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RIKSDAGENS BEHANDLING AV BILTULLAR 1924-1927

1. Bakgrund och uppläggning av atudien

Detta är en del i en större studie av Volvos etablering och
utveckling. En viktig aspekt i detta sammanhang är hur detta
projekt vid etableringstillfället uppfattades av sin samtid.
Ett sätt att avläsa samhällets inställning till den befintliga
svenska bilindustrin och den tilltänkta etableringen av en
svensk personbilsindustri, är att följa den diskussion som
fördes i anslutning till att biltullar under åren 1924-1927
behandlades i Riksdagen. 1 samband med denna fråga insamlade
bevillningsutskottet utlatanden fran olika bransch-
organisationer och ordnade även en "hearing" med företrädare
för bilindustrin. 1 motioner, en regeringsproposition,
riksdagsprotokoll och bevillningsutskottets arbetsmaterial
redovisas ett brett spektrum av åsikter av olika
partsföreträdare. Samtidigt med att Riksdagen behandlade
biltullarna fördes också en livlig diskussion i dagspressen. 1
detta sammanhang är ett inlägg av professor Eli F. Heckscher
och det genmäle Assar Gabrielsson (volvos grundare och
verkställande direktör fram till 1956) gjorde, sett i ett
historiskt perspektiv, av stort intresse.

Över åren var det olika intressen som initierade frågan och
skilda aspekter av denna som stod i fokus. Under 1924 års
riksdag var utredningarna föranledda av en motion i första
kammaren och en ansökan från Tidaholms AB om förhöjd tull på
automobiler. Följande år lades en motion om sänkt tull p6
bildelar kopplad till Fords planer p6 att etablera en samman-
sättningsfabrik i Stockholm. Denna aspekt var ocksd aktuell
under 1926 års riksdag. Det mest omfattande materialet hänför
sig ti1 1927 ars riksdag, då frågan också slutgiltigt
avgjordes. De utredningar som då gjordes rörde dels problemet
med tullen på och tullhanteringen av bildelar för att
underlätta utländska bilföretags etablering av monterings-
anläggningar dels skyddet av den svenska bilindustrin. På ett
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mycket påtagligt sätt kom dessa diskussioner att kopplas till
den av Volvo nyetablerade personbilstillverkningen. Av
materialet framkommer vilken form av stöd som Assar
Gabrielsson sökte för Volvo - tullskydd på 30% under en
begränsad tidsperiod - för att genom "överpriser" finansiera
företaget under ett uppbyggnadsskede. Vidare presenteras en
provkarta av de överväganden som olika parter gjorde i
anslutning till den befintliga lastbils- och busstillverk-
ningen, Volvos nyetablering av en personbilsindustri och de
utländska bilföretagens verksamhet i Sverige. Utöver ovan
angivet material har problemet med biltullar berörts av
Nordlund (1989) i en avhandling om utländska direkt-
investeringar i Sverige 1895-1945.

1 följande avsnitt beskrivs för respektive ar riksdagsbehand-
lingen av biltullar. Ett separat avsnitt redogör för den
debatt som fördes i dagspress i anslutning till 1927 ars riks-
dagsbehandling. Debatten sammanfattas i ett avslutande avsnitt
för den som inte i detalj vill följa ärendets behandling.
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2. 1924 Bra riksdag

Den första motionen om biltullar väcktes vid 1924 ars riksdag
och föreslog en höjning av tullen pa automobilar och motor-
cyklar fr& 15 till 30% (Motion Nr 136 F.K., 1924). Kravet
motiverades med att den kraftigt ökade bilimporten försämrat
handelsbalansen och de höga tullsatser som tillämpades i andra
länder t ex England 33 1/3%, Frankrike 45%, Tjeckoslovakien
65%, Canada 35%, Finland 20% (personbilar), Norge 16%, Spanien
40-60%, Förenta Staterna 25%, Argentina 25% o s v.
Kommerskollegium och Generaltullstyrelsen yttrade sig pb
Finansdepartementets uppmaning över denna motion och en

1, . . . framställning frdn Tidaholms aktiebolag, vari bolaget
under aberopande av tidigare skrivelser i ämnet, hemställt om
dtgärd för beredande av ökat tullskydd för den svenska
automobilindustrien" (Kommerskollegium och Generaltull-
styrelsen ang Tidaholms AB ansökan om förhöjning av tullen pb
automobiler, Stockholm den 15 mars 1924, Bevillningsutskottets
arbetsmaterial, Riksarkivet, Stockholm - K & G, 1924). 1 denna
skrivelse redovisas förutom verkens egna uppfattningar även
inhämtade synpunkter från Sveriges Maskinindustriförening och
Automobilklubben.

en (K & G, 1924, s. 1-2) framfbrde att
landet genom tillgang p å  "...högklassigt material som
förefintligheten av en högtstdende  inhemsk tillverkning av
viktiga detaljdelar, ägde vissa förutsättningar för att kunna
skapa och uppehdlla  en konkurrenskraftig automobilindustri".
Trots goda förutsättningar var behovet av stöd för den
inhemska industrin stort och ett ökat tullskydd förordades.

Därest emellertid omförmälda svenska industri icke snart
kunde erhålla understöd från de svenska myndigheterna i en
eller annan form, torde densamma vara dömd att duka under
för den övermäktiga utländska konkurrensen. Skulle detta
inträffa och en snart 25-arig industri nödgas avveckla,
torde möjligheten att med svenskt kapital anyo skapa en
dylik vara utomordentligt små.(K & G, 1924).

Automobil&lubben  (K & G, 1924, s. 2-3) framhöll "...att medan
antalet i Sverige för bruk registrerade motorfordon aren 1906-
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1923 utgjorde 68.900, hade härav i Sverige tillverkats högst
3.000, vilket utvisade, att den svenska tillverkningen i
forhallande till totalbehovet för närvarande vore synnerligen
ringa". Klubben var intresserad av att stödja den svenska
motorindustrin men ville samtidigt inte att utvecklingen av
motorfordonens anvandning hämmades av "...allt för stora
palagor" och var II... icke beredd att nu taga ställning till
frdgan om andring av gällande bestämmelser för tull och skatt
6 automobiler...".

För egen del hänvisade Kommerskolleaium (K & G, 1924, s. 3-8)
till "...den starka stegring, importen av motorfordon
undergatt under de senaste aren". Importen hade under 1923
uppnatt en "rekordartad omfattning" och allt talade för att
den inte skulle utvisa ndgon minskning under 1924. Av de
importerade person- och lastvagnarna utgjordes "...90% av
antalet och över 80% av värdet . . . av amerikanska vagnar av
billig typ, varibland Fordbilarna lära utgöra huvudparten". Ca
en tredjedel av personbilarna och ca 60% av lastvagnarna
infördes fran Danmark. Det var inte klart i vilken ut-
sträckning som de monterats där av "...införda delar eller
[utgjordes] av redan färdigmonterat transitgods...".
Den amerikanska industrins prisniva var baserad p6 mass-
fabrikation och avsättning pd den stora hemmamarknaden. Ut-
sikterna för den svenska bilindustrin att med radande tull-
skydd kunna hävda sig i denna konkurrens bedömdes inte vara
goda. 1 yttrandet skriver Kommerskollegium att med beaktande
av den amerikanska industrins prisnivd:

. . . lärer det näppeligen vara möjligt för en rent inhemsk
svensk automobilindustri att inom den närmaste tid och
under radande forhallanden med nagon utsikt till fram-
gang kunna upptaga tävlan pd detta omrdde. Pd sin höjd
torde man kunna räkna med etablerande utav en mer eller
mindre direkt filialindustri för sammansättning av motor-
fordon fr& delar, som atminstone till huvudsaklig del
infarts frdn Nordamerika.
(K & G, 1924, s. 4).

1 skrivelsen framhalls motorfordonens betydelse för samfardsel
och krigstekniken och att förekomsten y...av en dylik
inhems[k] industri far anses vara för vart land av synnerligen
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stor betydelse". Tillgången "...pa material och vissa
halvfabrikat av yppersta kvalitet, pb en i yrkesskicklighet
högt staende arbetarstam samt framstaende konstruktörer"
gjorde att det fanns vissa naturliga förutsättningar för en
sadan industri. En inhemsk tillverkning hade inte utsikter att
Y . . . utvecklas till ndgon masstillverkning efter utländsk,
speciellt amerikansk, mattstock utan måste liksom tidigare,
inriktas pb vissa speciella fordonstyper av särskilt hög
kvalitet i utförandet".

För huvuddelen av behovet och "...särskilt de billigare
typerna, torde man sAsom framhdllits på sin höjd kunna räkna
med uppkomsten av en hopsättningsindustri, avsedd för det
svenska, inhemska behovet och för export i viss omfattning
till grannländerna". Erfarenheter fran andra länder, t ex
England, talade för att en sådan sammansättningsindustri
I, . . . efter hand tenderar till att i viss och successivt ökat
omfattning använda jämväl material och detaljer, tillverkade i
det land, där monteringsfabriken är belägen".

Bdde den inhemska automobilindustrin och uppkomsten av en
montageindustri skulle gynnas av en ökad tull pd monterade
bilar under förutsättning att tullsatserna pd delar till
fordon behölls i stort oförändrade. Ekonomin i en sarmnans.3tt-
ningsindustri baserades II... i väsentlig mån i tillgodogörandet
av skillnaden, dels i fraktkostnader och dels i tull, mellan
den fardiga varan och de material, varav densamma
sammansättes". Vidare anfördes att möjligheterna till reexport
skulle underlättas genom att rätt till tullrestitution medgavs
för de importerade delarna.

Som ett alternativ till ökade importtullar diskuterades även
en allmän höjning av automobilskatten. En jämförelse mellan
dessa atgärder kunde ske ur olika aspekter. 1 utredningen an-
ges följande aspekter:
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1. anskaffning av medel för vägunderhall
2. lämplighet som skatteobjekt för statsbudgetens allmänna

behov
3. forhattring av handelsbalansen och den svenska valutan

genom viss begränsning av importen
4. ökat stöd för den inhemska industrin.

Kommerskollegium var tveksam till att lägga ytterligare
palagor pb motortrafiken. Lämpligheten av en importtull för de
tv6 förstnämnda skalen tillbakavisades bestämt. Däremot
hävdades att det endast var genom en importtull som en
förbättrad handelsbalans och valutasituation kunde upprids.
Denna btgard skulle aven bereda skydd för den inhemska
industrin och underlätta uppkomsten av en sanunansättnings-
industri av utländska vagnar. Även om automobilerna spelade en
viktig roll för samfardseln var Kommerskollegium oroat av den
omfattning som importen tagit och dess effekter pd handels-
balansen. Denna utveckling var "...ägnad att väcka stark
betänklighet, liksom även anbringandet under nuvarande
allmänna ekonomiska läge av sa stora kapitalbelopp i en
automobilanskaffning, som atminstone  i ett stort antal [ ]
fall ej kan anses vara betingad av ett nödvändigt behov".

Det var främst dessa skäl som gjorde att en höjning av tull-
satsen forordades. Kommerskollegium bröt här en princip som
etablerats vid liknande framstallningar  om tullförhöjningar
fran industrin dd det "...motsatt sig sddana annat än i
samband med en av eventuellt ändrade forhallanden framkallad,
mera allmän omläggning av tullpolitiken, eller i samband med
en eljest erforderlig och motsedd revision av tulltaxan".

Automobilindustrin ansags emellertid i viss man inta en sär-
ställning vilket gjorde att "...ökat stöd för denna industri
kunde bedömas för sig och utan att prejudiceras av spörsmdl
rörande övriga industritullar". Detta hade skett i andra
länder, t ex i England, "...vilka i övrigt ej i allmänhet
infört ridgott ökat skydd för industrin". Vidare framfördes att
den import som nu bedrevs via Danmark berövat den svenska sjö-
farten betydande befraktningsobjekt som skulle kunna dter-
erövras om en sammansättningsindustri etablerades.
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När det gällde den föreslagna tullens storlek förordade
Kommerskollegium den i den ovan nämnda riksdagsmotionen före-
slagna ökningen från 15 till 30%.

mstvrem (K & G, 1924, s. 8-11) var mer tveksam
till att inskranka importen av motorfordon. Det forhallande
att automobilparken utvidgats sa kraftigt under en period av
lagkonjunktur tydde pd att II.. .ett verkligt behov förelegat,
vilket aven för framtiden torde göra sig gällande".

Beträffande den inhemska tillverkningen framfördes att denna
enligt samstämmiga uppgifter var inriktad pa tillverkning av
större lastbilar och specialfordon där fabrikerna hade en
speciell fördel i forhallandet till de utländska fabrikerna.
Däremot ansdgs de II... icke kunna konkurrera med den utländska
massfabrikationen ifrdga om personbilar och mindre
lastbilar...". Uppkomsten av en sddan industri ansdgs vara
"högeligen önskvärtn men det bedömdes vara tvivelaktigt om det
gick att uppnd pb det angivna sättet med en tullförhöjning.

Snarare synes fara föreligga för att en sddan tullförhöj-
ning, med bibehallande av den nuvarande laga tullen pd
automobildelar, vilken i genomsnitt knappast torde mot-
svara 10% av värdet, skulle inbjuda de ledande amerikanska
fabrikerna att realisera sadana planer i förläggande hit
till landet av filialfabriker för sammansättning av
införda delar till automobilar, som redan med nuvarande
tullagstiftning lära hava varit under övervägande. Här-
igenom torde de inhemska fabrikerna, som ej äro inriktade
pd dylik verksamhet, icke blott finna sina utsikter till
ökad omsättning stängda utan även kunna befara intrdng pb
det omrbde, inom vilket de för närvarande, bland annat
genom en närmare kontakt med avnämaren, hava en viss för-
mansställning. Skall det med den ifragasatta tullförhöj-
ningen asyftade resultatet verkligen vinnas, lärer sålunda
en höjning av tullsatserna för automobildelar vara erfor-
derlig. En sådan tullförhöjning skulle emellertid försvara
eller omöjliggöra uppkomsten av en svensk automobil-
industri, baserad pb hopsättning av importerade delar,
vilken industri haft förespråkare såsom ägande vissa för-
utsättningar att sa småningom utveckla sig och övergå till
bearbetning av svenskt materiel.
(K & G, 1924).

Generaltullstyrelsen tog även upp frågan om tullbehandlingen
av delar till automobiler som ej särskilt omnämns i tulltaxan.



9

Det framhölls att denna var komplicerad och tidsödande och att
II . ..en mera enhetlig norm för tullbehandlingen synts av
behovet starkt påkallad". Ndgon ändring var dock p g a det
oklara läget för närvarande inte aktuell; "Skulle man
emellertid få att räkna med sådan massimport av
automobildelar, som en här i landet befintlig samman-
sättningsindustri förutsätter, kräver denna frdga med
nödvändighet en lösning". 1 avsaknad av en mer grundlig och
omfattande utredning än den som nu förelåg ansdg sig
Generaltullstyrelsen icke "...kunna tillstyrka åtgärders
vidtagande för genomförande av en tullförhöjning för automo-
biler".

J3evillninasutskottet avslog i sitt yttrande motionen om ökad
tull för automobiler och ansbg liksom vid tidigare riksdagar
att ändring i det gällande tullskyddet inte bör ske "...där
icke tulltekniska skäl varit avgörande" (Bevillningsutskottets
betänkande Nr 41, 1924). Man hävdade "...att prövning av
förslag till höjning av gällande tull å automobiler och
motorcyklar (borde) anstå till den revision av tulltaxan, som
torde komma till stånd inom den närmaste tiden".

Riksdaaen. följde utskottet och motionen avslogs.
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3. 1925 Ars riksdag

Under 1925 ars riksdag väckte Eliel Lofaren en motion i andra
kammaren ".. .att riksdagen matte besluta sddan revision av
tulltaxan, att tullen d importerade för automobiler
erforderliga delar tillhopa blir väsentligt lägre än tullen d
färdiga automobiler i den proportion, som m6 finnas skälig"
(Motion Nr 89 A.K., 1925). 1 motionen framfördes att tullen på
färdiga importerade bilar utgjorde 15% under det att det
sammanlagda tullbeloppet pd en bil importerad i delar uppgick
till över 20%. Detta forhallande omöjliggjorde en monterings-
fabrik i Sverige utan att för den skull gynna eller skydda en
svensk tillverkning av automobildelar. Konsekvensen av radande
forhallanden blev att de amerikanska bilar som importerades
och sdldes i Sverige monterades i annat land (Danmark). "Genom
att möjliggöra monteringsfabrikation här i Sverige skulle dels
svensk arbetskraft komma till användning och dels svensk
rdvara i viss utsträckning därvid förbrukas". En förutsättning
för detta var II... att forhallandet blir det motsatta mot för
närvarande, salunda att tullen pd delar tillhopa blir
väsentligt lägre än tullen pb den färdiga automobilen".

Motionen var föranledd av att Ford Motor Company AB, som
börjat sin verksamhet i Stockholm den 1 maj 1924, hade anlagt
en fabrik i Stadsgarden som avsags II.. .utgöra grunden för en
stor svensk industri" (Avskrift av brev från Direktör A. Levy,
Ford Motor Company AB, till Advokat Eliel Löfgren, daterat 14
februari 1925. Bevillningsutskottets arbetsmateriel, Riks-
arkivet). Företaget avsag att "...pabörja hopmontering av
automobiler med användande i största möjliga utsträckning av
svenska varor och svenskt material". Detta kunde emellertid
inte bli aktuellt, ".. .förrän tullen pa automobildelar blivit
sänkt så att den motsvarade högst hälften av den tullsats, som
f n gäller för införda automobiler".

Motionen remitterades till Kommerskollegium och Generaltull-
styrelsen för utredning och dessa inhämtade i sin tur
yttranden frän Stockholms Handelskammare, Jernkontoret och
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Sveriges Maskinindustrif6rening.I

s Handelskammare (Skrivelse till Kungl. Kommers-
kollegium, 10 mars 1925. Bevillningsutskottets arbetsmaterial,
Riksarkivet, Stockholm) var tveksam till den tilltänkta
revisionen av tulltaxor. Enligt vad denna "...kunnat utröna,
synes det ej alldeles uteslutet, att en fabrikation av även
billigare personautomobiler, lämpade för svenska landsvägar
och svenska terrängforhallanden, skulle efterhand kunna konuna
till stdnd här i riket, vilken med utsikt till framgang borde
kunna upptaga tävlan med dtminstone vissa av de utländska
märkena pb omrddet". Den tekniska erfarenheten och tillgangen
p6 rdmaterial gjorde att "...i varje fall vissa naturliga
betingelser för en dylik industri [maste] anses vara för
handen". Även om denna industri inte kunde uppta konkurrens
med masstillverkade bilar borde en tillverkning av bildelar
och "...icke enbart en montering av sådana delar . . .
dtminstone under vissa betingelser utan svarighet [kunna] äga
rum inom Sverige, som ju har att uppvisa en mangsidig
utvecklad metallindustri". De arbetstillfällen och den
förbrukning av inhemskt material som en sammansättnings-
industri skulle medföra var enligt Handelskammaren inte av den
betydelse att de stod i proportion till de intressen som
äventyrades om tullen p6 automobildelar sänktes till förfång
för en svensk tillverkning. "Endast skäl av mycket tungt
vägande natur [bordel enligt Handelskammarens mening föranleda
statsmakterna att genom en dylik tullpolitisk btgard gynna
uppkomsten av en sanunansåttningsindustri inom landet".

1 Handelskammarens yttrande nämns för första gangen i till-
gängligt material att det förelag planer p6 en svensk person-
bilsindustri. Det framgdr dock inte om det är Gabrielssons
projekt som asyftas eller planerna kring Thulinvagnen.

Jernkm (Skrivelse till Kungl. Kommerskollegium 27 mars

1 Ämbetsverkens remissvar finns redovisad som en bilaga till
Bevillningsutskottets betänkande Nr 44, 1925 och de av dem
inhämtade yttrandena finns i utskottets arbetsmaterial pd
Riksarkivet i Stockholm.
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1925. Bevillningsutskottets arbetsmaterial, Riksarkivet,
Stockholm) framförde i sitt remissvar att det "...för stdl-
verken [var] önskvärt att en hopsättningsindustri [kom] till
stdnd inom landet, men d andra sidan [borde] tullen d delarna
ej sattas sa lågt, att den uppmuntr[ade] till införande av
även sddana delar, som eljest skulle kunna med fördel till-
verkas inom landet av svenskt material". Så snart den sarmnan-
lagda tullen pb delarna understeg tullen p6 den färdiga bilen
fanns motiv för en sammansättningsindustri under förutsätt-
ning att tullrestitution beviljades vid export av färdiga
automobiler.

Styrelsen för Sveriaes Maskinindustriförening (Skrivelse till
Kungl. Kommerskollegium, 22 april 1925. Bevillningsutskottets
arbetsmaterial, Riksarkivet, Stockholm) avstyrkte bestämt att
motionärens syfte förverkligades genom att gällande tullskydd
för automobildelar sänktes. De i motionen nämnda förhållanden
som förhindrade uppkomsten av en sammansättningsindustri
gällde bara för de billigaste fabrikaten och speciellt Ford-
bilarna. För mdnga delar beräknades tullen per viktenhet
vilket gjorde att tullen i relation till delens värde blev
högre for massproducerade detaljer till billiga bilar än för
de dyrare vagnarna. För medeldyra bilar utföll tullen pb
delarna med omkring 9 à 10% av värdet vilket innebar att de
lag väl under den tu11 pd 15% som gällde för färdiga
automobiler. Att genom speciella åtgärder gynna ett visst
fabrikat borde inte fa förekomma. Däremot hade styrelsen
1, . . . icke ridgott att erinra emot att genom en omläggning i viss
man av tullskyddet för automobiler en måhända erforderlig
något bredare marginal mellan tullskyddet d automobiler och
delar därtill åstadkommes, dock under förutsättning att sådan
omläggning [skedde] genom en lämplig höjning av tullen a
färdiga automobiler, vilken till i vårt land [var], bdde
absolut räknat och i jämförelse med i utlandet tillämpade
tullsatser d automobiler, allt för lag". Den förhöjda tullen
behövde inte vara permanent, "...utan kunde modifieras sedan
den svenska automobilindustrin under ndgon tid fatt tillfälle
att växa sig stark, sa att den sedermera även utan skydd av
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den förhöjda tullen kunde bestå konkurrensen". En
sammansättningsindustri enligt motionärens förslag skulle, om
nu gällande tullskydd behölls på hel- och halvfabrikat, finna
det fördelaktigt att beställa vissa automobildelar i landet.
Pd sa vis skulle den svenska industrin, "...framför allt den
svart betryckta järnhanteringen och vissa metallindustrier, f6
utsikt till en ökad verksamhet, medförande arbetstillfällen av
vida större betydelse än det relativt obetydliga direkta
sammansättningsarbetet kan representera". Mot denna bakgrund
förordades att tullen pb färdiga automobiler höjdes till 25%
av värdet och att denna tullsats skulle kunna modifieras
II . . . sedan den svenska automobilindustrin under någon tid satts
i tillfalle att växa sig tillräckligt stark för att utan skydd
av den förhöjda tullsatsen kunna besta i konkurrensen...".

1 den av bevillningsutskottet begärda utredningen anknöt
Konunerskollesium  (Bilaga till Bevillningsutskottets betänkande
Nr 44, 1925) till det yttrande som föregdende ar avgivits med
anledning av Tidaholms AB begäran om ökat tullskydd. De
argument som 1924 presenterats för ett ökat tullskydd gällde
fortfarande. 1 yttrandet daterat 4 maj 1925 framfördes att,
II . . . den bästa lösningen av nu föreliggande frdga finner
kollegium från synpunkten av de intressen kollegium närmast
äger att företräda, fortfarande, i likhet med Sveriges
Maskinindustriförening vara en skälig höjning av tullsatsen d
färdiga automobiler". Kollegiet ville inte föresld en högre
tullsats än 25% av värdet men ansdg att denna borde
II . . . Citföljas  a v tulltekniskt mera tillfredsställande
bestämmelser i tulltaxan angående tullbehandlingen av delar
till automobiler".

raltullstvrelsen (Bilaga till Bevillningsutskottets
betänkande Nr 44, 1925) hade icke biträtt den av Kommers-
kollegium förordade tullhöjningen p6 färdiga automobiler i
samband med Tidaholms AB begäran om ökat tullskydd, men
uppmarksammat  de tulltekniska problem som skulle förorsakas av
en ti.. .massimport av automobildelar" till följd av att en
sammansättningsindustri etablerades. Med nuvarande bestäm-
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melser var tullbehandlingen omständig och svarförutsägbar.
Förekomsten av vikttullar medförde att tullbeskattningen p6
vissa delar i forhallande till värdet blev oproportionerligt
stor. Ett sätt att underlätta tullbehandlingen skulle vara att
sammanfora alla olika slag av automobildelar, även de som
fanns särskilt nämnda i tulltaxan, under en gemensam rubrik.
Detta skulle innebära att en detalj "...skulle tullbeskattas
olika, allt eftersom varan ifrdga vore avsedd att inga i en
automobil eller användas för ett annat ändamål". Denna princip
ifragasattes och istället förordades att "...en eventuell
ändring av tulltaxan i syfte att hstadkomma en enklare och
rättvisare tullbeskattning av automobildelar [borde]
inskränkas till sådana delar, som ei äro i taxan särskilt
nämnda". Generaltullstyrelsen förordade vidare att tullen
beräknades pb varans värde d6 de problem som vikttullar
fororsakade genom att delarna till olika fabrikat varierade i
värde inte kunde lösas med en enhetlig vikttull. Detta skulle
emellertid få konsekvenser vid reexport av de färdiga vagnarna
dd tullrestitution enligt gällande bestämmelser endast medgavs
for varor som hsatts vikt- eller stycketull. 1 yttrandet
framfördes att det i Sverige, i likhet med andra länder med
motsvarande bestämmelser, borde finnas möjligheter till avsteg
frdn denna princip utan "...att exportören gynnades p6
statsverkets bekostnad".

När det gällde den tullsats som borde gälla för den föreslagna
nya rubriken i tulltaxan av delar, ej särskilt nämnda, till
automobiler, föreslogs en tull pd 10%. Detta motsvarade den
tull som utgick pa vissa av de "...i tulltaxan sarskilt
nämnda, mera väsentliga automobildelar". För det aktuella
fallet med den planerade Fordfabriken skulle, som visas nedan,
detta innebära att den totala tullen på samtliga delar sänktes
från 21 till 13%.

Enligt verkställda beräkningar (tabld II, blad 4) uppgår
tullen a de delar till en Ford-touring-automobil, som äro
i tulltaxan särskilt nämnda, till i genomsnitt 16,2%
av värdet. Sattes nu tullen för de ej särskilt nämnda
delarna, vilken tull för närvarande motsvarar i genomsnitt
26,3% av värdet till lo%, skulle detta innebära, då värdet
av de båda kategorierna av delar utgör 524 kronor 85 öre



15

respektive 526 kronor 5 öre, att tullen d samtliga delar
komme att uppgå till 13,1% av värdet.
Detta skulle sdlunda medföra en betydande minskning i
den tull, som nu utgdr och vilken för samtliga
delar motsvarar 21,3% eller, om jämväl verktyg och
tillbehör medräknas, 21,2% av värdet, och även innebära,
att den sammanlagda tullen a delarna komme att understiga
tullen d den fdrdiga automobilen med omkring 72 kronor,
ett belopp, som torde kompensera merkostnaden för
sammansattningen här i stället för i Danmark".
(Bilaga till Bevillningsutskottets betänkande 1925, Nr 44,
s. 13)

1 ett brev till Bevillningsutskottet daterat den 9 maj 1925,
efter det att den av ambetsverken  utförda utredningen slut-
förts, framförde motionären Löfgren kompletterande synpunkter
och skärpte kravet p6 tullättnader för att en sammansätt-
ningsindustri skulle komma till stdnd (Bevillningsutskottets
arbetsmaterial, Riksarkivet, Stockholm). Även om det inte
kunde fördöljas att kravet pb en sänkning av tullen pd delar
till automobiler särskilt gynnade en industri för samman-
sättning av Ford-bilar var det ett allmänt intresse att
billiga och bra automobiler fick största möjliga spridning. Sa
länge som konkurrens frdn en rent svensk industri inte var
aktuell borde det vara ett svenskt intresse att stödja
etableringen av en industri för sammansättning av importerade
delar. Den tänkta fabriken skulle utöver landets behov ock&
tillgodose det stora och alltjämt växande behovet av Ford-
bilar i Finland, Ryssland och andra närliggande marknader. P6
grund av att tillverkningskostnaderna var "...ldngt högre här
än t ex i Danmark" var det ekonomiskt omöjligt att starta
denna verksamhet om inte tullsatserna pd delarna sattes sa att
de sammanlagt uppgick till högst "...5% av bildelarnas värde d
kaj i Stockholm, där fabriken skulle anläggas". Detta innebar
att om en övergdng från vikttullar till värdetullar
genomfördes och övriga tullsatser bibehölls "...de för
automobiler uteslutande avsedda delar" högst kunde asattas en
tu11 pd 2 à 2%%. Skedde inte detta skulle den tilltänkta
fabrikationen ".. .med säkerhet [komma] att förläggas pb annat
hall för tillgodoseende av exportbehovet...". Vidare UPP-
repades att vid en etablering den svenska industrin efterhand
skulle gynnas av ökade beställningar, "...samtidigt som det
nuvarande ovillkorliga behovet av tullnedsättning modifieras".
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utskottet (Bevillningsutskottets betänkande Nr 44,
1925) ansåg i sitt yttrande att en sammansättningsindustri
8, . . . skulle vara till avsevärd fördel genom att dels giva
sysselsattning  åt svensk arbetskraft och dels bereda avsätt-
ning 6t svenska rdvaror och åt produkter av sådan inhemsk
industri, som kan upptaga tillverkning av olika för den
ifrågavarande sammansättningsindustrin behövliga delar".
Utskottet tillstyrkte den av ämbetsverken "...förordade
tullsatsen av 10% av värdet för ej särskilt nämnda
automobildelar" och ansåg att denna dtgärd och inbesparade
fraktkostnader gjorde att det nu "...vill synas som om
förutsättningar skulle kunna anses vara givna för drivandet av
en sammansättningsindustri i Sverige*. Kravet från Ford om att
den sammanlagda tullen för samtliga automobilbildelar skulle
motsvara högst 5% av värdet avvisades då det befarades att ett
av syftena med en sammansättningsindustri "...nämligen
beredandet av avsättning at svenska industriprodukter, genom
den starka tullnedsättningen skulle helt eller delvis
förfelas".

Riksdaaen biföll utskottets framställning och en vardetull pb
10% infördes p6 i tulltaxan ej särskilt namnda automobildelar.
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4. 1926 Brs riksdag

Under 1926 dterkom Eliel Löfgren med en motion om biltullarna
och hemställde att tulltaxan reviderades sa "...att tullen 6
importerade för automobiler erforderliga delar tillhopa blir
väsentligt lägre än tullen 6 färdiga automobiler" (Motion Nr
264 A.K., 1926). Vidare krävde motionären ändringar i
II . . . tulltaxeförordningen och eventuellt andra förordningar,
som kunna vara behövliga för att bereda möjlighet även i vart
land för sammansättningsindustrier för automobiler". Som skäl
för motionen angavs att de av 1925 ars riksdag beslutade
förändringarna i tulltaxan inte varit tillräckliga för att
möjliggöra en sammansättningsindustri i landet.

asutskottet (Bevillningsutskottets betänkande Nr 40,
1926) ansdg sig icke kunna bedöma i vad man den uteblivna
etableringen av en sammansättningsindustri berodde pb att den
1925 beslutade tullnedsättningen varit för liten. Enligt vad
utskottet inhämtat var det vid tullbehandling av i tulltaxan
ej särskilt nämnda automobildelar möljligt att skilja sadana
delar som var avsedda att användas i sammansättningsindustri
från de delar som skulle försäljas som reservdelar. Därmed
00 . . . skulle en tullnedsättning i nu ifrdgavarande  syfte kunna
begränsas till sddan ej särskilt nämnda automobildelar, som
importeras för sammansättningsindustrins behov". 1 och med
detta skulle flera av de betänkligheter som utskottet haft
1925 mot en längre gaende tullsänkning bortfalla. Utskottet
ansag att en ny utredning borde göras i ämnet och avse frdgan
II . . . huruvida en tillfredsställande lösning kan vinnas genom
införande av olika tullsatser för ej särskilt nämnda
automobildelar, allteftersom de äro avsedda att användas i
sammansättningsindustrien eller att säljas sdsom reservdelar".
Utskottet hänvisade vidare till den utredning som tillsatts
för att bl a undersöka (I.. .huruvida tullnedsättning mCi kunna
beredas vara, som förädlas inom frihamn [ 1’ vilket kunde
innebära att förutsättningar skapades för att det skulle
0, . . . kunna uppstb  [ ] en industri för sammansättning av
automobiler inom frihamn".
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Riksdaam biträdde utskottets anhållan "...att Kungl. Maj:t
ville lata verkställa utredning rörande de ändringar i
tulltaxan, som kunna finnas vara ägnade att befrämja
uppkomsten inom landet av en industri för sammansättning av
automobiler, samt för nästa års riksdag framlägga det förslag,
som kan av utredningen framga". Riksdagen beslutade ock& att
göra sddana forandringar i förordningen angdende tull-
restitution att det vid dterförsel av utländsk vara i vissa
fall var möjligt att fd restitution p6 varor underkastade
värdetull.
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5. 1927 Ars riksdag

Till 1927 ars riksdag lade regeringen en proposition om vissa
ändringar i tulltaxan för delar till automobiler (Kungl.
Maj:ts proposition Nr 171, 1927). Denna var baserad p6 den av
föregbende ars riksdag begärda utredningen som utförts av
kommerskollegium och generaltullstyrelsen. Enligt de båda
ämbetsverken saknades erfarenheter av en sammansättnings-
industri och det var svart att avgöra, "...huruvida marginalen
mellan tullen å automobildelar och färdiga automobiler nu
[var] tillräckligt vid för att tillåta en lönande fabrikation
av detta slag". Representanter för ett amerikanskt bilföretag
som drev en sammansättningsindustri i Danmark hade framfört,
II . . . att önskemalen i fråga om tullindring frdn denna firmas
sida nu framför allt ginge ut p6 en reglering av tullsatserna
h automobildelar i syfte att ernd största möjliga förenkling
och likformighet beträffande tullbehandlingen av olika slags
för en hopsättningsindustri avsedda automobildelar, varigenom
ett alltför tidsödande tullbehandlingsförfarande vid sava1
importen som ock [sic] vid exportkontrollen i och för
tullrestitution undvekes".
Ändringen i tulltaxan som beslutades 1925 hade avsevärt under-
lättat tullbehandlingen av i tulltaxan ej särskilt nämnda
automobildelar. Fortfarande krävdes dock att de särskilt
nämnda delarna, som var upptagna i olika rubriker med olika
tullsatser, maste uppsorteras och specifieras i tullbehand-
lingsattesten. Därigenom omfattade tullbehandlingen av samt-
liga delar i en automobil enligt gällande bestämmelser fort-
farande ett 50-tal olika tulltaxerubriker. Till detta kom att
av dessa delar ca 150 olika typer tullbehandlades efter värde
eller en kombinerad vikt- och värdetull, detta innebar för
sistnämnda kategori att bbde vikt och värde måste fastställas
för varje typdel, II.. .vilket allt inte kan undgd att försena
tullbehandlingsproceduren". Ämbetsverken ansdg att det inte
kunde bestridas, "...att det av var gällande lagstiftning
betingade tullbehandlingsförfarandet skulle verka hinderligt
för en sammansättningsindustri av här ifrdgavarande  slag..."
och att "...även för statsverket skulle en ytterligare
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furenkling av tullbehandlingsproceduren ur besparingssynpunkt
medföra icke oväsentlig fördel".

Bevillningsutskottet hade 1926 antytt att en möjlighet till
att skapa ökade förutsättningar för en sammansättningsindustri
lag i en ytterligare sänkning av tullen pb ej särskilt nämnda
automobildelar, Detta skulle dock inte underlätta själva tull-
behandlingsproceduren, som enligt företrädare för industrin
var det största hindret för att en verksamhet startades. 1
stället restes i utredningen frågan om "...ej det astundade
syftet lämpligen kunde vinnas genom att inrangera sdväl de i
taxan sarskilt nämnda som de ej särskilt nämnda automobil-
delarna under en och samma rubrik". Ett problem i sammanhanget
var att skilja reservdelar frdn delar för sammansättnings-
industrin, men efter studier av förhållandena i Danmark ansågs
det gd att lösa denna frdga p6 ett tillfredsställande sätt.

För att inte missgynna en inhemsk automobilindustri, i huvud-
sak baserad pd hopsättning av i landet tillverkade delar,
borde bestämmelserna utformas sa att även denna industris
import av delar omfattades av de nya bestämmelerna. Genom att
bildelar blev belagda med en enhetlig tull "...skulle
tullbehandlingen av sadana delar försiggd pb lättast möjliga
sätt, varjämte kontrollen i och för tullrestitution vid export
av färdiga automobiler skulle avsevärt underlättas". Tullen
för samtliga delar till en bil av det märke (Ford), som
närmast var aktuell för en sammansättningsindustri, uppgick
efter den 1925 beslutade ändringen till ca 13%. Utifran detta
föreslog ämbetsverken att tullen skulle fastställas till 10
eller 12%. För att inte införa en ny tullsats i tulltaxan
förordade de att en tull pb 10% infördes pb dessa delar.

Till utredningen fanns bifogade yttranden frdn Jernkontoret
och Sveriges Maskinindustriförening. En av Jernkontoret
(Skrivelse till Kungl. Kommerskollegium daterad 29 oktober
1926, refererad i Kungl. Maj:ts proposition 1927 Nr 171 s. 12-
13) utförd undersökning behandlade om det ur järnhanteringens
synpunkt var önskvärt med en mer omfattande inhemsk bil-
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konkurrera med utländskt och i vilken utsträckning som svenskt
material, vid sidan av kullager, användes av utländska
bilfabriker. Enligt denna utredning hade samtliga stålverk
förklarat att en utbyggd svensk bilindustri skulle ha stor
betydelse för järnhanteringen. "Dels komme verken därigenom
att beredas ökad avsättning p6 ett område, för vilket det
svenska kvalitetsstålet väl lämpade sig, dels bereddes för
desamma möjligheter att vinna ökad erfarenhet pd detta
speciella kvalitetsområde, vilken omständighet borde bidraga
till en stegrad export av här ifrhgakommande stalslag".
Samtliga tillfrdgade  bruk ansåg att deras automobilstål var
II . . . jämbördiga med eller överlägsna de utländska" och flera av
dem angav ‘.. .att de varit och fortfarande [var] leverantörer
av automobilstal för export". Förutom till kullager
exporterades svenskt st61 för tillverkning av axlar, tappar,
kugghjul, fjaderbultar, vevstakar, kambultar, kamaxlar,
automobilfjädrar, ventiler etc. En inhemsk biltillverkning i
större skala skulle gynna "...vår järnhantering, speciellt med
hänsyn till det prekära läge denna allt sedan världskrigets
slut befunn[it] sig uti". Jernkontoret ansdg slutligen att det
var uppenbart att en sänkning av tullen pb bildelar "...skulle
minska utsikterna för etablerandet av en självständig
biltillverkning inom landet ".. .genom att den redan nu svara
konkurrensen..." därmed ökade.

Sveriaes Maskinindustriföreninq (Skrivelse till Kungl.
Kommerskollegium daterad 16 november 1926, refererad i Kungl.
Maj:ts proposition 1927 Nr 171 s. 13-14) upprepade den i
tidigare avgivna yttranden framförda dsikten, att om det för
att f6 till stånd en sammansättningsindustri var önskvärt med
en större marginal än den nuvarande mellan tullsatserna för
färdiga automobiler och delar till sbdana, borde den dstad-
kommas genom en höjning av tullen på färdiga automobiler. Man
ville uppmärksamma att det pågick försök att etablera en
svensk bilindustri för produktion av billiga personautomo-
biler anpassade för svenska förhållanden och att denna med de
stora förutsättningar som fanns i landet "...icke saknade
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utsikt att med framgang upptaga kampen mot utländsk
konkurrens". En inhemsk industri skulle vara av större
betydelse än en sammansättningsindustri och “.. .medföra en
större förbrukning av inhemskt rdmaterial och förnödenhets-
artiklar . ..[och] både direkt och indirekt, skapa ökade
arbetstillfällen". 1 händelse av krig och avspärrning skulle
en inhemsk industri av tillräcklig omfattning göra landet
oberoende av import. Föreningen hade inget att invända mot att
problemen vid tullbehandlingen av importerade automobildelar
underlättades så att en sammansättningsindustri etablerades i
landet, under förutsättning att detta kunde ske utan att
tullen pb delarna minskades.

Som en kommentar till detta yttrande framförde ämbetsverken
att de denna gång ej valt att förorda en höjning av tullen p6
färdiga automobiler och angav som skäl att detta vid flera
föregående tillfällen förts fram av kommerskollegium utan att
det blivit upptaget till förslag.

 (Kungl. Maj:ts proposition 1927, Nr 171, s.
15-20) foljde i stort ämbetsverkens förslag men ansåg sig
oförhindrad att göra I(... en avvikelse frdn de i tulltaxan i
allmänhet förekommande procenttullsatserna" och tillstyrkte en
vardetull av 12%. Vid sidan av strävan att underlatta
etableringen av en industri för sammansättning av automobiler
som dittills importerats färdigmonterade måste "...jämväl
beaktas en del andra, ofta i viss man mot varandra stridande
intressen, nämligen d ena sidan vissa svenska industri-
intressen, närmast representerade av den inhemska
fabrikationen av färdiga bilar samt den inhemska tillverk-
ningen av gummiringar ävensom andra automobilbildelar och
material till sådana, och d andra sidan de svenska bil-
trafikanternas befogade krav, att priset a motorfordon halls
pb en rimlig nivå".

1 propositionen föreslogs att en ny rubrik infördes i tull-
taxan med följande lydelse; "För tillverkning av automobiler
avsedda delar och tillbehör med undantag av underreden och
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karosserier" och att den åsattes en värdetull på 12%. Tillämp-
ningen av denna rubrik avsågs bli beroende av särskilt till-
stånd och skulle gälla såväl sammansättningsfabriker för ut-
ländska fordon som svenska tillverkares import av vissa delar.
Samtidigt föreslogs i propositionen att tullen pb "...ej
särskilt nämnda automobildelar" som inte avsågs användas i
någon sammansättningsindustri höjdes från 10 till 15% av
värdet. Detta innebar att tullen för reservdelar var densamma
som för färdiga bilar.

Bevillninasutskottet hade vid sidan av propositionen även att
ta ställning till ett antal motioner om förslag till ändringar
i tulltaxan för automobildelar (Bevillningsutskottets
betänkande Nr 40, 1927). 1 en motion i första kammaren (Motion
Nr 59, F.K., 1927) hemställdes att tulltaxan reviderades så
att tullen pb för sammansättning avsedda bildelar tillhopa
blev väsentligt lägre än den gällande medeltullen och att en
ny tullrubrik infördes som medgav en enhetlig värdetull p6
dessa delar. 1 en annan motion (Motion Nr 163, A.K., 1927)
yrkades att tullen på "...delar och tillbehör, andra än
underreden och karosserier, för tillverkning av automobiler"
skulle sättas till 10% eller om detta inte kunde godkännas
tullen p6 färdiga fordon höjdes till 20%, sa att skillnaden
mellan sammansättningsmaterialet och tullen p6 färdiga
automobiler blev större än vad som var fallet. Motionären
önskade uppnå, dels att de större utländska automobil-
fabrikerna etablerade sammansättningsverksamhet i Sverige i
stället för i angränsande länder, II.. .dels samtidigt bereda
erforderligt skydd åt den huvdsakligen på tillverkning av
kvalitetsautomobiler inriktade inhemska automobilindustrin".
Därigenom skulle ökade arbetstillfällen och avsättning av
inhemska produkter uppnås liksom lägre priser pb automobiler
och ökad befraktning av svenska fartyg.

1 likalydande motioner i första (Motion Nr 111, F.K., 1927)
och andra kammaren (Motion Nr 164, A.K., 1927) krävde ett
antal personer i en drygt fyra sidor lång skrivning att tullen
p6 automobiler höjdes från 15 till 30% av värdet. Motionärerna
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pekade pb den kraftigt ökade importen av automobiler. Landet
ansdgs ha goda förutsättningar för en bilindustri och flera
svenska företag hade gjort försök att starta en sådan, "...men
den utländska konkurrensen, som speciellt efter varldskrigets
slut varit synnerligen hdrd, har framgångsrikt kunnat
motarbeta dessa forsök tack vare ett otillfredsställande
tullskydd". Andra länder hade väsentligt högre tullskydd och
med Sveriges gynnsamma förutsättningar, "...skulle en dylik
industri säkerligen även uppblomstra i vårt land, därest
tullen pb automobiler dtminstone under ett antal år höjdes, så
att fabrikationen sattes i tillfälle att komma igdng och växa
sig stark". För att etablera en konkurrenskraftig svensk
automobilindustri behövdes inga stora kapitalinvesteringar,

1, . . . alldenstund även en omfattande automobilindustri härstädes
torde kunna grundas genom tillvaratagandet av de maskin-
industriella resurser, som Sverige redan äger, men vilka
fortfarande ligga outnyttjade p6 grund av depressionen efter
kriget". Detta skulle ske genom en uppdelning av till-
verkningen på ett flertal företag som möjliggjordes av det
standardiseringsarbete och de bestämmelser för tolerans-
bearbetning som utarbetats genom Sveriges Maskinindustri-
förening. Erfarenheten hade visat "...att någon lönande
inhemsk tillverkning av automobiler icke kan uppstå utan att
en ökning äger rum i tullskyddet" och det borde ligga i
allmänhetens intresse att genom denna "...Stgärd tillföra
landet de många och stora fördelar, som vinnas av en inhemsk
tillverkning av automobiler". 1 England hade industrin tagit
fart sedan en värdetull p6 33 1/3% införts. Motionärerna ansåg
ock& att "...den ofantligt stora och all[t]jämt växande
importen av automobiler borde pa ett effektivare sätt än nu
sker kunna utnyttjas för att tillföra staten ökade inkomster".
En höjd bilskatt hade ocksd ställts i utsikt och i valet
mellan denna och en höjd biltull fick man inte förbise,

1, . . . att den höjda tullen i längden skulle gagna även
motortrafiken genom skapandet av ett nationellt automobil-
fabrikat anpassat efter våra förhållanden, särskilt de
klimatiska, under det att en höjd skatt endast [blev] en ny
pslaga pd motortrafiken".
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Med anledning av dessa motioner inhämtade bevillningsutskottet
upplysningar från den svenska bilindustrin2 som redogjorde för
verksamheten "...samt planerna för framtiden, särskilt under
förutsättning av en, p6 sätt i nyssnämnda motioner
föreslagits, höjd tu11 d automobiler". Scania-Vabis och
Tidaholm, "...vilkas tillverkning omfattar de flesta i de
framställda automobilerna ingående delar, hava på grund av den
hårda konkurrensen från utländska, på massproduktion inriktade
automobilfabriker måst begränsa sig till tyngre
lastautomobiler samt automobilomnibussar". För dessa fordon
som fått II... en efter våra klimatiska och terrängförhållanden
lämpad konstruktion" hade företagen II.. .kunnat i jämförelsevis
stor utsträckning finna köpare, vilka ansett med viss fördel
förenligt att erlägga det högre pris, som de svenska
fabrikaten i jämförelse med de utländska betinga". Denna
tillverkning h a d e  "...en sådan omfattning, att
fabriksanläggningarna praktiskt taget helt utnyttja[des]"  men
gav trots detta inte "skälig avkastning". Om tullen höjdes
avsåg företagen att även uppta tillverkning av "...lättare
lastautomobiler för den inhemska marknaden".

Volvos nyligen igångsatta tillverkning baserades på samman-
sättning av delar som tillverkades "...vid olika äldre svenska
industriföretag". Tillgängligt kapital räckte endast för en
årlig tillverkning av ett tusental bilar som avsågs att säljas
inom landet men vid en väsentligt ökad verksamhet avsåg Volvo
att exportera en betydande del av tillverkningen. En ökad tull
skulle gynna Volvo "...särskilt därigenom, att höjningen
skulle underlätta anskaffandet av det kapital, som
erfordrardes]  för fortsättning och utvidgning av driften".

2 Den 14 mars 1927 framträdde inför utskottet Direktör
Lindmark, Scania-Vabis, Direktör Smith, Tidaholms Bruks AB och
Direktör Gabrielsson,
Björkman,

AB Volvo och följande dag Ingenjör
General Motors AB. Bevillningsutskottets arbets-

material 1927, Riksarkivet, Stockholm. Denna utfrågning
refereras i Bevillningsutskottets betänkande 1927, Nr 4, s.
10-11.
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Genom den stora betydelse som motorfordonen hade för varu-
transporter och personbefordran var utskottet mycket tveksam
till varje åtgärd som innebar att deras anskaffningskostnad
ökade. En tullförhöjning för färdiga automobiler kunde inte
försvaras annat än som en uppfostringstull. Scania-Vabis och
Tidaholm hade en marknad som svarade mot fabrikernas kapacitet
och den planerade utvidgningen av verksamheten, utgjorde
" . . . enligt utskottets mening icke tillräckligt skäl för en
tullförhöjning, sa mycket mindre som det föref[ölll  sannolikt
att den höjda tullen skulle anses även för framtiden vara
erforderlig". För den av Volvo startade tillverkningen av
personbilar var läget annorlunda. Här skulle, "...därest den
uppgjorda planen för företagets utveckling [var] hallbar, en
tullförhöjning . . . vara till nytta endast såsom ett stöd under
de första åren". Utskottet ansåg dock att tullhöjningens
uppgift var alltför begränsad för att kunna förordas och
II . . . att hjälp från statens sida [bordel kunna lämnas pb annat
sätt än genom en tullförhöjning".

Utskottet avslog de båda motionerna om ökat tullskydd för bil-
industrin men gjorde en kraftig markering till förman för
Volvo.

. . . har utskottet velat giva uttryck dt en av många
utskottets ledamöter omfattad mening, att, därest
riksdagen i den förevarande frågan fattar beslut i
enlighet med utskottets hemställan och i den händelse
sistberörda fabriksföretag icke skulle för sin utvidgning
kunna från enskilt håll erhdlla erforderligt kapital,
utredning bör genom Kungl. Maj:ts försorg igångsättas för
utrönande, huruvida förutsättningar föreligga för en sddan
tillverkning i stor skala, som fabriksledningen tänkt sig,
samt huruvida och pd vilket sätt staten bör annorledes än
genom tullförhöjning stödja ifrågavarande företag. Skulle
en dylik utredning därtill giva anledning, lär Kungl.
Maj:t icke underlåta att hos innevarande Ars rikdsdag göra
framställning i ämnet,
(Bevillningsutskottets betänkande 1927, Nr 40, s. 2).

Bevillningsutskottet instämde i vad i propositionen framförts
om att uppkomsten av en sammansättningsindustri hindrades av
den omständiga och tidskrävande tullbehandlingsproceduren för
bildelar och anslöt sig till förslaget om en enhetlig tull-
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behandling av alla för en sammansättningsindustri avsedda
delar och tillbehör. Eftersom tullen på samtliga delar enligt
tidigare beslutade regler ansetts mosvara ca 13% av värdet
innebar den i propositionen föreslagna tullsatsen pb 12%
II . . . en om ock mindre avsevärd ytterligare förmån, som en här
etablerad sammansättningsindustri kan tillgodoräkna sig". En
ytterligare tullsänkning ansågs inte motiverad, "...så mycket
mindre som utsikterna för avsättning av här i landet till-
verkade automobildelar därigenom skulle minskas". De före-
slagna lättnaderna skulle inte bara gälla de företag som var
inriktade pd sammansättning av importerade bildelar, "...utan
även en företrädesvis pb användning av inhemskt material
baserad automobilindustri".

Mot utskottets ställningstagande reserverade sig sex leda-
möter som föreslog att tullen p6 färdiga automobiler och i
tulltaxan ej särskilt nämnda delar för automobiler höjdes till
25% (Bevillningsutskottets betänkande 1927, nr 40, s. 16-19).
Förslaget motiverades med att trots goda naturliga för-
utsättningar för en bilindustri inom landet den befintliga
bilindustrin "...ej lyckats i konkurrens med utlandet
tillkämpa sig ndgon starkare ställning". Da sa gott som
samtliga biltillverkande länder hade ett väsentligt högre
tullskydd än Sverige, låg I(.. .det nära till hands att antaga,
att det ogynnsamma läget för var automobilindustri till
väsentlig del hade sin grund i otillfredsställande tullskydd".
Reservanterna menade att tillverkningen av lastbilar och
bussar med ett högre tullskydd skulle "avsevärt utvidgas"
samtidigt som den nystartade personbilstillverkningen
II . . . svarligen [kunde] arbeta sig igenom sin första
utvecklingstid utan kraftigare stöd från statens sida än vad
det nuvarande tullskyddet inneb[ar]". Av överläggningar med
representanter för bilfabrikerna hade det "...förefallit, som
om en tull av 25 procent av värdet skulle kunna medföra avsedd
verkan". Tullen skulle tjänstgöra som en uppfostringstull
under en tid av 3 till 5 år. Även en sammansättningsindustri
baserad pb importerade bilar skulle gynnas av en ökad tull p6
färdiga bilar. Enligt en utredning som utskottet ldtit göra
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skulle "...vid 25 procent värdetull d automobiler och ej
särskilt nämnda automobildelar fördelen att sammansätta
automobiler här i landet [bli] ungefär densamma som vid bifall
till det i propositionen framlagda förslaget". Detta innebar
att någon lägre tullsats för sammansättningsdelarna inte
behövdes om tullen för färdiga bilar höjdes.
Två ledamöter (bl a Professor Wohlin se nedan) reserverade sig
mot utskottets "...alltför positiva uttalanden angående
stödjande i annan form än genom tullförhöjning av den inhemska
tillverkningen av automobiler".

Riksdassdebatten kring utskottets utlåtande fördes den 27
april i båda kamrarna (Riksdagens protokoll 1927, första
kammaren Nr 24 (F.K.), andra kammaren Nr 25, (A.K.)).  Avsikten
är har inte att i detalj återge denna debatt utan en
begränsning görs till att i första hand ta upp de avsnitt där
förutsättningarna för en inhemsk personbilstillverkning berörs
och där Volvo eller Gabrielsson direkt apostroferas.

1 bada kamrarna inleddes debatten med att reservanterna i ut-
skottet framlade sina argument för ett temporärt utökat tull-
skydd pd bilar. 1 första kammaren talade Johan Nilsson och
andra kammaren Nvlander som tillika var chef för export-
föreningen. Propositionen syftade främst till att f6 till
stand en inhemsk sammansättningsindustri "...och nagon fördel
för landet [skulle] väl en sådan industri ock& innebära"
(F.K., s. 9). Reservanterna ville dock att denna industri
skulle uppammas främst genom ett ökat tullskydd pb färdiga
bilar. En ökad tull skulle också främja uppkomsten av en
inhemsk personbilsfabrikation och för de två befintliga till-
verkarna av lastbilar och bussar medföra "...att de skulle
kunna utöka sin tillverkning och även taga upp fabrikation av
mindre typer samt därmed få större utsikter i konkurrensen med
en hel del märken fràn andra länder" (A.K., s. 14 f). Scania-
Vabis och Tidaholm tillverkade lastbilar och bussar, "...av en
kvalitet med vilken knappast något annat lands fabrikat kan
konkurrera" (a.a.1. Denna tillverkning var genom den "...svdra
konkurrensen från utlandet .., i huvudsak hänvisad till att
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framställa sådana motorfordon, som vart lands trafik-
forhallanden och klimat [hade] ett särskilt behov av, under
det att den större dtgdngen tillgodo[sdgs] genom import" (F.K.
Nr 24, s. 9). Med de goda förutsättningar som fanns i landet i
form av tekniker, rbmaterial och “.. .överflöd p6 mänsklig
arbetskraft, som tigg[de] och [bad] om sysselsättning" var det
angeläget att en större del av behovet av bilar tillverkades i
landet. Andra länder med en väl utvecklad bilindustri hade
skyddat denna, och frdnvaron av ett effektivt tullskydd i
Sverige sdgs som en av de främsta anledningarna till att nagon
mer omfattande industri inte vuxit fram.

Den invändning som kunde göras mot att en ökad tull skulle
00 . . . fördyra ett sa viktigt distributionsmedel och för vara
kommunikationer sa utomordentligt viktigt redskap som auto-
mobilen" (A.K., s. 15) bemöttes med följande argument. Man
ansag att importörerna skulle bli tvungna att minska sina höga
vinstmarginaler när de s6g att en inhemsk industri utvecklades
vilket skulle innebära att tullhöjningen inte i sin helhet
kunde övervältras pb konsumenterna.

Vidare gjordes i debatten en sammankoppling med det förslag
till ökad automobilskatt som förelag i form av en proposition.
En med 10% ökad tull p6 färdiga bilar motsvarade med den
omfattning som den aktuella importen hade, 4-5 miljoner kronor
arligen som behövdes för ökat vägunderhåll. Bilägarna kunde
inte undgh denna merutgift, men om den togs ut i form av ett
temporärt ökat tullskydd, skulle framväxten av en inhemsk
industri gynnas.

En invändning mot en uppfostringstull som framförts till
reservanterna var att tullen när den väl införts var svår att
avskaffa igen. Mot detta anfördes att man med "...skärpa fram-
hållit för de närmast intresserade industrierna, att så givet-
vis mdste ske" och att ".. .de [hade] då försäkrat oss, att
blott de [fick] denna tid pb sig, an[såg] de sig ha hunnit så
langt, att de nått den konkurrenskraft, som man med den
förhöjda tullen [velat] ernå" (A.K., s. 16).
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1 första kammaren var det bevillningsutskottets vice ordföran-
de representanten för bondeförbundet Professor Wohlin som in-
ledde kritiken mot reservanterna. Enligt denne gällde frågan i
föreliggande fall "...huruvida man [bordel genom en generell
tullförhöjning på automobiler stödja u nystartat företag i
Sverige" (F.K., s. 11). Ett argument för en tullförhöjning som
framförts var att denna åtgärd var av generell natur och kom
hela bilindustrin till del. Beläggningen av fabrikerna i
Tidaholm och Södertälje var enligt inhämtade upplysningar
sådan '... att det disponibla utrymmet för driften praktiskt
taget fullständigt utnyttjatdes]  “. Även om det ekonomiska
resultatet inte var tillfredsställande pågick dock driften och
det skulle leda till ‘... rätt egendomliga konsekvenser, om man
med hänsyn till en industri, som ha[del det så ställt, skulle
skrida till en avsevärd höjning av tullskyddet". Det var inte
dessa båda fabriker som frågan gällde utan istället "...den
nystartade fabriken i Göteborg för tillverkning av svenska
personautomobiler". Hade inte denna "...fabrik tillkommit, sa
skulle väl ingen här i riksdagen fallit pb den idén att yrka
tullförhöjning p6 automobiler".

Wohlin frågade om en tullförhöjning var rätta vägen att stödja
den nya industrin och borde detta företag överhuvud taget
stödjas av staten. De stora svenska specialfabrikerna inom den
mekaniska verkstadsindustrin hade utvecklats till världs-
industrier I(... företrädesvis och i främsta rummet p6 grund av
geniala svenska uppfinningar, dessutom p6 grund av tillgången
Pa utmärkt svenskt kvalitetsmateriel, skickliga svenska
arbetare och utmärkta arbetsledare". De åsyftade industrierna
t ex telefon- och motorindustrin hade inte baserat sin
uppkomst och utveckling p6 något nämnvärt tullskydd.

Enligt Wohlin var det "...ett vanskligt försök, när man
tro[dde] sig kunna, sa pass sent som tio eller femton år efter
Förenta Staternas framträdande pb världsmarknaden, upptaga en
svensk exportindustri av personautomobiler i större
omfattning". En svensk personbilsindustri skulle när den nått
sin fulla utveckling kunna producera ungefär samma mängd pa
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ett ar som Fbrenta Staterna producerar under en dag. Förenta
Staterna hade ett enormt försteg och man fick inte "...i sin
entusiasm för nya svenska specialindustrier [...] förlora de
praktiska och ridgott dämpande synpunkterna ur sikte". Det var
enligt talaren ett mycket djärvt företag att 1927 i konkurrens
med de stora länderna i det lilla Sverige försöka skapa en
inhemsk tillverkning som till väsentlig del var "...baserad pd
export till ett visst transoceanskt land vars inre
forhallanden och möjligheter att mottaga denna export icke
kunna av någon här närvarande med nbgon grad av visshet
bedömasn3. En uppfostringstull under fem ar skulle betyda en
merbelastning av bilismen på ca 20 miljoner kronor. Denna
uppoffring var för stor för ett projekt med en sa pass oviss
framtid varför en tullhöjning inte var att rekommendera.

Enligt Wohlin var det vidare kapital och inte tullskydd som AB
Volvo behövde och detta skulle inte tillskjutas av staten d6
enskilt kapital fanns tillgängligt för affärsmässiga projekt.
Visade det sig att företaget inte hade den bärkraft och de
framtidsförutsättningar, att det kunde attrahera kapital av
den enskilda finansvärlden, skulle det vara en "...ganska stor
risk att engagera statsverket i ett sddant företag". Erfaren-
hetsmässigt hade dessa ingripanden varit mindre lyckliga. Om
Volvo hade den “... framtid pd världsmarknaden, som det för
ögonblicket tro[ddel sig äga, [borde det] fd kapital för
utvidgning av sin drift p6 enskilt hall och under ekonomiskt
sunda former" (F.K., s. 31). Enligt Wohlin var det ocksa en
illusion att tro att en tullhöjning skulle bli temporär.
Starka krafter skulle verka för att tullen behölls när det väl
en gang införts. En tullhöjning skulle öka transportkost-
naderna för bl a jordbruket och drabba jordbrukarna eller
konsumenterna. Med den stora betydelse som automobilerna hade
för samfärdseln var det svårt att förorda en allmän
tullhöjning.

För utskottets majoritet talade i första kammaren herr

3 Landet som avsågs var Argentina som angavs som tänkbart
exportland i Assar Gabrielssons planer för Volvo från 1926.



Biörnsson (F.K., s. 14f). Denne ansåg att det aldrig skulle gå
att etablera en rationell svensk bilindustri huvudsakligen
inriktad på den svenska marknaden. Detta sammanhängde med att
den svenska marknaden var "...för liten och för litet
enhetlig". Det företag som legat utskottets majoritet
II . . . närmast om hjärtat" var aktiebolaget Volvo som "...redan
från början tagit sikte på export". Utskottet hade tagit del
av företagets planer som ingivit ledamöterna förtroende,
främst genom att arbetslönerna i Sverige endast uppgick till
hälften eller två tredjedelar av arbetslönerna i USA. De lägre
lönerna innebar att priset pb den färdiga produkten i Sverige
var motsvarande lägre för varor )I... framställda under i övrigt
samma villkor, till exempel kullager". Även om planerna i sig
verkat övertygande satte talaren dock större tilltro "...att
ett av vårt lands framgångsrikaste exportföretag [...] i denna
industri investerat ett belopp av 1 miljon kronor". Att
ledningen i SKF, som visat sig så omdömesgill i ekonomiska och
tekniska ting, trodde på Volvos framtidsmöjligheter borgade
för projektet.

Vägledande för utskottsmajoriteten att förorda "...statshjälp
i form av en kapitalinsats" hade varit att de "...blivit
övertygade om att man först om och i den mån man kan få upp en
fabrikation för avsättning av bilar i stor skala kan få fram
tillräckligt billiga och konkurrensdugliga bilar". Det fanns
ett gemensamt intresse för företaget och staten att Volvo
snabbt nådde en stor produktionskapacitet. Företaget skulle f6
en '1.. .billigare produktion, bättre ekonomi eller större
konkurrenskraft" och ur statens synpunkt skulle vinnas "...ett
mycket snabbare avverkande av arbetslöshet än vi eljest skulle
kunna räkna med från denna industri". Av principiella skäl
borde staten därför inte avhålla sig från att göra en
kapitalinsats i företaget.

Volvo förfogade över ett "bottenkapital" på 1 miljon kronor
vilket räckte för en planerad produktion av 1.000 bilar under
det första året. För att komma upp i en tillverkning av 6.000
- 8.000 bilar, som ansågs vara ‘1.. .det minsta antal, vid
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vilket man kan fullt utnyttja massfabrikationens fördelar",
krävdes betydligt mera kapital. Björnsson ansag att det
II . . . utan tvivel [var] ett djärvt initiativ" och att mycket
kunde hända som rubbade de beräkningar som lag till grund för
det nystartade företaget. Skulle i ogynnsamma fall statens
kaptialinsats g6 förlorad skedde det inte "...alldeles utan
nytta". Talaren var ‘.. .övertygad  om att, om ett insatskapital
p6 2 miljoner kronor i ett företag sådant som detta skulle g6
förlorat, hade det för bekampandet av arbetslösheten gjort
mera nytta än om samma belopp hade offrats pb improduktiva
kostnader för den vanliga arbetslöshetspolitiken".

En ökad tull skulle enligt Björnsson närmast innebära att den
existerande bilindustrin fick bättre räntabilitet p6 det ned-
lagda kapitalet men inte medverka till att det skapades en
exportindustri. Gabrielsson hade för utskottet förklarat att
han II... tyckte mycket bra om tull, shframt han bara sl[appl
ifrdn den efter tre år" (F.K., s. 27). Talaren trodde inte att
någon kunde ge bindande försäkran att så skulle ske, i
synnerhet inte om den sågs som ett alternativ till en bilskatt
som reservanterna tänkt sig.

För regeringen talade finansminister Lvberq som för egen del
inte trodde "...att det i fråga om den svenska bil-
fabrikationen förel[dg] ett sddant exceptionellt undantags-
fall, da en direkt statssubvention [borde] förekomma och
[kunde] försvaras" (F.K., s. 19). Tanken pd en mera ingdende
utredning om detta avvisades. Han ville heller inte
sammankoppla en tullhöjning med en ökad skatt pb automobiler
som högerreservanterna gjorde. Detta skulle innebära att man
övergav det nuvarande systemet för beskattning, som baserades
” . . .Pa vad som dock är den bästa mätaren för
vägkostnadsbelastningen till följd av motortrafik, nämligen
bränsle och hjulringar". Reservanterna hade inte presenterat
nagon utredning som styrkte att en ökad tu11 skulle
0, . . . framkalla en lönande export och storindustri inom Sverige

II. . . . Statsrådet betvivlade att detta var möjligt och anslöt
sig till den II... nedslående exposé av de faktiska för-
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hållanden, som nyss lämnats av herr Wohlin och som tyvärr nog
torde vara riktig". Effekten av en ökad tull skulle främst bli
U . . . att köparna av motorfordon [fick] betala nästan dubbelt så
mycket tull som hittills för att skaffa sven[s]ka tillverkare
[avI automobiler eller automobildelar en sannolikt mycket
blygsam förbättring i det ekonomiska utbytet av deras till-
verkning, om man jämför förbättringen med de fyra miljoner
kronor om året, som det skulle kosta trafikanterna".

Handelsminister Felix Hamrin (A.K., s. 30f) hade i statsrdds-
protokollet antecknat att den föreliggande propositionen inte
borde föreläggas riksdagen. Han ansåg att det förslag till
tulltaxa som förelagts riksdagen var en klart protektionistisk
skyddsåtgärd genom att den "...premiera[de] en viss industri
med ett visst antal arbetare genom att avstå en del av de
inkomster, som staten skulle ha i tull, om varan i färdigt
skick importerats till landet". Förespråkarna för en
sammansättningsindustri hävdade att det genom denna åtgärd
skulle vara möjligt att bereda avsättning för svenskt
material, men för detta fanns enligt handelsministern inga
garantier och av olika uttalanden att döma skulle omfattningen
av detta bli mycket begränsad. 1 England hade
sammansättningsindustrin tvingats "...att i ganska stor
utsträckning använda engelskt material och inom landet
tillverkade delar, men här ha[del man icke ansett sig kunna
göra sa". Även om det var möjligt att en del av de besparingar
som bilföretagen gjorde om en sammansättningsindustri kom till
stand skulle tillfalla konsumenterna, ansåg Hamrin inte att
detta motsvarade den uppoffring som gjordes från statens sida
i form av förlorade tullinkomster. Hamrin var skeptisk till en
utländsk investering och förordade istället en satsning på en
inhemsk industri:

Vi inbjuda utlandet att frakta hit de utländska bil-
delarna och sammanfoga dem under utländsk ledning, med
hjälp av utländskt kapital, under utländska verkmästare
men med svenska arbetare. Men en vacker dag, sedan det
skapats en sådan industri, befinns det kanske vara för-
delaktigare att flytta densamma till ett grannland. Man
genomför då en enkel omorganisation, och sa st&. vi där
med denna tullrubrik men med tomma verkstäder.
(A.K., s. 33).
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Med tanke pa de allvarliga försök som samtidigt gjordes frdn
enskilda intressenters sida att skapa en svensk personbils-
industri ansåg statsradet "... att tidpunkten icke [kunde] vara
olyckligare vald än den nuvarande" för att gd in för det före-
slagna systemet. Han hänvisade till att Järnkontoret aret
innan, i samband med ett förslag om sänkning av vissa
tullavgifter för att främja uppkomsten av en sammansättnings-
industri, uttalat:

. . . att en dylik sänkning skulle minska utsikterna för
etablerandet av en självständig biltillverkning inom
landet. Den redan nu svara konkurrensen bleve därigenom
ändå kraftigare och, enär det för landet i alla avseenden
bör vara fördelaktigare att söka uppmuntra en verklig
fabrikation av färdiga bilar, vore att beklaga, om motionen
vunne riksdagens gehör.
(A.K.,  S. 3 4 ) .

Handelsministern beklagade att man inte kunde enas kring nagon
framkomlig linje utan var splittrad. Detta skulle leda till
att ingen åtgärd vidtogs för att hjälpa den nystartade
industrin, II... som verkligen kunde gagna landet och folket med
hänsyn till arbetslösheten, med hänsyn till behovet av ökad
produktion och med hänsyn till det önskemålet, att svenskarna
även pd detta område borde i ndgon man bli självförsörjande".

vilket som är nödvändigast och
näringslivets behov". Det var n
man [kunde] bringa framgång
automobilindustri, som tillverka
den, som tillverka[de] bra nog

Flera talare stödde reservanterna och menade att ett ökat
tullskydd skulle gynna uppkomsten av en inhemsk automobil-
industri. Dock förordades generella dtgärder och talarna
motsatte sig det av utskottet förordade ensidiga stödet av
Volvo. Berr Rune (F.K., s. 16) ansåg att om man överhuvud
taget skulle uppmuntra automobilindustrin borde man "...tillse

lämpligast för landets och
. . . nyttigare att se till att

och förkovran för den
[de] lastautomobiler, än för
eleganta personautomobiler".

Även om båda industrierna hade sitt intresse kunde det icke
I, . . . vara lämpligt att koncentrera sig enbart på den nya
fabriken i Göteborg och framförallt icke att ge den
statsunderstöd i nagon form". 1 försöken att upamma en inhemsk
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automobilindustri var en tullhöjning att föredra då man
därigenom skulle ".. .gynna alla tre industriföretagen ungefär
i samma mån". Även om de gamla industrierna som tillverkade
lastbilar nu gick för fullt, skulle de med stöd av en
uppfostringstull kunna utvidga sin rörelse och fa ökad
konkurrenskraft. Det var viktigt att tillverkningen kunde
bedrivas i "...något sa när stor skala...", vilket var
II . . . rätt svårt i ett land med så liten hemmamarknad". En
utvidgning av dessa industrier skulle inte innebära ndgon
I . . . massproduktion, men [del skulle htminstone kunna betydligt
öka sin tillverkning".

Mdnga argumenterade för att det förelåg goda möjligheter att
sätta ingång en inhemsk tillverkning av personbilar under för-
utsättning att den fick erforderligt tullskydd under ett upp-
byggnadsskede. Herr Boman (F.K., s. 29) anförde att den
nystartade Volvofabriken "... framkallat ett synnerligen stort
intresse hos alla i utskottet, som hört redogörelsen för dess
planläggning . ..u. 1 motsats till Wohlin, som ansåg att det
var ett djärvt företag att 1927 försöka etablera en med de
amerikanska företagen konkurrerande inhemsk tillverkning,
ansåg han att det var först nu som verkliga förutsättningar
förelag att lyckas med ett sådant projekt.

Det var icke möjligt, när bilindustrin var ny, och da ut-
vecklingen varje ar kom med nya och viktiga förbättringar,
som gjorde bilarna ändamålsenligare, och då tillverkningen
genom den ökade konsumtionen dr efter dr kunde ökas så
valdsamt, som man kan läsa ut av den importstatistik, som
finns dtergiven här i utskottets betänkande. Men nu tror
jag, att man kan anse, att för en normalbil har man nu ut-
bildat en viss typ, och därför vagar jag påstå, att
Sverige har vissa förutsättningar att med framgdng kunna
taga upp en dylik tillverkning - ja t o m en sddan
tillverkning, att den kan drivas så billigt, att den kan
arbeta för export.
(Boman F.K., s. 30).

Genom att projektet stöddes av synnerligen förfarna män som
hade ".. .kännedom om verkstadsindustrin över hela världen . . .
fanns det dock vissa sannolikheter för, att företaget skulle
kunna sia igenom och lyckas". Genom en höjd tull skulle möj-
ligheten att f6 en större del av den svenska marknaden öka och
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risken minskas.

1 debatten fick de som ivrade för att genom en tullhöjning
uppnd en väsentligt utökad tillverkning i de gamla företagen
kraftig kritik från bl a Ernst Wigforss och Wohlin. Wiaforss
(F.K., s. 21) framförde att upplysningar frdn de existerande
företagen visat, "...att den utvidgning av lastautomobil-
industrin, som det [kunde] bli tal om, [var] av synnerligen
blygsamma proportioner". Den var sa liten att han inte trodde,
II . . . att herr Rune skulle vara villig att för den sakens skull
bryta mot sina principiella frihandelsasikter". Wigforss
trodde heller inte p& att en uppfostringstull var den rätta
vägen att få till stdnd en svensk personbilsindustri. Här
förelag ett missförstånd om man trodde att det med hjälp av en
tull skulle gd att bygga upp en tillräckligt stor skyddad
marknad i Sverige. Svenska personbilar skulle inte "...kunna
tillverkas med ekonomisk vinst, om de bara skulle försäljas i
den lilla skala, som den svenska marknaden erbj[öd]". En
tillräcklig volym skulle endast kunna nås om "...vi här i
Sverige ville nöja oss med personautomobiler av en enda typ
och sdlunda utestänga alla andra automobiler, sa att varje
svensk, som vill ha en bil, mdste köpa en Ford, en Chevrolet
eller en Volvo . ..II. Detta var en orimlig tanke och
förutsättningen för att man med statsmakternas hjälp skulle
stödja en svensk industri mdste vara att bilarna väsentligen
skulle kunna säljas pb världsmarknaden. Enligt Wigforss var
det ingen tvekan om att detta var ett djärvt företag. Om man
nu var tveksam till om II... ett understöd [kunde] sätta igdng
en svensk personbilsindustri för export, [skulle] man inte
tillgripa denna väldiga apparat...", som ett temporärt ökat
tullskydd innebar, II.. .utan taga det minsta medlet, nämligen
statssubvention". Volvo önskade en ökad tull under några ar
för att u... taga ut av de bilar, som [såldes] pb den svenska
marknaden . . . ett par miljoner, som man [kunde] riskera i
företaget, medan industrin bygg[des] UPP" (F.K., s. 35).
Staten skulle i detta enstaka fall genom att tillstyrka två
miljoner kronor med små medel kunna hjälpa Volvo istället för
att tillgripa den omfattande åtgärd som en temporar
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tullförhöjning skulle innebära.

1 debatten anknöt flera talare till vad representanter för
bilföretagen framfört inför utskottet. Bl a hävdades att
representanterna för Scania Vabis och Tidaholmsbolaget ansett
att de strängt taget inte hade någon nytta av en tull under-
stigande 30%. Vidare hade II... chefen för Tidaholmsföretaget p6
direkt frdga, huruvida man kunde klara sig utan nbgon tull-
förhöjning, yttra[tl: nog klara vi oss alltid" (Björklund
A.K., s. 29). Men om riksdagen höjde tullen pa bilar
II . . . skulle detta naturligtvis vara synnerligen angenämt för
industrin...".

Många hänvisningar görs till vad Assar Gabrielsson sagt inför
bevillningsutskottet och det är uppenbart att hans föredrag-
ning gjort stort intryck p6 flera av ledamöterna. 1 andra
kammaren framfördes att "... enligt de upplysningar, som inom
utskottet lämnats av direktör Gabrielsson, som väl är den
drivande kraften inom företaget, skulle det med ett kapital av
mellan 2 och 3 miljoner kronor vara möjligt att få till stånd
denna automobilindustri utan något som helst tullskydd"
(Olsson i Golvesta, A.K., s. 24 f). Senare i debatten anfördes
att Gabrielsson, II...uttala[t]  inför bevillningsutskottet, att
tullförhöjning vore det sista medel, som han för sin del ville
vara med om, emedan en dylik [icke?] tidsbegränsad tull ovill-
korligen skulle komma att skada hans företag; han hade näm-
ligen lagt upp tillverkningen på det sättet, att industrin
skulle bli en exportindustri" (Björklund, A.K., s. 29).
Gabrielsson hade vidare meddelat utskottet att när fabriken
kom *.. .upp i sin fulla utveckling om 3 eller 4 ar, [skulle]
man uppna en tillverkning av ungefär 8 000 bilar om aret. Av
dessa skulle cirka 65% g6 till export och 35% användas inom
landet" (Björklund, A.K., s. 38).

Av vad dessa talare uppgivit att Gabrielsson yttrat när han
presenterade sina planer inför utskottet, framskymtar en viss
tveksamhet mot att en ökad tull skulle vara det medel som
borde tillgripas för att hjälpa den nya industrin. Att
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Gabrielsson inte avvisade ett ökat tullskydd framgar av
följande yttrande som uvlander erinrade sig att Gabrielsson
yttrat; "Jag hoppas, att utskottet icke skickar mig till något
annat utskott för vidare utredning d6 andra vägar än tull
knappast tyckes vara framkomliga" (A.K., s. 41 f). Gabrielsson
hade enligt talaren framhallit att det genom denna åtgärd
skulle vara möjligt "...att snart f6 tillverkningen inom
ifrågavarande industri UPP till en omfattning, som vore
onskvard  ur synpunkten av att snarast möjligt priset CI
automobilerna kunde nedbringas, varigenom konkurrensen med
utländska bilföretag bleve bättre awågd".

En av ledamöterna, Rune, anförde att dd han i utskottet
uttryckt en mening bemötts av herrar Wigforss och Björnsson
med följande påstående; "Ja, du har icke varit med och hört
disponenten för Volvo! Hade Du hört honom, hade du aldrig
kunnat tänka och resonera pb detta vis!". En phtaglig irrita-
tion kan märkas hos denne talare när han medgav "...att den
har märklige disponenten for Volvo icke har varit och talat
med mig - det kan hända, att det är därför jag vet sa litet -
men jag vågar för min del pasta, att han icke kunnat omvända
mig i alla fall" (Rune, F.K., s. 34).

Biksdaaen (Riksdagens skrivelse, 1927, Nr 145) beslöt att
bibehhlla en tull pa 15% p& II... automobiler och delar därtill,
ej särskilt nämnda . ..” och höjde tullen pd "För tillverkning
av automobiler avsedda delar och tillbehör med undantag av
underreden och karosserier" frdn 10 till 12%.
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6. Pressröster om bilindustrin

Samtidigt med att Riksdagen under vdren 1927 behandlade ett
eventuellt införande av skyddstullar för den svenska bil-
industrin skrevs om denna fråga i pressen. 1 Stockholms
Dagblad förekom ett antal artiklar där experter och olika
representanter för bilindustrin och branschorganisationer
framförde sina synpunkter. Frågan togs även upp i den övriga
pressen men då olika representativa synpunkter kom fram i den
belysning av frågan som gavs i Stockholms Dagblad görs ingen
uttömmande genomgang av den samlade pressen.

Upptakten till artikelserien var en intervju med den i
bilkretsar välkända profilen Inaeniör Gustaf L.M. Ericsson
(Stockholms Dagblad, 23 mars 1927, s. 1). Denne hade redan
1905 startat en fabrik pd Liljeholmen i Stockholm där ett
antal bilar monterades av importerade delar. Ericsson var
vidare knuten till K.A.K. som bilexpert. Rubriken för artikeln
"En svensk bilindustri möjlig för 10 ar sedan. Idag är det för
sent" antyder att Ericsson sällade sig till dem som var skep-
tiska till en svensk bilindustri. Han ansåg att den främsta
anledningen till att försöka skapa en inhemsk personvagns-
industri var att man därigenom kunde bereda den svenska
industrin arbete "...ty något egentligt behov av en sddan
industri finnes icke, vi kunna knappast tillverka billigare
och bättre bilar än dem vi nu äro i tillfälle att köpa". Att
införa ett tullskydd pa bilar för att lösa undersysselsätt-
ningen i industrin kunde dock inte vara en lämplig lösning.
Svårigheterna att få igång en lönande biltillverkning i
Sverige var mycket stora; för konsumenterna skulle bilarna
fördyras och den valda uppläggningen med en decentraliserad
tillverkning ifrågasattes.

De länder som nu ha en blomstrande bilindustri ha fätt ett
for stort försprång. De kunna bygga pd decenniers erfaren-
heter både ifråga om materialproblemet och verkstads-
maskiner. De ha byggt ut fulländade verkstads- och för-
säljningsorganisationer, allt saker som äga en utomordent-
lig betydelse. Det kan aldrig vara en klok dtgärd att sb-
som man tänkt sig transportera delar till en bil langa
sträckor för att plocka ihop dem. 1 Amerika söker man ju
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t o m göra alla tänkbara knep för att förbilliga trans-
porterna inom verkstäderna. Att pä konstlad väg få fram
denna industri genom att höja tullarna kan ej vara
riktigt. Bilen har dock nu hunnit bli en nödvändighets-
vara, som ej i onodan ma fördyras.
(Stockholms Dagblad, 23 mars 1927, sid 32).

Det var för sent att nu skapa en inhemsk bilindustri och dt-
gärder skulle ha satts in tidigare. "Om den svenska bil-
fabrikationen för 10 dr sedan hade fått det stöd, som man nu
vill giva en tänkt ny bilindustri, skulle vi säkerligen nu
haft en blomstrande och konkurrenskraftig bilindustri".

Däremot ansåg Ericsson att det i Sverige fanns förutsätt-
ningar för en lastvagnstillverkning.

En annan sak är att det i Sverige finnes en marknad
för inhemska lastbilar. En personbil behöver inte vara sa
gedigen i alla delar. För dessa bilar är det modets
nycker, som i stor utsträckning bestämma aldern. Kvali-
teten blir åtminstone delvis en andrahandssak. Med en
lastbil är förhållandet ett annat, Det finns säkerligen
inga bättre lastbilar än de svenska av Tidaholms eller
Scania-Vabis tillverkning. En engelsman fällde en g6ng
det yttrandet att bilarna frdn Scania-Vabis utgjorde
lastbilarnas Rolls Roycemärken.
(a.a.1

Senare kom Ericsson att samarbeta med Volvo beträffande fram-
tagningen av en strömlinjeformad experimentbil.

Direktör &nos Kruse i Sveriaes Maskinindustriföreninq  uttalade
att Sverige hade många förutsättningar för en automobil-
industri och att en temporärt ökad tull verksamt skulle bidra
till dess uppkomst. (Stockholms Dagblad, 24 mars 1927, s. 5,
31). De argument som framförts i olika remissvar i samband med
riksdagsbehandlingen återkommer i artikeln. Den svenska
maskinindustrin, som under kriget moderniserades och utvid-
gades för att möta de stora krav som då stålldes, hade
drabbats mycket hart av lågkonjunkturen i början av 20-talet.
Depressionen nådde sin botten i april 1922 och därefter hade
efterfrågan sakta stigit men ännu "...ingalunda nått den
omfattning, som motsvara[de] den utvidgade svenska maskin-
industrins produktionsmöjligheter, och de flesta av
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fabriksföretagen s[åg] sig allt fortfarande om efter nya
arbetsuppgifter". De skulle därför välkomna en utbyggd
bilindustri. Kapitalbehovet för en omfattande bilindustri hade
reducerats genom det standardiseringsarbete som bedrivits i
Sverige. Genom de toleransbearbetningsmetoder som fastställts
kunde numera olika delar till en och samma maskin tillverkas
vid olika företag "...utan att den erforderliga passningen
delarna emellan behövIde  äventyras". Detta innebar att en
bilindustri inte behövde sammanföras till ett enda komplex
utan att delarna kunde tillverkas av befintliga företag med
ledig kapacitet. "Nhg[on] större nyanläggning enkom för
tillverkandet av automobildelar behöv[d]es sålunda ej, ett
förhållande, som icke tidigare förelegat utan som tillkommit
genom standardiseringsarbetets utveckling".

Direktör Hans Osterman, återförsäljare i Stockholm för General
Motors, hade redan 1919 framfört, vilket enligt honom också
bekräftades 1920 (i samband med Thulinverkens misslyckande),
II . . . att enda möjligheten att skapa en svensk bilindustri vore
att få ett samarbete med en utländsk automobilfabrik och
sammansätta dess vagnar i Sverige* (Stockholms Dagblad, 17
mars 1927, s. 5). Osterman  hade underhandlat med amerikanska
och italienska fabriker, “.. .men de voro vid denna tidpunkt ej
beredda att taga det steg, som var nödvändigt". När en samman-
sattningsindustri  väl kommit igång "...skulle den automatiskt
komma in p6 den bogen att den toge de delar, som med fördel
kunde tagas från Sverige, från svenska stalverk, svenska
mekaniska verkstäder etc". Med denna uppläggning skulle
bilarna bli billigare och en industri skapas, "...som ar frdn
ar ökade de delar av enbart svensk tillverkning som inginge i
fabrikationen av densammas vagnar". Osterman  ansdg att det
skulle vara omöjligt att f6 till stdnd en bärkraftig svensk
personbilsindustri. Det skulle inte g6 att finna personer som
var villiga att satsa nödvändigt kapital och inga ledande män
skulle vara "...villiga att insätta sin kapacitet p6 en
uppgift, som [var] dömd till att spela en underordnad roll".
Den svenska allmänheten skulle inte acceptera en fördyring av
ett viktigt transportmedel med en ökad tull "...för att stödja
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en viss dödfödd industri".

För den svenska bilindustrins räkning uttalade sig direktör G.
kndma_& i Scania Vabis och direktör J. Källander i Tidaholm
(Stockholms Dagblad, 30 mars 1927, s. 4-5). Scania-Vabis hade
vid sidan av lastbilar och bussar tidigare även framställt
bdde större och mindre personbilar. Företaget hade "...allt
efter som behovet av bilar i Sverige växte och utvidgades
[ . . . ] koncentrerat verksamheten till att omfatta blott den i
prishänseende bästa delen av marknaden". För större lastvagnar
och bussar hade amerikanarna inte utvecklat motsvarande mass-
produktion som gällde för personbilar. För mindre lastvagnar
däremot var priset sämre. De båda företagen mötte emellertid
även pd de större vagnarna konkurrens, "...nämligen  med sddana
av lägre kvalitet, vartill kom [ ] att vagnar av mindre
lastkapacitet ofta utbj[öds] för en högre kapacitet än de
egentligen [var] konstruerade för". Det inhemska behovet av
större vagnar var begränsat och uppgick endast till ca 400 à
500 vagnar årligen. Därav svarade Scania-Vabis för ungefär
hälften och återstoden delades mellan Tidaholm och
importörerna. Den begränsade marknaden och det tryckta läget
gjorde "...att det icke uPPst Lod1 ndgon vinstmarginal".
Därtill fordrades att tillverkningen ökades och utvidgades
till att omfatta ett större antal typer och närmast till hands
lag då mindre lastvagnar av vilka det förelag ett ganska stort
behov. För detta behövdes det ett kapitaltillskott och "...en
tullförhöjning skulle skapa förtroende för den svenska
bilindustrins bärkraft och stimulera till kapitalinvesteringar
i densamma". Med ett rimligt tullskydd "...skulle säkert
bilindustrin återvinna kapitalets förtroende". Ett ökat
tullskydd skulle sannolikt även innebära att tillverkningen av
personbilar blev lönande. Lindmark ansag att det var lyckligt
att dela UPP tillverkningen av olika bilsorter mellan
företagen och det fanns alla skäl anta, "...att även Volvo med
hjälp av en tullförhöjning sk[ulle] få framgång". Det var dock
inte troligt att en utländsk sammansättningsindustri skulle ge
upphov till någon större tillverkning av bildelar i Sverige.
Erfarenheter från andra länder visade också att dessa företag
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kalkylerade så, "...att de uppkomna vinsterna inte skulle
komma till synes här i landet".

Enligt direktör Källander var den biltillverkning som pdgick
vid Tidaholm och Scania-Vabis möjlig därför att kunderna satte
värde p6 en kvalitetsvara och i många fall även drevs av
0 . . . patriotiska bevekelsegrunder...". Med ett rimligt tull-
skydd "... skulle utan tvivel icke bara en utan flera fabriker
sätta igäng tillverkning även av personbilar, och skulle
sannolikt skaffa sig avsättning icke blott p6 den svenska
marknaden, utan även p6 vissa hall i utlandet".

1 en intervju framförde Assar Gabrielsson att Volvo behövde
ett tullskydd för att komma igång (Stockholms Dagblad, 31 mars
1927, s. 4). En höjning av tullen från 15 till 30% skulle inte
medföra ett ytterligare 15 procentigt pålägg på de importerade
bilarnas pris. Tullen beräknades p6 importvärdet och det gick
heller inte att bortse ifrån det inflytande pb prisnivdn som
forekomsten  av en inhemsk industri kunde ha. Enligt
Gabrielsson var den svenska marknaden "en fet bit" för ut-
landets bilindustri och det kunde ifrågasättas om inte "...den
fordyring, som en ökning av tullen beräkna[des] medföra, upp-
vagdes av det prisförbilligande, som en inhemsk tillverkning
tvingaLdel, den utländska konkurrensen till". Gabrielsson
bemötte i intervjun även dem som tvivlade pb möjligheterna av
att etablera en bärkraftig svensk personbilsindustri. Det var
emellertid inte möjligt eller lämpligt att i en kort intervju
redovisa alla skäl som talade för projektet. Han kunde dock
försäkra, "... att det mest minutiösa arbete ha[del lagts ned
p6 att förbereda den tillverkning av svenska personbilar, som
upptagits av aktiebolaget Volvo". Enligt Gabrielsson var
" . . . problemet [ ] till alla delar i minsta detalj undersekt
och programmet befunnet hallbart".

Serien kring den svenska bilindustrin avslutades med ett ut-
talande av direktor Huao Hammar i Götaverken som presenterades
som "...en av vårt lands framgdngsrikaste och mest
framträdande industrimän (Stockholms Dagblad, 2 april 1927) ".
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Denne var mer reserverad till tanken pd en svensk
personbilsindustri. De tekniska förutsättningarna var
gynnsamma men beträffande de rent affärsmässiga delarna var
det svarare att yttra sig. Hammar trodde dock "...att även
dessa [var] för handen" och kunde dtminstone "...inte finna
att motsatsen skulle vara fallet". Att Volvo inriktade sig pb
export innebar att det var baserat pb sunda principer. Däremot
ifrågasattes lämpligheten av ett ökat tullskydd om den svenska
bilindustrin planerade för ett större exportprogram. Vid
export mdste industrin möta den utländska konkurrensen,

0, . . . som otvivelaktigt skulle tvinga till en mer eller mindre
tydlig[  ] dumpningspolitik, för vilken svenska folket, när
allt kommer omkring, skulle få betala fiolerna". Mot denna
bakgrund ansåg han att det inte förelåg nagon förutsattning
för en ökad tull.
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7. Heckscher och Gabrielsson om uppfostringstullar

1 en artikel i Dagens Nyheter behandlade Professor Eli
Heckscher frågan om uppfostringstullar inom bilindustrin
(Dagens Nyheter, 21 mars 1927, s. 5). Han framförde att en
förutsättning för att införa en uppfostringstull var att den
omgärdades med tillräckliga garantier för att inte
permanentas. Även om ett ökat tullskydd skulle skapa företag
som var bärkraftiga utan ett tullskydd uppstod nästan
undantagslöst vid deras sida andra som behövde tullen för sin
existens. Gick det å andra sidan inte att skapa en bärkraftig
industri skulle starka krafter verka för att behålla
tullskyddet för att inte "offra" det nedlagda kapitalet och de
arbetstillfällen som skapats i den misslyckade verksamheten.
Om bilindustrin skulle stödjas var ett direkt stöd via
statsbudgeten att föredra framför ett indirekt stöd via höjda
tullar. Detta skulle "...ha fördelen att icke, sdsom
tullskyddet, verka prisstegrande, utan i stället prissänkande
och därmed stimulerande för användningen av automobiler, medan
tullskyddet [höll] den tillbaka".

Enligt Heckscher var det emellertid tveksamt om en svensk bil-
industri skulle uppmuntras. Han menade att; "Den nya industrin
skulle betyda en ytterligare ökad splittring i den svenska
verkstadsindustrin, vars mdngsyssleri och därav följande oför-
måga att driva produktionen i stor skala redan nu efter allt
att döma äro betänkliga". Understödet skulle främst komma att
betalas av exportindustrin och den ökade självförsörjningen g6
ut över pappersmasse-, pappers- och trävaruindustrierna av
vilka de "...förstnämnda sannolikt [var1 de mest framtids-
dugliga i vårt land". Det fanns inga "...rimliga skäl för
behovet av just en automobilindustri i Sverige med mindre än
att en sådan också visaIde] sig lönande". Det var för en
nationalekonom svårt att uttala sig om en automobilindustri
var lämpligare för landet än en del existerande
verkstadsindustrier. En förutsättning mdste dock föreligga
I, . . . nämligen att industrin dr[evs] i tillräckligt stor skala",
vilket för Sveriges del med nödvändighet innebar en export.
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Ett villkor för detta var att den nya industrin fick
tillräckligt laga priser så att den kunde "...upptaga tävlan
med andra länder pb neutrala marknader". Om detta inte var
möjligt att uppnå frdn början kunde Heckscher "...tänka sig
ett årligt, avtagande understöd under några få år, låt oss
säga högst tre, tills produktionen hunnit nå erforderlig
omfattning för att bliva exportduglig". Med tanke pd den korta
tidsperiod som det gällde var det enligt Heckscher "...svbrt
att forsta varför icke privata kapitalister och kredit-
förmedlare skulle vara villiga att ställa de relativt måttliga
beloppen till förfogande - nota bene under förutsättning att
affären verkligen inom loppet av denna korta tid också blev
lönande".

Assar Gabrielsson uttalade sig pb tidningen Ekonomens upp-
maning i en artikel benämnd "Tullpolitik och Automobil-
industrin" (Ekonomen Nr 3, mars 1927, sid 43-44). 1 denna
sammanfattas kortfattat bakgrunden till den proposition som
lagts 1927.

Gabrielsson uttalade att avsikten med propositionen och
motionerna uppenbarligen var II... att uppmuntra den utländska
automobilindustrin att anlägga montagefabriker i Sverige var-
vid väl den förhoppningen knutits att dessa bilmonterings-
fabriker successivt skulle övergå till att använda svenskt
material och svenska delar i sin tillverkning" (a.a., s. 43).
Denna tullsänkning skulle dock "...vara av en högst
tvivelaktig nytta". Även om de 1925 beslutade tullsatserna
bibehölls, skulle enligt Gabrielsson, de största utländska
bilfabrikerna '... och under alla förhållanden en av dem i alla
fall komma att finna med sin fördel förenligt att etablera
sammansättningsfabriker här i Sverige". Det var onödigt att
göra extra uppoffringar för att få till stånd en
sammansättningsindustri i landet då II.. .det betala[de] sig för
en av dessa firmor att komma redan nu".

En olägenhet av tullsänkningen på bildelar var "...att den
tvärtemot vad man avsett säkerligen [skulle] komm[a] att
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omintetgöra för svensk industri att få leverera vissa bildelar
till den utländska sammansättningsindustrin'. Enligt
Gabrielsson hade erfarenheten visat, "...att man vid måttliga
tullsatser i importlandet hellre tillverka[de] samtliga delar
vid moderfabriken för att genom koncentrering av tillverk-
ningen få ned kostnaderna". Det var endast en "...någorlunda
hög tull" som kunde tvinga fram tillverkning av delarna i
avsättningslandet.

Gabrielsson kommenterade även de till riksdagen framförda
motionerna om höjt tullskydd på färdiga bilar frhn 15 till
30%. Motionärerna hade föreslagit en tull utan tidsbegräns-
ning men Gabrielsson valde att diskutera en tidsbegränsad s k
uppfostringstull. Detta skedde i polemik med professor
Heckscher. Denne hade, trots att han icke var avvisande till
uppfostringstullar i allmänhet under förutsättning att de inte
permanentades, bestämt avvisat en sådan tull för den svenska
bilindustrin. Enligt Gabrielsson sammanföll På ett
"...lyckligt sätt Volvos privatekonomiska intressen med det
nationalekonomiska kravet pb en tidsbegränsning av tullen".
Volvo skulle enligt uppgjorda planer i "...slutet av tredje
året fd ett sådant förhållande mellan antalet exporterade
vagnar och inom landet försålda, att det högre pris, som vi
tack vare tullen [fick] ut på de inom landet försålda
vagnarna, börja[del uppvägas av den genom tullen förorsakade
högre framställningskostnad, som vi [fick] för samtliga
vagnar". Därmed skulle II... tullens avskaffande efter tre ar
bliva oss lika angeläget som dess tillkomst nu".

Professor Heckscher hade befarat att den nya industrin skulle
splittra serielängderna i verkstadsindustrin och leda till
"mångsyssleri". Gabrielsson hade en helt motsatt uppfattning
och menade, att om SKF och Separator undantogs, var de företag
II . . . som i Sverige tillverka[de] maskindetaljer i kvantiteter
som komma över l.OOO-talet, lätträknade". Volvo hade
II . . . funnit att en kvantitet p6 1.000 st inom verkstads-
industrin i allmänhet betrakta[des] som något mycket sällsynt
och oftast föranle[dde] uppläggande av nya verktyg och
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metoder, och därvid ha vi ingalunda vänt oss till de sm&
företagen utan till de stora". Om tillverkningen ökades enligt
uppgjorda program och den planerade volymen av 8.000 uppnåddes
efter tre år skulle Volvo "...giva den svenska verkstads-
industrin större tillfällen till massproduktion än denna pd
kort tid [kunde] få pd något annat sätt". Gabrielsson hävdade,
tvärtemot professor Heckschers uppfattning, att den nya
bilindustrin skulle splittra verkstadsindustrin, att denna
II . . . med dess stora avsättningsmöjligheter öppnar minsta
motståndets väg fram mot masstillverkningen för en mängd
företag, som tidigare arbetat mer eller mindre hantverks-
mässigt och att resultatet av vår verksamhet kommer att bli
nedläggandet av en hel del små tillverkningar och
koncentration pb dessa större tillverkningsprojekt*.

1 valet mellan en ökad bilskatt och en höjd tull föredrog
Gabrielsson det sistnämnda. För allmänheten var det likgiltigt
om den ökade belastningen av automobiltrafiken utgick i form
av en tull eller en skatt. En skatt innebar en oplanerad
kostnadsökning för alla tidigare bilägare under det att tullen
blev kännbar endast för de nya köparna. Gabrielsson var över-
tygad ".. .om att en tullförhöjning till 30% under tre år [var]
tillräcklig för framskapandet av en konkurrenskraftig auto-
mobilindustri i Sverige" vilket motiverade denna uppoffring
för de nya bilköparna.
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8. Tulldebatten i sammandrag

Som en sammanfattande översikt av Riksdagens handläggning av
biltullarna presenteras nedan ett kort sammandrag av de
huvudfrågor som var föremål för Riksdagens överväganden liksom
de argument som respektive part anförde för sina förslag.
Vidare redovisas vilket beslut som denna utdragna debatt
mynnade ut i. En mer detaljerad och "livfull" redogörelse har
presenterats i föregående avsnitt där vad som behandlades
under respektive ar utförligt redovisats. Vidare har i ett
avsnitt den debatt som fördes i dagspressen jämsides med
riksdagsbehandlingen refererats.

Argument för och emot en inhemsk bilindustri

Mot bakgrund av den omfattning importen av automobiler fått
och den förväntade expansionen betonades av flera parter
behovet av att bygga upp en inhemsk bilindustri. Två vägar att
uppnå detta - som i stor utsträckning motverkade varandras
syften - drevs samtidigt. En grupp av debattörer framhöll
behovet av att utveckla den svenskkontrollerade inhemska
bilindustrin - i ett inledande skede Tidaholms och Scania-
Vabis tillverkning av lastbilar och bussar - senare främst det
mer omfattande projektet att tillverka personbilar i större
skala som drevs av Assar Gabrielsson. Andra argumenterade för
att stimulera utländska bilföretag att etablera
sammansättningsfabriker i Sverige. En stor del av de till
Sverige importerade bilarna monterades i Dammark och denna
verksamhet borde av sysselsättnings- och handelspolitiska skäl
istället förläggas till Sverige.

Ett sätt att sammanfatta debatten är att säga att den främst
gällde vad som bäst främjade svensk industriell utveckling;
VI . . . en ren[t] inhemsk bilindustri eller en utlandskontrollerad
hopsättningsfabrik?" (Nordlund, 1989, s. 155). AB Volvos
planer var vid 1927 års ridsdag väl kända även om någon
serietillverkad bil ännu inte färdigställts. Det upplevdes
därför av många som olyckligt att i detta läge reducera tullen
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för importerade bildelar för att underlätta etableringen av
utländska sammansättningsfabriker.
Argumenten för att utveckla en inhemsk bilindustri var dels
behovet av bilar anpassade till svenska förhållanden dels att
det utifrån militära beredskapsskäl var önskvärt med en
svenskkontrollerad bilindustri. 1 detta sammanhang anfördes
också den svenska maskinindustrins goda förutsättningar och
kunnande. Samtidigt klargjordes att den historiska
utvecklingen visat att den inhemska bilindustrin under ett
uppbyggnadsskede skulle behöva ett skydd för att kunna hävda
sig mot konkurrensen från de nordamerikanska bilföretagen.
Genom bilindustrins särställning och utländska förebilder
(biltullarna i U.K.) var flera riksdagsledamöter beredda, att
antingen överge en allmänt hallen frihandelsvänlig inställning
och föreslå höjda biltullar, eller att sätta sig
eventuella principiella invändningar mot att
statssubventioner stimulera enskilda industrigrenar
företag.

över
genom

och

Av riksdagsprotokollen framgår att Gabrielssons presentation
av sina planer uppenbarligen gjorde ett starkt intryck på
flera av ledamöterna i bevillningsutskottet. Gabrielsson
argumenterade för en temporärt ökad tull p6 30% pb importerade
bilar, vilket motiverades med att detta skulle möjliggöra för
Volvo att prissätta bilarna sa att det genererade det kapital
som erfordrades för att öka tillverkningen från en planerad
volym pb 1.000 enheter till en volym av 8.000 enheter. Även om
ledamöterna inte var beredda att tillstyrka en tu11 pa
importerade bilar övertygades flera av dem efter Gabrielssons
föredragning om att Riksdagen borde försöka finna andra vägar
för att underlätta företagets finansiering. Även i
riksdagsdebatten var Gabrielssons personlighet och påverkan av
utskottets ledamöter föremål för meningsutbyten.

Förespråkarna för utveckling av en rent inhemsk bilindustri, i
skydd av en ökad tull på färdiga bilar, bemöttes med följande
argument. Vissa avvisade av principiella skäl såväl tullar som
selektiva stödåtgärder för industrin. Detta skulle fördyra för
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konsumenterna och förhindra bilismens utbredning. Ett inhemskt
projekt måste stå p6 egna ben och ha en sådan inneboende
styrka att det förmådde attrahera kapital på marknadens
villkor. Andra ifrågasatte överhuvudtaget behovet av en för
svenska förhållanden utvecklad bil liksom möjligheten att vid
denna tidpunkt i Sverige starta en mer omfattande tillverkning
av personbilar. Det skulle ha varit möjligt för tio år sedan,
men nu hade de amerikanska tillverkarna fått ett sådant
försprång att det var omöjligt att komma ikapp.

Argument för och emot utländska sammansättningsfabriker

De som argumenterat för att förmå utländska bilföretag att
etablera sammansättningsfabriker i Sverige krävde dels minskad
tull p6 importerade bildelar dels förenklad tullhantering av
denna import. Motiven för detta var främst att därmed få till
stånd arbetstillfällen i montageindustrier, men även bereda
svenska järnbruk och den svenska maskinindustrin möjlighet att
utvecklas till underleverantörer. Ett argument som nämndes var
att det p6 sikt ur denna sammansättningsindustri skulle kunna
etableras en kompetens vilken sa småningom även skulle kunna
komma en inhemsk bilindustri tillgodo.

Argumenten mot denna falang var att tullen pa bildelar redan
var lag och att ett gynnande av utländska bilföretag
ytterligare skulle försvara den inhemska bilindustrins möjlig-
heter att hävda sig. Om syftet med att öka skillnaden mellan
tullen pb importen av färdiga bilar och bildelar var att
stimulera uppkomsten av en sammansättningsindustri var det att
föredra om detta skedde genom att tullen pb delar bibehölls.
Detta skulle gynna såväl de svenska bilföretagen som
uppkomsten av en underleverantörsindustri. .Andra hävdade att
de utländska sammansättningsindustrierna endast i begränsad
utsträckning skulle finna att det lag i deras intresse att
använda sig av svenska underleverantörer. Erfarenheterna från
andra länder sades stödja detta pastaende.
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Riksdagens beslut

Resultatet av denna riksdagsbehandling
skede att tullen pa vissa importerade

blev i ett inledande
bildelar sänktes till

10%. När riksdagen 1927 slutligen avgjorde fragan höjdes denna
tullsats till 12% samtidigt som tullhanteringen underlättades.
Nordlund anser att denna ökning av tullen "...med all säkerhet
[var] en eftergift 6t dem som menade att enda skalet för att
tillåta en utländsk bilmontageindustri var om den gynnade
svensk industris avsättningsmöjligheter" (Nordlund, 1989, s.
156).

Efterskrift

Innan fragan om tullbehandling avgjorts beslöt sig General
Motors för att etablera en monteringsfabrik i Sverige. Under
1928 tillverkades ett stort antal personbilar av olika märken
vilket innebar att den konkurrens det nyetablerade Volvo mötte
ytterligare ökade.
Något tullskydd fick inte Volvo och det framgar heller inte av
riksdagsprotokollet att den kom i åtnjutande av något direkt
statsstöd. Indirekt kan det genom beställningar av special-
byggda bilar från t ex Televerket och Vägverket ha givits en
gynnad ställning. Vidare är det troligt att beställningarna
frhn försvarsmakten under andra världskriget starkt gynnade
såväl Volvos som Scania-Vabis efterkrigsutveckling (se t ex
Sahlgren, 1928).

På sikt kan frånvaron av stöd ha varit en av förutsättningarna
för att först Volvo och sedan Scania-Vabis utvecklades till
konkurrenskraftiga industrier av främst lastvagnar och bussar.
Hård konkurrens inom standardiserade produkter från de
amerikanska företagen tvingade dem in i nischmarknader där
närheten till kunden och en flexibel produktionsapparat
gynnade de svenska företagen (se t ex Kinch, 1993). Genom
marknadens begränsning tvingades de på ett tidigt stadium att
söka marknader utomlands och fick på så vis erfarenheter och
kunnande som de kunde tillgodogöra sig i konkurrens med andra
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bilindustrier som internationaliserades senare.

Den brittiska bilindustrin, som i skydd av en 33 1/2% tull
under en viss tidsperiod utvecklades positivt och hölls som
ett föredöme i den svenska debatten, har inte kunnat bibehålla
denna position när tullar och andra handelshinder avvecklats.
Frånvaron av ett tullskydd tvingade Volvo och Scania-Vabis
till att söka nya vägar vilket resulterat i att Sverige, trots
sin begränsade marknad, utvecklat två internationellt
konkurrenskraftiga bilföretag och därmed intagit en unik
position i den globala bilindustrin. Detta gäller idag för
tyngre lastvagnar och bussar under det att v01v0s
personvagnar, efter en bra utveckling från 1957 till mitten av
1980-talet, därefter hamnat i svarigheter. För Saabs del är
det oklart om det frhnsett en kort period p6 1980-talet, med
hög dollarkurs och den tidiga introduktionen av Turbo-
aggregat, någonsin varit lönsamt. Idag har det stora problem.
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