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C H R I S T I N A  R O M L I D

»Måtte också våra kapitalister vakna upp…« 
Svenska exportproblem i relation till marknaderna
i Södra Afrika 1894–19081

Nya handelsfält har blifvit lösen öfver allt i de gamla kulturländerna, och på 
dessa fält, de redan öppnade och de, kommersiellt sedt, jungfruliga, har det, 
liksom på andra områden för mänskligt arbete, blifvit en hård täflingskamp.   
Om dessa handelsfält, hälst de, hvilkas naturlaster och bjuda exporten åter-
frakter, är det striden står.2

I slutet av 1800-talet ökade industriproduktionen i västvärlden och den 
globala konkurrensen hårdnade. Situationen kom att hanteras olika i olika 
länder. I vissa intensifierades t.ex. jakten på kolonier, i andra blev den ex-
portfrämjande verksamheten av allt större vikt. I Sverige sökte staten lösa 
krisen genom protektionism och exportsatsningar. Skyddstullar infördes 
t.ex. för jordbruk och industri 1888/1892. Ett statsunderstött organ Sveri-
ges Allmänna Exportförening bildades 1887. Statliga stipendier för expor-
tagenter och handelsstipendiater tillkom på 1890-talet. Svenska sjöfartslin-
jer till transoceana länder upprättades i början av 1900-talet med hjälp av 
statligt stöd. År 1905 omorganiserades konsulatväsendet för att bättre passa 
exportsektorns behov.

De svenska exportsträvandena kring sekelskiftet 1900 har belysts i några 
studier.3 Men i stort vet vi lite om hur de svenska varorna mottogs och 

1 Ett varmt tack till Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning 
som ställt medel till förfogande för att skriva denna artikel. Tack också till alla 
som kommenterat den under resans gång.

  Citatet hämtat från handelsstipendiaten John Neréns rapport 1903. Se Nerén, 
John (1903), »Sydafrika«, Svensk Export (SE) 17/10, s. 455. I och med att datum 
anges på varje sida i tidskriften anges datum och inte tidskriftens nummer. 

2 Berencreutz, Adolf (1900), Anstalter för utrikeshandelns främjande: Berättelse 
med anledning af en på nådigt uppdrag företagen studieresa. Stockholm, s. 11–12. 

3 Håkansson, Stefan (1989), Konsulerna och exporten 1905–1921: Ett »Government 
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vilka problem som uppstod när Sverige på allvar gav sig ut på den globala 
marknaden.4 Denna artikel syftar till att avhjälpa denna brist genom att lyf-
ta fram svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 
vid sekelskiftet 1900 enligt rapporter från svenska exportagenter och han-
delsstipendiater.5 Vad berättade de om problemen och hur reagerade man 
i samtiden på vad de berättade?

Rapporterna är ett lämpligt material. Agenterna och stipendiaterna be-
skrev i dessa rapporter sina upplevelser av att sälja svenska varor, de pro-
blem som de ställdes inför och vad de ansåg borde göras för att utveckla 
och öka den svenska exporten. Denna typ av dokumentation kan givetvis 
också finnas i enskilda företagsarkiv, men det blir svårt att på så sätt få en 
helhetsbild av den mängd olika varor som Sverige exporterade kring 1900 
och som bestod av allt från kokkärl och hästskor till vattenpass. Rappor-
terna publicerades dessutom och offentliggjordes, vilket inte var fallet med 
företagsrapporter.

Södra Afrika eller Sydafrika som det också benämndes, har valts då det 
var en av de stora tillväxtmarknaderna vid sekelskiftet 1900.6 Området be-
skrevs i Sveriges Allmänna Exportförenings tidskrift Svensk Export som en 

failure«? Lund; Larsson, Berit (2000), Svenska varor på svenska kölar: Staten, in-
dustrialiseringen och linjesjöfartens framväxt i Sverige 1890–1925. Göteborg; Lars-
son, Jan (1977), Diplomati och industriellt genombrott: Svenska exportsträvanden 
på Kina 1906–1916. Uppsala; Runblom, Harald (1971), Svenska företag i Latiname-
rika: Etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900–1940. Uppsala. 

4 Några av den svenska exportens problem vid sekelskiftet 1900 är väl kända. Bris-
terna i den svenska konsulservicen och bristen på direkta svenska sjöförbindel-
ser till utomeuropeiska länder har t.ex. tidigare redovisats. Larsson (1977), s. 37 
och 56 tar t.ex. också upp vad handelsstipendiaten Mac Lindskog i Kina hade att 
säga i frågan.

5 Anslag till exportagenter delades ut 1895–1897 och stipendium till handelssti-
pendiater 1897–1907. Observera dock att anslagsår (1895–1907) skiljer sig från 
berättelseår (1894–1908) och publiceringsår 1895–1908. 

6 I Svensk Export benämns det ömsom som Sydafrika, ömsom som Södra Afrika. 
Men det som vi i dag menar med Sydafrika tillkom först 1910 då Sydafrikanska 
Unionen bildades och de två boerstaterna Oranjefristaten och Transvaal slogs 
samman med de brittiska besittningarna Kapprovinsen och Natal. Innan dess var 
Sydafrika ett geografiskt begrepp med vilket avsågs ett mycket större område i 
Södra Afrika än vad vi gör i dag. I denna artikel används begreppet Södra Afrika 
för att det inte ska sammanblandas med vad som i dag avses med Sydafrika. Se 
Wesseling, Henk (2006), Söndra och härska: Uppdelningen av Afrika 1880–1914. 
Lund, s. 280.
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av de regioner i världen med de rikaste utvecklingsmöjligheterna7 Trots 
det sydafrikanska kriget 1899–1902, politisk oro och dåliga konjunkturer 
fortsatte det också att betraktas som en framtidsmarknad under 1900-ta-
lets första decennium.8 Sveriges första transoceana linje var dessutom 
en direkt lastlinje till Kapstaden, Swedish South African Line som startade 
1904.9 Regionen var även en av Sveriges största utomeuropeiska markna-
der under en stor del av 1900-talet.

Materialet
Det huvudsakliga materialet i artikeln består av 27 rapporter som skrevs av 
en exportagent och fem stipendiater. Åtta rapporter skrevs före sydafrikan-
ska kriget som bröt ut i oktober 1899. Sex av dessa skrevs av exportagen-
ten Karl Erik Wadner 1894–189710. Wadner var stationerad i Kapkolonin 
och fem av hans rapporter skrevs från Kapstaden och en från Johannes-
burg. Två rapporter skrevs av handelsstipendiaten Oscar Gullander 1898–
189911 som hade Södra Afrika som verksamhetsområde. Han skrev den 
första rapporten från Kapstaden och den andra från Durban. Under kri-
get skrevs inga rapporter då inga stipendiater skickades till området. Men 
efter kriget skrevs ytterligare 19 rapporter av fyra handelsstipendiater. Sex 

7 Se t.ex. »Utsikter till ökad export på Sydafrika«, SE 12/7 1902, s. 793–794. 
8 Se t.ex. »Utsikter till ökad export på Sydafrika«, SE 12/7 1902, s. 793–794; »Det 

allmänna affärsläget i Sydafrika«, SE 15/3 1907, s. 115–116; »De transmarina ex-
portmarknaderna«, SE nov 1909, s. 766. 

9 Hermansson, Robert (2006), Sveriges Redareförening 100 år 1906–2006: Svensk 
sjöfarts utveckling i ett historiskt perspektiv. Göteborg, s. 34. En formellt dansk 
men Wallenbergfinansierad linje South African Trading Co tillkom 1903. Se Ols-
son, Ulf (2006), Finansfursten: K A Wallenberg 1853–1938. Stockholm, s. 221–222. 

10 Wadner, Erik (1895a), »Södra Afrika«, SE 30/3, s.12–14 (daterad Kapstaden 27/12 
1894); Wadner, Erik (1895b), »Södra Afrika«, SE 8/6, s. 122–124 (Kapstaden 31/3 
1895); Wadner, Erik (1896a), »Södra Afrika«, SE 8/5, s. 494 (Kapstaden 30/3); 
Wadner, Erik (1896b), »Södra Afrika«, SE 3/10, s. 673–675 (Kapstaden 5/7 1896); 
Wadner, Erik (1896c), »Södra Afrika«, SE 28/11, s.723–724 (Johannesburg 23/10 
1896); Wadner, Erik (1897), »Södra Afrika«, SE 3/4, s.830–832 (Kapstaden 3/2 
1897). 

11 Gullander, Oscar (1899a), »Syd-Afrika«, SE 11/3, s. 413–415 (första halvår i Kap-
staden); Gullander, Oscar (1899b), »Södra Afrika«, SE 21/10, s. 650–652 (Durban 
15/6 1899). 
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av dem skrevs av John Nerén 1903–190512. Hans verksamhetsområde var 
Södra Afrika, huvudsakligen Transvaal. De flesta av hans rapporter anges 
vara skrivna från Johannesburg. Fem rapporter skrevs av Gunnar Brisman 
1905–190613 med stationeringsort Södra Afrika, företrädesvis Kapkolonin. 
Flertalet rapporter skrevs också från Kapstaden. Henrik Eugène Reuters-
wärd som enligt beslut skulle ha Södra Afrika som sitt verksamhetsområde 
skickade två rapporter under åren 1905–1906.14 Sex rapporter skrevs slut-
ligen av Carl Johnson 1905–190815. Även Johnson hade Södra Afrika som 
stationeringsområde och befann sig ömsom i Johannesburg, ömsom i Kap-
staden. Det anges ibland varifrån en rapport är skriven men det är inte alltid 
fallet. Det är också svårt att urskilja var exakt rapportörerna befann sig då 
de reste runt en del.16 På grund av detta kommer rapporterna att presente-
ras såsom rapporter från Södra Afrika och ingenting annat.

Materialet bygger på rapportörernas upplevelser och tolkningar av si-
tuationen. Uppfattade och förmedlade de korrekt? Det kan vi inte veta. De 
vi vet är att de i och med att de hade fått stipendium hade de antingen bra 
betyg från handelsinstitut eller från ett högre tekniskt läroverk. Alternativt 

12 Nerén, John (1903), »Sydafrika«, SE 17/10, 452–456 (jan.-juni 1903); Nerén, John 
(1904a), »Sydafrika«, SE 6/6, s. 395–397 (Johannesburg 30/6 1903–7/2 1904); 
Nerén, John (1904b), »Sydafrika«, SE 21/10, s. 713–717 (Johannesburg 24/8 1904); 
Nerén, John (1905a), »Transvaal«, SE 22/5, s. 296–299 (Johannesburg 7/2 1905); 
Nerén, John (1905b), »Sydafrika«, SE 26/10, s. 657–658 (8/2 – 8/8 1905); Nerén, 
John (1906), »Sydafrika«, SE 28/5, 1906, s. 354–355 (Johannesburg 8/8 – 12/12 
1905). 

13 Brisman, Gunnar (1904), »Sydafrika«, SE 8/9, s. 578–581 (23/6 1904); Brisman, 
Gunnar (1905a), »Kapkolonin«, SE 20/4, s. 230–233 (18/1 1905); Brisman, Gunnar 
(1905b), »Sydafrika«, SE 25/9, s. 576–578 (Kapstaden 1/12 1904–1/6 1905); Bris-
man, Gunnar (1906a), »Kapkolonin«, SE 28/2, s. 141–143 (Kapkolonin 1/6–1/12 
1905); Brisman, Gunnar (1906b), »Sydafrika«, SE 8/6, s. 429–430 (Kapstaden dec. 
1905–maj 1906). 

14 Reuterswärd, H.E. (1906a), »Sydafrika«, SE 14/3, s. 171–175 (juli–dec. 1905); Reu-
terswärd (1906b), »Sydafrika«, SE 28/5, s. 355–356 (odaterad). 

15 Johnson (1906a), »Transvaal«, SE 28/2, s. 143–145 (Johannesburg 1/12 1905); John-
son (1906b), »Johannesburg«, SE 28/4, s. 286–287 (25/3); Johnson (1906c), »Tr-
ansvaal«, SE 6/11, s. 750–752 (Johannesburg 15/9 1906); Johnson (1907a), »Trans-
vaal«, SE 16/5, s. 250–252 (Johannesburg 15/3 1907); Johnson (1907b),»Transvaal«, 
SE 7/11, s. 661–663 (Kapstaden 22/9 1907); Johnson (1908), »Johannesburg«, SE 
18/5, s. 1073–1076 (Johannesburg 24/3 1908). 

16 Gullander (1899b), s.650–651; Nerén (1904b), s. 713; Nerén (1906), s. 354; Bris-
man (1905b), s. 577; »Notiser. Från handelsstipendiaten H.E. Reuterswärd i Jo-
hannesburg« (1905), SE 23/12, s. 788.
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kunde de ha skaffat sig motsvarande teoretiska förkunskaper via egen agen-
turverksamhet med varor som ansågs kunna bli av betydelse för svensk ex-
port eller så hade de goda rekommendationer från ett handelskontor eller 
en industri som kunde antas ha betydelse för svensk export.17

En annan sak som är specifikt för detta material är att agenterna och sti-
pendiaterna var skyldiga att skriva rapporterna. Varje halvår skulle de rap-
portera om sin verksamhet och sina iakttagelser beträffande handelsförhål-
landen, avsättningsmöjligheter för svenska varor med mera i det land som 
de vistades i eller de länder som de besökte. Om de inte gjorde det utbeta-
lades inte vissa delar av deras stipendium. Rapporterna skulle lämnas till 
Kommerskollegium som skulle vidarebefordrade dem till exportförening-
en. Föreningen var i sin tur skyldig att publicera dem i sin tidskrift Svensk 
Export.18 Hur förutsättningarna påverkade uppgiftslämnarnas rapporter 
är svårbedömt. De var i början av sin karriär och bör ha varit angelägna om 
att göra ett gott intryck. Möjligtvis kan behovet av att imponera lett till att 
de överdrev sina egna ansträngningar. Åtminstone två av dem drev också 
egna företag som sålde svenska varor och agerade som ombud för svenska 
exportintressen.19

För att få andra perspektiv på rapporterna kommer även de samtida re-
aktionerna som publicerades i Svensk Export att presenteras. Hur bemöttes 
rapporterna i Sverige? Behandlades de som tillförlitliga eller inte?

Tre kategorier av problem
I rapporterna från Södra Afrika beskrivs en rad utmaningar som den svens-
ka exportsektorn var tvungen att övervinna för att kunna konkurrera på 
marknaderna. Dessa utmaningar skulle kunna kategoriseras på olika vis. 
Till exempel skulle de kunna kategoriseras utifrån en utbuds- respektive ef-
terfrågemodell. Detta vore dock att förenkla den problematik som beskrivs 
i rapporterna. Jag har därför valt att sortera in dem i tre olika kategorier 
som vart och ett består av ett större problemkomplex och som utgår från 
orsaker respektive lösningar på problemen.

17 För stipendievillkoren se »Statsanslag till handelsstipendier«, SE 23/12 1896, s. 
739–740. 

18 »Statsanslag till handelsstipendier«, SE 23/12, 1896 s. 739–740. 
19 Nerén och Brisman startade egna företag. Se Nerén (1903), s. 453; Brisman (1904), 

s. 581. 
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I kategorin marknadsekonomiska problem ingår de problem det berättas 
om i rapporterna som kan hänföras till utbud- och efterfrågeproblem och 
som berodde på de svenska tillverkarna. Det handlade om att svenska pri-
ser, produkter, modeller och förpackningar med mera inte passade efter-
frågan. Även problem som handlade om att de svenska fabrikanterna och 
exportörerna försummade order, leveranstider och önskemål återfinns i 
denna kategori. Problemen sades bero på antingen bristande erfarenhet 
och kunskap om exportverksamhet, otillräckligt intresse, bristande förstå-
else för marknaden och/eller förmåga hos de enskilda företagen och expor-
törerna. För att lösa den här typen av problem var det nödvändigt att de 
svenska varorna anpassades till det som efterfrågades och att hanteringen 
av beställningar, leveranstider, förfrågningar med mera förbättrades. Pro-
blemen kunde dock bara lösas om de svenska tillverkarna och exportörer 
ändrade attityd.

I kategorin organisatoriska problem återfinns de problem som det berät-
tas om i rapporterna och som hade att göra med exportorganisation och 
exportinstitutioner såsom brist på direkta fraktförbindelser och brist på 
handelshus. Lösningen på denna typ av problem handlade om att skapa 
strukturella, institutionella förhållanden som gjorde det möjligt att hand-
la på global nivå. Det var utmaningar som krävde samarbete och gemen-
samma ansträngningar från tillverkare alternativt industrin och staten för 
att kunna lösas.

Kategorin nationella varumärkesrelaterade problem består av de problem 
som det berättades om i rapporterna som handlade om bristande förtroen-
de för och tillit till de svenska produkterna. Den låga efterfrågan på svens-
ka varor berodde, enligt dessa röster, på bristande kunskap om Sverige och 
svenska produkter. Denna typ av problem krävde marknadsföring och re-
klam för att kunna övervinnas.

I de följande avsnitten presenteras de problem som beskrivs i rappor-
terna utifrån ovan nämnda kategorier. En kronologisk presentation hade 
inneburit många upprepningar utan att det tillfört särskilt mycket. De för-
ändringar som sker över tid kommer dock att kommenteras i den avslu-
tande diskussionen.
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Marknadsekonomiska problem
De marknadsekonomiska problemen togs upp av alla utom Reuterswärd. 
Wadner skrev enbart om detta och inget om organisatoriska eller nationella 
varumärkesrelaterade problem.

Ett stort problem som nämndes i rapporterna avseende de marknads-
ekonomiska problemen var att de svenska modellerna var omöjliga att sälja 
eftersom de skilde sig från de modeller som efterfrågades på marknaderna 
och ibland ansågs gammalmodiga. De svenska exportörerna och fabrikan-
terna var dessutom, enligt rapporter, alltför ointresserade att uppfylla de 
krav som konsumenterna hade på produkterna. Budskapet i rapporterna 
var tydligt. De svenska modellerna måste anpassas efter marknadens krav. 
Förhållandena på marknaden måste studeras och de svenska produkter-
na anpassas till de behov och den smak som rådde i regionen. Om de inte 
gjorde det, skulle Sverige inte kunna konkurrera med länder som Tyskland 
och England.20

I vissa rapporter, särskilt de som skrevs av John Nerén, gjordes försök 
att förklara situationen och ange skäl till varför det var nödvändigt att ge-
nomföra denna typ av förändring. Han påpekade till exempel att det var 
viktigt att »bära i minne att det är ett ytterst konservativt folk, vi ha att göra 
med, ett själfständigt folk, som alltid varit vant vid att få hvad det vill ha.«21

Rapportörerna lyfte även fram andra länder som England, Amerika och 
Tyskland som förebilder ifråga om att anpassa sig till efterfrågan på mark-
naden och att producera varor som tog hänsyn till förhållandena i det land 
där produkten skulle användas. Amerikanska tillverkare hade till exempel, 
enligt Wadner, noga studerat jord och terräng i Södra Afrika innan de hade 
börjat tillverka plogar som skulle säljas i regionen. De hade också skick-
at agenter som hade visat bönderna hur de skulle använda verktygen och 
maskinerna. Gullander nämnde också att när Tyskland och Frankrike blev 
intresserade av en ny marknad så skickade de dit män som hade handels-
utbildning och teknisk utbildning. Deras uppgift var att köpa prover av alla 
typer av artiklar som var lämpliga för deras egen hemindustri att tillverka. 
Svenska tillverkare borde därför göra som de andra nationerna gjorde. De 

20 Wadner (1895b), s. 123; Wadner (1896b), s. 673–674; Wadner (1896c), s. 723; Wad-
ner (1897), s. 831–832; Gullander (1899a), s. 413–414; Nerén (1903), s. 454; Brisman 
(1904), s. 579; Brisman (1905a), s. 232; Johnson(1907a), s. 25; Johnson (1907b), s. 
662. 

21 Nerén (1903), s. 454.
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borde, ansåg Wadner, skicka engelsktalande män till England som kunde 
engagera sig i industrispionage och rapportera om vad som kunde vara lön-
samt att tillverka i Sverige. Han föreslog också att svenska industriidkare 
som var verksamma inom områden som järnmanufaktur, trävaror och tex-
tilindustri skulle satsa på studieresor till Södra Afrika och själva undersöka 
marknaden. Wadner rådde även de svenska tillverkarna av emaljgods och 
kökskärl att studera engelska och tyska kataloger för att se vilka modeller 
som efterfrågades i Södra Afrika, så att de kunde producera liknande varor. 
Producenterna av så kallade Eskilstunavaror (knivar och yxor med mera) 
borde för sin del skaffa en katalog från någon av de ledande engelska före-
tagen inom smidesindustrin och studera de modeller som de sålde i Södra 
Afrika. Nerén påpekade å sin sida att i England ansågs exportframgångar 
bero på exportörernas förmåga att anpassa sig till de villkor som var rå-
dande på den plats där varorna skulle konsumeras. Det ansågs inte enbart 
bero på kvalitet eller låga priser.22

Rapportörerna försökte även hjälpa till på det sätt som de kunde. Wad-
ner skickade till exempel ritningar och kataloger som beskrev vilken typ av 
möbler som efterfrågades i kolonin. Brisman ansökte även hos Kommers-
kollegium om bidrag för att kunna köpa in modeller av varor som skulle 
vara lämpliga att kopiera och tillverka i Sverige. Han men även Nerén er-
bjöd sig också att på begäran skicka hem prover av olika varuprodukter.23 
Nerén men särskilt Wadner gav också konkreta råd ifråga om vad som 
borde göras för att bättre anpassa sig till efterfrågan. Det handlade om allt-
ifrån färgen på bordsknivar till hur dörrlås, plogar, grytor, spisar och möb-
ler borde vara konstruerade.

Kommentarerna om de svenska exportföretagen kunde vara ganska 
hård. Nerén anklagade till exempel exportörerna av dörrar för att ha gjort 
sitt »bästa för att snarast möjligt bli utdrifna från marknaden«, då de hade 
fortsatt att skicka dörrar med limmade paneler »fastän de gång på gång fått 
upplysning om, att dessa äro absolut odugliga för detta klimat«.24

22 Wadner (1896b), s. 672; Wadner (1896c), s. 723; Wadner (1897), s. 831–832; Gullan-
der (1899a), s. 414; Nerén (1903), s. 454; Johnson (1907a), s. 251; Johnson (1907b), 
s. 662.

23 Brisman (1905a), s. 232; Brisman (1906a), s. 141; Nerén (1904b), s. 714.
24 Wadner (1895b), s. 123; Wadner (1896b), s. 674; Wadner (1896c), s. 724; Wadner 

(1897), s. 832; Wadner (1897), s. 832; Brisman (1905a), s. 232; Brisman (1906a), s. 
141; Nerén (1904a), s. 396–397; Nerén (1904b), s. 714; Nerén (1905a), s. 296–298. 
Råd förekom även i andra rapporter. Se t ex. Gullander (1899a), s. 451 och Bris-
man (1905a), s. 232. Nerén framhöll dock att leverantörerna av hästskor hade 
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Enligt rapporterna var en del av de svenska produkter omöjliga att sälja, 
eftersom de var för dyra i jämförelse med andra länders produkter. Rap-
portörena gav olika förklaringar till de höga priserna. Gullander ansåg att 
de berodde på att exportörerna underskattade konkurrensen och trodde att 
det var möjligt att göra högre vinster än vad som var fallet. Brisman skrev 
att det berodde på att andra länder exporterade varor som var av något enk-
lare utseende än de varor som de sålde på hemmamarknaden. De kunde på 
så vis upprätthålla kvaliteten och samtidigt sänka tillverkningskostnaden. 
Det var dock vanligare att rapportörerna hävdade att de höga priserna be-
rodde på den höga kvaliteten på de svenska varorna såsom emaljgods, plåt-
kärl, omslagspapper och spisar.25

Huruvida hög kvalitet var viktigt eller inte var också något som disku-
terades i rapporterna. Erik Wadner, hävdade till exempel att hög kvalitet 
inte var nödvändigt. Det var viktigare, enligt honom, att varorna var billiga 
eftersom köparna i kolonin bara brydde sig om kvaliteten om produkten 
var billigare än konkurrenternas. Hög kvalitet var dessutom inte nödvän-
digt eftersom konsumenterna inte var vana vid det då så mycket av de im-
porterade varorna var av sekunda kvalitet.26 Utseendet sades också vara 
viktigare än hög kvalitet:

Billiga artiklar, som tilltala ögat, hafva ojemförligt större afsättning än goda 
och varaktigare, men dyrare saker. Mindre bemedlade personer äro nödsa-
kade att köpa det som är billigt, och de flesta köparne äro ju fattigt folk. Äfven 
de bättre lottade härute köpa vanligen de billigaste varorna; först och främst 
derför att de äro billiga och vidare emedan de i många fall ej kunna skilja en 
god vara från en dålig. Ofta är dessutom den billigare artikeln bättre utstyrd, 
och slår derigenom mer an än den solidare och dyrare.27

Gullander gav också en annan förklaring till varför konsumenterna före-
drog enklare varor framför hög kvalitet. Han påpekade att många köpmän 
och statstjänstemän bara var bosatta i Södra Afrika i några år med sina fa-

börjat tillverka hästskor efter sydafrikansk modell. Se Nerén (1905a), s. 298.
25 Nerén (1903), s. 454; Nerén (1904a), s. 395–396; Nerén (1904b), s. 717; Nerén 

(1905a), s. 297–298; Wadner (1895b), s.123; Wadner (1896c), s. 723; Wadner (1897), 
s. 831–832; Gullander (1899a), s. 414; Brisman (1904), s. 579. 

26 Wadner (1895b), s. 123; Wadner (1897), s. 831. 
27 Wadner (1897), s. 831. Även Gullander (1899a), s. 413 nämnde att utseende och 

låga priser var viktigare än god kvalitet. Jonson (1907b), s. 662–663 skrev också 
om att utseendet spelade en stor roll. Kvalitet var inte viktig så länge en vara var 
»polerad och ser ›fin‹ ut.«. 
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miljer och när de lämnade landet sålde de allt sitt bohag. Efterfrågan på 
gedigna möbler var därför liten.28

Rapportörena förde även fram förslag på hur man skulle kunna sänka 
priserna på svenska varor. Wadner föreslog att svenska tillverkare skulle 
kunna använda sämre material på samma sätt som konkurrenterna gjorde. 
Han trodde också att det kunde vara bra att göra som engelsmännen och 
tyskarna gjorde och tillverka samma produkt i två eller tre olika kvaliteter, 
varav en del skulle kunna exporteras och andra säljas på hemmamarkna-
den. Gullander pekade på behovet av att »följa med sin tid« och använ-
da nya maskiner så att tillverkningskostnaden på snickeriprodukter skulle 
kunna minskas. Nerén betonade vikten av att få lägsta möjliga fraktkostna-
der. Enligt Nerén var de priser som noterades i många fall nästan lika låga 
som Sveriges tuffaste konkurrenter, amerikanarnas. Men när de kom fram 
till Södra Afrika var de betydligt dyrare på grund av de höga fraktkostna-
der och avsaknaden av direkta fraktförbindelser. Brisman betonade vikten 
av »verkliga exportpriser«. Med detta menade han att de svenska exportö-
rerna var tvungna att ta hänsyn till att andra länder sålde de varor som de 
exporteras till ett mycket lägre pris än de varor som de sålde på den egna 
hemmamarknaden. De gjorde detta eftersom de tenderade att betrakta ex-
portmarknaden »såsom ett aflopp« för sin överproduktion.29

Å andra sidan var det också vanligt att rapportörerna påpekade att det 
fanns andra aspekter än priset som var av betydelse. Wadner skrev till ex-
empel att priserna på de svenska filarna och sågarna var högre än de eng-
elska och även om kvaliteten var lika bra fanns det goda utsikter att kunna 
sälja bara de svenska tillverkarna producerade de modeller som efterfrå-
gades. Nerén nämnde att priset på svarvstål inte hade någon betydelse så 
länge som produkten passade. Johnson skrev att »den ringa prisskillnad, 
som ofta förekommer, uppväges vanligtvis af ett bättre fabrikat.« Gullan-
der betonade vikten av att upprätthålla kvaliteten på snickeriprodukter då 
de var tvungna att vara förstklassiga för att kunna konkurrera på markna-
den. Brisman påpekade också i sin första rapport att det var nödvändigt att 
de svenska tillverkarna upprätthöll kvaliteten på de svenska varorna för att 
kunna konkurrera. Men i en senare rapport förklarade han att: »Våra utsik-

28 Gullander (1899a), s. 413–414.
29 Wadner (1895b), s. 123. Wadner påpekade dock att det var svårt för svenska till-

verkare att tillverka i olika kvaliteter så länge som den svenska exporten var liten 
och det var besvärligt att lagerhålla olika kvaliteter bara för exportmarknaden. 
Gullander (1899a), s. 451; Nerén (1904b), s. 717; Brisman (1904), s. 579. 
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ter äro äfven små för ökning av vår export, om vi ej slå an på massfabrika-
tion och afvika från vanan att alltid tillverka solidaste varor.«30

Varuexpeditionen var enligt rapporterna även av stor betydelse. Nerén 
påpekade till exempel att: 

Hvarje småsak bör till och med noga studeras, från sättet att emballera till 
utskrifvandet af räkningarna och adressering af brefven. Det allra minsta 
misstag, det obetydligaste förbiseende kan på grund af afstånden medföra de 
mest oberäkneliga följder.31

Rapporterna var dessutom fulla med klagomål över hur tillverkarna hante-
rade förfrågningar, leveranser, förpackningar, fakturor, kataloger, broschy-
rer och andra aspekter som handlade om varuexpedition. Gullander kla-
gade till exempel över att de svenska exportföretagen inte svarade på hans 
brev, och om de gjorde det tog det för lång tid. Han sade också att han kände 
till flera fall där köpmän i Södra Afrika funnit det nödvändigt att avbryta en 
affärsrelation med en svensk exportör och i stället vände sig till konkurren-
ter som hade expedierat dem snabbare och med större intresse. Även Nerén 
klagade över hur inkompetenta en del av de svenska exportörerna var och 
sade att de hade »gjort månader af ytterst hårdt arbete alldeles fruktlöst« 
då de hade brutit kontakterna.32

Order tog också alltför lång tid och måste genomföras snabbare om man 
ville skapa förtroende för svenska varor. Wadner skrev att köpare inte ville 
vänta 15 veckor eller mer på varor från Sverige när de hade gjort en beställ-
ning då det bara tog 8–10 veckor att leverera varor från England. Ursäkter 
som »på hösten ha vi så mycket att göra för beställningar inom landet, att 
vi ej kunna utföra eder order förrän efter Jul« eller »den norska marknaden 
tager för närvarande alla våra krafter i anspråk« var helt enkelt inte accep-

30 Wadner (1897), s. 831–832; Nerén (1904b), s. 714; Johnson (1907a), s. 251; Gul-
lander (1899a), s. 414; Brisman (1904), s. 579; Brisman (1906b), s. 429. Inte heller 
Wadner var konsekvent i sin syn på svenska varor. Å ena sidan ansåg han att man 
borde använda sämre material som konkurrenterna gjorde (Wadner (1895b), s. 
123). Å andra sidan klagade han på ett stort parti Eskilstunavaror som skickas 
till honom då han ansåg att en del av varorna, såsom hammare, tång och mejsel, 
var så illa och slarvigt gjorda att man skulle kunna tro att de hade tillverkats i 
Sydafrika. Han tillade också att han trodde att fabrikanterna skickade sådant de 
inte kunde sälja i Sverige »men som de tro kunna vara goda nog för Sydafrika.« 
Wadner (1895b), s. 123. 

31 Nerén (1903), s. 454. Se även Brisman (1905a), s 231; Johnson (1906), s. 251. 
32 Gullander (1899a), s. 414; Nerén (1904a), s. 395. 
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tabla. Tillverkarna behövde ha större lager av de varor som efterfrågades 
och de behövde anstränga sig mer för att tillfredsställa sina kunder. Johnson 
nämnde också att en fullt fungerande telegramkod var önskvärd eftersom 
det skulle spara minst tre veckor.33

Det gavs också en hel del råd om hur varor skulle förpackas och märkas, 
såsom att varorna skulle packas så att det tydligt framgick vilken typ av pro-
dukt det var och att paketet skulle vara bra och starkt. Men Nerén påpekade 
också att han hört från flera håll att Sverige låg långt före de stora exportna-
tionerna ifråga om förpackningar, och att varorna kom fram i gott skick.34

Även bruksanvisningarna var bristfälliga då de ibland saknades, ibland 
var på svenska. Nerén och Johnson påpekade vikten av att skicka kataloger 
på engelska (inte svenska)35. Överlag verkade de ha varit ett problem med 
att etiketter36, prislistor och fakturor37 var skrivna på svenska, inte eng-
elska. Rapporterna innehöll många råd om vad tillverkarna borde tänka 
på. Råden handlade om allt ifrån hur en katalog borde utformas till hur en 
prislista och en faktura skulle skrivas.38

Rapportörerna framhöll även andra länder som förebilder. Gullander 
skrev att i Tyskland och i Frankrike ansågs det viktigt att skicka varuprover 
till nya marknader med alla prisuppgifter, anvisningar och mått översatta. 
Amerikanarna, skrev han, gjorde också utställningar där varorna visades, 
vilket underlättade försäljning av en ny produkt och gjorde en lång och 
omständlig korrespondens överflödig. Nerén å sin sida underströk också 
vikten av att skicka prover och pekade på amerikanarna som ett exempel. 
Enligt honom skickade de hela maskiner som prover och även särskilda 
personer som skötte maskinerna. Nerén menade att det var detta som var 
förklaringen till Amerikas framgång på marknaden.39

33 Wadner (1895b), s. 124; Wadner (1896a), s. 494; Nerén (1903), s. 453; Nerén 
(1904b), s. 714; Johnson (1906), s. 145; Johnson (1907a), s. 251; Johnson (1907b), 
s. 662.

34 Wadner (1895b), s. 124; Johnson (1906a), s. 145. För fler råd se Brisman (1904),  
s. 579; Brisman (1905a), s. 231 Nerén (1904a), s. 395; Johnson (1907b), s. 662.

35 Wadner (1895b), s. 124; Nerén (1904a), s. 395; Johnson (1907a), s. 251; Johnson 
(1906), s. 145; Johnson (1907b), s. 662.

36 Wadner (1895b), s. 124; Wadner (1896b), s. 831. 
37 Johnson (1906), s. 145; Johnson (1907a), s. 251; Brisman (1905a), s. 231; Brisman 

(1906), s. 142.
38 Se t.ex. Johnson (1906), s. 145; Johnson (1907b), s. 662; Brisman (1904), s. 579. 
39 Gullander (1899a), s. 414; Nerén (1904a), s. 395. Även Johnson betonade vikten 

av prover och modeller. Se Johnson (1906a), s. 145; Johnson (1907a), s. 251; John-
son (1908). s. 1075. 



89

Organisatoriska problem
I kategorin organisatoriska problem ingår problem som handlade om av-
saknaden av direkta bankrelationer, direkta fraktförbindelser och direkta 
affärsrelationer. Alla utom Wadner tog upp denna typ av problematik. Reu-
terswärd skrev enbart om detta. 

När det gäller avsaknaden av direkta bankrelationer var det bara Brisman 
som tog upp detta. Han nämnde att direkta bankrelationer mellan Sverige 
och Södra Afrika var viktiga för att öka den svenska exporten.40

Betydelsen av direkta fraktförbindelser nämndes först när den första di-
rekta fraktlinjen till Södra Afrika, Swedish South African Line, startade 1904. 
Nerén och Brisman nämnde då att den nya ångbåtslinjens tillkomst var av 
godo för svensk export. Det skulle sänka priserna på svenska tändstickor; 
det skulle sänka de svenska priserna till samma nivå som andra europeiska 
länder i och med att frakten till andra europeiska hamnar och omlastning 
i dessa hamnar blev onödig; det skulle minska skeppningstiden och öppna 
upp fler möjligheter för trävaruexporten då det skulle bli möjligt för bygg-
herrar, entreprenörer och små trävaruhandlare att själva direktimportera. 
Men det påpekades också att även om fraktsatserna på den nya linjen för-
modligen var lägre än de som vanligtvis hade betalats, skulle de i alla fall 
vara högre än de mellan USA och Södra Afrika. Sverige skulle också fort-
sätta att vara handikappat gentemot engelska varor som åtnjöt en förmåns-
tull på 25 procent i förhållande till Södra Afrika. I vissa fall var det därför 
möjligt att frakta varor via England och New York till ett billigare pris än 
via den svenska direktlinjen.41

Nödvändigheten av reguljära turer betonades också. Nerén föreslog även 
att den svenska staten borde subventionera linjen så att fler ångfartyg skul-
le kunna gå på rutten. Det var, enligt honom, nödvändigt med en tur var 
fjärde vecka eller åtminstone var sjätte vecka eftersom man inte ville skep-
pa varor med linjer som kunde ta sex till sju månader och ibland mer för 
att leverera varorna. Regelbundna turer med korta mellanrum var en nöd-
vändighet på grund av de stora konjunktursvängningarna i regionen. De 
svenska ångbåtslinjerna hade dock enligt Brisman underlättat för svensk 
export. I hans rapporter framkommer att man var nöjd med de varor som 

40 Brisman (1905a), s. 230. 
41 Nerén (1904a), s. 395–396; Nerén (1904b), s. 717; Brisman (1904), s. 579; Brisman 

(1905a), s. 230. Även Johnson betonade vikten av billigare frakter se Johnson 
(1906s), s. 751. 
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linjerna levererade. Den svenska sydafrikanska linjen åtnjöt också ett gott 
rykte för sitt utmärkta sätt att hantera varorna.42 Tydligen skedde det även 
förbättringar då Johnson skrev 1907 att: »Med de snabba och direkta ång-
båtsförbindelser, Sverige nu har med Sydafrika … borde vi nu vara i stånd 
att vida bättre än förut kunna få en stor svensk export till stånd.«43

Direkta affärsrelationer betraktades också som mycket viktigt. En stor del 
av den svenska exporten gick genom handelshus eller agenter i London och 
Hamburg och de hade inget intresse av att gynna den svenska exporten.44

Rapportörerna hade dock olika syn på vad som borde göras för att öka 
de direkta affärsförbindelserna. Några av dem ansåg att de svenska export-
företagen gemensamt borde anställa en representant som kunde vara på 
plats i regionen och representera svenska varor.45 En annan idé som för-
des fram var att ett svenskt affärsföretag borde inrättas i regionen. Denna 
verksamhet borde enligt Nerén och Reuterswärd arbeta som ett handels-
hus och exportera svenska produkter samt importera produkter från Södra 
Afrika. Enligt Brisman borde det bara fungera som ett exportföretag och 
exportera svenska produkter.46

Alla rapportörer var dock överens om att sammanhållning och samarbe-
te mellan de svenska exportföretagen var nödvändig för att kunna uppbåda 
det kapital som behövdes för få till stånd en ökad export till regionen. Kost-
naderna för att introducera nya varumärken på marknaden var helt enkelt 
för högt för att kunna bäras av ett enskilt svenska företag. Det var därför 
viktigt att tillverkarna gick samman och delade kostnaderna för lagerhåll-
ning, utställningslokaler, annonsering, deltagande i utställningar och andra 
utgifter som var nödvändiga i samband med införandet av svenska varu-
märken. Johnson hänvisade också till storleken på regionen och de stora 
resekostnaderna som ett problem. Han var också av den uppfattningen att 
de svenska tillverkarna borde gå samman och upprätta ett »mönsterlager« 
med eller utan hjälp av statliga bidrag. Det skulle då vara möjligt att visa 

42 Brisman (1905a), s. 230; Brisman (1906b), s. 429; Nerén (1905b), s. 717.
43 Johnson (1907a), s. 250. 
44 Avseende trävaror se Gullander (1899a), s. 414; Nerén (1904b), s. 714; Brisman 

(1905a), s. 231; järn och stål se Brisman (1905a), s. 231; allmänt se Johnson (1906c), 
s. 751. 

45 Gullander (1899b), s. 651; Nerén (1905a), s. 297; Brisman (1904), s. 579; Johnson 
(1907a), s. 252. Johnson propagerade även för anställandet av en svensk handels-
attaché. Se Johnson (1908), s. 1075. 

46 Nerén (1903), s. 453; Brisman (1905b), s. 577; Brisman (1906a), s. 142. Reuter swärd 
(1906b) s. 356; Reuterswärd (1906b) s. 356.
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vad Sverige kunde erbjuda och köpmän i regionen skulle kunna jämföra 
svenska varor med andra länders.47

Nationella varumärkesrelaterade problem
De nationella varumärkesrelaterade problemen var något som nämndes 
först 1903. Åtminstone skrev varken Wadner och Gullander om dem. De 
nämndes heller inte av Reuterswärd.

Enligt rapportörerna var svenska varor för lite kända. Nerén beskrev det 
som de »äro så godt som okända för den stora massan…«. Johnsons ytt-
rade att »Sverige är fortfarande för många endast ett geografiskt begrepp 
och kännedomen om dess industrier och resurser sträcker sig i många fall 
endast till ›tjära, tändstickor och timmer‹.« Svenska produkter var därför 
svåra att sälja. De sydafrikanska köpmännen tyckte i allmänhet inte att det 
var värt att införa en ny, okänd artikel när de kunde sälja sina gamla och 
etablerade varumärken utan att ens behöva tala för det. För att öka expor-
ten var det därför viktigt att det blev känt vad Sverige hade att erbjuda. 
Nerén var till exempel säker på att om bara den goda kvaliteten på svenskt 
järn eller de utmärkta svenska jordbruksredskapen blev kända skulle det 
bli en framgång.48

Lösningen på problemet var, enligt Nerén och Brisman, reklam. Nerén 
hänvisade till exempel till ett ledande engelskt organ som sade att tillver-
karna måste marknadsföra sina varor. Han skrev också att värdet av reklam 
inte kan överskattas och i tider av hård konkurrens var det nödvändigt att 
annonsera i stor utsträckning. Annonser var dessutom: »Det verksammas-
te medlet att göra våra varor kända för de egentliga konsumenterna är och 
förblir annonsering…« och om stora och framträdande annonser användes 
skulle efterfrågan öka avsevärt. Nerén betonade i sina rapporter att det var 
producenterna som var tvungna att betala för annonserna, även om staten 
också skulle kunna bidra. Han själv kunde inte spendera så mycket pengar 

47 Gullander (1899b), s. 651; Nerén (1903), s. 453 och 454; Brisman (1904), s. 579; 
Brisman (1905b), s. 577; Brisman (1906a), s. 142; Reuterswärd (1906b), s. 356; 
Johnson (1906a), s. 144–145; Johnson (1907a), s. 251–252; Johnson (1907b), s. 662; 
Johnson (1908), s. 1075.

48 Nerén (1903), s. 454: Nerén (1904a), s. 395 och 397; Nerén (1904b), s. 714; Bris-
man (1905a), s. 230; Brisman (1906b), s. 429; Johnson (1906b), s. 287; Johnson 
(1907b), s. 662.
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på reklam och annonser då han hade för lite kapital. Det var också fem till 
tio gånger så dyrt att annonsera i Södra Afrika jämfört med i Sverige. Nerén 
hade därför vänt sig till de svenska tillverkarna men dessa hade inte varit 
intresserade av att hjälpa honom. Nerén försökte därför i sin rapport att för-
klara det stora värdet av reklam samt varför tillverkaren borde betala för det 
och inte köpmännen. Han lyfte också fram andra länder, såsom USA och 
Tyskland som förebilder. De hade, enligt Nerén, för länge sedan insett för-
delarna med reklam och till att börja med stått för alla reklamkostnader.49

Andra råd gavs också. Brisman ansåg att de ledande exportföretagen 
borde gå samman och organisera en permanent utställning med svenska 
varor för att göra dem kända. Johnson föreslog att varje stipendiat borde få 
ett antal exemplar av den av staten publicerade boken Sweden, its people and 
its industry så att de kunde distribuera den till de största importörerna.50

Johnson meddelade dock att efter det att den svenska sydafrikanska lin-
jens båtar hade börjat anlöpa de sydafrikanska kuststäderna hade respek-
ten för Sveriges varor ökat markant. Den nybyggda ångaren Tasmanic var 
dessutom »större reklam för Sverige, dess handel och industri, än hvad 
många torde tänka sig«.51

Reaktionerna i Svensk Export
De direkta reaktionerna i Svensk Export på de i denna artikel presenterade 
rapporterna var få, men de förekom. Erik Wadners rapport som publice-
rades 1896 kritiserades av tidskriftens redaktör. Wadner hade i sin rapport 
gått hårt åt de så kallade Eskilstunavarorna som han påstod inte gick att 
sälja i Kapkolonin då modellerna ansågs gammalmodiga.52 Redaktören 
kommenterade i en fotnot att det var uppenbart att Wadner inte kände till 
de svenska förhållandena och inte visste vad han talade om då de svenska 
fabrikanterna, såsom inom verkstadsindustrin, hade kunnat tillgodogöra 
sig utländska modeller. Han påpekade också att många av producenterna i 
Eskilstuna också hade visat sig »vara mycket företagsamma män, som väl 

49 Nerén (1903), s. 454; Nerén (1904a), s. 396–397; Nerén (1904b), s. 714; Nerén 
(1905a), s. 299; Brisman (1904), s. 579; Brisman (1905a), s. 577.

50 Brisman (1905b), s. 577; Johnson (1906b), s. 287
51 Johnson (1907b), s. 662
52 Wadner (1896b), s. 673–675. Året innan hade han dessutom klagat över kvalite-

ten på Eskilstunavaror (se vidare fotnot 30 ovan). Se Wadner (1895b), s. 123.
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vet hur man följa med i tiden«. Ett tecken på detta var enligt redaktören ex-
porten till Sveriges grannländer. I en efterföljande kommentar kritiserade 
redaktören även Wadners idé om att skicka engelsktalande män till Eng-
land för att bedriva företagsspionage. Ingen i England, hävdade redaktören, 
skulle anställa »sådana spioner« och det var också möjligt att uppnå sam-
ma mål på enklare väg. Wadner kunde till exempel köpa upp knivar, saxar 
och annat smide som såldes i regionen och skicka till Sverige tillsammans 
med en prislista. Det skulle då vara möjligt att avgöra i Sverige om det gick 
att konkurrera med den engelska marknaden. Provsamlingen skulle kunna 
betalas av tillverkarna och exportföreningens kontor skulle kunna hjälpa 
till med den faktiska transaktionen. Det var bara om fabrikanterna vägrade 
att tillverka smidesprodukter efter utländska modeller till ett rimligt pris 
som de skulle kunna anklagas för att envist hålla fast vid sina gamla svenska 
modeller. Wadner ombads också att på exportföreningens bekostnad sända 
några uppsättningar av kokkärl tillsammans med prisuppgifter. Föreningen 
skulle vidarebefordra dem till de svenska tillverkare »som hade störst möj-
lighet att framgångsrikt konkurrera med andra länder«.

Men det var inte bara kritik som förekom. Nerén första rapport (1903) 
pekades ut i en notis i tidskiften som mycket intressant. Hans andra (1904a) 
sades vara rik på fakta och intressant samtidigt som den gav exportörer 
värdefull information om marknaden i Södra Afrika samt hur exporten 
till regionen borde hanteras för att nå goda resultat. Neréns fjärde rapport 
(1905a) lyftes också fram som en »intressant rapport«.53

Kritiken mot de svenska industriidkarna som rapportörena i Södra Afri-
ka förde fram var dock inte unik. I en artikel som Sveriges Allmänna Ex-
portförening publicerade 189954 nämndes att de rapporter som publicera-
des i tidskriften från exportagenter och handelsstipendiater innehöll »en 
nästan allmän klagan över bristande intresse och uppmuntran« från svens-
ka tillverkare. Man sade sig vara förvånad över att »finna en sådan likgil-
tighet« och citerade också ett antal brev och rapporter från tre handelssti-
pendiater i Ryssland och en exportagent i Egypten. I dessa citat framgick 
bland annat att tillverkare inte besvarade prisförfrågningar och inte heller 
skickade prover som begärdes. Orsaken till denna likgiltighet berodde, me-
nade man, på att svensk industri var upptagen med inhemska ordrar, vilket 
naturligtvis var glädjande. Men, påpekades det, det var viktigt att komma 

53 »Exportmöjligheter«, SE, 17/10 1903, s. 436; »Svensk export till Sydafrika«, SE 
1904, 16/6, s. 383; »Handelsstipendiaten J. Nerén«, SE 22/5, 1905, s. 286. 

54 »Våra handelsstipendiater och industriidkare«, SE 11/2 1899, s. 385–386. 
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ihåg att den inhemska köpkraften kunde minska och en stor utlandsmark-
nad kunde därför vara av betydelse eller som det uttrycktes: 

I all strid har det nämligen sedan urminnes tider ansetts som en utmärkt för-
del att hafva, som man säger, mer än en sträng på sin båge, och den satsen gör 
sig än i dag gällande i den moderna »struggle for life«, som kallas konkurrens 
och som anses sluta med »the survival of the fittest«.55

I artikeln framhölls även utländska producenter som förebilder. De an-
strängde sig för att öka exporten till utlandet genom att anpassa sig till de 
behov och önskemål som fanns på dessa marknader ifråga om kreditvill-
kor, kvalitet och priser. Även företag som hade ett gott rykte och var kända 
för att producera högkvalitativa varor sades anpassa sig till efterfrågan. Det 
poängterades att det inte handlade om att försöka lura kunden, utan att ta 
hänsyn till de faktiska förhållandena och producera billigare varor av så 
kallad exportkvalitet såsom tyskarna och amerikanarna gjorde.

Artikeln avslutades med ett påpekande om att även om de svenska in-
dustriidkarna, »af hvilka de flesta äro kända för sina bemödande att endast 
åstadkomma förstklassiga fabrikat«, inte ville uppoffra sig och börja pro-
ducera billigare varor, vilket var nödvändigt om de ville ta sig in på världs-
marknaden, borde de ändå svara på stipendiaternas förfrågningar. De be-
hövde uppmuntran hemifrån då de hade tillräckligt med bekymmer med 
att försöka få utländska köpmän intresserade av svenska varor.

En månad senare publicerades en insändare signerad »Industriidkare«.56 
I denna påpekades det att det var pinsamt att läsa om klagomålen och bris-
ten på tillmötesgående från de svenska tillverkarna. Men det var också 
samtidigt svårt att tro att svenska industriidkare skulle vara så lite intresse-
rade av affärer att de inte svarade på brev eller skickade prover »om utsigt 
till reel affär föreligger.« De borde med undantag för ett fåtal kunna göra 
lika bra bedömningar som en stipendiat. Författaren var dessutom mycket 
skeptisk till huruvida handelsstipendiaterna kunde åstadkomma så mycket. 
De kom, skrev han, till ett främmande land och visste inget om landets la-
gar, affärspraxis, kreditsystem, företagens soliditet etcetera. Fasta och säkra 
handelsförbindelser kunde inte, enligt honom, ske »i ett nu«, och speciellt 
inte om man »reser som turist och stannar några månader i S:t Petersburg, 
några i Moskva och några i Odessa.« Någon form av affärsrelation skulle 
dock kunna vara möjlig att etablera om de stannade tillräckligt länge på en 

55 »Våra handelsstipendiater och industriidkare«, (1899), s. 386.
56 »Fria ord. Våra handelsstipendiater och våra industriidkare«, SE 11/3 1899, s. 419. 
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plats. Men det var viktigt att de förstod att de var tvungna att ha tålamod då 
mycket tid och en hel del arbete krävdes för att förstå olika branscher. Inn-
an de lämnade Sverige borde de också ha noggrant bekantat sig med några 
av de svenska varor som skulle vara lämpliga för marknaden som de skulle 
arbeta på. De borde också före avresan förvärva rättigheter från svenska 
tillverkare att bjuda ut varor till försäljning och även ta reda på vilka villkor 
som var tillämpliga på varor i allmänhet.

Sveriges Allmänna Exportförening kom också med tiden att uttrycka 
missnöje med rapporterna. I skrivelser 1903, 1905 och 1906 begärde de att 
rapporterna skulle ersättas med kortare och återkommande meddelanden 
och utdrag ur utländska dagstidningar och facktidskrifter som beskrev han-
delsvillkoren i de länder där stipendiaterna var verksamma samt annat som 
kunde antas vara av värde för svenska exportörer. I skrivelsen från 1903 
skrev de att de ville detta då rapporterna ofta var »stereotypa och intetsä-
gande« och åtskilliga ansågs skrivna »i sista stund af nödtvång«. År 1906 
anfördes att rapporterna hade varit »föremål för mycket olika bedömanden 
och ofta underkastat den strängaste kritik…« även om många rapporter 
hade varit förträffliga. Det gick inte, menade man, att begära att en person 
som tidigare inte hade varit utomlands, såsom var fallet för de flesta sti-
pendiater, skulle efter ett par månader i utlandet kunna skriva en rapport 
som var av något större värde. De var dock skyldiga att lämna rapport varje 
halvår och det, hävdades det, fick till följd att de anlitade källor som redan 
fanns tillgängliga i Sverige via den officiella litteraturen eller som offent-
liggjordes genom konsulatrapporterna. Det var också därför vanligt att de: 
»För att gifva litet personlig färg åt rapporten, inlägga … ofta klagomål öf-
ver de svenska exportörernas sätt att sköta sina utländska affärer…«. Detta 
hade »starkt klandrats av exportörerna.« Ju längre tid en stipendiat varit 
verksam desto mognare och självständigare blev visserligen rapporterna. 
Men man hade ofta tvekat inför att återge rapporter i sin helhet och i den 
form som de hade inkommit då man inte borde »publicera en fantasirik 
stipendiats omogna spekulationer«.57

57 För skrivelserna 1903, 1905 och 1906 se Hammar, John, »Statens handelsstipendi-
er«, SE 12/10 1906, s. 668–671. I dessa skrivelser begärde exportföreningen också 
att en instruktion för stipendiaternas verksamhet skulle upprättas och stipendie-
belopp skulle höjas så att man kunde ställa högre krav på stipendiaterna. 
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Avslutade diskussion
De problem som lyftes fram i rapporterna var inte unika på något vis. Lik-
nande problem som det rapporterades om från Södra Afrika skrev expor-
tagenter och handelsstipendiater om från andra delar av världen.58 Ex-
portföreningen publicerade också många artiklar som handlade om hur 
Sverige skulle lyckas att ta sig in på nya exportmarknader. I dessa betona-
des mycket av det som står att läsa om i de här presenterade rapporterna 
såsom vikten av att rätta sig efter efterfrågan, att skicka kunniga personer 
som kunde undersöka marknaderna, att göra reklam, att trycka kataloger 
på försäljningsmarknadens språk, att förbättra exportorganisationen, att 
industriidkare borde slå sig samman och arbeta tillsammans i form av han-
delsbolag och så vidare.59

Det framkommer också i föreningens tidskift att de svenska problemen 
inte var unika. Utländska artiklar som innehöll råd om hur man blev fram-
gångsrik på exportmarknaden översattes och publicerades. Dessa råd var 
likartade de råd som gavs i de svenska rapporterna.60 Tillika refererades 

58 Se »Våra handelsstipendiater och industriidkare«, SE 11/2 1899, s. 385–386 samt 
Johansson, Mikael (2011), »Exportberättelser från Sydamerika: En studie av han-
delsstipendiaternas rapporter 1897–1910« (C-uppsats i historia. Karlstads univer-
sitet). Karlstad. Även från andra än handelsstipendiater rapporterades det om 
problemen. Vicekonsul i Liverpool och svenska handelskammaren i London rap-
porterade t.ex. om bristande intresse från svenska fabrikanter och affärsmän. Se 
»De svenska exportörernas oföretagsamhet«, SE 16/5 1907, s. 227 samt »Svenska 
affärsmetoder«, SE 28/9 1907, s. 550.

59 Se t.ex. »De nya handelsstipendiaternas verksamhetsfält«, 23/12 1896, s. 738; 
»Upp sökande af nya marknader«, SE 8/8 1896, s. 614; »Ett sätt att underlätta ex-
porten af svenska artiklar«, SE 31/12, 1904. s. 868–869; »Några viktiga regler som 
grund för en varaktig och lönande exportverksamhet«, SE 30/6 1908, s. 1194. Se 
även »Något om svensk export till Ryssland och de synpunkter exportören bör 
gå ut ifrån«, SE december 1911, s. 700 i vilken konsul T. I. Söderlund i Petersburg 
informerade om vad han ansåg att en exportör borde tänka på för att lyckas med 
exporten till Ryssland och andra länder. Se även Rydberg, C. A., »Vår utrikes-
handel och dess organisation«, SE 19/11 1908, s. 1586–1589.

60 Se t.ex. »Exporthandelns a b c«, SE 22/5 1905, s. 319 som formulerats av en eng-
elsk köpman. Se även »Regler för export till Sydafrika«, SE 25/1 1904, s. 39 i vil-
ken den brittiska kommissarien Mr Birchenoughs regler för en framgångsrik ex-
portaffär till Sydafrika beskrivs. Se även »Exportaffärerna på Sydafrika, SE 13/12 
1902, s. 1017–1018; »Exportaffärerna på Sydafrika, SE 27/12 1902, s. 1037–1039 för 
utdrag från en rapport från Södra Afrika som det engelska sällskapet National 
Industrial Association hade samanställt. 
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och översattes meddelanden i utländska tidskrifter i vilka det framkom-
mer att även företag i andra länder hade problem med att anpassa sig efter 
handelsförhållanden i andra länder.61 Likaså publicerades en sammanfatt-
ning av den engelska rapporten Foreign trade competition (1898). I rap-
porten, som innehöll utlåtanden från de engelska konsulerna beträffande 
orsakerna till den engelska exportens tillbakagång, framkommer det att 
problemen som rapporterades från engelskt håll var av samma slag som 
de svenska.62 I artikel efter artikel framhölls dock att Tyskland var det land 
som vann exportframgångar genom att de anpassade sig till efterfrågan på 
exportmarknaderna.63

Under perioden 1894–1908 skedde givetvis förändringar. I de i denna 
artikel presenterade rapporterna går det att se en viss förskjutning från att 
bara marknadsekonomiska problem betonas till att de organisatoriska och 
nationellt varumärkesrelaterade problemen framträder. Denna förskjut-
ning sammanfaller med det »nationella uppvaknandet« i Sverige och fram-
växten av en ny nationalism fokuserad på industrialisering och modern 
teknologi. En betydelsefull roll för konstruktionen av denna nya svens-
ka nationella identitet anses Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm 1897 ha spelat.64 En annan förändring är att Sveriges Allmän-
na Exportförening blir alltmer kritiska mot rapporterna. Detta kan sättas 
i samband med att intresset i Sverige för export ökade. Till exempel ökade 

61 T.ex. tidskriften La Métallurgies meddelanden om två brev som en fransman 
verksam i Italien mottagit som svar från ett företag i Paris och ett i Berlin. De 
franska företaget visade ingen vilja att anpassa sig vilket dock det tyska gjorde. 
»Olika sätt att inleda exportaffärer«, SE 21/4 1904, s. 253–254. Se även »En jäm-
förelse mellan tyskt och belgiskt resp. svenskt tillvägagångssätt vid kommersiell 
täflan«, SE 14/4 1906, s. 240–241 i vilken generalkonsuln i Antwerpen hänvisar 
till en artikel i en belgisk tidning i vilken det framgår att belgarna har likartade 
exportproblem som svenskarna. 

62 Exportförseelser«, SE 25/2 1899, s. 397–398; »Exportförseelser«, SE 11/3 1899,  
s. 409–410. 

63 De nya handelsstipendiaternas verksamhetsfält«, SE 23/12 1896, s. 738; »Olika sätt 
att inleda exportaffärer«, SE 21/4 1904, s. 253–254; »En jämförelse mellan tyskt 
och belgiskt resp. svenskt tillvägagångssätt vid kommersiell täflan«, SE 4/4 1906, 
s. 240–241; »Exportförseelser« SE 25/2 1899, s. 397–398; »Exportförseelser«, SE 
11/3 1899, s. 409–410.

64 Se Fridlund, Mats (1998), »De nationalistiska systemen. Konstruktion av teknik 
och svenskhet kring sekelskiftet 1900« i Blomkvist, Pär och Kaijser, Arne (red.) 
Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv. Stockholm,  
s. 80–84. 
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antalet exportföretag från ca 400 1887 till 1 846 år 1908.65Antalet medlem-
mar i föreningen ökade likaså: från 429 företag 1887 till 850 år 1910. Tillika 
ökade upplagan av Svensk Export. Tidskriften, som hade börjat utkomma 
1895 med en upplaga på 900 exemplar uppgick till 1 900 år 1910.66

Trots att intresset för exporten ökade fortsatte det att finnas problem med 
att anpassa produktionen efter efterfrågan. I till exempel ett föredrag som 
disponenten och VD:n för Stora Kopparberg Erik Johan Ljungberg, höll vid 
ett av exportföreningens styrelsesammanträde hösten 1908 tog han upp och 
kritiserade den egna självgodheten:

Vi se i våra tidningar huru man ofta blåser i stormaktstrumpeter, hur man 
drömmer om att vi själfva bestämma prisen på våra exportvaror, huru lätt 
det är att afsätta produkterna, blott man får direkta linjer, blott man får bättre 
skolade köpmän m.m. Uti allt detta ligger ju en viss sanning, men tyvärr är 
de oftast köparen, som bestämmer hvad han kan betala; de direkta fraktför-
bindelserna, liksom en bättre träning inom köpmannayrket, äro ju mäktiga 
häfstänger till hjälp: hufvudsaken är och blir dock att kunna tillverka varor 
af sådan kvalitet, sådan form och till sådant pris, att de finna köpare och med 
fördel för produktionslandet kunna afsättas.67

År 1925 skrev en annan industriledare Björn G. Prytz om samma typ av 
problem. Han menade på att det i Sverige fanns:

… en aristokratisk motvilja för att söka popularisera de sålunda åstadkomna 
produkterna och en känsla av, att vill den utländske köparen ha en svensk 
kvalitetsprodukt, är priset av mindre betydelse, och han får finna sig i att själv 
uppsöka inköpskällan och taga varan sådan den enligt svensk åsikt bör vara.68

År 2008, det vill säga hundra år efter Ljungbergs uttalande, uttryckte Ex-
portrådets VD Ulf Berg något liknande när han i en tidningsintervju sa att 
en orsak till att Sverige tappat marknadsandelar i tillväxtländer berodde på 
att svenska företag hade en skev och stereotyp bild av världen. Den bristan-
de kunskapen, hävdade han, leder till att svenska exportföretag inte inser 

65 »Sveriges Allmänna Exportförenings årsstämma«, SE april 1909, s. 220.
66 För antalet medlemmar och upplagesiffror se Hildebrand (1937), s. 14, 17.
67 »Vår export och villkoren för dess höjande«, SE 12/10 1908, s. 1476–1477. Föredra-

get som hade rubriken »Vår export och villkoren för dess höjande« lär ha blivit 
mycket omtalat. 

68 B. G. Prytz (1925), »Exporttankar«, Affärsvärlden: Ekonomisk veckorevy 1901–
1926: Första kvartseklets festskrift. Stockholm, s. 70. 
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de enorma exportmöjligheterna i länder som Brasilien, Japan och Kina.69 
Wadner och de andra handelsstipendiaterna vars rapporter om exportpro-
blematiken i Södra Afrika vid sekelskiftet 1900 har presenterats i denna ar-
tikel, skulle utan tvekan känt igen sig även i vår tid.

69 Besèr, Nathalie (2008), »Skev världsbild får svenska bolag att missa affärer«, Da-
gens Nyheter 7/4 2008.




