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                                   Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka krishanteringen under den svenska varvskrisen och hur 

den skilde sig åt mellan de olika regeringarna under perioden. Åtta olika propositioner används 

som källmaterial för att studera detta, och detta undersöks i kronologisk ordning, från 1971-1985. 

Resultaten av undersökningen visar på att förloppet har en tydligare kronologisk prägel än en 

politisk, då en samsyn kring agerandet tycks finnas kring industristödet i Sverige innan, och 

under första halvan av krisen. För att sedan förändras under Regeringen Ullsten mot en mer 

restriktiv åtstramningspolitik, som sedan blir rådande. Och om än agitationen partierna emellan 

byggde upp en bild av meningsskiljaktigheter kring hanteringen, så var inte detta lika rådande om 

man studerar själva beslutsfattandet som sedan följde, samsynen kring hanteringen fortsatte från 

politiskt håll även i andra hälften av krisen, trots att själva politiken bytt karaktär. 

 

Nyckelord: Varvskrisen, oljekrisen. 
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1. Inledning 

Varvskrisen ägde rum under en period som innehöll stora politiska och samhälleliga förändringar 

i Sverige. Ofta har den hamnat i skymundan av den anledningen, skeenden som oljekrisen, 

löntagarfonder, kärnkraften och det historiska regeringsskiftet 1976 dominerar den översiktliga 

synen av perioden.1 Krisen var dock en händelse som var lite av en föregångare i den utveckling 

som skett i många branscher i Europa och USA sedan dess.2 Industrier blir utkonkurrerade eller 

flyttade till andra länder. Krisen påverkade stora mängder människor när det begav sig, och inte 

minst bilden av Sverige som en framgångsrik industrination. I många av bakåtblickarna av krisen 

som finns så ses det hela som en ofrånkomlig utveckling, och de dyra räddningsförsöken hägrar 

fortfarande som ett skräckexempel i Sverige, när statens roll i kriser kommer upp på tal. 

Onekligen så tyckte inte den tidens politiker det. Krisen var inte ett en kort självklar händelse 

som bara uppstod från tomma intet. Tvärt om. Många hade uppfattningen om att Sveriges 

varvsindustri var väl rustade inför omställningarna i branschen under 70-talet, andra höjde ett 

varningens finger.3 Från tidigt 70-tal till mitten på 80-talet pågick ett idogt arbete med att ge stöd 

till de privata och statliga varv som behövde det, för att rädda en historiskt viktig inkomstkälla, 

samt arbetstillfällen. Stora summor pengar sköts till i form av subventioner, ränteavdrag, 

inköpsgarantier, och rent av statliga övertaganden. I och med att processen pågick under så pass 

lång tid hann både socialdemokrater och borgerliga sitta i regeringsställning och försöka hantera 

frågan. 

Ändamålet med uppsatsen är just att undersöka hur de borgerliga, respektive de 

socialdemokratiska regeringarna agerade i regeringsställning för att motverka krisen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur agerandet från de socialdemokratiska regeringarna, och 

de borgerliga skilde sig åt i hanteringen av varvskrisen. Det intressanta med det är ju naturligtvis 

                                                           
1 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 502. 
2 Ibid. 594-606. 
3 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 30-33. 
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grundat i att det är olika politiska uppfattningar som regeringarna bygger på, och huruvida det 

under den här perioden påverkade deras metod för att hantera en ekonomisk kris. Det har inte 

tidigare gjorts någon undersökning som berör den politiska dimensionen av varvskrisen, och hur 

hanteringen av den påverkades av detta. Källmaterialet blir således propositioner som 

regeringarna ha lagt fram som berör de svenska varven. Jag kommer även använda material som 

berör krisen, och de rådande ekonomiska förutsättningarna vid perioden som kan ha påverkat 

besluten, samt för att dokumentera kontexten som besluten fattats i. I mer konkreta ordalag så är 

huvudfrågan i uppsatsen huruvida krishanteringen skilde sig åt mellan de borgerliga och 

socialdemokratiska regeringarna. 

 

1.2 Metod, material och källkritik 

Jag kommer använda mig av kvalitativ metod i uppsatsen. Genom att använda mig av de 

propositioner som berör varven, en bit innan, och under varvskrisen kan man få en tydlig bild av 

de aktioner som sågs som viktiga för att säkra deras överlevnad. Mängden avgörs i mån om hur 

relevanta de är för helhetsbilden av diskrepansen, eller likheten mellan regeringarna. Jag har valt 

att börja år 1971, för att sluta 1985. Anledningen till att själva undersökningen kommer att börja 

några år innan krisen för att demonstrera hur regeringen då politisk agerade för varv i kris, fast 

inte under varvskrisen för att skänka en stabilare bakgrund till den varvspolitik som var rådande 

vid krisens utbrott.  Och avslutar 1985 då Sveriges varvsindustri de facto slutade vara en större 

politisk fråga. Jag kommer använda mig av åtta olika propositioner för att skänka ett visst 

mångfald till undersökningen, och för att på ett rättvist sätt spegla politiken som fördes under 

krisen. Ett flertal andra propositioner som rörde varvsindustrin lades fram under den här 

perioden, men dessa är betydligt mindre relevanta, och inte i närheten så omfattande som de 

utvalda är. Omfattningen av propositionerna är den främsta urvalsmetoden, då det finns en 

oerhört stor mängd mindre beslut, som i sig inte var särskilt omvälvande. Inkluderingen av alla, 

skulle öppna dörrarna för att inkludera beslut som inte heller fattades på regeringsnivå, om alla 

skall bedömas som relevanta, exempelvis inom de individuella bolagen, eller i berörda 

kommuner, då dessa i vissa fall kan ha varit viktigare. Fördelen med att använda propositioner för 

att undersöka det politiska agerandet under varvskrisen är givetvis att propositioner är ett av de 

tydligaste sätten att få reda på det hela. Förslag som kommer från regeringen, och som sedermera, 
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i dessa fall röstas igenom. Det är ett konkret sätt att granska vad respektive regeringar ämnade 

göra åt krisen. Det är också en bra måttstock när det handlar om att ställa de olika regeringarna i 

relation till varandra, då en inkludering, eller fokus på andra dokument dels skulle kunna göra 

uppsatsen alldeles för omfattande, alternativt inte lika pålitliga som propositioner, när det 

kommer till att undersöka regeringars krishantering.  

I och med ämnets, eller frågans karaktär i uppsatsen, så är det möjligt att det hela blir för abstrakt 

för att närma sig ursprungssyftets mål. Det går att granska agerandet och skillnaderna i synen på 

varvskrisen i minsta möjliga beståndsdelar och hitta variationer, av den anledningen vill jag vara 

tydlig med min avgränsning så undersökningen fortfarande är greppbar och går efter en relativt 

tydlig måttstock, alltså propositioner. Kritiken mot det hela skulle ju då naturligtvis kunna vara 

att saker och ting som borde vara med, inte är det. Att helt enkelt fler exempel kan tas, alternativt 

en annan typ av källor. Naturligtvis är det inget som önskas ske, och det är egentligen ett problem 

som kan uppstå oavsett ämnesval. Något som delvis berör samma farhåga är hur behandlingen av 

de olika regeringarna utförs, syftet är inte att göra en form av process spårning för att utröna hur 

politiskt renläriga partierna är i sina ageranden, onekligen så kommer det hela få en viss politisk 

dimension, men avgränsningen är på den här fronten som tydligast då syftet inte är att granska 

partierna som sådana. Utan just hanteringen av krisen.  

Vidare så anser jag att använda sig av propositioner som källor för undersökningen känns 

tillförlitligt för att ge en bild av vilka åtgärder som vidtogs under varvskrisen. Vad beträffande 

litteraturen så är det viktigt att inte förlita sig för blint på enskilda uttalanden av olika personer 

som var involverade. Då källmaterialet som undersökningen baserar sig på är propositionerna, de 

beslut som faktiskt togs angående ämnet.  

 

1.3 Forskningsläget 

Det har inte forskats kring regeringarnas krishantering under varvskrisen i förhållande till deras 

politiska hemvist tidigare. Det är en tämligen snäv del av svensk historia. Överhuvudtaget tycks 

hanteringen av varvskrisen vara relativt obeträdd mark. Det mesta som har skrivits angående 

varvskrisen i Sverige, gäller främst i relation till oljekrisen, och den mer omfattande strukturella 

kris inom industrin som skedde på många håll i världen som en konsekvens av den. Men just 
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själva hanteringen av varvskrisen från politiskt håll har det inte forskats om, synen på statens 

insatser under krisen är väldigt negativ, men nyanserna, och skillnaderna mellan de olika 

partiernas hantering av frågan, såväl som synen på den har det ännu inte skrivits om. Snarare har 

hanteringen och krisförloppet sammanfattats som ett misslyckande, utan att ta i beaktning de 

flertalet olika viljor och parter som var involverade i det hela, skulder och eloger fördelas inte. 

Angående ämnet avindustrialisering, och hur västvärldens försprång försvann inom vissa 

branscher finns det mer skrivet om i fråga om hur stater hanterade problematiken.  Tillväxt och 

stagnation i varvsindustrin del 1 och 2 av Jonas Ljungberg4, som jag även kommer använda mig 

av, den berör ämnet som avhandlas här och har förvisso ett bredare spektrum än bara den svenska 

delen, den behandlar de förändrade konkurrensförhållandena inom branschen, och berör flera 

staters ageranden för att stödja sina respektive varvsindustrier. Men har tveklöst en stor fokus på 

de svenska förhållandena.  

Bo Stråth har skrivit The politics of de-industrialisation5, det är ett exempel på en av de 

skildringar kring de strukturella problem som uppkom inom industrin i och med oljekrisen, men 

som inte på något intimare vis berör varvskrisen i Sverige. Men som till viss del är besläktad med 

ämnesvalet i uppsatsen. Sedan finns det exempel på litteratur som berör händelseförloppet i sitt 

sammanhang, och till viss del analyserar händelseförloppet inom varvsindustrin, såväl som de 

andra svenska industrierna vid den här tiden. Det Svenska näringslivets historia 1864-201,6 är ett 

exempel på litteratur som skildrar detta, som också kommer att användas i uppsatsen. 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen kommer vara kronologisk, uppsatsen kommer börja med att kort ge en 

bakgrund till oljekrisen, som i mångt och mycket var en utlösande faktor för den svenska 

varvskrisen, men även de ekonomiska förutsättningarna i stort, samt hur situationen i branschen 

såg ut. Därefter kommer en bakgrund till den svenska varvsindustrin, närmare bestämt en kortare 

                                                           
4 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981). 
5 Stråth, Bo. The politics of de-industrialisation. 1 uppl. New York: Croom Helm (1987). 
6 Larsson, Mats. Andersson, Lena. Broberg, Oskar. Magnusson, Lars. Petersson, Tom. Sandberg, Peter. Det Svenska 
näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag (2014). 
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historisk översikt och sedan beskriva de problem som började uppkomma i och med krisen. För 

att sedan ta mig an själva undersökningen. Där jag kronologiskt går igenom regeringsåren och 

propositionerna som lades fram. För att sedan avsluta med en analys och diskussion.  

 

2. Bakgrund.                   

2.1 Oljekrisen och Sveriges ekonomiska situation.  

I det tidiga skedet efter andra världskriget investerades, som bekant, stora summar pengar för att 

återuppbygga Europas industrier och välstånd. Detta ledde till en enorm ekonomisk tillväxt, som i 

princip var obruten framtill oljekrisen. Industrierna gick på högvarv, reallönerna ökade, såväl 

som produktionsförmågan. 

När OPEC samlades under hösten 1973 bestämde dess medlemmar sig för att begränsa tillgången 

på olja, för att således höja priserna. Detta satte punkt för det långvariga välståndet som varat 

sedan efter kriget. Den stora industriella kapaciteten som byggts upp, de massiva 

infrastruktursatsningarna var till stor del uppbyggda på tillgången till billig olja. Den omedelbara 

effekten som bromsade världsekonomin var i det här läget att energipriset plötsligt blev oerhört 

mycket högre, detta drabbade i synnerhet industrierna, då de ofta är väldigt energikrävande. Men 

det var bara början, det exponerade skönhetsfläckarna i systemet som byggts upp. Stora 

investeringar hade skett under 60-talet och tidigt 70-tal för att hålla de tunga industrierna i 

västvärlden konkurrenskraftiga. Modern utrustning och lokaler, och välbetalda, yrkesskickliga 

ingenjörer och arbetare. Dessa stora, ofta dyra investeringarna skedde på många håll med hjälp av 

lån, antingen från staten eller från bankväsendet. Med hjälp av detta skulle det vara möjligt att 

konkurrera med de nyligen industrialiserade länderna.7 När då krisen kom fann sig dessa företag i 

en väldigt obekväm sits. Efterfrågan sjönk snabbt, i synnerhet inom de industrier som hade en 

tydlig koppling till just oljan, exempelvis just då Sveriges varvsindustri, då just produktionen av 

oljetankers var en betydande del av vår totala produktion.8 

                                                           
7 Schön, Lennart. Vår världs ekonomiska historia, den industriella tiden del två. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 
(2014), s. 419-421. 
8 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 594-
595. 
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I det längre perspektivet så var oljekrisen något som skulle leda till större problem i västvärlden 

än att oljan blev fyra gånger dyrare än tidigare, det ledde till stora problem med inflation då 

försök att stimulera ekonomin gjordes i väst, genom att öka penningmängden.9 Så problemen 

hopade sig tämligen snabbt åren efter OPEC:s utspel, därtill kom ytterligare prishöjningar 1979. 

Krisens långtgående effekter ledde till en form av strukturomvandling för de tunga industrierna. 

Det pågick under ett drygt decennium och i flera branscher, och många länder skulle i slutet av 

krisen mista dessa som en konsekvens av det hela. Dessa ersattes med tiden av industrier som var 

mer kunskapsintensiva, som det var svårare för nyare industrinationer att komma upp i samma 

standard som i väst. Dock så höll flera länder emot denna utveckling och försökte ge stöd till de 

krisdrabbade industrierna, istället för att låta dem bli utkonkurrerade och försvinna. Däribland 

Sverige. Staten hade sedan ett antal år tillbaka redan investerat mycket kapital i förnyelsen av 

varven för att kunna konkurrera med Japanska varv, och de ansågs vara viktiga för sysselsättning, 

såväl som exporten.10  

Detta blir mer förståeligt i ljuset av att en lågkonjunktur inträffade som en konsekvens av 

oljekrisen. Sverige, som var en liten, exportberoende nation var mycket känsligt i det läget, då 

krisen inte bara drabbade varven, skillnaden var bara att de var mer tydligt konkurrensutsatta från 

Japan. Beredskap för sådana händelser fanns också, problemet i det här läget var bara att en stor 

del av pengarna som var avsedda att användas under en kommande lågkonjunktur, för att 

upprätthålla efterfrågan, och därigenom sysselsättningen, hade till stor del gått åt till att 

modernisera varven. Exempelvis har vi några av de statligt ägda varven som fick använda sina 

investeringsfonder till just detta, Götavarvet (Göteborg) och Eriksberg (Göteborg). Detta var 

omvandlingar som hjälpte varven i fråga kortsiktigt, men med allt kapital bundet i varven så var 

situationen diger när väl en ordentlig kris inträffade.11 Nu stod de helt plötsligt med topp-

moderna varv, färdiga fartyg att skicka iväg, men ingen som hade intresse av att köpa.  

2.2 Den svenska varvsindustrins historia 

Den svenska varvsindustrin har väldigt gamla anor om man vill blicka tillbaka. Om man däremot 

ser till modern historia så blev Sverige däremot en av de större nationerna inom branschen under 

                                                           
9 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 502. 
10 Ibid, s. 594-595. 
11 Ibid, s. 595-597. 
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efterkrigstiden. Flera av de svenska varven har vid någon punkt under efterkrigstiden varit ett av 

världens det största, eller kallats som det modernaste inom branschen. Exempelvis har vi 

Uddevallavarvet, som 1959 var världens tredje största varv.12 Även Götaverken, som under sin 

tid, 1966, var Sveriges största varv, och världens fjärde största.13  

Sverige var under den här tiden en av de stora spelarna på varvsmarknaden. En stor produktivitet 

vid tanke på landets storlek var kännetecknet på det hela. Sverige hade under tidigt 60-tal högst 

produktivitet per anställd i hela världen. Tack vare att varven i fråga var så pass moderna.14 

Exempelvis har vi Arendalsvarvet (Göteborg) som tilldrog sig mycket internationell 

uppmärksamhet vid dess uppförande, inom varvskretsarna. Arendalsvarvet är också ett exempel 

på ett varv som fick tillåtelse att använda sig av skattebefriade investeringsfonder för att 

finansiera det hela. Bygget skedde under slutet på femtiotalet och skedde under hemlighetsfulla 

förhållanden, då många nya metoder för själva varvets utformning implementerades, såväl som 

tekniken som sattes på plats i varvet. Det talades om bland allmänheten som att ”Man stoppade in 

plåt i den ena änden och i den andra kom det ut ett fartyg”.15 

De svenska varven var i det stora hela betydande arbetsgivare, det fanns stora varv, som de 

tidigare nämnda, och ytterligare exempel på sådana, som exempelvis Kockums (Malmö), eller 

Öresundsvarvet (Landskrona). Men det fanns fler än så, från Gävle till Kalmar, och kring 

västkusten, Karlstad, Göteborg, etc. Det som gjorde dem ännu viktigare i det hänseendet var att 

de ofta var viktiga för de lokala samhällen de låg i. I de mindre kommunerna och städerna kunde 

det ofta vara en av de större, om inte den största enskilda arbetsgivaren. Vilket även det gör det 

tydligare varför det var av en sådan prioritet att bevara dem, då dessa småorter kan ha stora 

svårigheter med att ersätta arbetstillfällena. Men även i de större. Faktum var så att man under 

början på sjuttiotalet beräknar att omkring 30 000 människor arbetade inom varvsindustrin, de 

indirekta arbetstillfällen dessa gav och är svårare att uppskatta, men uppskattningar pekar på 

omkring 20 000.16 Även det faktum att varvsindustrin i sig själv nästan bara exporterade varor, 

vilket var lönsamt för statskassan. Den totala exporten från de svenska varven var inte obetydlig, 

den uppgick till närmare 10 % av den totala marknaden, vilket var unikt bland de svenska 

                                                           
12 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB, (1995), s. 65. 
13 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 595. 
14 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB (1995), s. 107. 
15 Ibid, s. 106-107 
16 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB, (1995), s. 7. 
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industrierna i övrigt.17 Detta blir mer förståeligt vid tanke på att närmare 80 % av de tillverkade 

fartygen exporterades, och själva varvsindustrin stod för 5 % av Sveriges totala export.18   

Efterfrågan på fartyg hade under efterkrigstiden konstant motiverat en ökad produktion från 

varvsindustrin. Därav att så pass stora investeringar för att kunna möta efterfrågan på bättre och 

framförallt större fartyg gjordes, och om än temporära skiftningar i lönsamhet och efterfrågan var 

trenden tydlig, och de problem som ibland uppstod låg snarare inom konkurrensens ramar, med 

billiga alternativ från Asien som började ta mer plats.19 Detta kom dock som bekant att förändras 

i och med oljekrisen, där balansen mellan varvens produktion och efterfrågan varit fungerade så 

ersattes detta snabbt av att en överproduktion skedde, redan året efter oljekrisen bröt ut.20 

De problemen som drabbade Sveriges varvsindustri var i mångt och mycket exogena faktorer, 

oljekrisen, hård konkurrens, osäkerhet inom valutan, dels den svenska, men även med det nyligen 

slopade Bretton Woods-systemet i USA. Men problemen som var inneboende i de svenska 

varven hade visat sig tidigare, ett flertal varv hade köpts upp, eller erhållit stora stöd för att 

fortsätta vara verksamma under 60-talet från statligt håll, krediter, amorterings- och räntefria lån 

var stora anledningar till att inte större strukturella problem inom företagen åtgärdades, enligt 

somliga, fast andra, å andra sidan såg dessa subventioner som faktiskt möjligheter att genomföra 

dessa sorters förändringar.21  

Sveriges utsatta läge när krisen väl inträffade kan gott förklaras genom de exogena faktorerna, 

såväl som att det fanns en brist på förändringar inom organisationerna, men en stor anledning till 

bevarandet av varven var inte bara grundade i varven i sig själva, utan synergierna med Sveriges 

övriga industrier, och inte helt osannolikt, av prestigeskäl. Sverige hade inte som nation ett behov 

av varven i den mån att fartygen köptes inom landet, en varvsindustri brukar vanligen vara 

ackompanjerad av att landet i fråga är en sjöfartsnation, vilket inte var fallet i Sverige. Däremot 

                                                           
17 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 11. 
18 Proposition 1971:117 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statliga åtgärder inom svensk 
varvsindustri, s. 2. 
19 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 595. 
20 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 3.  
21 Ibid, s. 69-73. 
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var banden till Norge väldigt starka, och mycket av handeln var baserad på det norska behovet.22 

Vilket naturligtvis blev satte de svenska varven i en ännu känsligare situation då krisen kom, då 

Norges behov då varit relaterade till oljan. Insatserna som gjordes för att rädda varven var i flera 

nationer desamma, att försöka upprätthålla sysselsättningen genom att fortsätta understödja 

tillverkningen av fartygen. Detta ledde till att otaliga fartyg tillverkades utan köpare, som även 

det gjorde möjligheterna för branschen att återhämta sig svåra, då marknaden var översvämmad 

av billiga fartyg.  

 

3. Regeringarnas krishantering inom varvsindustrin 1971-1985 

Början på sjuttiotalet var fortfarande en lönsam tid för varvsindustrin, orderingångarna var stora, 

och branschen försökte fortfarande vaska pengar från staten för att utöka sin kapacitet för att 

möta morgondagens behov från marknaden, kapaciteten på fartygen som marknaden begärde 

ökades konstant, och därav var varven tvungna att utökas för att kunna möta dessa krav. Många 

företrädare för varvsindustrin ansåg att det skulle vara positivt för industrin och säkra 

sysselsättningen med dessa kapacitetsökningar, men synen på det hela från politiskt håll var mer 

ljummen. Gunnar Sträng (finansminister 1955-1976) själv såg just problematiken som kring 

överkapaciteten som illavarslande. Sysselsättningen bedömdes inte kunna påverkas nämnvärt 

genom dessa investeringar, och farhågor om överkapacitet fanns.23 De åren som följde fram till 

oljekrisen 1973 kantades av stora orderingångar, och synen på varvsindustrin förändrades från 

politiskt håll till en mer positiv sådan. Omfattande investeringar gjordes inom Uddevallavarvet, 

såväl som på Kockums.24 Även Eriksberg förvärvade ett nytt varv, Lindholmen (Göteborg).25 

Detta trots att Götaverken drabbades av en kris 1971, som ledde till att staten i samarbete med 

Salénrederierna var tvungna att ta över hela koncernen i delat ägarskap. Detta avskräckte dock 

inte regeringen i fråga om varven. Propositionen som Socialdemokraterna lade fram 1971 som 

behandlade detta inkluderade inte endast Götaverkens kris. Det inkluderade också uppköpet av en 

                                                           
22 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 31. 
23Ibid, s. 70-71. 
24 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 70-71. 
25 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 596. 
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majoritet av aktierna i Uddevallavarvet, såväl som utökade krediter för varvsindustrin på 3,5 

miljarder kronor, där regeringen också förändrade reglerna för att ta del av dessa pengar, då det 

ändrades från att erhålla krediter vid orderupptagning, till vid leverans.26 Åsiktsförändringen som 

gällde förhållningen till varvsindustrin gick så pass långt att diskussioner öppet började föras om 

att pengar från AP-fonderna skulle användas för att säkra investeringar som varven inte själva 

klarade av.27 Trots varningstecken, behovet av ytterligare krediter till branschen, såväl som 

statliga uppköp så var tonen fortfarande oerhört positiv från regeringens håll. 

Produktionen av fartyg tar lång tid, effekterna av oljekrisen blir därmed inte omedelbara i det 

hänseendet att orderböckerna kan fylla upp en ganska lång tidsperiod sedan tidigare. 1974 talades 

det fortfarande om dessa investeringar, den stora nedgången i orderingångar bedömdes som 

tillfällig, och satsningarna sågs tillsynes fortfarande som naturliga i en lönsam bransch. Rune 

Johansson (Industriminister 1971-76) skrev i statsverkspropositionen 1974 att regeringen bör 

”medverka till ett upprätthållande av den svenska varvsindustrins konkurrenskraft även om det 

innebär en kapacitetsökning.”28 

Inte långt därefter började dock industrins problem att hopa sig. Orderingångarna blev väldigt 

magra, efterfrågan stannade nästan av. De instrument som staten haft för att understödja varven i 

sådana här tider räckte inte till och flera företag började märka av effekterna. Krisen började mer 

ses som ett akut problem, och något som kanske inte var övergående om inte ordentliga insatser 

gjordes. 

 Redan 1974, samma år som finansministern och industriministern varit så optimistiska om 

varvsindustrins framtid drabbades Eriksberg av stora ekonomiska bekymmer, detta ledde till en 

proposition nästan två år senare som innebar stora omvälvningar inom varvsbranschen, och 

statlig kontroll över ytterligare två av de stora svenska varven. Regeringen önskade bifall för ett 

sammangående mellan Götaverken och Eriksberg, till priset av tusen kronor. Vidare så 

omvandlas Götaverkens statliga lån till aktier, som möjliggjorde ett statligt majoritetsägande i 

                                                           
26 Proposition 1971:117 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statliga åtgärder inom svensk 
varvsindustri, s. 9-11. 
27 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 71. 
28 Ibid, s. 71. 
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företaget, och även extra pengar från statligt håll, för att täcka Eriksbergs förluster för det 

föregående året. 29       

Propositionen som lades fram innehöll inte endast det statliga övertagandet av Eriksberg, som 

senare skulle bli det första varvet som lades ned under krisen, det innehöll även en förfrågan om 

att riksgäldsfullmäktige skulle ge staten befogenhet att erbjuda varvsindustrin garantier uppemot 

12 900 miljoner kronor, och att tillgången till garantierna skulle utökas till lagerproduktion av 

fartyg, med senast leveransdatum under 1978. För att upprätthålla sysselsättningen på varven. 

Propositionen innehöll även anstånd för Uddevallavarvet att skjuta upp betalningen på ett statligt 

lån på 40 miljoner kronor.30 Som vid det här laget redan var kontrollerat av Statsföretag AB, där 

även ägandet av Götaverken låg. De pengar som varvsindustrin blev tilldelade var utöver de som 

redan avsats för krediter i propositionen från 1971. Och skulle räcka till 1976, men läget 

förändrades, och krediterna behövde delas ut till en bredare skara varv om de skulle kunna 

överleva. Möjligheterna för företagen att ta del av krediterna gjordes frikostigare i propositionen, 

vilket illustrerar ett mer akut läge för branschen än tidigare.  Åtgärderna som gjordes vid den här 

perioden präglas av stödåtgärder åt ett problem som tillsynes är övergående, stort statligt ansvar 

för företagen och sysselsättningen tas, och i kontexten så har inte varven vid det här läget varit 

krisdrabbade under någon längre period, dippar i efterfrågan har alltid varit en faktor. Det statliga 

engagemanget var också naturligt, och inte bara i Sverige utan även i andra länder. Men i fallet 

Eriksberg kan vi snabbt se att situationen eskalerar ganska fort. Vid övertagandet beslutas det om 

att nedskärningar på 1500 i personalstyrkan skall göras, endast ett år senare, 1976, så beslutas det 

att varvet måste läggas ned.31      

1976 vinner de borgerliga valet, stridigheter kring många frågor är i luften vid den här tiden. 

Krisen inom Sveriges industrier förvärras under den här perioden. Problemen inom 

varvsindustrin får ringar på vattnet ut i stålindustrin, och insatserna som görs för varven är av stor 

vikt. Även från borgerlig synvinkel är det självklart att stödinsatser måste tas, även som 

stridigheter kring omfattningen av dessa uppstår, och om inte sanering av varvens ekonomier är 

                                                           
29 Proposition 1975/76:121. Om vissa varvsfrågor, s. 61-66. 

 
30 Proposition 1975/76:121. Om vissa varvsfrågor, s. 3-4. 
31 Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 72. 
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att föredra framför att skjuta till mer och mer pengar. Splittring inom det borgerliga lägret leder 

till att Fälldin regeringen inledningsvis beskrivs som passiv, Folkpartiet och Moderaterna tillhör 

linjen som förespråkar sanering av bolagens ekonomier, med mindre statliga insatser, medan 

centern är för mer omfattande statliga insatser. Konflikter mellan Per Åsling (Centerpartistisk 

industriminister 1976-78, samt 1979-82) och Gösta Bohman (Partiledare för moderaterna 1970-

81) beskrivs som väldigt vanliga när det kom till dessa frågor.32 

1977 lade regeringen Fälldin fram sin första proposition som berör ämnet. Förslaget gällde ett 

fullständigt statligt övertagande av Götaverken från Saléninvest, samt Karlskronavarvet. Staten 

övertog även Statsföretag AB:s aktieinnehav inom varvsindustrin för att bilda en ny statlig 

varvskoncern, för att ta itu med de strukturproblem som bedömdes finnas. Därtill fanns det 

finansiellt stöd för de svenska varven. 4850 miljoner reserverades för stöd vid produktion av 

fartyg vid svenska varv, samt 2000 miljoner som var avsedda för finansiering för färdigbyggda 

fartyg.  Samt garantier till svenska fartygsbeställare, som berörde möjliga lån vid köp av svenska 

fartyg till ett värde av 3100 miljoner kronor, och även statliga avskrivningslån avsedda för 

svenska beställare av fartyg på 1300 miljoner. Men även mindre tillskott till de individuella 

bolagen, samt den nybildade koncernen för att ha tillgång till likvida medel. Såväl som pengar för 

att täcka förlusterna efter nedläggningen av Eriksbergsvarvet, på 859 miljoner kronor.33 

Propositionen som lades fram av Fälldin regeringen är onekligen väldigt omfattande. Enorma 

summor lånades nu ut, eller gav bort för att säkerställa varvens framtid. Pressen från facken och 

varvsindustrin krävde insatser för att säkerställa fortlevnaden. Men det mest anmärkningsvärda är 

naturligtvis att pengar nu erbjöds för färdigställandet av fartyg som inte hade någon köpare, de 

tidigare kraven var inte så pass frikostiga. Detta kom dock med krav från statligt håll, och det 

gällde att varven minskade antalet anställda med 30 % innan 1978.34 Reaktionerna från 

regeringens håll kan här tyckas vara ganska motstridiga, understöd sker till en grad som inte 

tidigare har gjorts för att rädda industrin, men samtidigt så kräver man en kapacitetsminskning 

som var tämligen omfattande.  

                                                           
32 Svenning, Olle. Thorbjörn Fälldin. 1 uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag, (2010), s. 66-67. 
33 Proposition 1976/77:139. Om vissa varvsfrågor, s. 2-4. 
34Ljungberg, Jonas. Tillväxt och stagnation i varvsindustrin 1950-1980 del 1 och 2. 1 uppl. Lund: Ekonomisk-
historiska institutionen, (1981), s. 72. 
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1977 var staten i stort sett ägare, eller delägare i vartenda varv i Sverige. Kockums var i det här 

läget det enda varvet på västkusten som inte staten ägde.35 Kockums led av en stor likviditetskris 

och behövde desperat pengar, redan ett år efter regeringens första proposition, detta beviljades 

med ett lån från statligt håll på 340 miljoner kronor, därtill fick Svenska varv AB 2000 miljoner i 

finansiellt stöd.36 Kockums skulle dock, precis som de andra varven bli inlämnade i Svenska varv 

AB, och 1979, blev de också det. Till skillnad från de andra varven är det dock det enda varvet 

som än idag är verksamt, om än de inte producerar civila fartyg längre, utan militära. 37 Trots den 

nu digra situationen som dykt upp inom varvsindustrin bedömdes det som en obalans som inom 

sinom tid skulle rättas till, om än man förstod situationens allvar i stunden. I samma proposition 

skrivs det gällande efterfrågan på marknaden att ”I ett längre perspektiv bedöms emellertid 

efterfrågan klart komma att överstiga tillgången på befintligt och i dagsläget beställt 

tonnage.”38Vilket delvis illustrerar uppfattningen från statens håll kring den svenska 

varvsindustrins konkurrenskraft, såväl som förmågan att med statliga insatser rida ut krisen.  

Året därefter utbröt en regeringskris. Kärnkraftsfrågan splittrade regeringen och Folkpartiet blev 

ensamt regeringsparti. Detta sågs som den enda rimliga lösningen vid tillfället, och många 

företrädare från socialdemokraterna såg det som en chans att med större enkelhet kunna förhandla 

fram lösningar på industriproblematiken och kärnkraften. Enligt Ola Ullsten (statsminister 1978-

79) var det många fackliga representanter som gav Olof Palme stöd i att släppa fram en 

Folkpartistisk regering av just den anledningen.39 Dock är det vid den hör tidpunkten som vi kan 

se hur det börjar ställas något hårdare krav på varvsindustrin, och konflikten angående hur man 

skulle närma sig krisen fick en något ny form, den mer skeptiska hållningen till att understödja 

industrin utan att kapaciteten minskar får ett tydligare fäste. Även gällande andra delar av 

industrin tog Erik Huss (Industriminister 1978-79) ett tuffare grepp och lät flera skogsbolag gå i 

konkurs, vilket ledde till att centerpartiet försökte förhandla med socialdemokraterna om ett 

samarbete, enlig Ola Ullsten.40   

                                                           
35 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 597. 
36 Proposition 1977/78: 174 Om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, mm, s. 1-4. 
 
37 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB, (1995), s. 58-59. 
38 Proposition 1976/77:139 Om vissa varvsfrågor, s. 10. 
39 Ullsten, Ola. Så blev det. 1 uppl. Stockholm: Ekerlids förlag, (2013), s. 263-264. 
40 Ibid, s. 263-264. 
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Den proposition som regeringen Ullsten lade fram i varvsfrågan berörde främst 

kapacitetsminskning bland varven, för att kostnaderna att upprätthålla någon form av verksamhet 

skulle minska.41 Regeringen Fälldin hade också sett till att en kapacitetsminskning skedde med 

regeringens första proposition som rörde varven, men den var kantad av de största 

inköpsgarantierna som skett under krisens gång. Framförallt krediterna för tillverkningen av 

fartyg som inte hade köpare. Detta ämnade Folkpartiregeringen förändra och detta 

rekommenderades att slopas i regeringens proposition. Vidare så avsattes 1000 miljoner för att 

stödja de orter som blev påverkade av krisen med regionala bidrag, samt mindre poster för att 

hantera sysselsättningens problematiken som uppstod, som tilldelades berörda län. 2200 miljoner 

tillkom Svenska varv AB, men mindre utgiftsposter gick även till bolaget för att premiera 

alternativ produktion. Samt stöd för utvecklingsländer vid köp av svenska fartyg.42  

Att tala om någon radikal förändring i förhållningssättet i hanteringen av varvskrisen kan vara ett 

kraftuttryck i sammanhanget, men onekligen så var förhållningsättet annorlunda i denna 

proposition. Med största sannolikhet är den framförhandlad under tuffa förhållanden med några 

andra partier, då folkpartiet var en oerhört svag minoritetsregering. Men uppenbarligen är tron på 

återhämtningen mycket svagare om man granskar de framlagda åtgärderna. Alternativ produktion 

börjar premieras, såväl som andra stödåtgärder åt drabbade bygder. Och ett slut för det 

villkorslösa stödet till varvsindustrin, utan ett mer kravfylld sådant. Ackompanjerat med 

ytterligare krav på kapacitetsminskning. Insikten om att länder med större konkurrenskraft i fråga 

om omkostnaderna för varven allt mer kommer att dominera marknaden i framtiden lyfts också 

fram i propositionen, industriminister Erik Huss skriver i propositionen att:  

”Nya marknader måste sökas inom området för specialiserat och 

högteknologiskt tonnage, där den svenska varvsindustrin har bättre 

konkurrensförutsättningar. Även denna omställning kräver tid och 

icke obetydliga resurser för utvecklings- och konstruktionsarbete och 

för marknadsföring. Det är inte realistiskt att räkna med att detta kan 

ske annat än på en väsentlig lägre kapacitetsnivå.”43 

                                                           
41 Proposition 1978/79:49. Om vissa varvsfrågor, s. 1. 
42 Proposition 1978/79:49. Om vissa varvsfrågor, s. 1-2. 
43 Ibid, s. 7. 



18 
 

Det kommande året återvänder en borgerlig koalitionsregering till makten, Fälldin får förtroende 

för att leda igen, om än Moderaterna senare kommer att lämna regeringen. Samma år lägger 

regeringen fram ännu en proposition som berör varvskrisen. I Proposition 1979/80:165 ser vi 

mycket av det som redan beslutats tidigare upprepas. Ytterligare 2591 miljoner kronor 

tillkommer Svenska varv AB, mindre summor satsas på regionalt stöd till Landskronas kommun, 

samt sysselsättningsstöd till andra berörda kommuner.44 Det mest anmärkningsvärda som tas upp, 

och som socialdemokraterna kommer att gå i polemik emot, gäller en strukturplan som Svenska 

varv AB har fastställt, och som får stöd i regeringens proposition. I korthet baseras planen på en 

uppdelning av produktionsområden. Samt i tre kategorier som berör företagens bäringskraft i 

framtiden. En kommersiell sektor, där de företag som fortfarande har bäringskraft skall ingå, en 

omstruktureringssektor, där företagen som bedöms kunna bli lönsamma efter en omställning skall 

ingå. Och slutligen en sysselsättnings-politisk sektor, där företagen som koncernen ämnar 

avveckla skall ingå, men som ändå ska behållas under en period av sysselsättningsskäl. 45 

Kraven på de olika varven, och deras respektive sektorer är olika, men förutsättningarna för det 

fortsatta stödet är hårdare än tidigare. Likaså tonen angående hela problematiken. Exempelvis har 

vi Uddevallavarvet som skal ha som huvudinriktning att producera bulk- och tankfartyg. Som 

skall ha vänt sina resultat innan 1985, annars skall varvet avvecklas. Götaverken ska inriktas mot 

offshore-anläggningar och industrianläggningar. Och även i det fallet skall trenden vändas innan 

1985 om inte varvet skall avvecklas. Öresundsvarvet föreslås att inom sinom tid avvecklas. 

Kockums hamnar i omstrukturering, och skall fokusera på kemikalie- och gasfartyg. 46  

Vidare så är Svenska Varv AB:s bedömning att kapaciteten måste minska ytterligare, och även i 

propositionen så ingår det krav på att endast visst många arbetstimmar får läggas årligen vid 

varven.47 Förhållningen är vid det här laget inte alls densamma mot tidigare. Detta är betydligt 

hårdare krav. Stödåtgärderna som tidigare varit ganska kravlösa, och förhoppningsfulla på att 

företagen själva kan lösa det hela förändras nu, och en deadline sätts. Det talas öppet i 

propositionen om att det är samhällsekonomisk ohållbart att fortsätta stödja branschen på tidigare 

vis. Medvetenheten om att tiden håller på att rinna ut för varven är betydligt mer närvarande vid 

                                                           
44 Proposition 1979/1980: 165. Om vissa varvsfrågor mm, s. 1-2. 
45 Proposition 1979/1980: 165. Om vissa varvsfrågor mm, s. 6-7. 
46 Ibid, s. 11-12. 
47 Ibid, s. 11-12. 
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det här laget, Nils G Åsling skriver att ”Som jag redan har påpekat kommer konkurrensen inom 

samtliga affärsområden att bli utomordentligt hård. Riskerna att misslyckas är därför mycket 

stora.”48 

När propositionen ser dagens ljus så uppstår en konflikt mellan Socialdemokraterna och de 

borgerliga. Olof Palme skriver en motion som berör propositionen som regeringen lagt fram där 

han yppar klagomål på obetänksamheten kring sysselsättningsfrågan. Han anser att 

sysselsättningen och det samhällsekonomiska perspektivet på varven inte tas som en helhetsbild, 

och att inte propositionen berör problemen som kommer uppstå vid de eventuella 

nedläggningarna.49 Samt att alldeles för lite pengar satsas på det arbetsmarknadsstöd. 

Svårigheterna för kommuner som har nedläggningshotade varv berörs även. Osäkerheter uppstår 

lätt i en kommun när en stor arbetsgivare kan försvinna, skall förberedelser på stora 

arbetsmarknadsinsatser göras innan tidsfristen är över, att starta dem när det officiellt skall läggas 

ned kan innebära att agerandet är för sent ute, etc.50 Huvudbudskapet i motionen gäller själva 

sysselsättningen, i sin kärna. För att uppnå en omställning i de svenska varven, och en anpassning 

efter marknadsläget, krävs tid och resurser och då måste samhället vara beredd att ge dem den 

tiden. Detta följs åt av en kritik riktad mot regeringen som berör att överdrifter har skett i 

beskrivandet av hur mycket ekonomiskt stöd staten har gett varvsindustrin.51 

Förhållningssättet till den krisande delen av Sveriges industrier efter oljekrisen hade i stort sett 

präglats av en samsyn. Det stora tvistemålet hade snarare legat i vilken omfattning det skulle ske. 

Men när Sverige vid den här tiden led av stora budgetunderskott, och insatserna började visa sig 

lönlösa så började tålamodet försvinna. Bristen på arbetsmarknadsåtgärder var inte heller en fråga 

som socialdemokraterna ryggade för att ta upp i fler sammanhang än i bara just varvsfrågan.52 

Olof Palme konstaterade även i sin motion att socialdemokraterna hade fått inta en mycket mer 

restriktiv hållning än de velat när det kom till de statliga understödet till varven, med just 

sysselsättningen i åtanke.53 Olof Palme skriver i motionen att:  

                                                           
48 Ibid, s. 8-9. 
49 Motion 1979/80:2019. Med anledning av proposition 1979/80 om visa varvsfrågor, mm, s. 1. 

50 Ibid, s. 6-8. 
51 Ibid, s. 4. 
52 Ullsten, Ola. Så blev det. 1 uppl. Stockholm: Ekerlids förlag (2013), s. 273. 
53 Motion 1979/80:2019. Med anledning av proposition 1979/80 om visa varvsfrågor, mm, s. 3. 
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”Vi har accepterat nödvändiga kapacitetsminskningar. Med vi har 

samtidigt krävt att neddragningarna skall ske på ett sådant sätt och i en 

sådan takt att de varken skadar företagens överlevnadsförmåga eller 

utsätter de anställda och berörda regioner för oacceptabla 

påfrestningar.”54 

Och fortsatte använda detta som en del av sin kritik mot den borgerliga arbetsmarknadspolitiken, 

eller snarare på bristen därav. Regeringen försökte vid den här tiden inte endast kämpa mot den 

ekonomiska krisen genom att subventionera Sveriges industrier, utan även genom andra 

satsningar. Förhandlingar om en stor skattereform från regeringens sida som ämnade sänka 

marginalskatterna till under 50 % skedde samtidigt, och det fanns oro inom regeringen kring 

detta, och vikten av att ansluta denna med offensiva industrisatsningar, men detta var svårt att 

kombinerat med önskan om att föra en mer restriktiv åtstramningspolitik gentemot 

varvsindustrin.  De slitningar som präglat koalitionen mellan de borgerliga partierna i Fälldins 

första regering spökade fortfarande.  

Maktskifte skedde återigen 1982. Socialdemokraterna återvände till makten och lade samma år 

fram en proposition som berörde den allt mer desperata situationen kring de svenska varven. 

Proposition 1982/83:147 visade sig, trots en tidigare hård retorik inte leva upp till de visioner 

som socialdemokraterna tycktes ha kring omstruktureringar inom varvsindustrin. Satsningarna 

fortsatte, men det utrymme och tid som tidigare nämnts som viktiga faktorer vid 

omstruktureringen förändrades inte. Hoten om nedläggningar förändrades inte, avvecklingen av 

Öresundsvarvet fortsatte, och skulle under 1983 också läggas ned.55 I propositionen föreslogs en 

fortsättning av kapacitetsminskningarna vid de statligt ägda varven, och ytterligare 

arbetsmarknadsinsatser för tidigare personal där, såsom vidareutbildning och ekonomiska stöd. 

Svenska varv AB tilldelades mer pengar, 2115 miljoner. Såväl som Zenit shipping AB, som då 

skildes från Svenska varv, för att bilda eget bolag, och då erhöll 3000 miljoner i tillskott. 56 Dessa 

neddragningar motiverades på liknande sätt som det gjorts under de borgerliga regeringarnas 

kapacitetsminskningar, med behovet av företagen att omställas och marknadsanpassas. Vad 

gällande det fortsatta ekonomiska stödet, och förlängningarna av ränteavskrivningar och krediter, 

                                                           
54 Ibid, s. 3. 
55 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB, (1995), s. 82. 
56 Proposition 1982/83:147, s. 1-5. 
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så beklagades det över i propositionen om nödvändigheten att förlänga dessa, såväl som stödet, 

då varvsindustrin internationellt sett också gjorde det, och en avsevärd konkurrensnackdel skulle 

bli gällande annars.57 Även om stödet fortsatte, så var det betydligt mindre än tidigare, förnyelser 

av de dyra stöden under regeringen Fälldin kom inte tillbaka, kommande år skulle också 

riksdagen kompromissa om nedskärningar inom bolaget.58 Den svenska staten låg i ekonomiska 

bekymmer vid maktskiftet 1982. Budget tundersskottet låg på 90 miljarder, och industrierna i 

Sverige som klarat sig från samma långvariga kris som de svenska varven var tillbaka i samma 

problem som förut.59 Statsföretag var ett statligt bolag som många av de gemensamt ägda 

företagen sorterades under, där också Svenska varv tidigare varit. En extern revision hade tillsatts 

för att utreda företagets ekonomiska situation, och resultatet visade att bolaget behövde omställas 

på liknande vis som varvsindustrin hade behandlat för att kunna vända till lönsamhet. Tre 

miljarder räknades det med behövde skjutas till vid maktskiftet för att säkerställa företagets 

överlevnad. Socialdemokraterna tillsatte under sin tid i opposition en arbetsgrupp för att komma 

fram till sina egna ställningstagande till Statsföretag, och statligt ägande av företag överlag. Det 

gruppen skulle komma fram till, och partiet sedan började agera efter var att vid sidan av de 

statliga verksamheterna inom skola, vård, läkemedelsindustrin skulle företagen drivas med 

affärsmässiga principer. Detta innebar i praktiken att omfattande omstruktureringar och 

nedläggningar började premieras inom de statligt kontrollerade bolagen.60  

Agitationen som hade förts kring vikten av de svenska varven hade alltså börjat spela ut sin roll 

även hos socialdemokraterna. I ljuset av de stora budgetunderskottet som rådde så behövde 

pengar sparas in överallt, och ett omfattande arbete skedde med detta under de kommande åren. 

Sysselsättningen var dock fortfarande ett problem, och dessutom av en sådan karaktär av att den 

endast skulle förvärras om inte subventioner fortsatte komma, åtminstone tills arbeten fanns att 

ersätta varven med. Så subventionerna fortsatte, men på sparlåga. Detta kom senare att användas 

som bränsle av de borgerliga under valrörelsen 1985. Den nytillträdde Folkpartiledaren Bengt 

Westerberg angrepp Kjell-Olof Feldt (Socialdemokratisk finansminister 1983-90) för att ha talat 

vitt och brett om vikten av stödet till industrin under sin tid i opposition, för att sedan vända när 
                                                           
57 Ibid, s. 94-98. 
58 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 596-
597. 
59 Feldt, Kjell-Olof. Alla dessa dagar.1 uppl. Stockholm: Nordstedts, (1991), s. 234-235. 
60 Sandberg, Peter. Det Svenska näringslivets historia 1864-2014.1 uppl. Stockholm: Dialogs förlag, (2014), s. 610-
611. 
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man väl satt vid makten. Och framförallt att anledningen till att budgetunderskottet hade kunnat 

minskas med 30 miljarder under den här perioden, berodde på att man slutat ge stöd till industrin, 

och minskat på de offensiva arbetsmarknadssatsningarna i övrigt. Vilket Kjell-Olof själv också 

medger i sina memoarer var en kraftigt bidragande orsak.61 

Efter nästa val segrade socialdemokraterna återigen. Farhågorna om att en återhämtning inte 

skulle ske hade besannats, och nedläggningshoten blev verkliga för flera av de inblandade 

varven. Det beslutas vi den här tiden att Uddevallavarvet skall läggas ned, och att Kockums ska 

avveckla sin produktion av civila fartyg.62 Bland de andra dotterbolagen, som exempelvis 

Karlskronavarvet, och Finnboda (Stockholm) riktades in på reparationer och underhåll, främst 

inom den svenska flottan.  Fler nedskärningar hade skett bland dem undertiden, och kommande 

år skulle även flera av dem läggas ned, Götaverken, som innan krisens början varit Sveriges 

största värv lades ned 1989.63 Men vid det laget hade redan många av de gamla varven börjat 

förändra sin produktion. Vid svenska varvs omstrukturering på tidigt 80-tal ställdes produktionen 

vid flera varv om till tillverkning av annat än just fartyg, men fortfarande relaterat till industrier 

som verkade på havet, som exempelvis off-shore borrning av olja. Detta var något som skulle 

visa sig vara någorlunda lyckosamt för somliga av varven, och delar av företagen levde vidare i 

den bemärkelsen, fast med andra namn, under annan regi, andra arbetsuppgifter och i mindre 

skala.  

De ekonomiska bidragen, såsom tillskott av kapital, räntestöd, och kreditgarantier fortsatte för de 

varv som fortfarande fanns kvar, fast nu i väldigt blygsam skala, i jämförelse mot tidigare. Och 

bidragen ersattes i hög grad av arbetsmarknadspolitiska satsningar inom offentlig sektor, och 

vidareutbildningar.64  

Det konstateras också i propositionen att de senaste tio årens ansträngningar för att rädda 

varvsindustrin hade uppgått i en nota på 35 miljarder kronor, dels i direkta stöd, såväl som 

infriade kreditgarantier.65Då är inte heller många av de indirekta kostnaderna medräknade, såsom 

forskningsbidragen som skedde under andra budgetposter, samt statlig hjälp med exporten 

                                                           
61Feldt, Kjell-Olof. Alla dessa dagar. 1 uppl. Stockholm: Nordstedts, (1991), s. 235-236. 
62 Proposition 1985/86:120, s. 19-27. 
63 Hedin, Gunnar. Svenska varv, världsledande. 1 uppl. Göteborg: Tre böcker förlag AB, (1995), s. 114-116. 
64 Proposition 1985/86:120, s. 1-3. 
65 Ibid, s. 8-11. 
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utanför Svenska varv AB. Såväl som de utgifter som tillkom åren innan krisen, och de, om än 

väldigt begränsade sådana, efter 1985. I sin relevans så var det här slutet på den svenska 

varvsindustrin. Frågan tappade sin politiska aktualitet efteråt, och de flesta stora varven var 

antigen nedlagda, eller helt enkelt inte längre stora. 

 

4. Analys och diskussion kring krishanteringen 

Det omedelbara intrycket man får av att studera hanteringen av varvskrisen är Sverige är att den 

var mycket kostsam, i synnerhet vid åtanke på att det inte utmynnade i särskilt goda resultat. 

Notan på 35 miljarder, i dåtidens pengavärde är inte en liten summa. Om man även har i åtanke 

att stöd även tilldelades andra sektorer vid den här tiden, då inte varvssektorn var den enda med 

problem, blir siffrorna oerhört höga. Pengarna strömmande till oberoende av politiskt hemvist 

hos regeringarna, och resultaten uteblev konsekvent, i synnerhet inom varvsindustrin. 

Hanteringen av krisen delas med fördel in i under vid vilken tidpunkt det skedde, snarare än vid 

vem som satt i regering. Det vi kan se åren innan krisen är en sakta tilltagande tro på att de 

svenska varven har sina bästa dagar framför sig. Det politiska stödet utvecklas från slutet på 60-

talet, fram till oljekrisen till ett väldigt stabilt sådant, krisen ses som övergående, såväl som de 

problem varven stod inför innan. Den initiala krishanteringen präglas också av detta, en 

övertygelse om att en vändning är nära förestående verkar prägla synen på det hela. Stödet som 

gavs till varven precis innan krisen, och under Fälldins första regering är en tydlig eskalering av 

en politik som i grunden är densamma. En upptrappning av industriella satsningar och 

subventioner för att bevara och utveckla varven. Fälldinregeringens första proposition angående 

ämnet, proposition 1976/77:139, är inte bara den dyraste, men även den första som ställer någon 

form av eftergifter från varvsindustrin. Stora kapacitetsminskningar måste ske. Vid första anblick 

kan det ju tyckas att det hela är lite motstridigt. Stora nedskärningar kombinerat med 

subventioner, men å andra sidan så skedde resonemanget precis på det sättet vid den tiden. Att 

andrum behövde ges för att långsiktiga förändringar skulle kunna ske, detta förhållningssätt är 

precis det som även socialdemokraterna talade om under samma period, såväl som under Fälldins 

andra regering, då de istället började minska subventionerna, och öka åtstramningarna. Det 

riktiga trendbrottet sker egentligen under Ola Ullstens regeringsperiod. Ett betydligt hårdare 

förhållningssätt mot Sveriges krisande industrier kan skönjas, inte minst i flera andra sektorer i 
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Sverige, såsom skogsindustrin. Givetvis har ju frågan om storleken på berörda företag en stor 

relevans, men onekligen är det mer kompromisslöst. Regeringen Ullstens blotta existens hängde 

på de andra partiernas tysta medgivande. Den främsta anledningen till att den tillkom med 

socialdemokraternas passiva stöd var för att kunna förhandla fram en lösning för 

kärnkraftsfrågan, som varit anledningen till att den borgerliga regeringen bröt samman. Detta 

förändrades pga. Harrisburg-olyckan och Socialdemokraterna upphörde att vara lika tydliga 

förespråkare. Men som tidigare nämnt innan, var kompromissmöjligheterna i andra frågor också 

viktiga för socialdemokraterna, framförallt för den fackliga delen. Men fackens intressen i frågan 

möttes inte i Ullstens proposition. Centerpartiet var inte heller några större anhängare av den 

hårdare politiken, men den röstades ändå igenom. Vid det här laget hade flera utredningar om 

varvens framtid börjat, även om det statliga företagsinnehavet, och resultatet av dessa utredningar 

pekade som tidigare nämnt mot att en hårdare, mer krass politik behövde föras kring det om man 

skulle förvänta sig att koncernerna skulle förbli lönsamma i framtiden, så att inte samma situation 

uppstod igen. Fälldins andra regering följde i stort sett samma mönster som Ullstens. 

Åtstramningar fick en tydligare roll. Och betydligt hårdare ordalag angående varvens framtid går 

att urskilja, en ny politisk inriktning sker väldigt snabbt. 
Socialdemokraterna hade vid det här laget sedan urminnes tider haft sysselsättning som sitt 

paradnummer. Frågan tillhörde dem. Retoriken följde den linjen när det kom till agitation 

gentemot den borgerliga politiken. Men väl vid makten så sker det inte en nytändning av 

krishanteringen. Vid det här laget var Sveriges statsfinanser i ett väldigt dåligt skick, och 

förklaringarna till att satsningarna uteblev baserades mycket på det. Men vid åtanke på att 

företaget själv kommit fram till dessa åtgärder, och att utredningarna pekade åt samma håll 

vittnar om att en insikt om att kampen för att rädda de svenska varven redan var förlorad även 

fanns bland partierna. Men att förmedla ett sådant budskap inte är gångbart. Något som inte heller 

är otänkbart när det kommer till det socialdemokratiska förhållningssättet till varven är relationen 

partiet hade till facket. Beskrivningarna om hur löntagarfonderna gick från ide till en av de största 

politiska frågorna i Sveriges historia skylls mycket på facket. Att industriarbeten, i så pass stor 

mängd som de svenska varven innefattade, skulle vara en stor fråga är en underdrift. Det är alltså 

inte otänkbart att stödet delvis bottnade i detta, men att när väl krisen var så djup, och 

åtstramningarna redan börjat ske, så gick de att fortsätta med. Men att det hade varit svårt själva 

för partiet att föra upp dem på agendan.  



25 
 

Den borgerliga regeringen som tillträdde 1976 hade omvittnade problem att regera. Problem 

mellan partierna, och faktumet att inte något av partierna suttit i regering sedan andra 

världskriget, med undantag av centerpartiet under 50-talet satte sin prägel. Åren 1976-1982 var 

stökiga, och även det gjorde avtryck på vilken politik som regeringen förde. Somliga frågor gick 

inte att hantera, då samsyn inte existerade. Att inte en annorlunda politik kring varvskrisen 

skedde under Fälldins första regering kan ha sina orsaker där. Samsynen kring agerandet fanns 

helt enkelt inte, så kompromisser från båda lägren fick komma in. Och rädslan för att 

neddragningarna i sig skulle dödsdöma varven kompenserades med större finansiella insatser.  

Krishanteringen som skedde i den tidigare delen av krisen var i princip densamma som använts 

under tidigare problem inom varvsindustrin. Skillnaden var att det skedde i en större skala, och 

ökade år efter år. Uppköp av varv och stödinsatser hade förkommit innan, och tron på att de 

skulle fungera då det gjort det tidigare kvarstod. Det fanns en övertygelse om att den svenska 

varvsindustrin kris var övergående, och att den i grunden var konkurrenskraftig med omvärlden. I 

dagsläget faller inte dessa bedömningar i så god jord, även under sin tid var många oroliga över 

att lönerna på de svenska varven var alldeles för höga för att konkurrera med de framväxande 

asiatiska varvsnationerna. Utöver detta så fanns problemet med att den inhemska svenska 

marknaden nästan inte existerade, och genom det var oerhört konjunkturkänslig. Men även 

väldigt centrerad till en bransch, och få kunder inom den branschen, i det hör fallet Norge. De 

devalveringar som skedde på löpande band under 70- och 80-talet var naturligtvis inte strikt 

riktade till varvsindustrin, men det var säkerligen en del av den industrin som krävde dessa för att 

fortsätta vara konkurrenskraftig. Devalveringar av valutan skedde även dessa av oberoende av 

politisk tillhörighet, vilket även den vittnar om ett liknande synsätt på den svenska industrin, och 

hur hanteringen av den skedde.  

Det senare skedet av krisen präglas av insikten om att åtstramningar måste ske, att kostnaderna 

inte är rimliga längre, och även där följer regeringarnas krishantering ett mönster, med minskat 

stöd, och ökade restriktioner över tidens gång. Givetvis går det att resonera efter ett ”path 

dependency”-spår när det gäller det, men detta skulle också tala emot att ett så plötsligt trendbrott 

sker under regeringen Ullsten. Och även det faktum att det inte är en så pass stor förändring att 

det praktiskt sett skulle vara oföränderliga beslut som fattats.  
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När det kommer till min huvudfråga i uppsatsen så vill hävda att hanteringen av varvskrisen i 

Sverige har en tydligare kronologisk prägel än en politisk. Anledningen till att förhållningssättet 

förändras ligger mer i hur notan för krisen blir större och större, och att tillslut så går det inte 

längre att motivera subventionerna längre. Och att en form av tyst samförstånd präglar partiernas 

förhållningsätt under den inledande delen av krisen, då pengarna spenderas friskt, men att den 

återkommer ganska snabbt efter att den restriktiva förhållningen kommer in på banan. Att sedan 

retoriken lät annorlunda från oppositionen, mot när den kommer till makten är inte något som är 

ovanligt inom politiken. Det som kan skönjas som en olikhet i krishanteringen mer konkret är 

såklart att de socialdemokratiska regeringarna tydligare talade om, och lade vikt vid 

sysselsättningens innebörd, och de borgerliga regeringarna lade en större vikt vid olönsamheten, 

och utgifterna detta innebar för staten. Men framförallt att under Ola Ullsten skedde det stora 

trendbrottet i krishanteringen överlag. Under en av de, om inte den svagaste regeringen i svensk 

historia.  
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5. Källförteckning 

5.1 Källor (tryckt) 

Proposition 1971:117 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statliga åtgärder inom 

svensk varvsindustri. 

Proposition 1975/76:121 Om vissa varvsfrågor.  

Proposition 1976/77:139 Om vissa varvsfrågor. 

Proposition 1977/78: 174 Om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, mm. 

Proposition 1978/79:49 Om vissa varvsfrågor. 

Proposition 1979/80:165 Om vissa varvsfrågor, mm. 

Proposition 1982/83:147 Om vissa varvsfrågor, mm. 

Proposition 1985/86:120 Om vissa varvsfrågor, mm. 
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5.3 Motioner (tryckt) 
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