was reserved for publishing statistical data from 
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the labour exchanges. The establishment of municipal labour exchanges in 
Sweden grew from the modest start of two in 1903 to ten offices in 1907. 

In 1906, the government decided to subsidize the establishment of labour 
exchange bureaus after a proposal from the municipal interests in the Riks-
dag. The decision to subsidize the establishment of public labour exchange 
bureaus was based on the public-good argument. The purpose was to create a 
national network of public labour exchanges including the municipal and the 
rural districts. The purpose was to facilitate the mobility of labour under the 
direction of BTLSD. Most of the services were in principle to be free of 
charge for the users, which included both the employers and the job appli-
cants. Those local governments wanting to join the network were entitled to 
a grant-aid from BTLSD to cover their expenses. The tasks of the BTLSD 
were among other things to standardise the job application form, cover the 
labour exchanges’ postage charges etc. In exchange, the local exchange bu-
reau needed to provide the BTLD with statistics on the employment situation 
in its district. The decision of the Riksdag was an important event for the 
BTLSD and a first step towards monitoring the labour market on a national 
level. 

Chapter 5 treats the consolidating phase in the making of the supervision 
of the labour market between the years 1908 and 1914. The choice of period 
was based on a change BTLSD’s publishing policy of its periodical, which 
became a monthly publication from 1908 onward. This is an apparent im-
provement with regard to the monitoring of the labour market. The change in 
publishing policy coincided with the 1907 economic crisis and a governmen-
tal proposal to increase grants to BTLSD in the beginning of 1908. However, 
a closer examination of the proposal showed no signs of any connections 
between the events. 

This does not mean that the economic crisis did not affect the BTLSD’s 
supervision of the labour market. Having discovered the economic crisis in 
early spring of 1908, the BTLSD adjusted almost immediately its surveil-
lance to the new situation. In the 1908:6 issue of MKAA a new questionnaire 
was introduced focusing entirely on the state of the labour market. The ques-
tionnaire was sent directly to a selected numbers of employers and trade 
unions. The respondents were all asked to answer questions about their sup-
ply of work, the state of the labour market and supply of labour, and to make 
comparisons between the current period and the previous one and to do the 
same for the preceding year. In fact, the BTLSD had by this time expanded 
its methods to collect data on the state of the labour market. The BTLSD 
could now show through its periodical reports how the Swedish economy 
and the labour market during the autumn of 1908 gradually deteriorated into 
a deep recession. 

Consequently, the Ministry of Public Administration (Civildepartementet) 
instructed the BTLSD in October to promptly investigate the state of the 
labour market, and especially pay attention to the measures taken by the 
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municipalities and the rural districts to prevent unemployment. Gunnar Huss 
was appointed to head the investigation that was concluded in November. 
Their findings showed growing deterioration of the labour market, but due to 
difficulties in estimating the number of people out of work in the immediate 
future they also proposed counting the unemployed which took place in early 
1909. 

Of relevance to this thesis is how Huss’ enquiry was conducted. In order 
to explain the fast deterioration in the labour market, Gunnar Huss used a 
sample of economic indicators describing the recent developments in the 
money market, domestic production and trade, the development of the for-
eign trade etc. Some of the economic indicators describing the Swedish 
economy seemed to be anticipatory, e.g. parts of the foreign trade statistics. 

The minister of public administration was also anxious to know the em-
ployment situation, which was especially important for the local govern-
ments. To do this, Huss and his collaborators used a questionnaire sent to 
major employers asking them to report on the current situation in labour 
market and the prospects of the nearest future. The methods used to describe 
the state of the Swedish economy would later serve as an example for the 
designing a survey of the Swedish economy. 

A further step was taken to improve the surveillance of the labour market 
in 1910 when the BTLSD decided to replace the questionnaire of 1903 with 
a new one. The reason for doing this was that the old questionnaire was re-
garded as too circumstantial to complete, the fall out was unacceptably high. 
The new questionnaire was simplified with fewer and easier questions to 
answer with the frequent use of options like ‘fair, very good, moderate, qui-
et, dull, very bad’, and the like. The BTLSD was most likely influenced here 
by the English counterpart Labour Gazette and its section on the State of 
Employment. 

Furthermore, the BTLSD decided to send the new questionnaire directly 
to major employers in the form of post cards. This was done apart from the 
method of compiling statistics with the aid of the agents. The goal for the 
BTLSD was to reach more respondents. The new method proved successful 
with a remarkable increase in responses. The number of responses rose from 
979 employers with 135,583 employees in the second quarter of 1910 to 
2,121 employers with 257,916 employees in the fourth quarter of 1913. The 
dressing of the tables was also improved during these years. By the dressing 
of the tables and by adding more data into them, the BTLSD managed to 
show how the development of the state of employment in general and by 
industry and trade varied over time. 

Concerning the public labour exchange statistics, their methods to meas-
ure changes in employment remained the same during this period of time. 
The network of public labour exchange offices continued to expand with the 
BTLSD as a coordinator during the period investigated. The BTLSD man-
aged to convince additional rural districts to join the network and also man-
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aged to establish and organise public labour exchanges at the county level in 
order to facilitate labour mobility between the rural districts and the munici-
palities. By 1913, the BTLSD had created a national network of public ex-
change offices providing the department with statistics on job applicants, job 
vacancies and filled vacancies. The BTLSD by this time had consolidated its 
surveillance of the labour market.  

The rise and establishment of an economic survey of the 
Swedish economy 1910-1914 
The second part of the thesis deals with the rise and establishment of an eco-
nomic survey of the Swedish economy between the years 1910 and 1914. 
Unlike the establishment of a surveillance of the labour market, which was 
regarded as a process within the BTLSD, the establishment of the economic 
survey 1914 was an explicit response to the economic crisis of 1907. The 
beginning of the narrative structure in chapter 6 treats the situational causes 
behind the economic survey. Chapter 7 deals with the suggestion of an eco-
nomic barometer in the Parliament 1910-1912, while the last Chapter 8, ex-
amines how the proposal was accomplished from the summer of 1912 to the 
final result in 1914. The suggestion was put forward by the liberal and later 
on the social democratic politician, Erik Palmstierna, in the second chamber 
as a policy to tackle rising unemployment following the 1907. For Palm-
stierna, an economic barometer meant a set of economic indicators giving 
information on the timing of the turning points in the economy in order to 
facilitate a counter cyclic policy. Like Ernst Beckman, Erik Palmstierna be-
longed to a group of urban radical liberals and social democrats who strong-
ly believed in social reforms. 

Chapter 6 deals with the situational causes behind the suggestion of an 
economic barometer. Two factors gave rise to the 1910 proposal in the Riks-
dag; a sudden rise in unemployment, and the financial crisis as a conse-
quence of the economic downturn in 1907. According to contemporary ob-
servers, the financial crisis of 1907 was due to the central and local govern-
ments and trade and industries increasing business activities prior to the cri-
sis. They both simultaneously contributed to increase in interest rates, wages 
and other costs to unhealthy levels resulting in increasing unemployment as. 
The municipal districts in particular were facing rapid rise in unemployment. 
The public sector was criticized for competing with businesses for financial 
capital, labour etc. In the Riksdag between 1908 and 1910, both liberals and 
social democrats demanded policies to stem unemployment. It is in this con-
text the suggestion of an economic barometer for the Swedish economy 
should be viewed. The suggestion of it should be regarded as integral to a set 
of remedies against unemployment and the rising expenses of the local gov-
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ernments to provide economic relief to the poor in the aftermath of the eco-
nomic crisis. Between the 1908 and 1910 both bills were submitted to the 
Riksdag by the liberal and social democrat politicians to establish unem-
ployment insurance as well as increase loans toward public relief work from 
the state as aid to the local governments. The bills were rejected. These pro-
posals are well-known among researchers in Swedish economic history. 

The suggestion of an economic barometer must be seen in conjunction 
with the question of inaugurating and launching the already scheduled public 
relief works. The question of timing is crucial. The idea was to redistribute 
the scheduled public works from times of prosperity to times of distress in 
order to address unemployment. The difficulty was to know the exact timing 
for the launching of such a policy. This idea of a policy for counteracting 
unemployment had gained acceptance among broader circles, e.g. among 
radical liberals and conservatives, social democrats, policymakers, civil ser-
vants and the different public opinion shapers in countries like England, 
France and Germany towards the end of nineteenth century,1129 but it was not 
until the economic crisis of 1907 that serious efforts were made to imple-
ment such a policy. 

A third situational factor in chapter 6 was the statistical context. During 
the second half of the nineteenth century the use of economic indicators to 
measure the economic situation in a country or region increased in impor-
tance. This idea was further developed by two public commissions in France 
in 1908 and 1909.1130 They were both commissioned to provide the govern-
ment with the statistical tools for preventing unemployment. According to 
them, it was sufficient to follow a few statistical indicators to get the neces-
sary economic information when expecting positive or negative changes. 
The most important ones were the financial indicators such as the central 
bank’s discount rates, monetary supply, gold reserves and other indicators 
such as Sauerbeck’s index, monthly trade statistics etc. When Erik Palm-
stierna put forward his suggestion 1910 the statistical tools for forecasting 
business activity were at least in theory available. 

In chapter 7 we deal with the 1910 suggestion of an economic barometer 
until the Swedish parliament’s decision to investigate the matter in 1912. 
The member of the second chamber in the Riksdag, the liberal politician, 
Erik Palmstierna, proposed exploring a series of economic indicators re-
sponding to the difficult question of knowing the exact timing of redistribut-
ing the already scheduled public works. The purpose of the economic indica-
tors was to give early warnings on a changing business climate to facilitate 
such a policy. Palmstierna’s proposal was ambitious with a detailed descrip-

                                                      
1129 Harris (1972), p. 73ff., Topalov (1994), p. 390ff. Abramson Heilman (1991), p. 585. 
1130 Notice sur la périodicité des crises économiques et ses rapport avec l’exploitation des 
chemin de fer francais (1908). Rapports sur les indices des crises économiques et sur les 
mesures financières propres à atténuer les chômages (1908-1911). 
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tion on how to use and interpret different indicators. He showed the Riksdag 
how to interpret the French indicators. In his bill, he followed the French 
method which meant a close study of the movement of the different indica-
tors on a time axis to show when they were reaching their minimum or max-
imum points. This method made it possible to identify the probability of a 
change in the direction of the economy. Palmstierna’s suggestion was re-
jected in the first chamber in 1910. The first chamber thought it too determi-
nistic, especially the forecasting side of the suggestion. 

In 1911, Palmstierna put the matter forward once again in a bill to the 
Riksdag. The first chamber once again thought the suggestion too determi-
nistic but this time it did not reject the idea. Instead the first chamber sug-
gested the introduction of an economic survey, a modified version of 
Palmstierna’s suggestions. However, the question over the investigation of 
the matter split the chambers. The first chamber did not think it necessary to 
examine it in the usual proper way. The matter ought to be handled in con-
junction with a general reform of the official statistics, whereas the second 
chamber argued for a proper investigation. In a compromise, the second 
chamber agreed to follow the first chamber in its suggestion but at the same 
time Palmstierna made a reservation in assuming that the government should 
make a proper inquiry into the matter. 

In 1912, the minister of finance in his budget proposal to the Riksdag in 
January proposed that the matter should be investigated in conjunction with 
a general reform of the official statistics of Sweden, that is, he followed the 
suggestion of the first chamber. This raised a debate between the minister of 
finance and Palmstierna on how to interpret the request from the Riksdag to 
the government the previous year. Palmstierna managed to convince the 
minister of finance about the importance of an independent inquiry of an 
economic survey. 

Chapter 8 deals with the investigation and establishment of the economic 
survey 1914. The matter required several investigations relating to its con-
tent and the method of publishing. In July, a commission within the Board of 
Trade commenced to work out a first outline. Later in 1912 Palmstierna was 
permitted to participate in the investigation of the content of the economic 
survey, and in the beginning of February 1913 the commission made public 
its suggestion. The content was in line with the intention of the first chamber 
of 1911. Palmstierna seems to have accepted the result of the commission; 
there are no signs of any objections in the source material from his side in 
this matter. In spring later on the Riksdag approved the economic survey. 

Although Palmstierna finally accepted the result of the investigation, two 
economists, Gustav Cassel and Sven Brisman, were very critical of the atti-
tude of the first chamber. Cassel had been writing critical articles since 1911 
about the lack of scientific interest on the matter in the first chamber. He 
especially criticized men of business in the first chamber and found their 
reluctance towards a scientific economic survey surprising. What Cassel had 
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in mind was not only a scientific investigation of the content but also 
stressed the importance of how to interpret economic indicators. It was not 
enough to publish a series of economic indicators without any interpretation 
of their economic content. It was also necessary to put the indicators in a 
broader economic context. What exactly Cassel had in mind it not easy to 
elucidate, but he must have meant the importance of establishing an eco-
nomic council within the central government administration with the purpose 
of interpreting the economic indicators as a guide for their economic deci-
sions. 

Sven Brisman was critical to what he regarded as one-sided use of statis-
tics and the lack of both qualitative data as well as forecasts in the economic 
survey. These were defects which reduced the value of the economic survey 
as a tool for the prevention of unemployment. 

What were the differences and what did they have in 
common?  
There were more differences than similarities between the two surveillances. 
They shared the same background, that is, the increasing political interest in 
the labour question towards the end of the nineteenth century, where espe-
cially the increasing problem with the periods of involuntary unemployment 
was at the centre. Another thing they had in common was the monthly pub-
lishing of the compiled statistics made public as quick as possible. 

However, there were more differences between them. The purpose of the 
BTLSD was from the beginning not to compile statistics to supervise or to 
predict changes in labour market. The monitoring of it arose as a conse-
quence of implementing the 1902 decision of the Riksdag to establish a pub-
lic labour statistics. The surveillance of the labour market was based on 
BTLSD’s collected and compiled statistics with the exception of the statis-
tics from the public exchange offices. The potential of the surveillance was 
thus embedded in the monthly and quarterly investigations on the state of 
employment and the statistics provided by the public labour exchanges. 

The original intention of the economic survey was to collect statistics to 
forecast the turning points in the business cycle. But in contrast to how the 
statistics were compiled by BTLSD, the economic survey consisted of care-
fully selected official statistics gathered by other governmental authorities 
such as the Riksbank, Statistics Sweden, the Board of Trade as well as 
BTLSD for monthly publication in the Board of Trade Journal (Kommer-
siella Meddelanden). 

The different purposes manifested themselves in the size of their respec-
tive administrations. No matter how important the surveillance of the labour 
market was, we must remember that this task was only one of several. Dur-
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ing the period investigated, the BTLSD built up an efficient administration 
to distribute its questionnaire, handle large amounts of incoming statistics, 
work out the material and make it public. The budget as well as the staff 
increased considerably from its establishment in 1903 to its transformation 
to the National [Swedish] Board of Health and Welfare in 1913. 

The economic survey was published monthly as a special section in the 
Board of Trade Journal. In fact, the arrangement of the economic survey was 
one of several duties of the editors of the Journal. The staff consisted of less 
than ten persons in the beginning of 1914. The editors’ task was to publish a 
selected official statistics gathered by other governmental authorities. This 
was a practical response of a huge need of statistical information on the cur-
rent economic situation. 

The appearances of the journal of BTLSD and the Economic Survey serve as 
examples of an early statistical attempt of the government to deal with the 
consequences of the fluctuations in the industrial business cycle prior to 
world war one. As regards the monitoring of the labour market a similar 
development were recognizable among other industrial nations, above all in 
England but also in France, Germany and United States. In May 1893 the 
first number of the English BTLSD’s Labour Gazette was issued. From the 
very beginning major trade unions and local correspondents in different im-
portant industrial and rural districts provided the staff with statistics and 
attached remarks on the current state in labour market. This enabled the staff 
to draw conclusions about the current state in employment, expressed in 
terms of ”fair, very good, moderate, quiet, dull, very bad”.  

It seems that in 1914 two official periodicals existed in Europe informing 
the public of the current state in the economy. The French government made 
public in 1908 a series of economic indicators covering, e.g., changes in the 
discount rates of Banque de France, in the gold reserve, monthly changes in 
prices etc. with the aim of forecasting the turning points in the economy. The 
idea of using economic indicators in this way can be traced back to the 
1880s. However, it was not until the crisis of 1907 the French government 
decided to explore the use of economic indicators as a means of forecasting 
the tendency in the economy. A commission was appointed in late 1907 and 
in 1908 that published a set of economic indicators in the Bulletin de Statis-
tique et Législation Comparée. The economic indicators later served as a 
model to the Swedish Economic Survey.  

These early attempts have been recognized in the international research 
on the origin of the labour statistics and the economic barometers. But it is 
not until now that the history of the establishment in Sweden of a public 
surveillance of the labour market as well as for the Swedish economy in 
general has been mapped out and put into a broader intenational context. 
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