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1. Inledning 

Det är svårt att inte hävda att den globala handeln både idag och på 1800-talet beror av 

det politiska läget runt om i världen. Om länders bråk över kolonier och landmassor kan 

sprida sig till de sju världshaven så känns det logiskt att tänka att det påverkar den 

handel som sköts på dess handelsleder också. Dock finns det i denna situation vinnare 

och förlorare gällande handeln: Vissa går det dåligt för och andra inte lika dåligt för.
1
 

Tänk då på landet Sverige som är beläget i den nordligaste delen av Europa och som 

inte är lika involverade på den internationella scenen som många andra nationer var 

under denna tid. Då kanske man tänker att de stora konflikterna var dåliga för den 

svenska handeln också och det kan till viss del stämma. Dock finns forskare som hävdar 

att svensk handel frodades i att andra länder inte kunde köpa de bästa varorna utan fick 

nöja sig med de svenska varorna istället.
2
 Då världen åtnjöt en tid av fred efter 

Napoleonkrigens slut 1815 är frågan hur handeln gick för Sverige och om landet 

gynnades mer av ett oroligt geopolitiskt läge eller om det kanske till och med gick bättre 

för handeln under de mer fredligare förhållandena. Ett sätt att kolla om denna handel var 

mer gynnsam för Sverige är att kolla på den svenska re-exporten. Re-export är varor 

som ett land importerar och sedan exporterar utan att ändra eller förädla dem.
3
 Diverse 

avhandlingar om den svenska re-exporten finns om varor från till exempel Ostindien. 

Handel med importerade varor har alltid varit en lukrativ affär för handelsmän sedan 

och ett för Sveriges del så har till exempel saltet varit en av de viktigaste varorna för 

landet innan kylvaror kom till. Då Sverige inte har haft de geologiska möjligheterna att 

bryta salt i skalan att hålla landet självförsörjande har det lett till att otroliga mängder 

salt har importerats under historiens gång. Stora lager skapades för att kunna reglera 

priset och detta medförde en möjlighet att återexportera, eller re-exportera, salt med 

vinst till andra länder i Sveriges närhet.
4
 

Diskussioner på den akademiska scenen gällande ”de svenska äventyren” i Ostindien 

och Västindien på 1700-talet och första decenniet under 1800-talet har handlat om att 

Sveriges handel gynnades till största delen av det instabila geopolitiska läget som var 

vanligt i världen under denna period.
5
 Forskare som Leos Müller hävdar att Sveriges 

                                                           
1
 M. Kragh. (2012) 

2
 L. Müller m.fl. (2010) 

3
 Jordbruksverket 

4
 L. Müller m.fl. (2010), s.13-18 

5
 L. Müller m.fl. (2010) 
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vinster inom re-exporten av orientaliska varor beror på att de länder som handlade med 

Sverige under denna tidsperiod gjorde detta då krig och andra politiska agendor inte 

tillät dem handla med andra handelspartners samt att diverse blockader och dylikt var 

det som lät Sverige generera vinster.
6
 Det är svårt att få tag i exakt data om hur mycket 

kompanierna importerade under sin tid då de brände alla loggböcker efter att varje 

oktroj avslutades. Dock finns det andra sätt att få fram denna statistik, då den större 

mängden av varorna som anlöpte svenska hamnar sedan reexporterades och därmed 

hamnade i tullarnas register.
7
 Det är därför intressant att undersöka den re-exporten och 

se om man kan finna en korrelation mellan det geopolitiska läget från den tiden och med 

de handelspolitiska målen som styrde under den perioden, som till exempel monopol. 

Att sedan ställa den handeln mot hur den svenska re-exporten artade sig under mer 

fredliga och liberala förhållanden ska förhoppningsvis kunna belysa hur beroende den 

svenska re-exporten var av geopolitisk instabilitet och/eller inhemska lagordningar.
8
 Det 

är några av de saker som förhoppningsvis kan besvaras med denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera den svenska re-exporten under åren 1803 till 

1857 och se hur den påverkades av det geopolitiska läget i Sveriges närhet. 

Handelsstatistik skall analyseras med hjälp av en regressionsanalys för att med 

statistiska underlag fastslå om det varierande handelsklimatet var gynnande eller 

missgynnande för den svenska re-exporten.  

De frågeställningar som konkretiserar syftet och som skall besvaras via denna uppsats 

är som följer: 

 På vilket sätt var Sveriges re-export beroende av det geopolitiska läget? 

 Var den monopolistiska marknaden mer gynnsam för den svenska re-exporten 

än den friare? 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring den svenska re-exporten har bland annat behandlats av 

Rönnbäck i hans publikation Flexibility and protectionism. Swedish trade in sugar 

                                                           
6
 L. Müller (2011) 

7
 Ibid. s. 30 

8
 M. Kragh. (2012) 
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during the early modern era där han diskuterar hur den svenska sockerhandeln 

utvecklade sig från tidigt 1700-tal till slutet av 1800-talet. Han nämner Sveriges 

problem med att ta sig ur den merkantilistiska lådan som andra länder åberopat mot oss 

och hur det svenska produktplakatet från 1724 förbjöd utländska handelsmän att 

importera varor som kom från andra länder till Sverige. Han nämner också vad för 

påverkan krig och fred hade på den svenska handeln där kontinentalblockaden under 

Napoleonkrigen (1806-1814) gynnade Sverige väldigt mycket. Den svenska 

neutraliteten fram till 1809 ledde till att importen av socker ökade fem falt och Sverige 

kunde re-exportera den större massan av detta socker till de länder som deltog i 

kontinentalblockaden. Dessa vinster inom re-exporten tycks ha gjort ett eftertryck på 

den svenska importen hädanefter och Sverige började genast importera kolonialvaror 

och socker från före detta kolonier i Amerika vilket ledde till slutet för de 

merkantilistiska policyerna. Han tar även upp hur regelverken mot importen av 

raffinerat socker upphävdes vid 1848 vilket följdes av lägre taxa på importen av just 

socker och därmed också mängden som var möjlig att re-exportera.
9
  

I Müllers text Ett företagande i te... smuggling från boken Global historia från 

periferin. Norden 1600-1850 går han igenom re-exporten som det svenska ostindiska 

kompaniet höll på med. Till en början var den svenska importen och re-exporten från 

Ostindien relativt diversifierad i den mån att fler varor än te importerades och re-

exporterades. Men då vinsten per importerad vikt var så mycket större för te så övergick 

importen till att nästan uteslutande omfatta te. Denna re-export gick via Nederländerna 

till Storbritannien som smuggelgods då den egna brittiska importen av te gick till de 

högre klasserna i samhället medan det svenska, som var betydligt billigare och av sämre 

kvalité, gick till de lägre klasserna. Handeln tog rejält fart under det amerikanska 

frihetskriget (1775-1783) då den brittiska importen av te var så gott som icke-

existerande på grund av diverse kapningar och blockader från bland annat den franska 

flottan. I Sverige såg man dock inte korrelationen mellan saknaden av konkurrens som 

en beroende faktor av det pågående kriget utan man fortsatte att importera större 

mängder te med hopp om att samma stigande trend i re-exporten skulle hålla i sig även 

efter att frihetskriget tog slut. När stridigheterna slutligen upphörde sjönk de svenska 

vinsterna drastiskt och det går att i viss mån förklara på samma vis som den plötsliga 

vinstökningen: Då det var fred igen blev inte Storbritanniens importer från orienten och 

                                                           
9
 K. Rönnbäck (2006) 
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diverse andra regioner kapade längre så Sverige fick fortsätta re-exportera te till 

Nederländerna som i sin tur re-exporterade den till den brittiska svarta marknaden för te. 

Att Storbritannien även sänkte importtullarna för te hjälpte inte heller den svenska 

försäljningen som hade dragit stor nytta av denna.
10

 

1.3 Metod och teori 

1.3.1 Regressionsanalys 

Då själva primärmaterialet som är grunden för denna uppsats är handelsstatistik och 

syftet är att undersöka korrelationer mellan de historiska händelser och beslut i 

anknytning till datat så har jag valt att använda mig av en regressionsanalys för att 

fastslå eventuella samband. Regressionsanalys är samlingsnamnet för de olika 

analysmodellerna inom regression där det huvudsakliga objektet för analysen är 

statistiskt data. Modellerna formaliserar samband mellan en eller flera förklarande 

variabler X mot en responsvariabel Y och i denna studie är det kring Sveriges handel 

under den undersökta tidsperioden 1803-1857.
11

 Den vanligaste och mest applicerbara 

modellen inom regressionsanalys är enkel linjär regression och i denna uppsats kommer 

en variant av detta analysverktyg användas: multipel linjär regression. Ett exempel på 

hur en multipel linjär ekvation med n stycken förklarande variabler kan ses i ekvation 

(1) nedan: 

                              (1) 

Sambandet mellan responsvariabeln och de förklarande variablerna konkretiseras med 

intercepten   som symboliserar värdet på Y när alla Xn är noll. 

Regressionskoefficienterna    beskriver förändringarna i Y som korrelerar med 

förändringarna i motsvarande Xn. 

Till min hjälp för att utföra de nödvändiga beräkningarna har statistikprogrammen 

”SPSS” och ”R” används och regressionsmodellen har till vis mån inspirerats av Lewis-

Beck och Alfords multipla linjära regressionsmodell i deras arbete Can Government 

Regulate Safety? The Coal Mine Example.
12

 Denna modell kommer bland annat 

undersöka korrelationen mellan variablerna och det observerade datat för att därigenom 

                                                           
10

 L. Müller, m.fl. (2010) s.190-193,194 -199 
11

 S. E. Alm & T. Britton (2008) s. 421-423 
12

 M. Lewis-Beck & J. Alford (1980), s. 745-756 
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fastslå eventuella samband till omvärldens händelser under de 55 år som studien 

behandlar.
13

 Om modellen visar sig ha statistisk signifikans så kan detta styrka 

hypotesen att en korrelation finns. Modellen är konstruerad enligt ekvation (2) nedan:  

                                            (2) 

Responsvariabeln Yt är i denna modell den totala summan re-exporterade varor, i 

riksdaler, under varje år. Vektorerna                                 är de 

förklarande variablerna i den linjära modellen. Dessa vektorer är noll när den andra är 

aktiv och ökar med 1 per år som de är aktiva. Det vill säga om till exempel 

               är lika med 3 så är             lika med 0. Geokris trendt-vektorn 

ökar med 1 per år som en geopolitisk kris hände, till exempel under Napoleonkrigen 

ökar denna variabel med 1 tills det att krigen är över (se avsnitt ”2.4.1 Napoleonkrigen 

1803-1815” om Napoleonkrigen). Motsvarande ökar            -vektorn med 1 för 

varje år som det är fred och inga större krig eller handelshinder hindrar den svenska 

handeln.   är konstanttermen för Yt ,det vill säga vad Yt är då alla andra variabler är noll. 

    och    är riktningskoefficienterna för de förklarande variablerna 

                               . För att få en bättre linjär relation och mer homogen 

varians på responsvariabeln Yt har jag först logaritmiserat denna innan själva 

beräkningen är gjord.  -termen repressenterar de stokastiska avvikelserna mellan de 

observerade värdena i Yt och de förväntade Y-värdena som regressionsmodellen 

förväntas ge upphov till.
14 

Ett alternativt analysverktyg för denna typ av uppsats är att utföra ett så kallat 

likaföljdtest under de år där en geopolitisk instabilitet kan fastslås och ställa det mot de 

åren då stabilitet kan utläsas. Detta skulle kunna testa om en ökning eller minskning 

under de undersökta åren korrelerar med vad som händer på den internationella scenen 

och sedan med ett signifikanstest fastslå om hypotesen om korrelation kan förkastas 

eller ej.
15

 

Att undersöka korrelationer på det statistiska datat cementerar och ger tyngd till de 

slutsatser som denna studie förhoppningsvis kommer kunna fastslå. Ett problem som 

finns kring det statistiska datat är att det saknas data för 5 år (1814-1818) men en 

                                                           
13

 S. E. Alm & T. Britton (2008) s. 445-446 
14

 M. Lewis-Beck & J. Alford (1980), s. 745-756 
15

 S. E. Alm & T. Britton (2008) s. 402-409 
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möjlighet är att extrapolera från det befintliga datat finns och därmed får en ungefärlig 

och kontinuerlig tidslinje att analysera. Dock är detta inte att rekommendera då studien 

behandlar verklig handelsdata och en extrapolation skulle underminera alla statistiskt 

fastslagna slutsatser kring ämnet. Då det finns data för den svenska salthandeln under 

alla de år som studien undersöker kommer denna vara tas med i analysen men det är av 

största vikt för läsaren att ta detta i beaktning då statistiken för åren 1814-1818 endast är 

på salt. Ett annat alternativt hade varit att helt lämna dessa år utanför studien och bara 

lägga fokus på de år där data finns för mer än en vara. Dock är detta en kritisk 

tidsperiod för den internationella handeln, i och med de pågående Napoleonkrigen (se 

avsnitt 2.3.1 Napoleonkrigen), och korrekt data finns så därför har dessa år tagits med 

för att på detta vis fortfarande spegla re-exporten under dessa år. 

1.4 Material och källkritik 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är den handelsstatistik som finns 

gällande Sveriges re-export under den valda tidsperioden. Mellan åren 1819 och 1831 

kommer Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export för de åren 

undersökas. Mellan åren 1832 och 1857 kommer Kommerskollegiets statistik användas. 

Anledningen till att denna statistik har använts är då det dels finns enkelt att 

tillhandahålla via Statistiska centralbyråns hemsida och trovärdigheten på dessa källor 

bör anses vara hög då det är digitaliserade förstahandskällor. För statistiken från 1803 

fram till 1813 kommer Statistiska centralbyråns verk Historisk statistik för Sverige – 

Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 användas. Detta lämnar som en lucka på 5 år där jag ej 

har någon statistik på alla varor, dock finns statistik på salt under hela den undersökta 

tidsperioden. Denna statistik på salt kommer tas med i analysen men det är viktigt att 

belysa att den statistik som pressenteras och analyseras under åren 1814-1818 är endast 

kring varan salt. Utöver statistiken har även material som behandlar svensk re-export 

behandlats som till exempel Müllers arbete om det svenska ostindiska 

handelskompaniets re-export av te. Müllers texter beskriver hur re-exporten gick till 

under den tid där ett företag som hade monopol på att idka handel i Ostindien å Sveriges 

vägnar. Detta är intressant för studien då det kan ställas mot re-exporten under den tid 
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som svensk handelspolitik börjar liberaliseras på allvar och lägger mindre fokus på 

monopol och restriktioner och mer på konkurrens.
16

 

De politiska händelser som är av intresse för Sveriges handel mellan 1803 och 1857 

kommer i största mån tas med och analyseras med hjälp av den valda 

regressionsmodellen. Källkritiken för dessa källor är av mindre betydelse då det mer 

handlar om att säkerhetsställa att en händelse har skett snarare än att gå in på mer 

detaljnivå och dissekera de individuella händelserna. Dessa händelser ska sedan testas 

med regressionsanalysen för att där fastslå om det finns statistiskt underlag att säga att 

de påverkade svensk re-export. 

Då den större delen av förstahandsmaterialet är handelsstatistik som ej går att 

dubbelkolla med alternativa källor så får vi för studiens skull anta att de är av trovärdig 

karaktär. Statistiken skrevs ner för att visa svart på vitt hur bra just det handelsåret varit 

så alterneringar av denna statistik skulle vara kontraproduktivt. Om det skulle vara 

förvrängda siffror som har skrivits ned så går detta inte heller att dubbelkolla i dagens 

läge då de är de enda källorna från den tiden. Det material som behandlar händelser som 

kan vara av intresse för uppsatsen, till exempel eventuella handelsblockader, kommer i 

största mån dubbelkollas med andra källor för att garantera att validiteten och 

reliabiliteten är stor.
17

 

1.5 Studiens upplägg och avgränsningar 

Studien undersöker den svenska handeln i form av re-exporten under åren 1803 till 1857 

och anledningen att jag har valt att börja min avgränsning vid 1803 är då det är 10 år 

innan det svenska ostindiska handelskompaniet slutligen upplöses och detta ska 

förhoppningsvis ge en bild av hur den svenska re-exporten var under 10 år med ett 

monopolistiskt företag och handelsinställning.
18

 Det hade varit av stort intresse för 

studien att få med fler år från tiden då Ostindiska handelskompaniet fortfarande fanns 

men av anledningar som kommer förklaras senare i uppsatsen så är det inte möjligt att 

få tag i handelsstatistik från de åren.  

                                                           
16

 P. Jonsson. (2005) s. 8 
17

 L. Eriksson & F. Wiedersheim-Paul (2006) s.22-25 
18

 R. Hermansson., (2003) 
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Det är därefter en turbulent tid som följer i och med Napoleonkrigen och den svenska 

förlusten av Finland för att sedan skifta över i en mer fredlig period som har hållit i sig 

tills än idag.
19

 Att de sista året för studien är valt till 1857 är dels då det finns bra 

statistik fram till just det året och att man även får med de åren som Krimkrigen härjade 

då detta krig resulterade i stora förändringar för handeln i Östersjön.
20

 Det är därmed 

intressant för studien att undersöka huruvida den svenska re-exporten under denna tidvis 

turbulenta och inte så turbulenta tidsperiod företer sig. Som tidigare nämnt ligger fokus 

på att med teoretiska verktyg i form av regressionsanalys analysera och konkretisera re-

exporten med de händelser som kan ha haft en påverkan för den svenska handeln.  

Studiens upplägg är att gå igenom handelsstatistiken från statistiska centralbyrån där de 

dels har sitt egna verk och även Generaltullstyrelsens samt kommerskollegiets över den 

undersökta tidsperioden. Jag har sedan sammanställt den statistik som gäller re-exporten 

för att sedan utföra en regressionsanalys för att fastslå den statistiska signifikansen i 

materialet i förhållande till omvärldens händelser och den svenska inhemska politiken. 

De avgränsningar som denna studie har rör den inhemska konsumtionen och den 

kommer ej analyseras i med handelsstatisktiken. Inhemsk konsumtion är något som 

korrelerar med re-exporten av ett lands importerade varor men detta är ej huvudfokus 

för denna uppsats. Dock är det något som kommer röras vid lätt men ingen större 

datainsamling om den inhemska konsumtionen under den undersökta tidsperioden 

kommer göras. Det geopolitiska läget kommer i största mån behandla den Europeiska 

scenen då Sveriges handelspartners under denna tidsperiod var i största mån belägna i 

Europa, även om handel med till exempel Amerika också förekom. Det blir därmed för 

stort för en C-uppsats att röra vid alla de geopolitiska händelserna under denna period 

runt om i hela världen. Därför kommer inget större vikt läggas utanför Europa såvida 

det inte är i direkt konflikt med den svenska importen eller exporten.  

Den svenska tullpolitiken är något som måste tas upp när man diskuterar svensk handel 

under tidigt 1800-tal då det var många reformer gällande förbud under denna tid. 

Handeln blev mer liberal och många restriktioner togs bort (se kapitel 2.4 

Tullpolitiken). Dock är det svårt att rent konkret ge en bild av vad dessa lagändringar 

bidrog till den svenska handeln per år, som är intressant för denna studie. Då det 

                                                           
19

 J. Eliasson. (2014) 
20

 Nationalencyklopedin, Krimkriget 
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statistiska materialet för denna uppsats är i formen av en tidsserie blir det svårt att sätta 

dessa bestämmelser till dummyvariabler. Därför kommer tullpolitiken hållas utanför 

själva regressionsanalysen för uppsatsen och ingen dummyvariabel kommer sättas för 

till exempel antal handelsförbud. Detta är en vinkel på ämnet som skulle kunna 

behandlas i en egen uppsats. 

2. Bakgrund 

2.1 De ekonomiska teorierna 

De ekonomiska teorier som har påverkat beslutsfattandet om tullar och taxeringsavgifter 

samt diverse förbud har sin grund i de ekonomiska teorierna som var fakta under 1800-

talet och tiden innan. Dessa teorier bör därför få en presentation så läsaren kan förstå 

vilket teoretiskt ramverk som dåtidens beslutsfattare lutade sig mot. 

2.1.1 Merkantilismen 

För att förstå vad som ledde till reaktionen i det som kallas den sena merkantilismen 

anser Kragh att man först måste ha en grundförståelse för den tidiga då bakgrunden är 

central i det som myntades efter denna revolution inom ekonomiskt tänkande.
21

 

De ekonomiska teorier som merkantilismen medförde anammades av Sverige under 

1700-talet och dessa levde kvar även in på tidigt 1800-tal där Adam Smiths teorier 

verkar ha haft störst påverkan på den svenska inställningen till handel. Om man ska 

generalisera den merkantilistiska eran i stort så var det under denna tidsperiod som de 

stora frågorna, som i dag ligger till grund för dagens ekonomiska tänkanden, först 

yttrades. Dessa teser berörde frågorna kring: Hur skapas en nations välstånd? Vart finns 

ett lands rikedomar? Vad styr handeln?
22

 Man kan diskutera huruvida Sverige som land 

konkretiserade dessa teorier rent praktiskt men en del ekonomer antyder att det inte var 

ett sammanhållet läroverk utan att det mer grundades i gemensamma teman.
23

 Dessa 

                                                           
21

 Kragh (2012), s.45 
22

 M. Kragh (2012), s45-46 
23

 P. Jonsson. (2005) s. 18-24 



11 
 

teman skiftade fokus från det som kallas för den tidiga merkantilismen till den sena och 

dessa behandlas här.
24

  

Tidig merkantilistiskt tänkande 

En av de största tänkarna under det som kallas den tidiga merkantilistiska eran var 

Thomas Mun (1571-1641) och han lade grunden för mycket av de teorier som vi än idag 

använder inom ekonomi. Värt att poängtera är att Mun hade en bakgrund inom det 

Brittiska Ostindiska handelskompaniet och många av hans teorier tycks ha praktiska 

värden från hans tid i kompaniet. Muns England's Treasure by Forraign Trade 

diskuterar det negativa penningflödet i ett land. Där diskuterar han att en negativ 

penningpolitik beror på att växelkursen sjunker om ett land importerar mer än vad det 

exporterar eftersom valutan lämnar landet. Omvänt gäller också: om ett land exporterar 

mer än det importerar så stiger växlingskursen. Detta gav en förklaring på att utbud och 

efterfrågan påverkar prisbildning och växelkurser.
25

 

Om en positiv handelsbalans ej kunde uppnås på den goda handelns villkor, så 

förespråkade Mun det nödvändiga i att "förenkla" exporten av varorna med en mer 

hårdhänt förhandling - exempelvis krig, koloniala handelsrutter eller reglering mot 

utländska fartygs rätt att anlägga vid landets hamnar.
26

 Sverige som var en mindre 

spelare, på exempelvis den Ostindiska marknaden, hade dels inte de militära medlen 

eller viljan att göra det till skillnad från till exempel Nederländerna som koloniserade 

många områden runt om i världen med hjälp av sina handelskompanier.
27

  

Den sena merkantilismen  

Viktiga tänkare kring det som kallas den sena merkantilismen är bland annat Josiah 

Child (1630-1699), Nicholas Barbon (1640-1698) och John Locke (1632-1704).  

Childs A Discourse of Trade (1690) var en kombination av frihandelstänkande och 

protektionism. Hans fokus låg på den nationella nivån och han framhävande särskilt de 

faktorer som han ansåg gagna det egna landet. Han yrkade på frihandel och få 

restriktioner för den inhemska industrin och handeln medan skyddande tullar mot den 
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utländska konkurrensen. Child och Barbon ventilerade också kritik mot de gamla 

merkantilistiska tänkarna och då speciellt Muns idéer. De hävdade att det inte var 

möjligt att skapa sig en sakenlig bild av den verkliga handelsbalansen för ett land och 

att den principiellt inte spelade någon roll för ett lands ekonomi. Child och Barbon 

yrkade på att mängden ädla metaller som ett land förvärvade inte var lika viktig för ett 

lands ekonomiska utveckling, utan de underströk mer vikten av att exportera varor med 

hög grad av förädlingsvärde och importera varor med låg grad av förädlingsvärde, 

exempelvis importera bomull och exportera textilier.
28

 

En annan skillnad från den tidiga merkantilismens förespråkare var landets institutioner. 

Mun förespråkade stor befolkning och färdighet medan Child poängterade betydelsen av 

att ett land hade "sunda" lagar som gjorde ett land rikt. John Locke var en stor 

förespråkare för sunda lagar för att skydda ett lands institutioner. Hans teorier rörde 

fundamentala antaganden om utbud och efterfrågan och vikten av att inte reglera 

räntorna, då det skulle skada ett lands ekonomi. Statens enda uppgift var att bevara ett 

fungerande och stabilt penningvärde genom att, bland annat, bekämpa falskmyntning 

och myntklippning.
29

  

De tidiga merkantilistiska diskussionerna handlade i största mån om dirigism, det vill 

säga statlig styrning, där tänkare som Mun förespråkade en protektionistisk 

handelspolitik men mot slutet av 1600-talet övergick resonemangen om handel mer till 

det frihandelsvänliga spåret. Det var sedan upp till var och en av tidsepokens 

handelsstater att använda dessa teorier på det vis de fann bäst.
30

  

2.1.2 Upplysningen  

Det som följde den merkantilistiska eran var det som i historien kallas för upplysningen 

och i Sverige även kallat frihetstiden. Under denna epok fick Lockes idéer fortfarande 

stort gehör och utveckling och diskussionerna kring hur en nation skulle hushålla med 

sina resursers var något som var av stort intresse för tidens tänkare. Det var mot slutet 

av 1700-talet som de mer moderna idéerna om frihandel etablerades och länder började 

på allvar ta till sig dessa teorier och applicera dem mer konkret på dess tullar och 
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taxor.
31

 Stora namn under denna tidsperiod på den internationella scenen var bland 

annat Adam Smith (1723-1790) och David Hume (1711-1776).  

David Humes ansåg att statens uppgift inte var att ingripa och styra ekonomin direkt 

utan mer med institutioner och trygghet. Han ansåg att ett stabilt penningflöde mellan 

regioner tenderar att jämna ut priser, så länge det råder frihandel. Därmed skulle ett land 

uppleva ekonomisk utveckling och därigenom kunna använda sina resurser på ett mer 

effektivt sätt. Detta skulle leda till att kostnaden för att producera varor skulle sjunka 

och ett land skulle därmed kunna producera mer och öka sin export. Med ökad likviditet 

sjunker räntorna vilket stimulerar både investeringar och handeln. Endast om nöden 

krävde skulle staten ingripa med direkta åtgärder som att till exempel subventionera 

spannmål i händelse av svält då stabilitet och säkerhet var viktigare än frihandel. Han 

förespråkade också skatter på importvaror om det kunde gynna den inhemska 

produktionen.
32

 

Adam Smith kom att definiera den Europeiska upplysningen och dess ekonomiska idéer 

i hans verk An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations från 1776. 

En av Smiths mest kända metafor är den om den osynliga handen inom ekonomin och 

samhället. I en nation som har goda institutioner kommer egenintresset kanaliseras mot 

det som gynnar tillväxt och landet som stort. Då företagande eftersträvar 

vinstmaximering kommer de ledas av vad som verkar vara en osynlig hand som också 

främjar samhällets intressen trots att de ej varit medvetna om detta. Smith var även en 

förespråkare för frihandel men även som Humes var han en reallist i den mån att det inte 

var total frihandel som han hade i åtanke. Han yrkade på att staten skulle stå för 

säkerhet, infrastrukturer, utbildning och ett fungerande rättsväsende men även stödja 

den inhemska industrin mot utländsk om det behövdes. Han var för de så kallade 

navigationslagarna som Storbritannien hade som kraftigt begränsade utländska 

konkurrenter inom sjöfarten. Han tänkte sig den fira marknaden som handeln mellan två 

privatpersoner där dessa personers, eller nationers, handel är till fördel för båda 

parterna. Han poängterade trots det vikten av att ta hänsyn till utomstående variabler 

som kan hindra marknadens funktionssätt. Som till exempel krig, handelshinder och 

naturkatastrofer.
33

 Enligt Jonsson så bidrog Wealth of Nation med två viktiga teman för 
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den internationella scenen men även för Sverige. Han menar att Smith beskriver hur vi 

människor uppnår ordning genom frihet på det ekonomiska planet och hur tillväxten för 

ett land tillkommer med detta.
34

  

2.1.3 Den klassiska ekonomin 

Som tidigare nämnt så revolutionerade Adam Smith det ekonomiska tänkandet i och 

med sin publikation av Wealth of Nation och vissa forskare vill dela upp ämnet ekonomi 

som en period före och efter Smith och hans namn är synonymt med den ekonomiska 

upplysningen.
35

 Vissa vill till och med gå så långt som att säga att han "uppfann" den 

moderna frihandelsteorin.
36

 Ett namn som är mer förknippat med början av den 

klassiska ekonomin är David Ricardo (1772-1823). Han bidrog till de ekonomiska 

områdena som pristeori, handelslära och statsfinanser.
37

 Han vidareutvecklade bland 

annat Smiths teorier om komparativa fördelar och de publicerades i hans verk On 

principles of Political Economy and Taxation från 1817. Där hans resonemang gällande 

de komparativa fördelarna hade sin grund i det importförbud som gällde på spannmål 

1815 som i sin tur ledde till ökade priser på mat. Han visade istället fördelarna för 

länder att idka frihandel för att på detta vis sänka priserna. Detta var också ett sätt att 

motverka de inhemska särintressenas inflytande över handelspolitiken.
38

 Han 

konkretiserade även begreppet absoluta fördelar och Kragh ger en bra summering av 

vad både lagen om komparativa och absoluta fördelar står för: 

"Absoluta fördelar: Länder specialiserar sig på produktion av den vara där de är mer produktiva än sina 

handelspartner. 

Komparativa fördelar: Länder specialiserar sig på produktion av den vara där de är relativt sett mest produktiva, även 

om de i absoluta termer är mer produktiva i produktionen av båda varorna."
39

 

Vad detta citat återger är Ricardos handelsteori om absoluta och komparativa fördelar 

översatt av Kragh och återgett i hans bok. Där absoluta fördelar är att länder ska 

specialisera sig på de varor de kan producera bättre än sina handelspartners och därmed 

idka byteshandel med dem för de varor de kan producera bättre än dem i utbyte mot 

deras bästa varor. Komparativa fördelar är att länder ska specialisera sig på de varor där 
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de relativt sett är bättre än sina handelspartners och därmed idka handel med de varor 

som de i absoluta termer även kan vara mer produktiva att producera men båda parterna 

tjänar på det ändå. Dessa fördelar inom handelsteori var något som kom att ha stor 

inverkan på efterföljande ekonomiska teoretiker och lever kvar än idag i de moderna 

ekonomiska idéerna.
40

 

Det är dessa teorier som dåtidens beslutfattare har lutat sina slutsatser mot och grundat 

sina beslut emot när de sedan har beslutat om tullar, taxor och import- och 

exportförbud. Ett svensk företag som startade sina handelsäventyr under en period nära 

den merkantilistiska och därmed protektionistiska eran är det svenska ostindiska 

handelskompaniet. 

2.2 Ostindiska handelskompaniet 

Det svenska ostindiska handelskompaniet (förkortas SOIK) grundades år 1731 i 

Göteborg då privilegierna att "handla på andra platser öster om Godahoppsudden" gavs 

till Henrik Köning och Compangine. Det fanns en del restriktioner på vad man fick 

göra, som att inte ge sig in i dispyter med andra länder eller föra ut svenska präglade 

mynt, men det gavs även andra frikostiga villkor, som att vara tullfria i svenska hamnar 

och använda så många skepp man ville, så länge de var svenskbyggda.41  

Kompaniet var ett väldigt litet handelskompani om man jämför med andra länders 

motsvarigheter som till exempel Nederländernas. Under 1700-talet hade det 

nederländska ostindiska handelskompaniet ungefär 20 000 anställda per år, och då 

räknas inte besättningarna på fartygen, medan det svenska hade som mest 300 anställda. 

Det svenska kompaniet var även mycket begränsat av vart och vad de kunde handla då 

de andra kompanierna inte ville ha konkurrens.42 Under de ca 80 åren som kompaniet 

fanns anlade 129 av 132 resor hamnen Kanton i Kina och det var därifrån i princip alla 

varor kom ifrån under kompaniets tid.43 Anledningen till att det svenska ostindiska 

kompaniet kunde handla i Kina var för att där tillät inte de styrande i Kina "aggressiv" 

konkurrens. Med detta menades det att de konkurrerande handelskompanierna inte fick 

förstöra de andra kompaniernas egendom så länge de befann sig i Kina och det gick inte 
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att muta de styrande i mån av att jaga bort konkurrenterna. Till skillnad mot Indien där 

svenska kompaniet blev utjagade relativt snabbt på initiativ av det brittiska ostindiska 

handelskompaniet. Affären i Indien kom att kallas för Porto Novo-affären och den 

utspelade sig, som namnet antyder, i Porto Novo. Händelseförloppet var att det svenska 

ostindiska handelskompaniet började bygga ett faktori i den indiska staden Porto Novo 

för att främja handeln med de lokala indiska handelsmännen och härskarna men 

brittiska kompanianställda anföll det. De brände ner faktoriet och arresterade de 

svenskar som var positionerade där och svenskarna på det enda närvarande skeppet 

kunde inget annat göra än att segla därifrån utan vare sig last eller de arresterade 

kamraterna. Därmed försvårades den svenska handeln i Indien och SOIK undvek i 

största utsträckning att lägga till i indiska hamnar därefter.
44,45 

Därmed var det kinesiska 

handelsklimatet mer gynnsamt för det mycket mindre kompaniet från Sverige och en 

stadig import av kinesiska varor började där. 

De fördelar som det svenska ostindiska handelskompaniet åtnjöt när de lastade av i 

svenska hamnar tillät dem att importera varor utan att behöva betala tull, som tidigare 

nämnt, och detta resulterade i att exakt statistik på hur mycket och av vad som 

importerades inte finns. De varor som auktionerades ut efter varje resa antecknades i 

kompaniets egna loggböcker och dessa brändes efter att varje oktroj var slutförd. De 

varor som inte blev sålda inom Sveriges gränser re-exporterades till länder som 

Nederländerna och Storbritannien och dessa varor antecknades som tur var i de svenska 

tullarnas register.
46 

Dessa exotiska varor kom senare att mest omfatta kinesiskt te och 

porslin då vinsten per vikt var så otroligt mycket högre för te än någon av de andra 

ostindiska varorna. Det var under det amerikanska frihetskrigets senare hälft (1780-

1783) som det svenska ostindiska handelskompaniets största vinster med de re-

exporterade kinesiska varorna nådde sin högsta topp. Detta var möjligt då 

Storbritannien, som i slutänden var den största importören av svenskt te, hade en 

importtull på 120 procent på te och det svenska teet kunde därför importeras till den 

svarta marknaden och säljas med god profit. Det brittiska svaret på detta kom efter 

freden där de sänkte importtullarna till 12,5 procent vilket gjorde att den svenska 

tesmugglingen snabbt blev olönsam.
47

 Den svenska re-exporten av te minskade mer och 
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mer därefter och åren efter sekelskiftet 1800 blev aldrig lika lukrativa som den handel 

de kunde föra under 1700-talet. Trots det re-exporterade det svenska ostindiska 

handelskompaniet år 1808 varor till ett värde av 767 139 riksdaler vilket var mer än de 

10 tidigare åren tillsammans.
48

 Kompaniet upplöstes sedan efter en bolagsstämma år 

1813 vilket resulterade i att inga fler svenska expeditioner till Ostindien skedde på 

svenska skepp.
49

 Samtidigt som kompaniet upplöstes så startades en långsam 

liberalisering av den svenska tullpolitiken och en del förbud som tidigare gällt vissa 

varor hävdes och en reform av tulltaxorna började.
50

  

2.3 Tullpolitiken  

Den tullpolitik som Sverige förde vid sekelskiftet 1800 var av en restriktiv karaktär och 

denna hållning hade fastslagits i 1799 års tulltaxa. Detta var att en stor mängd 

importförbud som skyddade den inhemska industrin och näringslivet där syftet var att 

hämma överflödet som rådde på marknaden vid denna tid. Inga större förändringar 

gjordes vid 1816 år tulltaxa utan samma inriktning fortsatte där det viktigaste var att 

skydda de inhemska näringarna där ca 300 importförbud och ca 50 exportförbud gällde. 

Dessa förbud gällde i största utsträckning bergsbruket och fabriks- och hantverksvaror 

men även stora delar av textilindustrin som ska komma att dominera förbuden in i det 

sista.
51

 Det var sedan efter denna kulmen av förbud som den stora liberaliseringen 

skulle ske kring import- och exportförbuden då man kan se att så tidigt som 1824 var 

importförbuden nere till 115 stycken vilket är en betydande minskning från 300. Detta 

var till stor del tack vare 1823 års riksdag som enligt Montgomery bör betraktas som 

den första riktigt stora ansatserna till en liberal tullpolitik.
52

 År 1835 var exportförbuden 

nere på 4 stycken vilket också är en stor minskning från 1816 år tulltaxa. Det stora 

problemet med detaljerna kring dessa förbud är att de är formulerade som förbudsposter 

i tulltaxorna där varje enskild förbudspost kan innefatta flera olika varuartiklar. Detta 

var speciellt vanligt gällande artiklar inom vävnadsindustrin där vissa exportförbud 

kunde innefatta flera olika varor.
53
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Jonsson ställer upp en bra tabell i sin avhandling som visualiserar att antalet förbud 

minskar stadigt under perioden 1816-1854 i Sverige. Exakta antal på mängden förbud är 

svårt att få tag i för år tidigare än 1835 men en del information om importförbud finns 

för 1816 och 1824 års tulltaxor så dessa redovisas också i figur 1 nedan. Exakt antal 

exportförbud för 1824 års tulltaxa finns ej så därav dippen i det årets exportförbud. Den 

minskande trenden i antalet förbud kan fortfarande ses i figur 1 nedan.
54

 

 

 

 

Det intressanta med dessa import- och exportförbud är att de gick från att i början av 

1800-talet mest behandla bergs- och jordbruket till att nästan uteslutande röra textil- och 

vävnadsindustrin. Anledningen till detta är enligt Jonsson att då förbuden försvann för 

bergs- och jordbruket så ruckades inte förbuden kring den svenska vävnadsindustrin 

utan den höll sig relativt konstant ända fram till förbudsystemets slut.  

Dessa förbud har otvivelaktigen spelat en roll kring den svenska re-exporten men då det 

dels är svårt att få fram vad som rent konkret var förbjudet och att varje förbudspost kan 

ha gett olika stora påverkningar på den totala handeln så är det missvisande att ta med 

antalet förbud som en beroende faktor på re-exporten. Därför kommer inte antalet 

förbud tas med i regressionsanalysen men det är dock fortfarande intressant att se den 
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minskande trenden för uppsatsen i stort då det visar på vilken riktning Sverige som land 

förde sin handelspolitik under denna tid i historien.  

De beslut som den svenska riksdagen beslutade grundade sig ofta i vad som pågick runt 

om i världen då handel inte är någon ensidig verksamhet och det i sig har en koppling 

till det geopolitiska läget.
55

  

2.4 Det geopolitiska läget 1803-1857 

Den tidsperiod som jag har valt att studera sträcker sig som tidigare nämnt mellan 1803 

till 1857 och då re-export är en handel mellan två nationer är det rationellt att anta att 

eventuella kriser kan ha en påverkan på handeln. Detta är förstås något som också gäller 

för utrikeshandeln överlag så även importen och exporten påverkas. Det är därför som 

detta avsnitt kommer gå igenom eventuella geopolitiska händelser som kan ha gett en 

påverkan på den svenska handeln under den undersökta tidsperioden. Till exempel fick 

början på detta århundrade ingen mjuk och fredlig start då det största kriget världen 

dittills hade skådat rasade för fullt.  

2.4.1 Napoleonkrigen 1803-1815 

Detta krig var det som kom att kallas för Napoleonkrigen och de rasade mellan 1803 till 

1815 mellan kejsardömet Frankrike med allierade mot de andra stormakterna 

Storbritannien, Österrike, Ryssland, Preussen och mindre nationer. Där diverse länder 

som till exempel Sverige mer eller mindre tvingades byta sida under krigets gång. Detta 

krig var på global skala och sjöhandel under dessa år var svårt för alla inblandade och 

kriget fördes i största mån mellan ärkefienderna Frankrike och Storbritannien.
56

 

Frankrike försökte med ekonomiska medel få Storbritannien på knä och utropade år 

1806 en kontinentalblockad mot dem. Detta var möjligt då Frankrike och dess allierade 

hade erövrat hela den Europeiska kontinenten och genom att stänga ute Storbritannien 

från den Europeiska marknaden hoppades Frankrike att tvinga fram en fred i deras 

favör.
57

 Ett problem som uppstod för Franskrike och dess koalition var att den brittiska 

flottan härjade ohindrat på havet efter stora segrar, som vid till exempel Trafalgar 1805, 

och som svar på kontinentalsystemet utropade de en blockad från havet mot Frankrike.
58
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Efter diverse proklamationer från båda sidor ledde det till ett så gott som totalt 

handelskrig.
59

 Då Sverige lyckades hålla sig neutralt under kriget fram tills 1809 ökade 

landets export mycket och man kunde re-exportera stora mängder socker till 

Storbritannien och de länder som deltog i kontinentalblockaden. Detta var möjligt då 

Sverige i sin sits som neutral med kombattanterna på bägge sidor kunde sälja till alla 

utan att bryta mot blockaden.
60

 Detta var tänkt att stoppas då Sverige förlorade finska 

kriget mot Ryssland där de tvingades in som Frankrikes allierade och därmed också 

ansluta sig till kontinentalblockaden.
61

 Dock blev Sveriges påtvingade krigsförklaring 

mot Storbritannien tagen med en nypa salt, bokstavligt talat, då de fortfarande fick 

importera salt men förbjudna att handla med andra varor. Likväl följdes inte heller de 

andra förbuden då Sveriges handel fortsatte som vanligt med Storbritannien där 

amiralen för de brittiska eskadrarna upprätthöll goda vänskapliga förbindelser med 

Sverige under hela kriget.
62

 

2.4.2 Finska kriget 1808-1809 

Det finska kriget startades då Ryssland efter överenskommelse med Frankrike i den 

rysk-franska pakten i Tilsit 1807 fick ansvaret att föra in Sverige i fållan av allierade 

mot Storbritannien under det rådande Napoleonkriget. Målet var även att, som tidigare 

nämnt, få in Sverige i kontinentalblockaden och därmed skada Storbritannien 

ekonomiskt. Ryssland gick över gränsen till Finland utan en officiell krigsförklaring och 

tog Sverige på sängen. Trots detta höll Sverige och Finland ut i ca ett år innan de 

undertecknade fredsavtalet i Fredrikshamn som resulterade i att Sverige förlorade nästan 

halva sin landmassa i form av Finland och Åland till Ryssland. Sverige tvingades även 

med i Napoleonkriget på Frankrike och Rysslands sida där det var tänkt att de skulle 

delta i kontinentalblockaden mot Storbritannien.
63

 Som tidigare nämnt var det mer 

politisk retorik från Sveriges sida och man fortsatte att handla med Storbritannien även 

efter krigsförklaringen.
64

 Sveriges, på pappret, deltagande i blockaden gällde fram tills 
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det att Frankrike invaderade Ryssland år 1812 då Sverige kunde byta sida igen och 

därmed bortse helt från kontinentalblockaden.
65

 

Det finska kriget startades då Ryssland efter överenskommelse med Frankrike i den 

rysk-franska pakten i Tilsit 1807 fick ansvaret att föra in Sverige i fållan av allierade 

mot Storbritannien under det rådande Napoleonkriget. Målet var även att, som tidigare 

nämnt, få in Sverige i kontinentalblockaden och därmed skada Storbritannien 

ekonomiskt. Ryssland gick över gränsen till Finland utan en officiell krigsförklaring och 

tog Sverige på sängen. Trots detta höll Sverige och Finland ut i ca ett år innan de 

undertecknade fredsavtalet i Fredrikshamn som resulterade i att Sverige förlorade nästan 

halva sin landmassa i form av Finland och Åland till Ryssland. Sverige tvingades även 

med i Napoleonkriget på Frankrike och Rysslands sida där det var tänkt att de skulle 

delta i kontinentalblockaden mot Storbritannien.
66

 Som tidigare nämnt var det mer 

politisk retorik från Sveriges sida och man fortsatte att handla med Storbritannien även 

efter krigsförklaringen.
67

 Sveriges, på pappret, deltagande i blockaden gällde fram tills 

det att Frankrike invaderade Ryssland år 1812 då Sverige kunde byta sida igen och 

därmed bortse helt från kontinentalblockaden.
68

  

2.4.3 Kielfreden och Svensk-Norska Unionen 1814-1905 

Efter att Napoleon blev besegrad vid Leipzig 1813 skiftade Sverige fokus mot Danmark 

för hämnd efter deras samarbete med Ryssland och Frankrike i och med förlusten av 

Finland. Resultatet blev att Danmark avträdde Norge till Sverige i utbyte mot att de fick 

kontroll över den svenska Pommern och ca 1 000 000 riksdaler. Efter smärre 

invändningar från Norges sida skapades unionen Sverige-Norge 1814 och dess 

landmassa och ekonomi blev sammanknutet med den svenska.
69

 Denna tillförsel av 

landmassa och handelsstationer är något som kan ha gett en påverkan för den svenska 

handeln därefter.  

2.4.4 ”Den långa freden efter 1815” 

Efter att krutet och dammet efter Napoleonkrigen hade lagt sig i Europa 1815 har vi i 

Sverige kunnat njuta av 200 år av fred med alla de fördelar som detta medför inom 
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landet.
70

 Till exempel ökade den svenska befolkningen med 40 % mellan åren 1815-

1850 från 2,5 miljoner till 3,5 miljoner invånare och vid århundradets slut hade 

befolkningen mer än dubblats. Den svenska industrialiseringen tar fart på allvar under 

denna period då många av de andra nyligen industrialiserade Europeiska länderna hade 

ont om skog. Därmed kom en stor efterfrågan på svenskt trä och de stora sågverken i 

Norrland utvecklas mycket för att klara denna export.
71

  

Efter att Karl XIV Johan krönts till Sveriges nye kung år 1818 så överges alla planer på 

att återerövra Finland och en rysslandsvänlig politisk jargong förs från svenskt håll.
72

 

Denna politik fördes under hela Karl XIV Johans regeringstid och när sedan mer 

nationalistiska rörelser börjar uppkomma i Skandinavien kring ca 1840 så är han starkt 

emot den så kallade skandinavismen. Skandinavismen var en nationalistisk rörelse som 

förespråkade en skandinavisk union där alla länder i Skandinavien skulle gå ihop och 

enas i en gemensam stat. Till denna stat skulle även Finland ingå och detta gick emot 

den rysslandsvänliga politik som regeringen under Karl XIV Johan förde.  

Karl XIV Johans efterträdare, Oscar I, var mer positivt inställd till tanken om ett enat 

Skandinavien och han hade en mer romantisk bild av vad Sverige kunde bli igen på den 

internationella scenen.
73

 Han var mycket intresserad av att återinföra Finnland med 

Sverige och den svenska politiken närmade oss de västerländska länderna mer under 

hans regeringstid. Oscar I spelade också en stor roll i den svenska inblandningen i det 

som skulle komma att bli kriget på Krimhalvön.
74

  

2.4.5 Krimkriget 1853-1856 

Bakgrunden till kriget på Krimhalvön ligger i ett flertal väpnade konflikter mellan 

storfurstendömet Ryssland och Osmanska riket samt om deras delade intressen kring 

kontrollen över Bosporen och mellanöstern. Ryssland ville också säkra sina 

exportmöjligheter av spannmål från svarta havet och detta var något som de andra 

stormakterna i form av Storbritannien och Frankrike såg som ett hot mot deras egna 

sjöfarts- och handelsintressen. Kriget startade då ryska trupper marscherade in i 

Moldavien och Rumänien varpå Osmanska riket förklarade krig mot Ryssland 1853. 
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Efter misslyckade förhandlingar, medlade av britterna och fransmännen, förklarade 

även de krig mot Ryssland och brittiska flottan blockerade ryska hamnar i Östersjön och 

Svarta havet. Här började den svenska kungen Oscar I ana möjligheter för Sverige att 

återta det förlorade områdena Finnland och Åland så tillsammans med Koalitionen 

Storbritannien-Frankrike skrevs novembertraktatet 1855.
75

 Traktatet betydde att Sverige 

lovade att inte avsätta några landmassor till Ryssland i utbyte mot att koalitionen 

garanterade Sveriges territoriella integritet. Dock grusades de svenska hoppen om att 

återta Finland och Åland då freden slöts kort därefter och inget större kom för Sveriges 

del än att Ryssland inte fick befästa Åland.
76

 Detta annars icke neutrala drag från 

Sveriges sida att bryta med Ryssland kom att placera Sverige närmare de västerländska 

länderna och alienera oss från ryskt inflytande.
77

 Det var dock slutligen Ryssland som 

drog det kortare strået gällande ekonomin då landet hamnade i en mycket sämre sits 

efter kriget på grund av den ekonomiska krigsföringen som koalitionen orsakade dem. 

Då de största delarna av Rysslands handelsnätverk som sammankopplade dem med 

nordvästra och södra Europa gick genom Östersjön, blev denna region hårt ansatt av 

koalitionens ekonomiska krigsföring. Deras svar på detta var att omdirigera handeln via 

landvägarna men då dessa var så dåligt skötta avstannade handeln helt under kriget och 

den hade svårt att återhämta sig helt även efter kriget då Sverige, som var Rysslands 

största konkurrent i de baltiska områdena, tog över mycket av handeln.
78

 Detta är något 

som även påverkade re-exporten och något som man snabbt kan se om man betraktar 

figur 2 nedan som är en kort sammanställning av re-exporten åren 1847-1857. Här kan 

man se att handeln åren innan krigsförklaringen ter sig relativt linjärt för att sedan så 

gott som sjudubblas under krigsåren. Detta är något som regressionsanalysen i kapitel 3 

också kommer ta upp i mer detalj. 
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Det är dock inte bara geopolitiska kriser som kan påverka ett lands exportmässiga 

möjligheter då mycket av de varor som importeras även konsumeras inom landets 

gränser. Därför är det värt att i kontexten nämna den inhemska konsumtionen. 

2.5 Inhemsk konsumtion 

När forskare studerar svensk konsumtion under 1700- och 1800-talet har de valt att dela 

upp varorna som konsumerades under denna tid i två varugrupper. Enligt Schön var 

dessa två varutyper: nödvändighetsvaror (som livsmedel och dylikt) och överflödiga 

lyxvaror (som till exempel kolonialvaror). När den fattiga och obesuttna befolkningen 

lever på existensminimum så saknar de helt förmågan eller viljan att införskaffa 

lyxvaror. När det sedan förekommer en inkomstökning eller en prissänkning under 

denna period ökade konsumtionen av de mer lyxiga varorna som till exempel kaffe och 

te i relation till nödvändighetsvarorna.
79

 Man kan därför finna en koppling till att re-

exporten av lyxvaror minskar under perioder då befolkningen har det bättre. Under 

1800-talet ökade konsumtionen av industriella konsumtionsvaror per capita med elva 

gånger där den kraftiga ökningen av lyxvaror som kaffe inte berodde på att alla 

samhällsklasser började konsumera mer utan snarare att de övre klasserna fick det bättre 

                                                           
79

 C. Ahlberger (1996), s.65-66 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857

Totalt i riksdaler

Total vikt (skålp.)

Figur 2. Sveriges re-export 1847-1857. 

 

Källa: Statistiska centralbyrån: Kommerskollegiums statistik 1828-1857 



25 
 

och ökade sin konsumtion av lyxvarorna.
80

 Det kan därmed vara av intresse att gå 

igenom Sveriges re-export under denna tidsperiod då jag vill hävda att mycket av det 

tidigare nämnt hänger ihop med denna export.  

3. Sveriges re-export 1803-1857 

3.1 Metod, tabeller och data 

Själva handelsstatistiken som är grunden för denna uppsats har insamlats från de 

digitaliserade förstahandskällorna som statistiska centralbyråns tillhandahåller på sin 

hemsida. Datat har sedan bearbetats och sammanställts i tabeller och de fem största 

varorna i tre olika kategorier kan skådas i Bilaga A där utförlig statistik finns för åren 

1803-1813 och 1819-1857. Då metersystemet inte var implementerat i Sverige under 

denna period är de olika varorna antecknade med den tidens olika mått. Dessa mått är 

bland annat skålpund, lispund, skeppspund, tunnor, kannor, riksdaler och andra mått 

och vikter. Det är därför som analysen kommer göras med avseende på de varor som är 

antecknade i riksdaler då detta är ett mått/värde som flera varor är antecknade i och som 

går att beräkna för en del varor. En del varor var antecknade i sin vikt eller längd men 

kunde omräknas till riksdaler med hjälp av det fasta priset från 1820 som finns 

antecknat inom litteraturen. De varor som har beräknats från vikt och mängd till 

riksdaler med det fasta priset från 1820 är: kaffe, te, peppar, socker, tobak, russin, 

bomull, ull och spannmål med hjälp av Clarks The Price History of English Agriculture, 

1209-1914.
81

 Sedan har även salt, vin, brännvin och indigo beräknats med hjälp av 

Posthumus Inquiry into the history of prices in Holland.
82

 Viktigt att notera här är att 

priset för indigo har använts för alla färger som Sverige re-exporterade för att få med så 

mycket varor som möjligt i analysen. Vävnadernas pris har beräknats med hjälp av 

Jörbergs A History of Prices and Wages in Sweden.
83

 Slutligen har även silke och 

hampa beräknats med hjälp av Jacobs & Richters Die Großhandelspreise in 

Deutschland von 1792 bis 1934.
84

 Detta har gjort det möjligt att få in en så stor del av 

de re-exporterade varorna i analysen och därmed kunna ge undersökningen statisk tyngd 
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och ökad validitet. Jag har även delat upp varorna i tre grupper för att få en så 

omfattande bild av de varor som re-exporterades under denna tid. Den första gruppen är 

varor som är antecknade i riksdaler och de som kunde omräknas till riksdaler. Den 

andra gruppen är vikt där varor som är antecknade i de gamla måtten har omvandalts till 

skålpund (ett skålpund är ca 425 gram) med hjälp av Carlssons bok om relationen 

mellan måtten.  

 

 Skålpund Kilogram 

Skeppspund 400 170 

Lispund 20 8,502 

Skålpund 1 0,425 

Mark 1/2 0,2125 

Lod 1/32 0,01316 

 

Till exempel om en vara stod antecknad som skeppspund omvandlades denna vikt till 

skålpund då detta underlättar regressionsanalysen och statistikprogrammet ”R” om alla 

varor i varje grupp har samma enhet. Den tredje gruppen är de varor som var 

antecknade i tunnor. De varorna som var förpackade i tunnor är svåra att uppskatta i 

skålpund då en tunna lastad med torra varor väger mindre än en tunna med vätska eller 

blöta varor. Dock är de fortfarande nedskrivna med samma enhet tunna och det går inte 

att omvandla detta till en gemensam enhet som till exempel skålpund. Därför har jag 

valt att hålla alla varor som är nedtecknade i tunnor för sig och tabell finns i bilaga A för 

den intresserade. Huvudgruppen och därmed också huvudfokusen kommer som sagt 

ligga på varorna som är antecknade och beräknade till riksdaler. 

Under tidsperioden 1803-1857 re-exporterades allt som allt 271 olika sorters varor i 

spridda enheter. Av dessa varor var 174 stycken antecknade i vikt, 59 stycken i riksdaler 

Tabell 1. Viktmått som var standard under 1800-talet.  

Källa: A. Carlsson. (1997) 
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och 19 stycken i tunnor. De resterande 19 varorna var antecknade i olika enheter som 

till exempel par (år 1836 re-exporterade Sverige 7 och ett halvt par silkesstrumpor), 

styck, aln eller dylikt.
85,86,87

 Många av dessa varor re-exporterades bara ett år, som till 

exempel strumporna, så därför har de ingen stor påverkan på handeln i stort och kan 

därför hållas utanför regressionsanalysen utan att ge ett missvisande resultat. 

Anledningen till att antalet varor i kategorin ”vikt” inte är mer representativt för handeln 

än för de i riksdaler, är för att många varor som var antecknade i vikt bara skeppades ett 

eller två år under de 55 undersökta åren. De varor som återkom i statistiken nästan varje 

år var de varor som var antecknade i riksdaler och därmed är varorna i riksdaler den 

varugrupp som bäst representerar den totala re-exporten.  

 

 

I figur 3 ovan kan vi se den totala re-exporten summerat för varje år i riksdaler under 

hela tidsperioden 1803-1857.  
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Figur 3. Sveriges re-export under perioden 1803-1857 i riksdaler 

Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-

1831, Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 
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Till de 59 olika varorna som var antecknade i riksdaler kommer alltså de största varorna 

från vikt- och tunnor-kategorin, som till exempel kaffe och salt. Allt som allt är det 75 

varor som är antecknade i, eller omvandlade till, riksdaler och beräknade i 

regressionsanalysen. Nedan i figur 4 kan vi se den totala re-exporten under perioden 

1803-1857 representerat av de 75 varorna i riksdaler. 

 

 

De fem varor som hade den största betydelsen på den totala re-exporten under hela den 

undersökta tidsperioden 1803-1857 var: Diverse färger (alla olika färger hopslagna till 

en total summa), salt, kaffe, tobak och socker. En sammanställning kan betraktas i tabell 

2 nedan. 
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 Diverse färger 
(Riksdaler) 

Salt 
(Riksdaler) 

Kaffe 
(Riksdaler) 

Tobak 
(Riksdaler) 

Socker 
(Riksdaler) 

Totalt 44 684 635 31 855 172 12 172 884 5 752 450 3 841 453 

Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Det tabell 2 ovan visar är den totala mängd riksdaler som de fem varorna ackumulerade 

under perioden 1803-1857. Dessa varor har, som tidigare nämnts, beräknats med 1820 

års fasta pris. Detta är något som kan ge en felmarginal på de uträknade värdena och 

som vi måste ta hänsyn till i regressionsanalysen (uträkningarna för varje år går att finna 

i tabellerna i bilaga A). Det vi kan se är att färgerna blir den i särklass största 

varugruppen med ca 44,7 miljoner riksdaler i re-export. Då det är en stor mängd olika 

sorters färger detta handlar om och att alla har beräknats med ett och samma pris kan 

detta leda till att denna summa är antingen för låg eller för hög. Men då det inte går att 

få tag i exakta priser från denna tidsperiod för alla olika färger får vi för uppsatsens 

skull anta att summan har hamnat i en något så när rimlig storlek. Den näst största varan 

som re-exporterades var salt med 31,9 miljoner riksdaler och viktigt att ta med om saltet 

är att det finns data för alla år under 1803-1857 till skillnad från alla andra varor som 

saknar data åren 1814-1818. Detta blir mer intuitivt med figur 5 nedan som visar de fem 

största re-exporterade varorna under hela tidsperioden.  

  

Tabell 2. De fem största re-exporterade varorna under perioden 1803-1857 i riksdaler 
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 Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

I figur 5 ovan ser man att topparna och dalarna för kurvorna, de re-exporterade varorna, 

följer varandra relativt bra. Den stora skillnaden är till exempel saltet som har data 

under åren 1814-1818 till skillnad från de andra varorna och att färgerna får en stor topp 

vid cirka år 1827. Precis som de topp 5 mest re-exporterade varorna i grafen och 

tabellen ovan saknar även många varor data för åren 1803-1818 och om bara åren 1819-

1857 skulle tas med så skulle tobaken re-exporterats för mer än kaffet. Detsamma gäller 

för bomullen som under denna period har sålt för mer än sockret, se tabell 3 nedan.  

 

 Diverse färger 
(Riksdaler) 

Salt 
(Riksdaler) 

Tobak 
(Riksdaler) 

Kaffe 
(Riksdaler) 

Bomull 
(Riksdaler) 

Totalt 30 708 310 10 418 735 2 026 786 829 103 714 312 

Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Det som tabell 3 också visar är hur pass stor del av den totala handeln som skedde under 

Napoleonkrigen och med hjälp av svenska ostindiska handelskompaniet. Cirka 70 % av 
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Tabell 3. De fem största re-exporterade varorna under perioden 1819-1857 i riksdaler 
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den totala kaffehandeln, under perioden 1803-1857, skedde under kontinentalsystemet 

och under en period på 11 år jämfört med de resterande 30 procenten under en period på 

38 år. Den vara som var mest robust och som inte verkar ha påverkats av tiden innan 

och efter 1814-1819 är färgerna. Cirka 70 procent av den totala re-exporten skedde efter 

1819 och framåt och det visar på en mer konstant handel än för till exempel kaffet. Då 

den handeln förhåller sig i samma mängd relativt det totala antalet år det finns statistik 

för. Dessa iakttagelser är gjorda utan att ta större hänsyn till de geopolitiska händelserna 

men de ska också kopplas in mer konkret längre fram. 

Skulle man se på den totala re-exporten ur en rent viktmässig synvinkel skulle de topp 

fem re-exporterade varorna under 1803-1857 vara socker, kaffe, tobak, bomull och 

hampa. I tabell 4 nedan kan vi se hur mycket totalt i vikt som re-exporterades under hela 

den undersökta tidsperioden. Uträkningar för varje enskilt år finns även för de fem mest 

re-exporterade varorna med hänsyn till vikt i bilaga A. Detsamma gäller för de mest re-

exporterade varorna med avseende till antalet tunnor. 

 

 Socker 
(skålpund) 

Kaffe 
(skålpund) 

Tobak 
(skålpund) 

Bomull 
(skålpund) 

Hampa 
(skålpund) 

Totalt 42 682 807 25 477 916 9 278 145 6 511 509 6 365 960 

Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Det intressanta när man endast ser på den viktmässiga förändringen under 1803-1857 så 

ligger re-exporten på en relativt konstant mängd under en stor del av tidsperioden. Dock 

verkar det som att re-exporten av de varor som re-exporterades i störst mängd under 

perioden 1803-1814 så gott som avstannade efter 1814. Anledningen till att den verkar 

ha avstannat helt under denna korta period beror på avsaknaden av data under åren 

1814-1818.  

Förutom en kort period 1819-1827 så re-exporterades låga mängder varor fram till 

1853. Under perioden 1819-1827 re-exporteras en större mängd varor relativt åren efter, 

se figur 4 nedan, men värt att poängtera är att under åren 1819-1827 tas statistiken från 

Tabell 4. De fem största re-exporterade varorna under perioden 1803-1857 i vikt 

(skålpund) 
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den totala exporten då man inte hade börjat göra en distinktion mellan re-export och 

”vanlig” export än. Detsamma gäller för de varorna i figurerna 3,4 och 5 ovan som visar 

den totala re-exporten i riksdaler som också verkar re-exportera mer varor under 

perioden 1819-1827 jämfört med åren efter. Detta beror på att färgexporten når en topp 

under denna period som man bör ta i beaktning jämfört med de andra åren.   

 

 Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Värt att förtydliga i figur 6 ovan är att det är bomullen som fick en topp åren 1853-1857 

och inte tobaken. Då färgerna i figuren är snarlika kan det te sig som att de är samma 

vara vilket inte är fallet. Denna topp i en annars relativt jämn re-export är 92,4 procent 

bomullsexport och det ska undersökas närmare i stycket nedan. 

3.2 Bomullsexporten under Krimkriget  

En av frågeställningarna som denna uppsats diskuterar är huvudvida Sveriges re-export 

under denna tidsperiod (1803-1857) var beroende på det geopolitiska läget i världen. En 

politisk kris där Sverige var mer eller mindre inblandade i var Krimkriget som tidigare 

nämnt i ”2.4.5 Krimkriget 1853-1856” och som vi kan se i figur 2, 3, 4, 5 och 6 så ökar 

den svenska re-exporten med omkring 7 gånger mer under denna period. Dock ökade 

inte all re-export utan det var i största utsträckning re-exporten av oförädlad bomull som 
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ökade.
88

 Detta är något som går emot de gamla svenska övertygelserna om 

merkantilismens centrala roll inom ekonomin som Sverige förde under en tid på 1800-

talet. Det som annars skulle följa Child och Barbons ekonomiska teorier kring ämnet 

var att Sverige skulle ha exporterat större mängder textilier istället, det vill säga förädlat 

bomull.
89

 Det kan anses vara för tidigt i historien för att Sverige skulle ha anammat 

David Ricardos teorier om komparativa fördelar och applicerat detta på re-exporten av 

bomull. Då Sveriges import- och exportförbud på just textilier var de förbud som var 

kvar längst av alla handelsförbud kan dessa ha påverkat re-exporten av bomull positivt 

då förbuden mest rörde förädlat bomull, det vill säga textilier. Dessa förbud var till för 

att skydda den inhemska textilproduktionen och kan ha förhindrat att andra 

vävnadsvaror än till exempel garn exporterats under denna period. Garn var en 

textilvara som tilläts exporteras trots de andra exportförbuden kring vävnader.
90

 

Storbritanniens avskaffande av navigationslagarna skulle man kunna tänka sig ha hjälpt 

den svenska exporten men enligt Kommerskollegiet så ska detta föga ha hjälpt svensk 

handel: 

”Ehuru genom Britiska navigationslagarnes upphäfvande det blifvit främmande fartyg medgifvet att till moderlandet 

införa Engelska Coioniernas produkter, har likväl, på sätt nedanstående tabell utvisar, denna rättighet vant af Svenska 

fartyg föga begagnad.”
91

 

Det citatet återger är vad de anställda på Kommerskollegiet sade om handeln med det 

brittiska samväldet åren efter 1854 och att den inte hade gagnat Sverige det minsta. En 

annan förklaring till denna ökade re-export av bomull kan kanske ligga i den ökade 

importen åren före och under kriget, se figur 7 nedan.  

  

                                                           
88

 Re-exporten av färgerna ökar också under denna tidsperiod men om man ser till ren vikt så är det 

bomullen som står för lejonparten av re-exporten. 
89

 Kragh (2012),  s.66-70 
90

 Statistiska centralbyrån, Kommerskollegiums statistik 1842-57 
91

 Statistiska centralbyrån, Kommerskollegiums statistik 1856 
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 Källa: Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Innan Krimkriget bryter ut så har importen av bomull dubblats och denna ökande trend 

fortsätter under Krimkriget. Då en mycket liten mängd bomull re-exporterades, jämfört 

med importen, under åren fram till att kriget bryter ut så är ett rimligt resonemang att 

denna bomull konsumerades inom Sveriges gränser. Då den ekonomiska krigsföringen 

som skedde under kriget började drabba allt fler nationer i Sveriges närhet så leder detta 

till att en av de få kvarvarande stabila handelspartnern i östersjöområdet var Sverige.
92

 

Därför ökar svensk handel med båda sidorna av kriget, vilket även gäller andra varor än 

bara bomull under denna tid. Sverige kan inte konsumera, eller förädla, dessa stora 

mängder importerat bomull så en ökning inom re-exporten är nästa rimliga steg att ta.
93

  

3.3 Regressionsanalys av data 

För att kunna säkerhetsställa om hypotesen att re-exporten är beroende av det 

geopolitiska läget stämmer så måste regressionsanalysen genomföras på det statistiska 

datat som jag har insamlat och gått igenom hittills. Genom att med statistiska bevis visa 

på att hypotesen stämmer med den anpassade modellen kan slutsatser om korrelation 

dras. 

                                                           
92

 P. Hedber & L. Karlsson, (2015). 65-66 
93

 Statistiska centralbyrån, Kommerskollegiums statistik 1842-57 
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Som tidigare nämnt så samanställdes den totala re-exporten för varje år i ett externt 

dokument som sedan summerades årsvis för att ge den totala re-exporten för varje år. 

Alla respektive år ställdes sedan upp i en vektor som representerade den totala re-

exporten under hela perioden 1803-1857. Denna vektor blev det som kallas för 

responsvariabeln Yt. De förklarande variablerna                                är 

dummyvektorer som skapades för att konkretisera den politiska instabiliteten som vi vill 

testa med hypotesen.               -vektorn symboliserar de geopolitiska kriserna 

som Napoleonkrigen och Krimkriget och denna vektor ökar med ett per år som en 

geopolitisk kris sker. Exakt hur denna vektor är satt går att se nedan:  

                

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,1,2,3,4,0] 

Vektorn är 55 variabler lång som var för sig representerar varje år i denna studie. De 

första tolv variablerna i vektorn representerar Napoleonkrigen och Finska kriget som 

båda inträffade samtidigt i historien. De nästa 38 variablerna är satta till 0 då detta ska 

symbolisera stabiliteten under den långa freden. Fyra av de fem sista variablerna 

representerar Krimkriget. Den sista variabeln är satt till 0 då kriget slutade året innan. 

           -vektorn är satt i motsats till                och kan skådas i nedan: 

           : 

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,0,0,0,0,1] 

Vektorn är 55 variabler lång, precis som               -vektorn för att repressentera 

varje år i studien. Dess variabler är satta i motsats till den tidigare vektorn där de första 

tolv variablerna är 0 då det inte är någon politisk stabilitet i världen kring Sverige. Efter 

Napoleonkrigen och Finska kriget så börjar den långa freden och den håller i sig i 38 år 

vilket representeras av ökningen från 1 till 38 i            -vektorn. Vektorn är 0 

under Krimkriget och 1 året efter.  

Modellen beräknades sedan med hjälp av statistikprogrammet ”R” och i nästa stycke 

kan vi beskåda den multipla linjära ekvationen som modellen anpassades efter, det vill 

säga ekvation (2). 
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                                              (2) 

I tabell 5 nedan kan vi beskåda lösningen som programmet gav med de anpassade 

variablerna. 

 

Källa: Generaltullstyrelsens sammandrag över Sveriges import och export 1819-1831, 

Historisk statistik för Sverige – Del 3. Utrikeshandel 1732-1970 och 

Kommerskollegiums statistik 1828-1857 

Modellens intercept   och regressionskoefficienter             har därmed blivit 

skattade mot de teoretiska antagandena kring de förklarande variablerna 

                              . Enligt beräkningarna på hur pass signifikanta varje 

variabel är på resultatet visar tabell 5 ovan att intercepten   är signifikant på hela 

intervallet (signifikansnivån är ”***” vilket är samma som 100 procent av hela 

resultatet
94

). Regressionskoefficienten    är signifikant för 99,9 procent av hela 

intervallet (signifikansnivån är på ”**” vilket är samma sak som 99,9 procent av hela 

resultatet
95

).     är i sin tur signifikant för hela intervallet då signifikansnivån är ”***” 

vilket är samma som 100 procent av hela resultatet.
96

  

Den beräknade ekvationen är därmed beräknad och koefficienterna i kombination med 

de observerade och beräknade värdena ger ekvation (3) nedan: 

                                               (3)  

                                                           
94

 Anledningen till att det är 100% är då 1-0= 1, vilket blir i procent 100% 
95

 Anledningen till att det är 99,9% är då 1-0,001=0,999, vilket blir i procent 99,9% 
96

 Anledningen till att det är 100% är då 1-0= 1, vilket blir i procent 100% 

Koefficienter Skattning Std. fel t värde Pr(>|t|)     

   14.19289     0.21340   66.508   < 2e-16 *** 

   0.11775     0.04177    2.819 0.006801 ** 

   -0.03821     0.01022  -3.739 0.000462 *** 

Signif. koder:   0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residualens standardfel: 0.8172  på 52 grader av frihet 

Multipla R i kvadrat:   0.4741 

Justerat R i kvadrat:   0.4539  

F-statistik: 23.44  på 2 och 52  grader av frihet 

p-värde: 5.536*10-08 

Tabell 5. Det statistiska resultatet från den anpassade regressionsmodellen med 

avseende på riksdaler åren 1803-1857 
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Det ekvation (3) ovan visar i kombination med tabell 5 är att geokris trend:en har en 

positiv påverkan på den totala re-exporten. Det vill säga att under kriser, och ju längre 

de håller på, i omvärlden så ger detta en positiv påverkan på re-exporten från Sverige. 

Då geokris trend:en ökar med 1 per år som en geopolitisk kris sker så betyder detta även 

att den svenska re-exporten blomstrar mer ju längre dessa kriser håller på. På samma 

sätt går det att se att fred trend:en ger en negativ påverkan på den totala re-exporten 

under fredligare förhållanden. Då fred trend:en ökar med 1 per år som det är fred för 

Sverige och Sveriges handelspartners så minskar den totala re-exporten ju längre det är 

fred.   

Detta går även att urskilja rent okulärt om man betraktar figur 3 då de stora topparna är 

under de åren som en geopolitisk instabilitet finns på handelsmarknaden då krig rasar. 

Under tidsperioden 1803-1815 rasar Napoleonkrigen och den Svenska re-exporten ökar 

väldigt mycket under denna period för att sedan minska i och med freden.
97

 Förvisso 

saknas data för många av varorna under just dessa kritiska år så för studiens skull hade 

det kunnat vara till stor nytta att ha all handelsstatistik för dessa år också för att styrka 

antagandet att minskningen av re-exporten korrelerar med avsaknaden av krig. Bortsett 

från dessa år som saknar data följer sedan den totala re-exportens toppar geopolitiken 

ganska bra med tanke på vad regressionsanalysen visar. Det vill säga att handeln har en 

svag minskning (det är en stor minskning om man jämför med hur stora topparna var 

innan freden) fram tills nästa stora topp visar sig. Denna nästa riktigt stora topp är under 

Krimkriget och under dessa år följer regressionsanalysens förklarande variabler geokris 

trend handelsutvecklingen bra då en kraftig ökning sker inom re-exporten. Därmed är 

det säkert att säga att regressionsmodellen är välanpassad och det går med statistiska 

incitament fastslå att re-exporten är beroende av det geopolitiska läget. 

Värt att poängtera angående de höga topparna under 1807-1814, se figur 3, är att under 

denna tidsperiod var det dels krig (Napoleonkrigen) men det var även under dessa år 

som det monopolistiska företaget svenska ostindiska kompaniet fortfarande anordnade 

resor till Kina. Detta är av betydelse då man jämför topparna 1811-1814 med topparna i 

re-export under Krimkriget 1853-1856. Under Krimkriget var det en allmänt mer liberal 

inställning till handeln (mindre tulltaxor, import- och exportförbud och liknande) och 

                                                           
97

 M. Glover, (1979)   
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denna inställning tycks inte ha gett samma fördelar för re-exporten som den mer 

merkantilistiska inställningen.
98

  

4. Sammanfattande diskussion 

Rönnbäck kom fram till i hans publikation Flexibility and protectionism. Swedish trade 

in sugar during the early modern era att den svenska re-exporten av socker påverkades 

positivt av det instabila läget som Napoleonkrigen skapade i Europa och att 

kontinentalblockaden var till Sveriges fördel. Detta har även jag kunnat visa på att det 

stämmer med fler re-exportvaror än socker.  

Den svenska re-exporten ökade mycket mer under de år som instabilitet visade sig på 

den globala marknaden och sjönk till en låg nivå under den tid som det var stabilitet på 

marknaden. Mycket av dessa vinster kom under den tid som Sverige smugglade in 

koloniala varor till bland annat Storbritannien via Nederländerna och Müller visade i sin 

text Ett företagande i te... smuggling från boken Global historia från periferin. Norden 

1600-1850 att de lagar och bestämmelser som Storbritannien hade gynnade Sveriges 

position på marknaden. Storbritanniens svar på detta var att ändra om sina institutioner 

med hjälp av Adam Smiths idéer och kom att sänka importtullarna på de egna varorna 

och utforma navigationslagarna vilket satte stora käppar i hjulet på den svenska re-

exporten.  

Sverige följde också i dessa spår och tog bort många import- och exportförbud till 

förmån av att höja tullskatterna på många varor som kunde vara ett hot mot den 

inhemska produktionen. Man kan även i viss mån se att Sverige började ta till sig 

idéerna om komparativa fördelar i och med den stora importen av till exempel bomull 

mot mitten av 1800-talet som kom att resultera i en stor ökning i re-exporten av just 

bomull och inte förädlat bomull. Detta till förmån för andra fördelar som att kunna 

handla med deltagarna på båda sidorna av Krimkriget och därmed få profit.  

Det svenska ostindiska kompaniets bidrag till den totala re-exporten från Sverige går 

inte att förminska och trotts att stora mängder varor importerade från orienten så re-

exporterades otroliga mängder varor direkt från Sverige under deras tid. Då kompaniet 
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 A. Montgomery (1921),s.10-30 
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var mer aktivt under 1700-talets senare hälft och knappt mer än ett decennium på 1800-

talet är det svårt att se någon större ekonomisk vinst av att sälja av varorna inom 

Sveriges gränser. Då de stora vinsterna fanns i att re-exportera varorna till andra rikare 

länder där den inhemska konsumtionen var större och mer etablerad än den svenska. 

Den svenska konsumtionen av lyxvaror som te och kaffe, fick ett uppsving mot 1800-

talets senare hälft men under den tid som kompaniet fanns så var det inte ekonomiskt 

gångbart att enbart sälja av varorna inom Sveriges gränser. Därmed var en re-export av 

dessa varor fördelaktigt. 

Hade det funnits data över perioden 1814-1818 hade en säkrare analys kunnat göras 

med avseende på svenska ostindiska kompaniets påverkan på re-exporten. Men då data 

inte finns precis under de år som Napoleonkrigen slutar och i anslutning till kompaniets 

upplösning så blir det svårt att hitta svar i statistiken som styrker denna hypotes att deras 

affärsmetod gav en positiv uppsving på re-exporten. 

Vi har kunnat se att i kombination med ett globalt krig, Napoleonkrigen, och ett 

monopolistiskt företag, svenska ostindiska kompaniet, gjorde Sverige sina största 

vinster inom re-exporten. Sverige har kunnat som delvis neutral i detta krig kunnat göra 

vinster genom att sälja till bägge sidorna precis som vi senare även gjorde under 

Krimkriget. Kanske kan man hävda att Napoleonkrigen hade en större omfattning än 

Krimkriget och därmed lett till att Sverige kunde utnyttja en svårare kris till sin favör. 

Eller så kan det vara att med kombinationen världskrig och ett monopolistiskt företag 

specialiserat på orientaliska lyxvaror som de stora vinsterna kunde skapas.  

Det kan mycket väl vara en kombination av båda men en sak som vi kan fastslå med 

statistisk säkerhet är att Napoleonkrigen och Krimkriget gav en positiv påverkan på den 

svenska re-exporten. Det Kielfreden och unionen med Norge gav oss kan vara positivt i 

andra termer än handel, men med avseende på re-exporten så gav det en negativ effekt. 

Detta kan man säga då i brist på kriser i världen hade tiden efter Kielfreden en negativ 

trend på re-exporten. Denna negativa trend ändrades i och med kriget på Krim. 

De tullbestämmelser som Sverige ändrade på under 1800-talets första hälft gav ingen 

synlig påverkan på den totala re-exporten innan kriget på Krim. Vi gick från att ha över 

350 till ca 14 import- och exportförbud men detta gav inget synligt eller mätbart resultat 

på exporten. Dessa förbud måste ha gett någon påverkan på handeln, men då det inte går 
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att finna några konkreta förändringar inom handeln när vissa förbud ändrades eller togs 

bort så är det svårt att hävda att de har haft den största påverkan på re-exporten.  

4.1 Slutsatser 

Denna uppsats visar att den svenska re-exporten under åren 1803-1857 påverkades av 

det geopolitiska läget i världen. Den svenska re-exporten gynnades av ett instabilt 

geopolitiskt läge då re-exporten fick ett positivt uppsving då andra länder i Sveriges 

närhet låg i krig. Samtidigt har denna uppsats kunnat bevisa att en längre tid av fred 

under denna tidsperiod gav en negativ trend till den svenska re-exporten. Sverige 

gynnades av att kunna vara den neutrala medlaren och handla med alla kombattanter 

istället för bara sina allierade. När väl Sverige drogs in i ett av dessa krig, 

Napoleonkrigen, så struntade man i att följa de ekonomiska sanktioner som landet 

egentligen blivit tvunget att följa.  

Vi kan även under denna period se att den svenska re-exporten gynnades mer av en 

monopolistisk marknad än en mer liberal. Detta kan fastslås då toppen av re-exporterade 

varor under Napoleonkrigen översteg toppen av re-exporterade varor under Krimkriget. 
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Bilaga A 

I tabellerna nedan finns det vissa år som inte har några siffror och det beror på att dessa 

år sakanar data. Detta blir tydligt om man betraktar åren 1814-1818 då det saknas data 

för alla varor utom salt. En nolla i tabellen indikerar att inga varor av denna sort re-

exporterades under det året. 

 

Vara/År Diverse färger 
(Riksdaler) 

Salt 
(Riksdaler) 

Kaffe 
(Riksdaler) 

Tobak 
(Riksdaler) 

Socker 
(Riksdaler) 

1803 0 674628 956 7930 0 

1804 0 522420 6039 48493 0 

1805 28 017 474411 1139 4623 0 

1806 0 90841 1627 2964 77 

1807 0 179123 544446 11810 202563 

1808 1 682 118 475297 976755 186246 294965 

1809 1 313 160 1630884 1663932 698667 787426 

1810 1 180 311 1038535 2285260 670013 1445441 

1811 36 729 871097 279473 445183 46964 

1812 881 587 979606 2182957 451078 423290 

1813 8 854 404 3349405 3401199 1198657 535602 

1814  2859541     

1815  2369658     

1816  1990943     

1817  2797309     

1818  1132740     

1819 1 277 506 2068144 31983 124598 10340 

1820 1 736 347 1412132 56580 321812 8057 

1821 1 076 992 936774 34359 192909 4477 

1822 668 794 1617305 210726 104300 2823 

1823 551 085 725074 96515 469160 10621 

1824 285 722 1154498 139055 392066 16463 

1825 17 173 1070951 77374 412335 17941 

1826 746 757 25264 2477 77 0 

1827 2 693 368 11373 859 0 574 

1828 1 098 141 13599 204 0 135 

1829 368 900 12471 1072 508 124 

1830 530 087 9771 344 31 196 

1831 685 057 3813 419 0 39 

1832 1 172 669 1773 1099 288 360 

Tabell 1. De fem största re-exporterade varorna under hela perioden med avseende till 

riksdaler (totalt sett) 
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1833 805 942 1118 1207 0 18 

1834 955 313 1612 664 31 0 

1835 258 570 579 38 0 6577 

1836 533 796 1058 72 397 0 

1837 492 471 1909 37 0 10061 

1838 445 718 181 28 217 0 

1839 263 002 20 0 0 0 

1840 162 798 20 83 217 81 

1841 317 256 141 0 0 0 

1842 423 321 40 0 125 0 

1843 454 255 60 0 0 0 

1844 362 798 40 0 74 0 

1845 218 684 2941 51 0 0 

1846 636 940 60 0 48 0 

1847 276 118 20 765 673 67 

1848 433 012 60 198 91 6 

1849 518 041 121 141 1 11951 

1850 580 561 141 81 60 90 

1851 351 073 544 419 71 17 

1852 528 327 0 392 37 0 

1853 2 211 442 0 118 824 0 

1854 653 807 470261 76695 0 3161 

1855 5 684 904 758175 63951 183 163 

1856 187 232 95636 27634 5653 727 

1857 44 330 21053 3462 0 56 

Totalt 44 684 635 31 855 172 12 172 884 5 752 450 3 841 453 

 

 

Varor/År Socker 
(skålpund) 

Kaffe 
(skålpund) 

Tobak 
(skålpund) 

Bomull 
(skålpund) 

Hampa 
(skålpund) 

1803  2 000 12 791  80 560 
1804  12 639 78 215  36 040 
1805  2 383 7 456  44 080 
1806 860 3 405 4 781  31 000 
1807 2250700 1 139 528 19 048  414 720 
1808 3277386 2 044 353 300 397  1 177 460 
1809 8749175 3 482 619 1 126 883  1 548 120 
1810 16060460 4 783 063 1 080 666  1 399 220 
1811 521821 584 939 718 037  836 600 
1812 4703223 4 568 941 727 545  198 300 
1813 5951134 7118729 1933317  486 360 

Tabell 2. De fem största re-exporterade varorna under hela perioden med avseende till 

vikt (totalt sett) 
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1814      
1815      
1816      
1817      
1818      
1819 114893 66 940 200 964 3347 0 
1820 89 522 118 422 519 052 3138 0 
1821 49746 71 913 311143 6357 0 
1822 31370 441 050 168225 0 0 
1823 118 008 202 006 756709 14 886 0 
1824 182 917 291 042 632365 13 490 30 800 
1825 199 344 161 944 665056 72 768 440 
1826 0 5184 124 10 078 0 
1827 6377 1 798 0 13 274 440 
1828 1495 428 0 12 698 0 
1829 1378 2 243 820 5 417 0 
1830 2173 720 50 12 862 600 
1831 435 877 0 7589 820 
1832 3995 2 300 465 10 996 0 
1833 200 2 527 0 25 280 0 
1834 0 1 390 50 12 225 0 
1835 73 083 80 0 1 505 0 
1836 0 150 641 5 001 0 
1837 111786 77 0 2 413 0 
1838 0 59 350 969 0 
1839 0 0 0 250 0 
1840 900 174 350 11 908 0 
1841 0 0 0 880 0 
1842 0 0 201 179 252 0 
1843 0 0 0 1 683 8 000 
1844 0 0 120 13 867 0 
1845 0 107 0 22 039 1 200 
1846 0 0 78 15 595 0 
1847 743 1 602 1085 15 961 0 
1848 64 414 146 81 664 8 000 
1849 132 788 296 2 118 695 0 
1850 1 000 170 96 5 025 0 
1851 190 878 115 7 072 46 400 
1852 0 820 60 5 700 0 
1853 0 248 1329 32 395 0 
1854 35 124 160 523 0 779 840 9 200 
1855 1816 133 849 295 1 693 930 6 400 
1856 8081 57 839 9 118 2 874 338 1 200 
1857 620 7 247 0 417 122 0 

Totalt 42 682 807 25 477 916 9 278 145 6 511 509 6 365 960 
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Varor/År Salt 
(tunnor) 

Spanmål, 
Vete & Råg  
(tunnor) 

Stenkol 
(tunnor) 

Fisk,saltad/inlagd, Sill, 
cabiljou, anchovis 
odylikt (tunnor) 

Fisk, Rökt/torr 
(tunnor) 

1803 33 486 2 273    

1804 25 931 71    

1805 23 548 16 567    

1806 4 509 3 430    

1807 8 891 6 745    

1808 23 592 0    

1809 80 951 15 268    

1810 51 549 88 934    

1811 43 238 71 441    

1812 48 624 12 482    

1813 166252     

1814 141937         

1815 117621         

1816 98823         

1817 138848         

1818 56225         

1819 102 655 671 0 3307 0 

1820 70 093 1984 210 3811 0 

1821 46 498 12123 0 2063 0 

1822 80 277 14609 0 1271 0 

1823 35 990 2127 0 0 0 

1824 57 305 143 805 1 151 0 

1825 53 158 681 2 740 1608 0 

1826 1 254 0 0 823 0 

1827 565 0 0 1099 0 

1828 675 0 0 2119 0 

1829 619 0 2 1178,5 0 

1830 485 0 0 202 1164 

1831 189,25 0 0 1263,25 0 

1832 88 0 0 32 0 

1833 55,5 0 0 73 0 

1834 80 0 0 208 1 

1835 28,75 0 0 6 190,75 0 

1836 52,5 0 0 12,5 0 

1837 94,75 0 0 209 0 

1838 9 0 50 42 0 

1839 1 656 0 56,25 304,25 

1840 1 0 68 86 276 

1841 7 40 0 46 226 

Tabell 3. De fem största re-exporterade varorna under hela perioden med avseende till 

antal tunnor (totalt sett) 
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1842 2 0 50 0 0 

1843 3 0 1 400 127 0 

1844 2 125 11 397 7 0 

1845 146 0 8 333 219 0 

1846 3 0 10 624 235 0 

1847 1 0 8 235 312 0 

1848 3 0 7 523 331 0 

1849 6 0 8 255 222 0 

1850 7 0 7 654 816 0 

1851 27 0 11 539 40 0 

1852 0 10 1946 97 0 

1853 0 0 940 73 114 

1854 23 342 0 8 776 926 0 

1855 37 633 0 8 590 1558 0 

1856 4 747 160 1 600 2 536 0 

1857 1 045 33 14 011 5 602 0 

Totalt 1 581 172 250 573 114 748 39 952,25 2 085,25 
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Bilaga B 

De förklarande variablerna till regressionmodellen: 

                

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,1,2,3,4,0] 

           : 

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,0,0,0,0,1] 

(textdokument till riksdalerna: TestReexportRiksdalerMotKrigOchFredTrend.txt) 

Regressionsmodellens data från R med avseende till vikt: 

(textdokument till vikten: TestReexportViktKrigMotFredTrend.txt) 

OBS! 5 år borttagna (1814-1818) på grund av problem med "R" med nollor i matrisen. 

Fredstrenden börjar därmed inte på 1 då det har varit fred i 4 år innan matrisen tar sin 

början igen) 

lm(formula = log(v$V1) ~ (v$V2) + (v$V3)) 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-3.1073 -0.5946  0.1718  0.6388  2.9050  

Coefficients Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)     

    14.15478     0.37080   38.174   < 2e-16 *** 

   0.18465       0.07475    2.470      0.0172 *   

   -0.07495       0.01685   -4.448    5.29e-05 *** 

 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 1.23 on 47 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.5629,    Adjusted R-squared:  0.5443  
F-statistic: 30.27 on 2 and 47 DF,  p-value: 3.573e-09 
 

Regressionsmodellens data från R med avseende till tunnor: 

(textdokument till tunnor:  TestReexportTunnorKrigMotFredTrend.txt) 

lm(formula = log(tunnor) ~ krigTun + fredTun) 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-4.0223 -1.3216  0.2603  1.7902  2.5153  
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Coefficients Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)     

    10.10742     0.48815   20.706    < 2e-16 *** 

   0.11680     0.09555    1.222     0.227075     

   -0.08616     0.02337   -3.686     0.000544 *** 

 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 1.869 on 52 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.3507,    Adjusted R-squared:  0.3257  
F-statistic: 14.04 on 2 and 52 DF,  p-value: 1.331e-05 


