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Syftet med denna artikel är att presentera en konjunkturkronologi för Sverige och 
identifi era de djupaste kriserna under 1700-, 1800- och 1900-talen. För perioden 
1850–2000 urskiljs 26 recessioner och 26 expansioner i Sverige. 12 av dessa 26 
recessioner var så pass allvarliga att de kan betecknas som depressioner. Över 
tiden har recessionerna och expansionerna blivit färre, men mer var aktiga. 

I en artikel i Dagens Nyheter skriver Jonung (2005) att det för närvarande Dagens Nyheter skriver Jonung (2005) att det för närvarande Dagens Nyheter
saknas en aktuell kartläggning av konjunkturcykeln i Sverige. I exempel-
vis USA, däremot, har en oberoende forskningsstiftelse, National Bureau 
of Economic Research (NBER), gjort en datering av den moderna ameri-
kanska konjunkturcykeln ända tillbaka till 1850-talet. I denna artikel görs 
ett försök att konstruera en konjunkturdatering för Sverige, dock inte med 
samma sofi stikerade metod som används av NBER.

Varje typ av konjunkturdatering är problematisk. Ändå är en operatio-
nalisering av begrepp såsom kris, recession, depression, expansion och kon-
junkturuppgång nödvändig för att urskilja ett konjunkturförlopp. Emeller-
tid fi nns det inte allmänt vedertagna defi nitioner av dessa termer (se även 
Hagberg och Jonung 2005). Det är i sig ett utryck för de ekonomiska sväng-
ningarnas komplexitet.

Medan man i Sverige vanligtvis använder termen ”konjunkturcykel”, 
används i engelskan ”business cycle”. Den ena termen brukar översät-
tas med den andra. När vi har att göra med perioden efter kapitalismens 
genombrott är detta inte något problem. Då denna artikel också handlar om 
konjunkturcykeln under jordbrukssamhället behövs emellertid en distink-
tion. Att beskriva skördeväxlingarna på 1700-talet med svenskans ”kon-
junkturcykel” (som impliceras i rubriken för denna artikel) borde inte vara 
några problem. Men det vore tveksamt att beskriva dessa skördeväxlingar 
med engelskans ”business cycle”. Förindustriella förhållanden låter sig säl-
lan fångas med en modern begreppsapparat. Engelskans ”business cycle” lan fångas med en modern begreppsapparat. Engelskans ”business cycle” 
motsvaras i det sammanhanget på svenska närmast av ”affärscykel” eller 
”den moderna konjunkturcykeln”.

En klassisk defi nition av den moderna konjunkturcykeln (”the business 
cycle”) har formulerats av Mitchell enligt följande (citerad i Burns och Mit-
chell 1946, s 3, min översättning):

Affärscykler [Business cycles] är en typ av fl uktuationer i den aggregera-
de ekonomiska aktiviteten i nationer som organiserar sitt arbete huvud-
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sakligen i form av affärsdrivande företag [business enterprises]: en cykel 
består av expansioner som inträffar samtidigt i många ekonomiska verk-
samheter, följt av på samma sätt generella recessioner, kontrak tioner och 
återhämtningar vilka övergår i expansionsfasen för nästa cykel; denna 
sek vens av förändringar är återkommande men inte periodisk; tidsmäs-
sigt varar en affärs cykel från mer än ett år till tio eller tolv år; de är inte 
uppdelbara i kortare cykler...

I sin klassiska studie Measuring Business Cycles gör Burns och Mitchell (1946) Measuring Business Cycles gör Burns och Mitchell (1946) Measuring Business Cycles
en distinktion mellan ”referenscykeln”, som berör den allmänna ekonomis-
ka aktiviteten, och ”specifi ka cykler”, olika tidsserier för enskilda sektorer 
eller branscher vilka till och med kan vara okorrelerade med referenscykeln. 
Burns och Mitchell menar dock att det är svårt att urskilja referenscykeln, 
eftersom denna observeras genom att studera de specifi ka cyklerna.

Mitchells defi nition innebär att inte alla historiska perioder och inte alla 
länder uppvisar en konjunkturcykel i modern bemärkelse. Defi nitionen 
implicerar en åtskillnad mellan den typ av fl uktuationer i den allmänna eko-
nomiska aktiviteten som förekom innan kapitalismens genombrott och den 
moderna konjunkturcykeln (affärscykeln). 

Affärscykeln i det förindustriella samhället berörde enbart en mindre del 
av ekonomin, dvs det var en specifi k cykel och inte en referenscykel, även 
om Mitchell med sin defi nition vill avgränsa begreppet till fl uktuationer i 
den allmänna ekonomiska aktiviteten.

En indikator för referenscykeln som skulle kunna användas är bruttona-
tionalprodukten (BNP). Problemet är att BNP också inkluderar aktiviteter 
som inte utförs på en marknad och är i Mitchells bemärkelse inte en direkt 
indikator för den moderna konjunkturcykeln. Burns och Mitchell (1946, s 
71–76) föreslår att månads- eller kvartalsdata över BNP skulle kunna använ-
das för att identifi era referenscykeln. Men de anser att det vore att föredra 
att avgränsa måttet ”till den del av nationalprodukten som passerar genom 
’marknaden’” och speciellt exkludera ”produktion av varje sort inom de 
lokala, självförsörjande enheterna” (min översättning).

Viktigt är också att Mitchell inte utgår från en fi x längd hos den moderna 
konjunkturcykeln och inte förutsätter existensen av exempelvis en 2–3-årig 
Kitchincykel eller en 8–11-årig Juglarcykel.1 Dock föreslås en undre respek-
tive övre gräns för referenscykeln.

En defi nition av recession som ofta används i affärstidningar är att BNP 
faller två kvartal i rad (Hall m fl  2003). Detta gäller dock bara för enskilda 
länder och inte för exempelvis den globala ekonomin.

NBERs kronologi över den moderna amerikanska konjunkturcykeln 

1 Enligt Schumpeters (1939) berömda cykelschema kan den 60-åriga Kondratievcykeln delas 
upp i mindre cykler, främst i 10-åriga investeringscykler (Juglarcykler) och 40 månaders lager-
cykler (Kitchincykler). En sådan uppdelning mellan cykler har kritiserats av senare ekonomer, 
som snarare pekat på ett mer oregelbundet mönster i de ekonomiska fl uktuationerna (Romer 
1996). 
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tillbaka till 1850-talet baseras på Burns och Mitchells (1946) arbete. NBER 
(Hall m fl  2003) defi nierar en recession som ”en signifi kant nedgång i den 
ekonomiska aktiviteten som berör hela ekonomin, som varar mer än några 
månader och som normalt är märkbar i serier över real BNP, realinkomst, 
sysselsättning, industriproduktion och varuhandel” (min översättning). En 
recession börjar efter att ekonomin har nått sin topp och fortsätter ända 
tills den når sin lägsta punkt. Perioden mellan den lägsta punkten och top-
pen brukar få etiketten expansion. Även om NBERs defi nition ofta överens-
stämmer med kriteriet om fallande BNP två kvartal i följd, är inte detta ett 
nödvändigt villkor och vissa recessioner uppfyller inte det kriteriet (Hall 
m fl  2003).

Det fi nns dock fl era problem med NBERs konjunkturkronologi. Den 
är inte helt okontroversiell. En kritik är att den idag mekaniskt fastställs 
av ett datorprogram, så att det blir svårt för en utomstående att avgöra var-
för kriteriet ibland uppfylls och ibland inte. En annan kritik är också att 
NBER inte särskiljer mindre recessioner från djupare depressioner (Sher-
man 1991).

Man kan också betrakta förändringen i den ekonomiska aktiviteten 
antingen i absoluta eller relativa termer. Den moderna konjunkturcykeln 
såsom den defi nieras av Burns och Mitchell (1946) eller av NBER mäter 
förändringar i absoluta tal och vad som undersöks är huruvida den ekono-
miska aktiviteten har gått tillbaka. Den så kallade tillväxtcykeln (”growth 
cycle”) mäter istället förändringen relativt, i förhållande till en trend för den 
ekonomiska aktiviteten, vilket kan operationaliseras som medeltillväxten 
under en viss period eller i förhållande till potentiell BNP (Niemira and 
Klein 1994). Detta är också Konjunkturinstitutets (2005) defi nition av kon-
junkturcykeln.

Det fi nns dock fl era problem med att fastställa en trend i den ekonomiska 
aktiviteten. Exempelvis så kommer medeltillväxten att variera beroende på 
hur många år som inkluderas i detta medelvärde, hur dessa år vägs samman, 
etc. Potentiell BNP är ännu svårare att urskilja. Burns och Mitchell (1946, 
s 5) menar t ex att påståenden som att ”affärscyklerna utgörs av avvikelser 
och återgångar till ett normalt tillstånd för handeln eller ett jämviktsförhål-
lande, eller att de utgör rörelser som är resultatet av diskrepansen mellan 
den marknadsmässiga och den naturliga räntan, hjälper oss inte, eftersom 
vi inte kan observera normala tillstånd för handeln, jämviktsförhållanden 
eller naturliga räntenivåer” (min översättning).

För perioden 1850–2000 bygger den konjunkturkronologi som pre-
senteras i denna artikel på årliga absoluta tillväxtsiffror för BNP. Identi-
fi eringen av ekonomiska kriser för perioden 1700–1850 görs dock i förhål-
lande till den genomsnittliga nivån för BNP per capita sett över en längre 
period, eftersom begreppet kris måste defi nieras något annorlunda i ett mer 
utpräglat jordbrukssamhälle.
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1. Defi nitioner och empiriskt material 
För enkelhets skull baseras defi nitionerna i denna artikel för att urskilja kon-
junkturcykeln och ekonomiska kriser på årliga förändringar i BNP. Tyvärr 
saknas för närvarande data över kvartalsförändringar i BNP före 1960. Det 
gör att enbart årliga data fi nns att tillgå för att göra en längre historisk över-
sikt. Andra indikatorer än BNP är också tänkbara, men används inte här.

De årliga siffrorna över BNP för perioden 1800–2000 är hämtade från 
min doktorsavhandling (Edvinsson 2005a), vilken innehåller den senaste 
forskningen kring konstruktionen av historiska nationalräkenskaper för 
Sverige. För 1700-talet är BNP-siffrorna hämtade från en annan studie jag 
gjort (Edvinsson 2005b) och dessa siffror fi nns också tillgängliga på nätet 
(www.historia.se). Ett problem med tidigare historiska serier för BNP är att 
de är mer lämpade för att analysera den längre historiska utvecklingen än 
årliga fl uktuationer och att de avviker en del från senare statistik som publi-
cerats av Statistiska Centralbyrån (SCB). BNP-siffrorna som presenteras 
i min avhandling baseras däremot på ett årligt kedjeindex av Fishers typ, 
vilket är speciellt lämpligt om man vill studera årliga förändringar och de är 
också länkade till SCBs senare serier. Det har dock inte varit möjligt att app-
licera den senaste klassifi ceringen SCB använder sig av, vilket gör att mina 
BNP-siffror skiljer sig något från SCBs senast producerade data.

BNP-utvecklingen för Sverige kommer i viss mån att jämföras med andra 
länders. BNP-siffrorna för andra länder är hämtade från Angus Maddisons 
hemsida (accessdatum 2005-06-05), utom Norges siffror som är hämtade 
från Norges Banks hemsida (accessdatum 2005-06-05).2

I denna artikel defi nieras en recession som en händelse då den årliga för-
ändringen i BNP understiger en procents ökning och utgörs av de på var-
andra följande årliga förändringar där detta villkor uppfylls. En recession 
kan i sin tur indelas i olika kategorier, beroende på djup och varaktighet. En 
kontraktion defi nieras som en händelse då den årliga förändringen i BNP är 
negativ. En mini-recession defi nieras som en händelse då den årliga föränd-
ringen i BNP är mellan noll och en procents ökning (denna term används på 
liknande sätt i Economist Newspaper Limited 1982).3 Perioden mellan två 
på varandra följande recessioner defi nieras som en expansion. En konjunk-
turkronologi som konstrueras utifrån dessa defi nitioner är antagligen det 
närmaste man kan komma NBERs metod med årliga BNP-data.

Med termen depression brukar man ofta mena en djup ekonomisk kris, 

2 Jämförelserna med andra länder före 1900-talet försvåras dock av att jordbruksproduktionen 
i Sverige i de historiska nationalräkenskaperna har skattats för konsumtionsåret (Edvinsson 
2005b), dvs året efter skördeutfallet, medan det för de fl esta andra länder (och i Sverige för 
perioden efter 1950) antagligen skattats för produktionsåret. För 1900-talet spelar detta min-
dre roll, då jordbruksproduktionens fl uktuationer då inte längre fi ck samma utslag på BNP 
som tidigare.
3
som tidigare.
3
som tidigare.
 Det kan antas att under en sådan mini-recession är det högst sannolikt att den ekonomiska 

aktiviteten krymper under en period omfattande mer än några månader (t ex två kvartal i rad), 
men att sannolikheten för att detta inträffar är mycket lägre om den årliga BNP tillväxten är 
högre än en procent (detta beror förstås också på hur skarpa de månads- eller kvartalsmässiga 
fl uktuationerna är).
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vilket är mer än enbart en vanlig recession. Hagberg och Jonung (2005) 
defi nierar i en artikel i detta nummer av Ekonomisk Debatt en kris som en Ekonomisk Debatt en kris som en Ekonomisk Debatt
”exceptionellt djup nedgång i den ekonomiska aktiviteten”. Här opera-
tionaliseras en depression som en händelse då BNP för ett år ligger under 
nivån för BNP två år tidigare, dvs att medeltillväxten är negativ under två 
år. BNP-förändringar som ej är negativa exkluderas från depressionsperio-
den. En depression består av på varandra årliga förändringar i BNP som är 
negativa.4 En depression kan dock också vara endast ett år, om nedgången 
i BNP under detta år är av större magnitud än motsvarande uppgång det 
föregående eller följande året (då blir nämligen medeltillväxten under två år 
negativ).5 En depression enligt denna defi nition kan betraktas just som en 
”exceptionellt djup nedgång i den ekonomiska aktiviteten”.

Tabell 1 presenterar en konjunkturkronologi för Sverige för perioden 
1850–2000 som bygger på dessa defi nitioner. Ingen motsvarande kronologi 
presenteras för den föregående perioden enligt dessa defi nitioner. Inte hel-
ler appliceras begreppet depression före 1850. Istället används ett annat kri-
terium för att urskilja ekonomiska kriser. Detta diskuteras närmare i slutet 
av denna artikel.

Den här typen av konjunkturkronologi måste tas med en nypa salt. 
Indelningen blir annorlunda om vi ändrar defi nitionerna av recessioner och 
expansioner. Så är det också med NBERs indelning av den amerikanska 
konjunkturcykeln. Snarare bör den här typen av periodiseringar ses som 
sätt att organisera det empiriska materialet i syfte att nå större klarhet om de 
ekonomiska fl uktuationerna.

Defi nitioner av konjunkturbegrepp i denna artikel
Recession – en händelse då den årliga förändringen i BNP understiger en pro-
cents ökning och utgörs av de på varandra följande årliga förändringar där 
detta villkor uppfylls.
Expansion – perioden mellan två på varandra följande recessioner.
Kontraktion – en händelse då den årliga förändringen i BNP är negativ.
Mini-recession – en händelse då den årliga förändringen i BNP är mellan noll 
och en procents ökning.
Depression – en händelse då BNP ett år ligger under nivån för BNP två år 
tidigare, dvs att medeltillväxten under två år är negativ. Från depressions-
perioden exkluderas årliga BNP-förändringar som ej är negativa.

4 I logiska symboler gäller följande (”∧” står för ”och”, ”∨” står för ”eller”, och ”⇔” är ekvi-
valenstecknet):
((BNP-tillväxt år t) < 0)   ∧
((MEDEL(BNP-tillväxt år t-1, BNP-tillväxt år t) < 0) ∨ (MEDEL(BNP-tillväxt år t, BNP-
tillväxt år t+1) < 0))   ⇔  år t är ett depressionsår.
5
tillväxt år t+1) < 0))   
5
tillväxt år t+1) < 0))   
 Exempelvis ökade BNP med 6,7 procent 1919-20, men föll med 8,5 procent 1920-21. BNP år 

1921 låg sålunda under BNP-nivån två år tidigare (år 1919) och medeltillväxten under perio-
den 1919-21 var negativ. Detta uppfyller kriteriet för en depression. Endast perioden 1920-21 
räknas dock till depressionen, då BNP-tillväxten 1919-20 var positiv.
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2. Den svenska konjunkturcykeln 1850–2000
Under perioden 1850–2000 uppvisade den svenska ekonomin 26 recessio-
ner och 26 expansioner (se tabell 1). Växlingarna mellan recessioner och 
expansioner var skarpare under tidigare perioder än under senare. Under 
1800-talets andra hälft inträffade 14 recessioner i Sverige, under 1900-talets 
första hälft 8 recessioner och under 1900-talets andra hälft endast 4 reces-
sioner.

Recessioner och expansioner har också tenderat att bli mer varaktiga 
över tiden, åtminstone i Sverige. Medan en recession i genomsnitt varade 
1,3 år under 1800-talets andra hälft, ökade detta till 1,5 år under 1900-talets 

Recession Årlig medel-
tillväxt i BNP 
under recession

Typ av recession     Expansion Årlig medel-
tillväxt i BNP 
under expansion

1850–1852 –0,8 depression 1852–1855 3,6
1855–1856 –1,1 kontraktion 1856–1860 4,6
1860–1862 –2,4 minirec./depr. 1862–1865 5,4
1865–1866 –1,9 kontraktion 1866–1867 2,5
1867–1868 –10,6 depression 1868–1874 5,7
1874–1875 –0,8 kontraktion 1875–1876 7,0
1876–1878 –1,7 depression 1878–1879 5,9
1879–1880 0,3 minirecession 1880–1881 2,9
1881–1882 –0,9 kontraktion 1882–1883 7,4
1883–1884 –1,3 kontraktion 1884–1885 3,9
1885–1887 –0,1 minirec./depr. 1887–1888 4,9
1888–1889 0,9 minirecession 1889–1891 3,2
1891–1892 –0,3 kontraktion 1892–1899 3,7
1899–1900 –0,5 kontraktion 1900–1901 2,7
1901–1902 0,2 minirecession 1902–1904 3,9
1904–1905 –0,5 kontraktion 1905–1907 7,4
1907–1909 –0,5 depr./minirec. 1909–1916 4,0
1916–1918 –6,5 depression 1918–1920 5,6
1920–1921 –8,5 depression 1921–1924 7,1
1924–1925 0,6 minirecession 1925–1930 5,1
1930–1932 –2,1 depression 1932–1939 5,3
1939–1941 –5,5 depression 1941–1952 3,9
1952–1953 0,7 minirecession 1953–1976 4,0
1976–1978 –0,8 depression 1978–1979 3,2
1979–1981 0,1 minirec./kontr. 1981–1990 2,3
1990–1993 –1,7 depression 1993–2000 3,5

Källa: Edvinsson (2005a, s 277). 
Anm: För defi nitioner, se separat förklaringsruta. Förkortningar: minirec./depr. – mini-
recession följd av depression, depr./minirec. – depression följd av minirecession, minirec./
kontr – minirecession följd av kontraktion. Expansionen som började 1993 kan antas ha 
varat fram till år 2000. Perioden 2000–2001 ligger dock precis på gränsen till att klassifi ceras 
som recession.

Tabell 1
Recessioner och 
expansioner i Sverige 
1850–2000
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första hälft och till 2,0 år under 1900-talets andra hälft. Genomsnittligt 
varade en expansion 2,5 år under 1800-talets andra hälft, 4,9 år under 1900-
talets första hälft och 10 år (eller 5,7 år om expansionen 1953–76 exkluderas) 
under 1900-talets andra hälft.

Expansionen 1953–76 var exceptionellt lång och låg ovanför den övre 
gräns på 10–12 år som Mitchell fastställer för den moderna konjunkturcy-
keln. Man skulle därför kunna fråga sig om inte konjunkturcykeln sattes ur 
spel i Sverige under denna period (i USA uppfyllde däremot konjunktur-
cyklerna Mitchells kriterium under perioden ifråga).

En förklaring till de skarpare konjunkturväxlingarna före 1950 är de 
skarpare fl uktuationerna i BNPs olika komponenter. Exempelvis var den 
årliga förändringen i exportens volymvärde negativ vid 19 tillfällen under 
1900-talets första hälft. Sedan 1950 har däremot de internationella mark-
naderna stabiliserats. Den årliga förändringen i exporten var negativ endast 
vid fyra tillfällen under 1900-talets andra hälft, nämligen 1951–52, 1974–75, 
1979–80 och 1990–91, vilket vid alla dess tillfällen var kopplat till interna-
tionella konjunkturnedgångar.

En del av recessionerna och depressionerna låg ganska nära varandra i 
tiden och skulle kunna betraktas som faser i en längre depressiv period, med 
en mindre återhämtning däremellan.

Tidsperioden 1916–21 skulle kunna ses som en sådan depressiv period, 
som inkluderade en temporär återhämtning 1918–20. Mellan 1916 och 1921 
föll BNP med så mycket som 11 procent och expansionen 1918–20 kunde 
inte lyfta BNP ovanför nivån år 1916.

Erik Lundberg (1994) menade att de två recessionerna 1976–78 och 
1980–81 i själva verket skulle kunna betraktas som en och samma kris. Vinst-
kvoten inom industrin nådde då sin lägsta nivå i Sverige under modern tid 
(Edvinsson 2005a). Mellan 1976 och 1981 ökade dock BNP, även om det 
bara var med ungefär en halv procent per år i genomsnitt, och expansionen 
1978–80 lyckades lyfta BNP ovanför nivån år 1976. Förädlingsvärdet i den 
privata sektorn föll dock under denna period och industrins förädlingsvärde 
föll med så mycket som 10 procent, vilket var mer än under 1990-talsdepres-
sionen.

Medan tidigare ekonomiska kriser till stor del frambringades av ned-
gångar i jordbrukssektorn, var de senare kriserna till största delen korrele-
rade med nedgångar i industrin (Edvinsson 2005a). Om man ser till vilka 
sektorer som bidrog till kontraktioner i BNP är det svårt att avgöra vilken 
som var den första moderna ekonomiska krisen av generell karaktär. Vi ser 
snarare en längre övergångsperiod där olika kriser karaktäriserades både av 
moderna och förindustriella inslag. Det fanns ingen plötslig övergång till 
eller en klar och tydlig början av den moderna konjunkturcykeln. Recessio-
nerna under perioden 1870–1910 tenderade att frambringas av såväl jord-
brukets som den övriga ekonomins nedgångar och kan sägas avspegla en 
ekonomi i övergången från jordbrukssamhälle till industriell kapitalism.
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3. De djupaste ekonomiska kriserna i Sverige 
1850–2000
Enligt den defi nition som används i denna artikel har den svenska ekono-
min genomgått 12 depressioner under perioden 1850–2000 (se tabell 2). 
Av dessa varade fem endast ett år, sex varade i två år och en i tre år. Sju av 
depressionerna inträffade under 1900-talet. 1990-talsdepressionen var den 
enda gång i modern tid då BNP föll tre år i följd. Sista gången BNP föll tre år 
i följd före 1990-talet var under perioden 1806–1809, i samband med krig.

De två djupaste depressionerna inträffade under de båda världskrigen. 
BNP föll med 13 procent mellan 1916 och 1918 och med 11 procent mellan 
1939 och 1941. Depressionerna 1867–68 och 1920–21 uppvisade de djupaste 
fallen i BNP i fredstid (dvs tider då det inte var världskrig) efter 1850.

Identifi eringen av de 12 depressionerna i denna artikel överensstämmer 
ganska väl med tidigare forskning om de djupaste ekonomiska kriserna.6

En skillnad mot tidigare forskning gäller hur djupa de olika ekonomiska 
kriserna var i termer av BNP-nedgång. Exempelvis visar mina siffror på ett 
större fall i BNP under 1990-talsdepressionen än under nedgången under 
tidigt 1930-tal, vilket inte tidigare forskning har gjort.

De ekonomiska kriserna under 1850- och 1860-talen var huvudsakligen 
jordbrukskriser. Men jordbruket var till stor del inriktat mot marknaden 
och exportens betydelse ökade markant under dessa två decennier.

Enligt Utterström (1957) var krisen 1857–58 den första moderna typen 
av kris, dvs som frambringats av ett kapitalistiskt system. Krisen 1857–58 
har även beskrivits som en fi nansiell kris av andra författare (se t ex Lönn-
borg, Rafferty och Ögren 2003). Handel, sjötransporter och vissa industri-
er drabbades, pga att exportboomen i samband med Krim-kriget tog slut, 
men då dessa sektorer representerade en liten del av ekonomin blev inte 
krisen av allmän karaktär. Eftersom BNP fortsatte att expandera under 
hela perioden 1856–60 urskiljs ingen depression under denna i föreliggan-
de artikel.

Depressionen 1867–68 var den sista allvarliga agrara krisen, till följd av 
svår missväxt i samband med skörden 1867. Förädlingsvärdet inom jord-
bruket föll med så mycket som 20 procent, men enbart med tre procent i 
industri och hantverk.

Andra författare menar att den ekonomiska krisen under 1870-talets 
andra hälft var den första moderna krisen i Sverige (se t ex Lönnborg, Raf-
ferty och Ögren 2003). Under depressionen 1876–78 var det dock fortfa-
rande fallet i jordbruksproduktionen som gav det huvudsakliga bidraget 

6 Exempelvis utarbetar Hagberg och Jonung (2005) en kronologi med följande kriser (efter 
1870): 1877-78, 1907-08, de två världskrigen, det tidiga 1920-talet, 1930-talet, OPEC I och 
OPEC II samt det tidiga 1990-talet. Förutom OPEC II är alla dessa kriser klassifi cerade som 
depressioner i denna artikel och recessionen 1979-81 ligger precis på gränsen till att klassifi -
ceras som depression. I Hagbergs och Jonungs uppräkning ingår inte någon ekonomisk kris 
under 1880-talets andra hälft, medan jag urskiljer en sådan. Men depressionen 1886-87 ligger 
också på gränsen till att inte klassifi ceras som depression. Att skillnaden mellan min klassifi -
cering och Hagbergs och Jonungs bara berör gränsfall är i sig ett tecken på att vi laborerar med 
en liknande kristypologi.
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till nedgången i BNP. Men denna depression hade vissa moderna inslag. 
Exempelvis rådde defl ation, ett tecken på överproduktion, medan tidigare 
kriser var associerade med prisökningar till följd av missväxt och underpro-
duktion (Edvinsson 2005a).

Depressionen 1907–08 var den allvarligaste krisen Sverige upplevt 
sedan 1870-talet. Denna kris inträffade samtidigt med många arbetsmark-
nadskonfl ikter. Allt färre strejker vanns av arbetarna. Generalstrejken 1909 
innebar ett hårt nederlag för arbetarrörelsen, vilket ledde till att antalet 
medlemmar i facket mer än halverades. Detta ledde till en nedgång i arbe-
tarnas löner, vilket också slog mot konsumtionsindustrin (Jörberg 1961). 
Reallönen kom dock åter att stiga 1910, efter ett kraftigt fall föregående år 
(Edvinsson 2005a).

Ändå blev fallet i BNP 1907–08 mindre än i många andra länder. Kri-
sen 1907–08 var en allmän internationell kris. Enligt Hagberg och Jonung 
(2005) låg epicentrum för denna kris i USA. BNP föll med 1,7 procent i 
Sverige, men med så mycket som 8,2 procent i USA och 4,1 procent i Stor-
britannien. Tyskland, Italien, Norge och Danmark drabbades dock inte av 
något fall i BNP.

En allvarlig depression inträffade i Sverige under första världskriget, 
men den kom inte i början av kriget utan i slutet. Under början av kriget 
gjorde många företag stora vinster till följd av en exportboom och urholkade 
reallöner, medan befolkningen i allmänhet upplevde svåra tider. Livsmed-
elskrisen under 1916–17 var en följd av dåliga skördar i norra Europa, vilket 
bidrog till social oro mot slutet av kriget (Montgomery 1954 och Schön 
2000). Enligt Eli Heckscher (1970) var ett av problemen inom jordbruket 
att handeln med gödningsmedel bröt samman på grund av kriget. Under 
depressionen 1916–18 gav också jordbrukssektorn det största bidraget till 
fallet i BNP. Både importen och exporten föll i samband med depressionen 
under slutet av första världskriget, men det var exporten som drabbades 
hårdast. Från användningssidan kan fallet i BNP mellan 1916 och 1918 näs-
tan helt förklaras av det negativa bidraget från nettoexporten samt föränd-
ringar i varulager och kreatursstock. Detta kan betraktas som en rekyl från 
exportboomen i början av kriget.

Depressionen i början av 1920-talet ackompanjerades av en kraftig defl a-
tion, vilket var effekten av en medveten politik för att återinföra samma 
guldparitet som före kriget. BNP-defl atorn föll med 15 procent. På grund 
av de stora förändringarna i relativpriserna fi nns en ganska stor osäkerhet 
i svenska data angående BNP-förändringen mellan 1920 och 1921. Skatt-
ningarna varierar från en uppgång på 3 procent till en nedgång på 12 pro-
cent (Edvinsson 2005a). Enligt mina data föll BNP med 8,5 procent, vilket 
nog är en ganska rimlig skattning. Mina data visar, till skillnad från tidigare 
skattningar, att depressionen i början av 1920-talet var betydligt djupare, 
om än kortare, än 1930-talsdepressionen.

1920-talskrisen slog hårdare mot Sverige än mot många andra länder 
(Örtengren 1979). Men de fl esta i-länderna uppvisade ändå fallande BNP 
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mellan 1920 och 1921. Några länder drabbades också hårdare än Sverige 
och en del drabbades av fallande BNP mer än ett år i följd.7

Till skillnad från 1920-talskrisen låg de främsta orsakerna till depres-
sionen under 1930-talet i utrikes förhållanden (Örtengren 1979). Hagberg 
och Jonung (2005) menar dock att deprecieringen av kronan, efter att den 
blev fl ytande i september 1931, gjorde att Sverige i viss mån isolerades från 
den ekonomiska oron i världen.8 1930-talets depression blev inte så djup och 
långvarig i Sverige som i t ex USA. Medan BNP i USA föll fyra år i rad, föll 
den enbart två år i rad i Sverige. BNP föll med 29 procent mellan 1929 och 
1933 i USA, men enbart med 4,1 procent i Sverige mellan 1930 och 1932. 
Fallet i BNP blev dock också generellt mycket mindre i Västeuropa jämfört 
med Nordamerika.9 Både 1920- och 1930-talets depressioner var huvudsak-
ligen frambringade av nedgången i industrisektorn, vilket markerade ett 
tydligt brott med jordbrukssamhället.

Till skillnad från första världskrigets depression inträffade depressionen 
under andra världskriget i början av kriget. Nedgången i BNP mellan 1939 
och 1941 var ganska allmän och slog mot de fl esta sektorer. Både exporten 
och importen sjönk kraftigt, men till skillnad från depressionen under det 
tidigare världskriget var det importen som föll kraftigast. Detta slog också 
hårt mot de branscher som var starkt beroende av importerade insatsvaror 
(Johansson 1985). Även Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, Norge och 
Finland upplevde en starkt fallande BNP i början av andra världskriget. Men 
i USA, Storbritannien och Tyskland steg BNP i början av kriget. De fl esta i-
länderna uppvisade starkt fallande BNP under slutet av andra världskriget, 
men i Sverige fortsatte BNP att stiga.

De fl esta författare ser 1970-talskrisen som en strukturkris i en eller 
annan form. Denna kris var mest kännbar inom industrin, som upplevde en 
negativ vinstkvot (Edvinsson 2005a). En del branscher, såsom varvsindu-
strin (SCB 1986), krympte betydligt. Den svenska 1970–talskrisen var del-
vis ur fas med andra i-länder. I nästan alla i-länder föll BNP antingen under 
1974 eller 1975, men i Sverige fortsatte BNP att stiga dessa år. Sveriges BNP 
föll istället mellan 1976 och 1978, medan de fl esta andra i-länder upplevde 
stigande BNP under denna period.

De fl esta i-länder genomgick en ekonomisk kris i början av 1990-talet, 
men denna blev allvarligare i Sverige än i omvärlden. Endast Finland, där 
BNP föll med mer än 10 procent, upplevde en djupare kris än i Sverige. 
Enligt Hagberg och Jonung (2005) kan 1990-talets kris betraktas som en av 

7 Exempelvis föll BNP med 2,9 procent i Danmark 1920-21, med 3,2 procent i USA 1919-1921, 
med 4,1 procent i Frankrike 1920-21, med 9,7 procent i Norge 1920-21, med 23,1 procent i 
Storbritannien 1918-21 och med 23,7 procent i Kanada 1917-21. Däremot ökade BNP 1920-21 
i Österrike, Belgien, Finland, Holland, Tyskland och Australien.
8
i Österrike, Belgien, Finland, Holland, Tyskland och Australien.
8
i Österrike, Belgien, Finland, Holland, Tyskland och Australien.
 För en debatt om faktorerna bakom 1930-talsdepressionen i Sverige, se t ex Nilsson och Pet-

tersson (1979) och Jonung (1979).
9
tersson (1979) och Jonung (1979).
9
tersson (1979) och Jonung (1979).
 Totalt föll BNP med 8,8 procent i 29 västeuropeiska länder mellan 1929 och 1932. Frankrike, 

Tyskland och Österrike drabbades hårdare än andra västeuropeiska länder, men inte lika hårt 
som USA. I Kanada föll dock BNP ungefär lika mycket som i USA.
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de djupaste i fredstid sedan 1870. Jonung (1994) menar att de huvudsakliga 
faktorerna bakom 1990-talskrisen var inhemska, i synnerhet de som var av 
fi nansiell karaktär.

Inte minst bidrog fastighetskrisen och neddragningarna i den offentliga 
sektorn till att fördjupa 1990-talskrisen (Edvinsson 2005a). Under några 
år på 1990-talet föll det reala nettovärdet av byggstocken, vilket inte hade 
inträffat sedan 1830-talet.

Under 1990-talsdepressionen föll sysselsättningen med hela 11 procent, 
vilket är nästan dubbelt så mycket som det näst största fallet i sysselsätt-
ningen under den studerade perioden, vilket inträffade i samband med 
defl ationskrisen 1920–21 (Edvinsson 2005a). 1990-talsdepressionen skil-
jer sig också från tidigare depressioner genom att BNP per sysselsatt ökade 
mycket snabbt. Detta förklarar varför nedgången i BNP inte blev lika djup 
som nedgången i sysselsättningen.

4. De djupaste ekonomiska kriserna i Sverige 
1700–1850
En identifi ering av ekonomiska kriser före mitten av 1800-talet måste bygga 
på en annan metod än den som används i denna artikel för perioden efteråt. 
En ekonomisk kris kan defi nieras som ett sammanbrott eller störning i ett 
ekonomiskt systems grundläggande sätt att fungera (Edvinsson, 2005a). 
Jordbrukssamhällets grundläggande funktionssätt var dock annorlunda än 
i det moderna, kapitalistiska industrisamhället. En kapitalistisk ekonomi 
bygger på en ständig ekonomisk tillväxt. Det är dess kanske viktigaste kän-
netecken. Inte bara fallande produktion, utan också stagnation eller en låg 
tillväxt nära noll under en viss period, skulle därför kunna betraktas som 
en krissituation. I en ekonomi som bygger på stagnation (i total produk-

Tabell 2
Förändring i olika 

nyckelvariabler under 
depressioner i Sverige 

1850–2000

Depression   BNP Industrins för-
äd lings värde

Syssel-
 sättning

BNP per 
sysselsatt

Inves te-
ringar

Export Import

1850–52 –1,5 4,3 0,1 –1,6 22,6 9,6 16,1
1861–62 –5,5 –2,7 –1,3 –4,3 2,7 6,4 –10,8
1867–68 –10,6 –2,8 –3,1 –7,7 –24,7 0,4 6,9
1876–78 –3,4 –5,1 –0,8 –2,7 –6,6 –3,0 –8,7
1886–87 –0,3 5,1 0,0 –0,3 –21,4 11,3 4,8
1907–08 –1,7 –2,9 –0,7 –1,0 –17,0 –3,8 –11,6
1916–18 –12,6 –24,3 –0,3 –12,3 –25,0 –51,5 –39,9
1920–21 –8,5 –19,0 –6,3 –2,4 –31,5 –22,0 –35,1
1930–32 –4,1 –12,4 –2,9 –1,2 –35,4 –31,8 –23,3
1939–41 –10,7 –14,0 –3,3 –7,7 –40,9 –37,6 –53,0
1976–78 –1,6 –8,2 0,3 –1,9 –25,5 9,4 –9,0
1990–93 –5,0 –6,7 –11,4 7,3 –36,0 7,6 –6,2

Källa: Edvinsson (2005a).
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tion eller per capita produktion) är dock inte stagnation nödvändigtvis 
ett uttryck för kris. Operationaliseringen av krisbegreppet måste delvis bli 
annorlunda för olika typer av ekonomiska system. En ekonomisk kris är 
inte ett ahistoriskt fenomen som kan defi nieras på samma sätt för alla tider.

I Sverige var den genomsnittliga tillväxten i BNP drygt en procent per 
år under 1800-talets första hälft och mellan en halv och en procent under 
1700-talet. BNP per capita växte med ungefär en halv procent per år under 
1800-talets första hälft och var i princip stagnerande före 1800 (Edvinsson 
2005b). Att för denna period exempelvis använda denna artikels kriterium 
för en recession, innebärande en årlig BNP-tillväxt under en procent, vore 
mot denna bakgrund problematiskt, då en sådan BNP-tillväxt snarare var 
normaltillståndet (åtminstone före 1810).10 Det var ungefär från 1800-
talets mitt som tillväxten i BNP per capita accelererade och den ekonomiska 
tillväxten kom upp i en modern nivå.

Kriser under jordbrukssamhället tog sig framför allt uttryck i missväxtår. 
Jordbruksproduktionens fl uktuationer måste därför vara en nyckelfaktor 
att studera. Fluktuationerna i BNP var i Sverige åtminstone fram till 1870 
nästan helt dominerade av variationerna i jordbruksproduktionen, vilket 
drabbade människors möjlighet att försörja sig under krisåren och då tende-
rade att leda till hungersnöd och svält. Andra komponenter i BNP bör också 
vara viktiga att beakta, då exempelvis en mer utvecklad handel gav större 
möjlighet att jämna ut årliga regionala skillnader i per capita konsumtion. 
Mot denna bakgrund bör också BNP per capita vara en viktig indikator för 
att kunna urskilja ekonomiska kriser även i jordbrukssamhället.

Ett enkelt kriterium som används i denna artikel för att identifi era eko-
nomiska kriser före mitten av 1800-talet är att BNP per capita ligger på en 
nivå under tre procent av det glidande 35-åriga geometriska medelvärdet.11

Enskilda år mellan två intilliggande år som uppfyller detta kriterium inklu-
deras också i den ekonomiska krisen. Följande ekonomiska kriser eller kris-
perioder kan då observeras: 1723–28, 1740–42, 1745–49, 1756–58, 1761–65, 
1771–73, 1775–76, 1780–86, 1798–1801, 1806–09, 1812–14, 1817–19, 1826–
27, 1831–32, 1837–38, 1841–43 och 1845–47. Åren däremellan skulle kunna 
karaktäriseras som ”normalperioder”. Detta stämmer till stora delar över-
ens med identifi eringen av ekonomiska kriser i tidigare forskning (se exem-
pelvis Högberg 1969). Denna operationalisering är dock mer ett ofärdigt 
förslag som skulle behöva utvecklas vidare.

För de två första decennierna av 1700-talet skulle antagligen perioderna 
1709–10, som följdes av en mycket svår pest, och 1717–20 (i skiftet mellan 
stormakts- och frihetstiden) kunna betraktas som ekonomiska kriser (detta 
bygger på mycket preliminära beräkningar jag gjort av BNP och BNP per 

10 Under medeltiden skulle en tillväxt i BNP per capita på säg en halv procent per år under 300 
år antagligen innebära att det berörda området utvecklades till en ledande ekonomisk makt.
11
år antagligen innebära att det berörda området utvecklades till en ledande ekonomisk makt.
11
år antagligen innebära att det berörda området utvecklades till en ledande ekonomisk makt.

 Anledningen till valet av en 35-årig period för beräkning av medelvärdet är att på så sätt 
eliminera de decennielånga fl uktuationerna i BNP per capita som förekom under exempelvis 
1700-talet.
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capita före 1720, som ännu inte publicerats). Den kanske djupaste ekono-
miska krisen efter stormaktstiden inträffade i början av 1770-talet, i skiftet 
mellan frihetstiden och den gustavianska åldern. Sverige drabbades då av 
svår missväxt och hunger, följt av sjukdomar. Dödstalet år 1773 var också 
det högsta någonsin i Sverige efter pesten i början av 1710-talet (Edvinsson 
2005b).

5. Summering och slutsatser
Denna artikel presenterar en konjunkturkronologi för Sverige för perio-
den 1850–2000. Ett försök görs också att urskilja de djupaste ekonomiska 
kriserna ända tillbaka till 1700-talet. De enda indikatorer som används är 
årliga fl uktuationer i BNP respektive BNP per capita. Det får betraktas som 
en ganska enkel metod. Om hänsyn tas till andra indikatorer och om andra 
kriterier ställs upp kan det ge annorlunda kronologier. Identifi eringen av 
olika ekonomiska kriser i denna artikel överensstämmer dock till stor del 
med tidigare forskning.

De ekonomiska krisernas karaktär förändrades under den studerade 
perioden i fråga. Kriterierna för att urskilja kriser måste dock vara annor-
lunda för ett jordbrukssamhälle än för en modern marknadsekonomi. Detta 
tar denna artikel också hänsyn till, men BNP-måttet bör kunna användas 
även för att identifi era kriser under förindustriell period. Övergångsperio-
den från det ena systemet till det andra ställer dock till vissa problem när 
krisbegreppet ska operationaliseras.
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