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Abstract  

The Telephone War 1903-1918 

This is a study that focuses on the debate and the different arguments that was used in the period 

1903-1918 during the time when the monopoly concerning telephones where established in 

Stockholm and Sweden and when Stockholm had different competing telephone companies.  

The different arguments used both in the Swedish parliament and in the Stockholm City Council 

pro and against the creation of a national monopoly are studied. The purpose of the study is to 

describe how the debate evolved and how the different arguments where used. The primary 

arguments against the creation of a monopoly where mostly the same during the studied time; an 

ideological argumentation based on the positive effects of competition and the argument that the 

cost for the state to buy the competitor was too high. The argument for creation of the 

monopoly evolved during time. In the beginning the main argument was based on theory of 

natural monopolies but over time arguments based on the socialist position that state monopolies 

where good gained ground and in the end of the studied period the fact that the state lost 

earnings on the competition also became a valid argument for the creation of the monopoly. The 

shortages concerning vital materials because of the war were also used as arguments in the end of 

the studied period. The debate evolves during a time in which the Swedish parliamentary system 

also evolves and universal suffrages is introduced and the final decision in creating the monopoly 

by granting the national operator finances for acquiring the private company is in part due to the 

fact of the by then different political situation in the Swedish parliament. The local dimension in 

this study shows a difference between the national and the local perspective where – the 

ideological dimensions apart – the city had fiscal and influenced based reasons to prefer the city 

based private company before the state owned national operator. 
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Inledning 

Åren efter Karl XIV Johans död 1844 och fram till avskaffandet av ståndsriksdagen 1865 

genomfördes många liberala reformer. Skråväsendet avskaffades och näringsfriheten etableras, 

inrättandet av en aktiebolagslag och en ny banklag kombinerat med en frihandel med omvärlden 

skapade en mycket stark utvecklingskraft.1 Samtidigt med förändringen av det regulatoriska 

ramverket byggdes den nationella infrastruktursystem ut med järnväg och telegrafi. Statliga 

system som kom att kompletteras med lokala initiativ.2 Såväl lokala järnvägar som telegrafsystem 

var vanligt förekommande under 1800-talet. Statens engagemang i de olika infrasystemen växte 

under det tidiga 1900-talet och statens fokus låg på infrasystem som hade dels en nationell 

utbredning och dels en starkt inneboende beroende av alla delar och där störningar i en del kunde 

få stora effekter, exempelvis järnväg och telefoni.3 

Telefonin etableras i Stockholm och Sverige 

1877 introducerades telefonin på den svenska marknaden men användes då enbart för att i 

uppvisningssyfte koppla samman två punkter. 1879 tog tre anställda vid Stockholms 

telegrafstation det första initiativet till att skapa ett riktigt telefonnät genom att telefonerna 

kopplades till en gemensam telefonstation. Initiativtagarna frågade Telegrafstyrelsen om de ansåg 

att skapandet av ett telefonnät var intressant för dem men fick ett nekande svar varför de i 

februari 1880 bildade Stockholms telefonbolag.4 I syfte att kunna köpa telefoner krävdes att de 

tog kontakt med företaget Bell i New York och det bolaget övertog sedan aktiemajoriteten i 

Stockholms telefonbolag som i september 1880 under namnet Stockholm Bell telefonaktiebolag 

kunde öppna Sveriges första telefonstation med 12 abonnenter.5  

 

Det första svenska telefonnätet byggdes och opererades således i Stockholm och av privata 

intressen. Telegrafverkets telefonnät grundades 1881 – till att börja med 32 apparater som 

förband myndigheterna och utökades långsamt.6  

 

                                                 
1 Giertz, E (red) (2008) Då förändrades Sverige, Lund: Studentlitteratur, s. 13-14. 
2 Giertz, E (red), s. 14. 
3 Giertz, E (red), s. 163. 
4 Skårfors, R (1997) Telegrafverkets inköp av enskilda telefonnät. Working Papers in Transport and Communication 
History, 1997:3, Departments of Economic History Umeå University and Uppsala University, s. 17. 
5 Skårfors s. 17. 
6 Garnet, J (2005) Hallå! om Telefonens första tid i Sverige, Lund: Historiska Media, s. 156. 
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Det amerikanska Bellbolaget som ägde aktierna i det svenska sökte inte patent i Sverige för 

telefonen vilket öppnade möjligheter för andra. Bland dem Tore Henrik Cedergren som startade 

ett till både Telegrafverket och Bellbolaget konkurrerande bolag Stockholm Allmänna 

telefonaktiebolag som etablerade ett eget nät från 1883.7 Ett bolag som redan från början 

samarbetade med Lars Magnus Ericsson som genom att i sin mekaniska verkstad ha reparerat 

telefoner lärt sig hur de fungerat och i och med att Bell inte hade patentskyddad apparaterna i 

Sverige också börjat med egen tillverkning.8 

 

Sverige och Stockholm hade således enbart några år efter det att telefonin introducerats i Sverige 

tre konkurrerande bolag. 1885 hade Stockholm störst antal telefoner i Europa både i relation till 

folkmängd och räknat i antal apparater, 4 978 telefonapparater.9 

Telegrafverket expanderar  

Telegrafverket insåg efterhand att telefonin skulle kunna utgöra ett hot mot telegrafin och 

försökte redan 1883 hindra att telefonledningar byggdes på statlig mark. När detta inte fungerade 

började Telegrafverket istället bygga egna telefonnät, först i Skåne och sedan på västkusen.10 

Telegrafverkets politik förändrades under slutet av 1880-talet och de blev mer aggressiva. Under 

1890 talet blev målet att få total kontroll över samtliga telefonnät i landet och ett nationellt nät, 

rikstelefonnätet etablerades vilket många lokala nät ville ansluta sig till. Telegrafverket hade starka 

ambitioner på telefoniområdet och trots att riksdagen vid ett flertal tillfällen avslog motioner om 

ett förstatligande av telefonnäten till förmån för de lokala och regionala näten expanderade verket 

kraftigt och köpte upp den stora majoriteten av de lokala och regionala näten under 1890-talet.11 

Telegrafverket ställde också hårda tekniska krav på de mindre telefonbolagen och i många fall 

ledde kraven till att telegrafverket efter förhandlingar tog över de lokala näten.12 Redan 1891 

beviljade riksdagen ett större lån till telegrafverket så de kunde köpa in lokala nät, ett förfarande 

som kom att upprepas många gånger och verket kunde köpa in över 400 lokala nät under 1890-

talet vilket resulterade i att Telegrafverket 1902 hade etablerat näst intill ett nationellt de facto 

monopol kopplat samman 97 % av landets telefonapparater utanför Stockholmsområdet.13 

 

                                                 
7 Kaijser, A (2015) kapitel i digitaliseringskomissionens antologi SOU 2015:65, s. 216. 
8 Skårfors, s. 18. 
9 Garnet, s. 88. 
10 Kaijser i Digitaliseringskomissionens betänkande, s. 216f. 
11 Kaijser i Digitaliseringskomissionens betänkande, s. 217f. 
12 Garnet, s. 156ff. 
13 Beckman, s. 37. 
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1888 ansökte Stockholms Allmänna bolag hos regeringen om att få bygga tre linjer med 

förbindelser mellan Stockholm och Göteborg, respektive Malmö och Sundsvall. Telegrafverket 

avstyrkte i sitt remissvar denna hemställan och regeringen följde verkets rekommendation och 

gav istället Telegrafverket ensamrätten att bygga nationella ledningar.14  

Konkurrens och samtrafik i Stockholm 

1888 hade Bellbolaget blivit uppköpt av Stockholms Allmänna bolag och de hade i slutet av 1890 

1 324 abonnenter som i huvudsak var näringsidkare.15 1890 hade allmänna bolaget fler 

abonnenter innanför tullarna i Stockholm än vad telegrafverket hade i hela Sverige.16 I Stockholm 

började telegrafverket bygga ett nät för allmänheten 1889. Telegrafverket hade således etablerat 

ett eget nät i Stockholm i slutet av 1880-talet men hade 1900 endast 20 % av abonnenterna.17 

1891 delade allmänna bolaget och telegrafverket upp marknaden i en överenskommelse som 

gjorde att allmänna bolaget bara skulle vara verksamt i en radie om 70 km räknat från Stortorget i 

gamla stan.18 All kabel och utrustning utanför den radien såldes samtidigt till telegrafverket. 

 

Redan i överståthållarens för Stockholms femårsplan 1886-1890 framhölls behovet av att gräva 

ned kablarna.19 1890 började Telegrafverket lägga kablar i kabeltrummor efter avtal med 

Stockholms stad något som Allmänna bolaget också ingick med staden och därmed fick samma 

rätt från och med 1895. 20 Möjligheten till samtrafik kom efter diskussion i massmedia, i politiken 

och också efter påtryckningar från Stockholms stad i februari 1890 då staden menade att om 

konkurrenterna skulle få tillstånd att lägga kabel i gatorna ”[…]krävt att parterna upprättade fri 

samtrafik, något som stadsfullmäktige ansåg ligga i allmänhetens intresse”.21 Efter 1895 fick 

telegrafverket inte lägga i stadens gator då man inte ville förlänga samtrafiksavtalet till 1920, från 

1901 som tidigare avtalats.22 Samtrafiken var politiskt påtvingad och inget operatörerna önskat i 

den formen – för telegrafverkets del innebar den att kostnaderna var högre än intäkterna i 

huvudstaden och när det skulle omförhandlas 1901 ville operatörerna ändra i förutsättningarna.23 

Telegrafverket sade upp avtalet om samtrafik med Allmänna bolaget och aviserade att de vill 

köpa bolaget vilket resulterade i förhandlingar som mynnade ut i ett förslag till förvärvsavtal 

                                                 
14 Kaijser i Digitaliseringskomissionens betänkande, s. 217. 
15 Garnet, s. 155. 
16 Garnet, s. 161. 
17 Kaiser i Digitaliseringskomissionens betänkande, s. 217. 
18 Garnet, s. 161. 
19 Garnet, s. 88. 
20 Garnet, s. 161. 
21 Heimbürger, H (1931) Svenska telegrafverket: historisk framställning 1903-1920, s. 237. 
22 Heimbürger, s. 238. 
23 Heimbürger, s. 241. 
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1902. Ett avtal som 1903 inte godkändes av riksdagen vilket fick samtrafiken att upphöra 1904.24 

Det så kallade telefonkriget hade börjat. ”Situationen med konkurrens utan samtrafik kan därför 

sägas ha lett till att marknaden fragmenterades genom att abonnenter valde det nät vars 

kommunikationsmöjligheter bäst passade deras egna kommunikationsbehov”.25 ”Utan samtrafik 

var omfattningen av det egna nätet helt avgörande för nätets fortsatta möjligheter att växa”. 26 

 

Vid avvisandet av 1903 års förslag till avtal argumenterade Telegrafverket för att detta var till 

nackdel för allmänheten och bolaget att den för allmänheten nyttiga konkurrensen vidmakthölls.27 

Överföringen som ordnades 1904 var en dålig ersättning för samtrafiken. 1275 000 

samtrafiksamtal året innan samtrafiken bröts mot 50 000 överföringar året efter.28 I och med att 

samtrafiken bröts fick inte längre parterna tillstånd att gräva ned kabel för staden. Bolaget hade 

redan hunnit gräva ned en hel del och drabbades därmed mindre.29 Avbrottet fick större effekt på 

Telegrafverket då behovet av att från Stockholm ringa ut i landet var mindre än behovet att ringa 

i deras nät inom Stockholm eller från landet in till Stockholm.30 Fram till 1918 fanns ingen 

fungerande samtrafik utan alla samtal mellan abonnenter i de olika näten fick ske genom en 

särskild omkoppling och överföring. 

Parlamentarisk utveckling 1903-1918 

Den parlamentariska utvecklingen under tiden för telefonkriget är betydande. Rösträtten 

utökades stegvis under perioden. Från att i huvudsak haft ett partiväsende konstruerat genom 

sammanslutningar i riksdagen etablerades partier i modern mening och de första valsedlarna där 

det tydligt framgick politisk åskådning etablerades. Den parlamentariska sammansättningen 

förändrades kraftigt under de studerade åren, från en betydande konservativ-liberal majoritet till 

en majoritet av ledamöter valda på socialdemokratiska respektive liberala partiers mandat. Första 

kammaren var i början av 1900-talet indirekt vald av landsting och de större städerna. I valet till 

de församlingarna var det en starkt graderad rösträtt och strikta krav på valbarhet och första 

kammaren dominerades av konservativa krafter. Andra kammaren var direktvald och alla män 

hade rösträtt givet att de hade en tillräckligt god ekonomi, cirka 12 procent av den vuxna 

befolkningen hade rösträtt31 I andrakammarvalet 1902 fick liberalerna 104 mandat, 

socialdemokraterna fyra och det konservativa lantmannapartiet 91. Därutöver valdes ett 30 tal 

                                                 
24 Garnet, s. 172-173. 
25 Heimbürger, s. 247-258. 
26 Heimbürger, s. 247. 
27 Heimbürger, s. 163. 
28 Heimbürger, s. 164. 
29 Heimbürger, s. 165. 
30 Heimbürger, s. 193. 
31 Esaiasson, Peter (2010), Sveriges statsministrar under 100 år – Karl Staaff, Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 31. 
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oberoende ledamöter in.32 Efter andrakammarvalet 1905 fick socialdemokraterna 15 mandat och 

liberalerna 115 av de 250.33  

 

1907 förändrades rösträttsreglerna efter förslag från regeringen Lindman med allmän rösträtt för 

alla vuxna män som betalat skatt och var ostraffade samt kraftigt sänkt gradering av rösterna till 

de kommunala valen. Ungefär 70 procent av de vuxna männen blev i och med reformen 

röstberättigande.34 i Andrakammarvalet 1908 fick den samlade högern 91 mandat, 

socialdemokraterna 34 och liberalerna drygt 90.35 Valet 1911 ledde till fortsatta framgångar för 

socialdemokraterna som fick 64 mandat, liberalerna 102 och Högern 64.36 I valet till andra 

kammaren 1914 gick högern fram till 86 mandat, liberalerna backade till 71 och 

socialdemokraterna ökade till 73.37 Valet 1917 slutade med att socialdemokraterna blev största 

parti i andra kammaren med 86 mandat, liberalerna näst störst med 62 och högern fick 59. 

Dessutom fick utbrytarna ur socialdemokraterna, vänstersocialisterna, 11 mandat och de två 

bondepartierna sammanlagt 12 mandat.38  

 

Stadsfullmäktiges ledamöter utsågs i val där rösträtten var inkomstgraderad även om 

graderingsreglerna ändrads under perioden i enlighet med ovan. Majoriteten av de 100 

stadsfullmäktige 1903 representerade konservativa eller liberala krafter även om 

socialdemokraterna 1903 fick sina första mandat i Stockholm stadsfullmäktige. De var dock få 

fram till 1911 års val då antalet socialdemokratiska ledamöter ökade från 5 till 30.39 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån argumenten som anfördes i Riksdagens båda kammare samt i 

Stockholms stadsfullmäktige avseende konkurrensen i utbyggnaden av telefonätet i Stockholm 

samt genom förvärvet och därmed skapandet av televerksmonopolet belysa hur debatten 

utvecklades och varför förvärvet till slut skedde och därmed bidra till en ökad förståelse för 

telefonnätets utveckling i Stockholm under tiden för den svenska industrialiseringen.  

 

                                                 
32 Esaiasson, s. 49. 
33 Esaiasson, s. 68. 
34 Esaiasson, s. 78-80. 
35 Esaiasson, s. 83. 
36 Esaiasson, s. 94. 
37 Esaiasson, s. 111. 
38 Gunnar Wetterberg om Nils Eden sid 45 
39 Nilsson, Lars (2013) 150 år av självstyre – kommuner och landsting i förändring, Stockholm: Sveriges kommuner och 
landsting, s. 279. 
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Riksdagen behandlande frågan flera gånger, en första gång 1903 då riksdagen avvisade 

regeringens förslag om att dels godkänna Telegrafverkets förvärv av Allmänna bolaget och dels 

uppta lån för att finansiera förvärvet och sedan flera gånger fram till 1918 då ett förvärv och 

finansiering för förvärvet beviljades. Jag ämnar studera hur argumentationen förändrades under 

denna tid och vilka argument som var de huvudsakliga.  

 

Parallellt studeras hur debatten i stadsfullmäktige i Stockholm utvecklade sig under berörd 

tidsperiod. Denna jämförelse är relevant då den möjliggör att studera frågan ur två olika 

perspektiv, det nationella och det lokala, för att illustrera och visa på möjliga olika 

ställningstaganden beroende av perspektiv.  

 

Det är en intressant tid som innefattar den moderna nationalstatens födelse, rösträttens 

genombrott och slutet på den svenska industrialiseringen och jag avser studera debatten och 

besluten i ljuset av den övergripande utvecklingen. Är det så att idéer som växer sig starka i den 

moderna nationalstatens födelse gör riksdagen mer benägen att skapa ett statligt monopol? Det 

relativt liberala 1800-talets övergång i ett av socialdemokratin mer präglat 1900-tal? Spelar första 

världskriget och försvarsstrategiska övervägande roll i besluten? Påverkas de svenska aktörerna av 

utvecklingen i andra länder? Finns det betydande skillnader mellan det lokala och det nationella 

perspektivet? 

 

De frågor som uppsatsen söker svara på är: 

 Vilka var de främsta argumenten för respektive mot skapandet av monopolet? 

 Skiljer argumentationen sig åt i ett lokalt och nationellt perspektiv? 

 Var beslutet om förvärvet ett medvetet strategiskt beslut eller en logisk följd av tidens 

ekonomiska, politiska och sociala utveckling? 

Forskningsläge 

Den tidigare forskning som behandlar telefonkriget har bedrivits inom flera olika vetenskapliga 

discipliner. Här redovisas de delar i berörd tidigare forskning som i huvudsak berör 

argumentationen för och emot förvärvet.  

 

I Hans Heimbürgers officiella skrift över Telegrafverkets historia; Svenska telegrafverket: historisk 

framställning från 1931 redogörs noga för de olika skeendena och även i delar kommenteras 
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stadsfullmäktiges roll. Heimbürger, den mångåriga ekonomidirektören vid Telegrafverket, tecknar 

en omfattande bild över skeendena, dock hela tiden utifrån Telegrafverkets perspektiv och 

framställningen saknar också källhänvisningar vilket möjligen gör den mer tveksam ur ett 

forskningsperspektiv.   

 

Erik Beckmans studie vid KTH från 1995; Telefondebatten i Riksdagen – En studie i argumentering om 

statligt engagemang under perioden 1884-1918 där han går igenom och beskriver hur argumentationen i 

riksdagen utvecklats under den berörda tiden. Erik Beckman anför att det redan från i slutet av 

1880-talet fanns en enighet om att de interurbana ledningarna borde ägas av staten och att det 

under tiden fram till 1918 främst var synen på de lokala näten som kom att förändras.40  

 

Rickard Skårfors argumenterar i sin ekonomihistoriska studie från 1997, i ett gemensamt projekt 

mellan Uppsala och Umeå universitet, Telegrafverkets inköp av enskilda telefonnät att de som stödde 

Telegrafverkets önskan om att få köpa det konkurrerande nätet från början argumenterade 

utifrån att det så småningom skulle bli oundvikligt och att det då inte skulle bli billigare med ett 

förärv i framtiden. Studien omfattar Telegrafverkets förvärv av samtliga lokala telefonnät i 

Sverige men beskriver också särskilt situationen och debatten avseende utvecklingen i Stockholm. 

 

Pär Blomqvist och Arne Kaijser (red.) argumenterar i antalogin Den konstruerade världen – Tekniska 

system i historiska perspektiv från 1998 för att de stora tekniska systembyggnaderna under 1800-talet 

i grunden förändrade landet. De anser att man kan se ett tydligt mönster där det under början av 

systemens introduktion förekommer ideologiska och politiska debatter men att de tekniska 

systemen ganska snabbt blir att betrakta som förutsättningar för de nya fält där den politiska 

diskussionen sker och överlämnas till ”experter”. Avpolitiseringen beror enligt författarna på att 

det finns en föreställning om teknikdeterminism parat med en internalism där den nya tekniken 

anses styrd av vetenskapen och inte av politiskt påverkbara faktorer. 41 Telefonmarkanden är 

således enligt dem inte alls av nödvändighet ett naturligt monopol. Den monopolsituation som 

uppstod var beroende av politiska beslut och en förhandlingslösning, inte en inneboende 

systemegenskap hos telefonisystemet.42 

 

C-F Helgessons doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm från 1999; Making A 

Natural Monopoly söker svara på frågan om huruvida monopol uppstår naturligt eller inte. Han 

använder monopoliseringen av det svenska telefonväsendet som huvudsaklig undersökningskälla 

                                                 
40 Beckman, Erik (1995) Telefondebatten i Riksdagen – En studie i argumentering om statligt engagemang under perioden 1884-
1918, Stockholm: KTH, s. 37. 
41 Kaijser A (red), s. 9. 
42 Kaijser A (red), s. 15. 
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och hans övergripande slutsats är att skapandet av det svenska monopolet inte är på grund av att 

det är en naturlig ordning utan att skapandet är en politisk och administrativ process och ytterst 

en förhandling.43   

Material 

Jag har använt mig av protokoll jämte yttranden från Riksdagens första och andra kammare 1903 

till och med 1918. Där relevant har jag även studerat memorial, propositioner, motioner och 

utlåtanden som protokollen hänvisar till. Därutöver har jag använt mig av protokoll jämte 

yttranden från Stockholms stadsfullmäktige 1903 till och med 1918 samt i förekommande fall 

utlåtanden som ligger till grund för debatter i stadsfullmäktige.  

 

Samtligt material ingår i Riksdagstrycket eller Stockholms stads officiella fullmäktigetryck. Med 

tanke på att det är ett officiellt tryck och att de som yttrar sig i protokollet är medvetna om detta 

från början och har ett politiskt syfte med argumentationen och att samtliga ledamöter varken i 

riskdagen eller stadsfullmäktige yttrar sig får det trots det antas att argumenten avspeglar den 

samtida diskussionen såsom den uppfattades. 

 

För att kunna ange politisk hemvist hos riksdagens ledamöter har jag, då det ej framgår av 

riksdagsprotokollen, använt förteckningar och biografier över ledamöter som återfinns i 

Tvåkammarriksdagen 1867-1970, ledamöter och valkretsar, band 1-5. 

Andra forum såsom dåtidens tidningar har inte studerats då de inte ansetts relevanta för 

uppsatsens syfte. En bredare studie skulle möjligen ge en mer mångfacetterad bild över den 

dåtida diskussionen men för uppsatsens syfte är det utvalda materialet tillräckligt.   

Metod  

Genom en kvalitativ metod har Riksdagsprotokoll samt Stockholms stadsfullmäktiges protokoll 

för åren 1903 till 1918 analyserats i syfte att tydliggöra argumenten för och emot upprättandet av 

ett monopol såsom de framkommer i källmaterialet. Därefter har argumentationen analyserats 

utifrån tidigare forskning för att svara på varför – och med vilka argument – som monopolet 

sedermera upprättas genom förvärvet 1918. 

                                                 
43 Helgesson, C-F (1999) Making a Natural Monopoly , Stockholm: Handelshögskolan, s. 312. 



11 

Disposition 

Undersökningen nedan är redovisad i kronologisk ordning avseende genomgången av de i 

riksdagen förda debatterna och under en samlande rubrik för debatten i Stockholms 

stadsfullmäktige för att åskådliggöra hur sakfrågan debatterats och där argumenten kommenteras 

och sedan diskuteras utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis analyseras resultatet utifrån det 

förändrade sammanhang som den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen 1903 till 1918 

medförde. 

15 år av telefonkrig  

1902 års köpeavtal 

I Statsutskottets utlåtande nr 66 den 29 april 1902 beskrivs hur Telegrafverket önskar få tillstånd 

ett förvärv av Allmänna bolaget då konkurrensen gör att det från Telegrafverkets utgångspunkt 

blir svårt att ordna telefoniväsendet i landet och att ett förvärv skulle undanröja de olägenheter 

som konkurrensen medför. Utskottet anser dock inte alls att olägenheterna är särskilt stora. 

”Utskottet, som sålunda icke kan anse, att inköpet av de enskilda telefonnäten påkallas vare sig 

för tillgodoseende av allmänhetens intresse eller för betryggande i ekonomiskt hänseenden av 

statens telefonverksamhet, har ej heller funnit sig övertygat om behovet av det omordnande av 

landets telefonväsende som ställts i utsikt, för så vitt det ifrågasatta inköpet kommer till stånd”.44 

Utskottet föreslår riksdagen avslå propositionen vilket också gjordes.  

 

Det är intressant att notera att riksdagen – som vid denna tid inte som i dag av nödvändighet 

behöver ha samma majoritet och därmed uppfattning som regeringen – så tydligt avvisar förlaget 

och propositionen. Argumentationen från utskottet har ett värnande om statens ekonomi i 

centrum. 

 

I den efterföljande debatten i första kammaren anför friherre Sparre, partilös, att telefoniväsendet 

liksom postväsendet och telegrafen borde skötas av staten. Han avslutar sitt anförande med att 

konstatera. ”Jag är också för min del fullkomligt övertygad därom, att även om förslaget nu skulle 

förkastas, kommer det likväl tillstånd framledes, men då på staten ogynnsammare villkor”.45 

Gustaf Boström, protektionistiska partiet, argumenterade för att det av praktiska skäl utifrån hur 

telefoni fungerar vore naturligt att samla alla telefonledningar under ”[…] en ledning och 

                                                 
44 1902, Statsutskottes utlåtande no 66, s. 6. 
45 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29 s. 40-41. 
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förvaltning”.46 Hugo Tamm, minoritetspartiet, ordförande i statsutskottet som berett frågan 

argumenterar för att ett förvärv inte bör göras dels då den nuvarande situationen inte föranleder 

allmänheten någon större olägenhet och att det då inte finns anledning för förvärv samt att det 

från statens sida är tveksamt om denna affär skulle vara ekonomiskt fördelaktig.47  

 

Det är tydligt att det är de ekonomiska argumenten som är de främsta, en tydlig skillnad i 

perspektiv från staten respektive staden kan också utläsas ur debatten. Friherre von Essen, 

partilös, argumenterade för ett förvärv och att konkurrensen inte alls behövde vara gynnsam för 

utvecklingen och framhöll som argument de låga priser som telegrafverket hade för sina samtal 

på linjer där de inte hade konkurrens samt att argumentet att priset skulle vara för högt var 

tveksamt med tanke på de värden som också material och utrustning i bolaget innehar.48 Han 

argumenterar vidare för en anledning till den uppkomna situationen med avbruten samtrafik och 

därmed behovet av förvärv var ”[…] att Stockholms stadsfullmäktige ledsamt nog förfarit mycket 

hårdhänt mot rikstelefon medan de däremot gynnat allmänna bolaget. Följden härav har bland 

annat blivit den, att rikstelefon sedan 1895 icke kunnat lägga ledningar i gatan i trummor och med 

kablar”.49  Fränckel, protektionistiska partiet, också ledamot av Stockholms stadsfullmäktige, 

argumenterade mot förvärv och framhöll att Stockholms stadsfullmäktige inte alls behandlat 

rikstelefonin sämre utan tvärtom. ”Att staden, då ett sådant medgivande skulle lämnas, 

naturligtvis måste gå till väga med största betänksamhet, torde väl vara för var och en klart, och 

för min egen del ställde jag mig på den ståndpunkten, att om Stockholms stad skulle för 

telefonkablar upplåta sina gator, som redan äro starkt upptagna av vatten- och andra ledningar, 

borde åtminstone staden tillse att alla telefonering inom Stockholm skedde på ett sådant sätt, att 

inga särskilda avgifter de olika telefonägarna emellan borde ifrågakomma. På det sättet har man 

löst frågan i Kristania till fördel för både telefonen och allmänheten. Då dessa regler första 

gången skulle tillämpas för rikstelefonen, var man fullt på det klara med att samma villkor skulle 

uppställas även för det allmänna bolaget”.50  Fränkel beskriver sedan hur sedan både allmänna 

bolaget och rikstelefon fick rätt att ta ut en mindre samtrafiksavgift och hur en konflikt mellan 

staden och telegrafverkets ledning avseende ett förbud för luftledningar på vissa sträckor efter en 

viss tid uppstod och att det från många i stadsfullmäktige var naturligt att inte ta telegrafstyrelsens 

sida då man önskade behålla konkurrensen. 51 

 

I den andra kammaren likväl som i den första är det kostnadsargument samt argument för att 

konkurrensen i sig är bra som står i fokus för de som önskar avvisa förslaget. Debatten inleds 

                                                 
46 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29 s. 46. 
47 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29, s. 47. 
48 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29 s. 42-44. 
49 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29 s. 44-45. 
50 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29, s. 50. 
51 1902, 1:a kammaren, protokoll no 29, s. 51. 
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med att chefen för civildepartementet statsrådet von Krusenstjerna, partilös, argumenterade för 

propositionen och förvärvet både utifrån att det vore enklare för allmänheten att slippa ett 

moment av växling som sker mellan olika nätägare och utifrån att om staten skulle handa 

telefonin skulle inte det vinstkrav som ett privat företag har på sig inverka på kostnaderna. Han 

anförde att konkurrensen möjligen varit bra vid utbyggnaden av telefonväsendet men nu spelat ut 

sin roll. Därutöver argumenterade han för att telefoni är ett naturligt monopol och att det bör 

handhas av staten. ” […] att det är allmänt erkänt, beträffande post- och telegrafväsendet – och 

uti det sistnämnda ingår telefonväsendet – såsom en integrerad verksamhetsgren, att båda dessa 

förvaltningar, för att på ett tillfredställande sätt kunna fungera, måste utgöra ett 

sammanhängande, för hela landet gemensamt helt. När så är förhållandet, lämpar det sig icke 

heller för enskilda bolag att leda det hela, utan då måste ledningen överlämnas i statens hand”.52 

Ledamoten Pehrson i Törneryd, lantmannapartiet, anförde kostnaderna och därtill oklarheten i 

hur telegrafverket kommer omorganisera verksamheten efter förvärvet som skäl för att säga nej 

till förslaget om förvärv. ”Här föreläggs riksdagen det spörsmål, om riksdagen icke vill köpa in 

dessa enskilda telefonbolags egendom till ett orimligt högt pris, och därjämte ställer man i utsikt 

att sedan staten blivit ägare av hela telefonväsendet i landet, en fullständig omorganisation av 

telefonväsendet skulle äga rum, men vad denna organisation innebär, därom vet vi ingenting”.53 

Ledamoten Waldenström, partilös, argumenterade för att huvudargumentet för att avslå förslaget 

var att bevara konkurrensen för att säkerställa utveckling. ”Jag för min personliga del anser 

däremot, att det är av vikt för telefonväsendets fortgående utveckling, att den nuvarande 

konkurrensen fortfar”.54 Ledamoten Olsson i Stockholm, partilös, instämmer i Waldenströms 

principiella inställning avseende konkurrensen avseende utveckling men också att konkurrensen 

leder till bättre service ”Min tro är, att, om denna konkurrens vore borta, rikstelefonen skulle 

komma att till allmänheten ställa sig på ett helt annat sätt, långt ifrån så tillmötesgående och långt 

ifrån lämnande av de lättnader, som nu förefinnas, och jag tror, att vi kunna be Gud bevara oss 

från ett sådant envälde från rikstelefonens sida, som skulle bliva en följd av de enskilda bolagens 

upphörande”.55 

 

I liberal anda förs konkurrens positiva kraft fram som bärande argument mot förvärvet men även 

en ideologisk debattlinje av annan kulör kommer fram i debatten. Ledamoten Branting, 

socialdemokrat, argumenterar mot konkurrensen som välsignelse i princip men vänder sig ändå 

mot propositionen utifrån priset som han anser för hög men anför ”[…] att det nog kan vara skäl 

att komma tillbaka, när saken ställer sig gynnsammare”56  

                                                 
52 1902, 2:a kammaren, protokoll 41, s. 45. 
53 1902, 2:a kammarens protokoll 41, s. 46. 
54 1902, 2:a kammarens protokoll 41 s. 48. 
55 1902, 2.a kammarens protokoll 41, s. 49. 
56 1902, 2.a kammarens protokoll 41, s. 52. 
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Huvudargumenten i debatten för ett förvärv är att telefonin är ett naturligt monopol vilket såväl 

Heimbürger som Beckamn tidigare konstaterat. Huvudargumentet mot är att konkurrensen är bra 

för utvecklingen vilket Heimbürger, Beckman, Helgesson och Skårfors också tidigare lyft fram. 

Kostnadsargumentet – att förvärvet är dyrt – finns med vilket Skårfors och Helgesson också 

tidigare anfört. De argument kring Stockholm och kopplat till luftutrymmet respektive kraven för 

markförläggning finns med i debatten och betecknas av Beckman som i huvudsak tekniska.  

1904 års köpe- och bytesavtal 

Den 30 april 1904 behandlade första kammaren frågan om ett köp- och bytesavtal mellan 

Telegrafverket och det Allmänna bolaget som lagts till riksdagen i form av en proposition. 

Utskottet som berett frågan yrkade avslag med en reservation från ledamoten Fränckel, 

protektionistiska partiet. Samma Fränkel inledde också debatten i kammaren med att argumentera 

för att förslaget skulle råda bot på de olägenheter med dubbelledningar som fanns, underlätta för 

kabelnedläggning samt lösa frågan kring det betydande avbrottet i samtrafiken.57 För linjen att 

godkänna förslaget och med instämmande i Fränkels reservation argumenterade ledamoten 

Swartz, minoritetspartiet, utifrån förekomsten av dubbelledningar ”Det är alldeles tydligt och 

klart att ur nationalekonomisk synpunkt är detta ett missförhållande”.58 Swartz argumenterade 

vidare att den uppkomna situationen berodde på Stadens krav på samtrafik och konsekvensen av 

kravet med allt för många luftledningar vilket anfördes vara ohållbart i längden.59 Ledamoten 

Tamm, minoritetspartiet, argumenterade för en mer principiell politiskt liberal hållning och för 

utskottets förslag när han anförde ”[…] att det icke vara fördelaktigt att överlämna sådant som de 

enskilde kunde sköta, i statens händer och allt mer utveckla statens verksamhet”60 och lyfte fram 

betydelsen av konkurrens. ”Det är som sagt två saker vi har att tacka det allmänna bolaget för, 

det ena var telefonväsendets utveckling och det andra – tack vare bolagets konkurrens – att 

verkligen priset nedgick så”.61 Tamm anförde sedan att de tre argumenten från 1903 fortfarande 

gällde; det var för dyrt, det skulle vara fel att avveckla konkurrensen och att bakom förslaget 

skymtade en omreglering som kunde antas bli kostsam för allmänheten.62  

 

En tydlig diskussion kring huruvida det bör vara en konkurrens på området för att stimulera 

utvecklingen eller om telefonin är ett naturligt monopol på grund av teknikens inneboende 

struktur. Därutöver en intressant diskussion med två teorier som leder till olika slutsatser och en 

                                                 
57 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 19. 
58 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 21. 
59 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 22. 
60 1904, 1.a kammarens protokoll nr 40, s. 29. 
61 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 30. 
62 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 31. 
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diskussion som inte är partiskiljande utan förs inom av ledamöter inom samma, relativt, 

konservativa partisammanslutning.  

 

Statsrådet Westring som var föredragande för propositionen anförde att 1890 års avtal om 

samtrafik hade varit dåligt för telegrafverket och att det avtalet skyddat det allmänna bolaget då 

de inte hade – tillskillnad från telegrafverket – behövt bry sig om kostnaderna med att bygga ut 

telefonin utanför Stockholm och att det borde ligga i Stockholmsabonnenternas intresse att få 

tillgång till det nationella nätet.63 Därutöver anförde han att det ur ett statligt perspektiv var 

oekonomiskt för telegrafverket att inte ha ett monopol, att det var nationalekonomiskt dumt med 

flera ledningar från flera aktörer samt att det var trångt i Stockholm varför det vore bättre med en 

leverantör.64 Statsrådet och reservanten i utskottet fick stöd av ledamoten Hamilton som menade 

på att staten har ett annat intresse än de privata bolagen nämligen det nationella intresset som 

också kunde antas vara allmänhetens intresse.65 

 

Här förs en argumentationslinje fram vid sidan av den nationalekonomiska som inte stödjer sig 

på den teoretiska grunden att det av nationalekonomiska skäl skulle vara att föredra med ett 

monopol utan att ett förstatligande av telefonin skulle vara fördelaktigt ur ett nationellt intresse. 

 

Andra kammaren behandlade frågan först med anledning av att förslaget inkommit den 26 mars 

och argumentationslinjerna var då i huvudsak i enlighet med tidigare debatt i frågan några år 

tidigare. Ledamoten Waldenström uttryckte sin rädsla för monopol då han sett hur det sett ut 

utomlands med dålig telefoni som följd i både London och Berlin.66 ”Låt oss behålla denna 

konkurrens i Stockholm”.67 Ledamoten Olsson i Stockholm instämde i Waldenströms 

argumentationslinje och framhöll att den bristande samtrafiken i och för sig var en olägenhet men 

att ett monopol skulle bli värre.68  

 

Konkurrensfrågan lyfts vid sidan av det ekonomiska argumentet fram i debatten från de som 

motsätter sig förvärvet men möter motargument, dels med stöd i teorin kring naturliga monopol 

då det argumenteras för att även om konkurrens har varit bra under en etableringsfas behövs den 

inte längre samt av de som ifrågasätter konkurrensens positiva kraft i sig. Motargumentationen 

mot konkurrensargumentet har utvecklats sedan tidigare debatt. Statrådet Westring som föredrog 

regeringens förslag betonade att detta inte enbart var en Stockholmsfråga utan en fråga för hela 

                                                 
63 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 34. 
64 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 35. 
65 1904, 1:a kammarens protokoll nr 40, s. 38. 
66 1904, 2:a kammarens protokoll nr 34, s. 6. 
67 1904, 2:a kammarens protokoll nr 34, s. 7. 
68 1904, 2:a kammarens protokoll nr 34, s. 8. 
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landet.69 Statsrådet kommenterade i sitt anförande konkurrensfrågan. ”Ja, konkurrens kan vara 

nyttig på många områden, och konkurrensen har nog gjort nytta även på ifrågavarande område. 

Men sedan utvecklandet av telefonnätet fortskridit så långt, som nu är förhållandet, tror jag, att 

konkurrensen inom detsamma icke vidare är behövlig”.70 Ledamoten Hammarskiöld, 

lantmannapartiet, anförde att avsaknaden av konkurrens inte alls behövde vara dålig, telefonin 

fungerade ju utmärkt även utanför Stockholm men ville ändå inte godkänna avtalet då det var 

dåligt i meningen att de ekonomiska regleringarna mellan parterna skulle ske i en avseende 

teknikutveckling och ekonomi osäker framtid.71 Ledamoten Sjö, lantmannapartiet, framförde att 

huvudargumentet från 1902 om att det var för dyrt fortfarande gällde och att det var det 

väsentligaste skälet till att propositionen inte borde bifallas även 1904.72  

 

Även i debatten 1904 lyfts relationen mellan staten och staden fram. Ledamoten Hedin, liberala 

partiet, anförde att förslaget bara var ett försök att gynna ett privat intresse och gick till angrepp 

på regeringen. ”När helst ett stort kapitalintresse i skepnaden av ett bolag pekar på någonting och 

säga: jag vill bra gärna ha det där anser sig alltid svenska regeringen skyldig att mot denna högre 

makt ställa sig till dessa fordringars förfogande”.73 Han argumenterade även mot att Stockholms 

stad skulle har rätt att bestämma över luftrummet eller marken under gatorna. ”Stockholms 

kommun har icke rättighet vare sig till luftrummet över husen eller till undermarken, än vad som 

behövs för bebyggande, men alls icke vidare”.74 Ledamoten Waldenström, partilös, jämförde med 

hur de privata järnvägen utvecklats och hur illa staten behandlat dem och argumenterade 

därigenom mot avtalet. ”Men det har varit där, såsom det varit på telefonområdet, att enskilda 

företagsverksamheter gått i spetsen med förbättringar efter förbättringar, så att den tvungit 

statsadministrationen att följa efter, vilket säkerligen icke kunnat ske, om ej den enskilda gått 

före”.75 Han argumenterade också för att Stockholm rimligen har rätt till marken där trummorna 

för kabeldragning låg.76 Statsministern Bodström argumenterade för propositionen och menade 

att regeringen och staten inte frånsade sig det nationella ansvaret i Stockholm.77 Han gav sig dock 

i huvudsak in i debatten för att försvara sig och regeringen från det angrepp som ledamoten 

Hedin tidigare avgivit avseende regeringens vandel och konstaterade att om inte kammaren ansåg 

att regeringen var hederlig så skulle de säga det rent ut.78  

 

                                                 
69 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 17. 
70 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 18. 
71 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 24f. 
72 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 19. 
73 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 31. 
74 1904, 2:a kammarens protokoll nr 47, s. 32. 
75 1904, 2:a kammarens protokoll nr 48, s. 7. 
76 1904, 2:a kammarens protokoll nr 48, s. 9. 
77 1904, 2:a kammarens protokoll nr 48, s. 11f. 
78 1904, 2:a kammarens protokoll nr 48, s. 13-14. 
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Liksom 1903 kretsar debatten 1904 kring huvudargumentet mot förvärvet vilket är 

konkurrensens positiva inverkan på utveckling samt kring den i avtalet stipulerade köpeskillingen 

vilket Helgesson också lyft upp tidigare som delar av argumentationen mot. Argumentet för 

förvärvet är i huvudsak att telefonin bör vara att betrakta som ett naturligt, nationellt, monopol. 

Intressant är att även notera att argumentationen mot konkurrensens positiva kraft är utvecklad 

jämfört med tidigare, något som också Heimbürger konstaterar.79  

1906 års köpeavtal 

Den 20 april 1906 lämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag om godkännande 

av avtal mellan Telegrafverket och Allmänna bolaget där förslaget likt 1903 är att Telegrafverket 

ska köpa samtliga telefonanläggningar och riksdagen föreslås förutom att godkänna förärvet 

också bevilja lånen för att möjliggöra förvärvet. Regeringen anför att situationen med dubbla 

ledningar, dubbla stationer och olägenheterna i stadsrummet är skäl för förvärvet.80 Regeringen 

anför också nationalekonomiska skäl, ” […] det nuvarande tillståndet med dubbla telefonnät i 

Stockholm och dess grannskap sålunda ur nationalekonomisk synpunkt måste anses förkastligt, 

vore denna ordning även för allmänheten otillfredsställande”.81 Även företagsekonomiskt döms 

den befintliga situationen ut då regeringen argumenterar för – och förutsätter att ordningen 

kommer ändras – att de luftledningar som telegrafverket sätter upp som en konsekvens av att de 

inte går med på villkoren för markförläggning senare måste tas ned. ”Dessa måste nämligen, när 

förhållandena en gång blivit ordnande, åter nedtagas och således kostnaderna för dessa ledningars 

anläggning och rasering betraktas som en bortkastad utgift”.82 Regeringen betonar därutöver 

också att detta inte är en Stockholmsfråga utan en fråga för hela landet och lyfter olägenheten i 

att det 85 000 i landet inte enkelt kan nå de 42 000 i Stockholm.83 

 

I första kammaren debatterades frågan den 12 maj och i argumentationen mot förvärvet lyfts 

bland att behovet för ett förvärv inte förelåg då det finns fungerande telefoni i Stockholm. Knut 

Bohnstedt, protektionistiska partiet, anförde att ”[…] det är ju för den enskilda affärsmannen en 

god regel att icke köpa det, som han icke har behov av, och jag anser, att denna regel kan 

tillämpas även för staten i den här föreliggande frågan om inköp av allmänna telefon”.84 Skulden 

för den uppkomna situationen läggs också likt tidigare i delar på Stockholms stad.”85 Huruvida en 

lösning på den uppkomna situationen med den avbrutna samtrafiken skulle lösas genom 

                                                 
79 Heimbürger, s. 172-173. 
80 1906, Regeringens proposition nr 128, s. 7. 
81 1906, Regeringens proposition nr 128, s. 21. 
82 1906, Regeringens proposition nr 128, s. 37. 
83 1906, Regeringens proposition nr 128, s. 36. 
84 1906, 1:a kammarens protokoll nr 46, s. 39. 
85 1906, 1:a kammarens protokoll nr 46, s. 46. 
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expropriering debatterades med anleding av ett lagförslag om detta som förevarit men ej varken 

lagts till riksdagen eller antagits. Ledamoten Fränckel anförde att ”Telegrafstyrelsen begärde år 

1903 genom ett till Kungl. Maj:t ingivet lagförslag möjlighet att få expropriera Stockholms gator 

för nedläggande av sina telefonkablar”86 och vände sig emot detta. Den huvudsakliga 

argumentationen för förvärvet enligt statsrådet Schotte är som tidigare att det är ett statligt 

intresse, ”[…] att staten så småningom bör få hela det svenska telefonväsendet samlande i 

telegrafverkets hand”.87  

 

Liksom tidigare är det konkurrensskäl samt kostnader som i första kammaren anförs som 

bärande skäl mot förvärvet och argumentet att telefoni är ett naturligt monopol som lyfts som 

anledning för förvärvet. Argumentationen har därmed inte utvecklats särskilt mycket sedan när 

frågan diskuterades 1903. Även diskussionen kring statens respektive stadens ansvar och intresse 

speglar debatten från 1903 även om den fått nytt bränsle med anledning av diskussionen kring 

lagstiftning och expropriering. 

 

Debatten i andra kammaren präglas av framhållandet av konkurrensens fördelar både för priset 

på telefoni för kunderna men också från perspektivet att det gynnar den tekniska utvecklingen.88 

Samt att det föreslagna priset är för dyrt.89 De främsta motargumenten – och argumentationen 

för förvärv – är att den uppkomna situationen ur ett nationalekonomiskt perspektiv är 

förkastlig.90 Även huruvida Stockholms stadsfullmäktige behandlat Telegrafverket sämre än 

Allmänna bolaget debatteras och där ledamöter med koppling till Stockholm tydligt anför att så ej 

är fallet. Ledamoten Hammarlund, liberala partiet, anför ”Det är så långt ifrån, att Stockholms 

stad varit ogin emot rikstelefon, att tvärtom rikstelefon har tillerkänts åtskilliga förmåner, som 

allmänna bolaget icke kommit i åtnjutande av”.91 

 

Huvudargumentet 1906 mot är liksom tidigare att förvärvet är dyrt och förstör konkurrensen 

vilket inte är önskvärt vilket såväl Heimbürger som Skårfors tidigare konstaterat. Som ett nytt 

argument, vilket också Heimbürger och Skårfors anför, förs in att frågan kring telefonin i 

Stockholm bör betraktas som en lokal fråga och inte en nationell. Huvudargumenten för 

förvärvet är dels att detta är att betrakta som ett naturligt monopol men också 

nationalekonomiska och – ur telegrafverkets perspektiv – företagsekonomiska argument anförs 

vilket Heimbürger också tidigare konstaterat. Skårfors lyfter också samtrafiksfrågan och att den 

frågan inte skulle kunna lösas utan ett förvärv. 

                                                 
86 1906, 1:a kammarens protokoll nr 46, s.43. 
87 1906, 1:a kammarens protokoll nr 46, s. 58. 
88 1906, 2:a kammarens protokoll nr 53, s. 42. 
89 1906, 2:a kammarens protokoll nr 53, s. 58. 
90 1906, 2:a kammarens protokoll nr 53, s. 56. 
91 1906, 2:a kammarens protokoll nr 53, s. 70. 
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1913 års motion 

Den 26 april 1913 debatteras en motion av Winberg och Nilsson, socialdemokraterna, som 

föreslår att en utredning bör tillsättas kring frågan hur ett ordnande av telefonförhållandena i 

Stockholm med omnejd kan ske. De skriver att utredningen bör undersöka ”[…] hur 

telefonförhållandena i Stockholms med omnejd kunde ordnas på ett för såväl staten som 

allmänheten mer tillfredställande sätt än vad som nu är fallet, därvid jämväl borde utredas, 

huruvida en för statens övertagande och inlösande av det enskilda bolagets telefonnät”.92 

Utskottet som berett frågan föreslog avslag med reservation av motionärerna. I debatten inträder 

tydligt ideologiska argument för förvärvet. Motionären Winberg anför att telefonverksamheten 

till sin natur borde vara ett statligt monopol. ”Vad som då ligger närmast till hands och 

åtminstone från min synpunkt vore det riktigaste, det vore att en verksamhet som så naturligt 

borde lyda under staten, gjordes till ensamrätt för staten eller med andra ord på något sätt 

monopoliserades”.93 Han anför att en lösning på frågan borde vara att lagstifta på området. ”Det 

finns här en ganska enkel utväg, och det är, att man skulle lagstifta i detta ärende på ett sådant 

sätt, att man för statens räkning monopoliserar telefonväsendet i landet”.94 Ledamoten Branting, 

socialdemokrat, anför i ett inlägg att han gärna ser ett statligt monopol på området. ”Det är 

alldeles i sin ordning, att staten kommer till den ensamrätt på detta område, som staten alltid 

borde haft och redan i stort sett förvärvat”.95 Branting tolkar dock utskottet på ett sådant sätt att 

de inte motsätter sig att regeringen eller parterna tar initiativ i frågan utan att utskottet inte anser 

att riskdagen bör ta egna initiativ i frågan och instämmer med utskottet i detta varför han yrkar 

bifall till utskottet.96 Ledamoten Christiernson, socialdemokraterna, instämde i detta och anser att 

”[…] då det är frågan om en affärsuppgörelse, icke bör i otid binda sig varken i den ena eller 

andra riktning”.97  

 

Ledamoten von Sneidern, liberala partiet, anförde att utskottet som i och för sig yrkar på avslag 

inte principiellt var emot en sammanslagning men anför att i och med det statsfinansiella läget 

med en ökad statsskuld inte är läge att låna pengar för att finansiera ett förvärv av det Allmänna 

                                                 
92 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 46. 
93 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 47. 
94 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 48. 
95 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 51. 
96 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 52. 
97 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 61. 
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bolaget.98 Det förekommer också argumentation för att frågan inte bör vara ett prioriterat 

statsintresse då det ju finns telefon i Stockholm.99 

 

De huvudsakliga argumentationslinjerna följer tidigare mönster där de som är för förvärvet 

argumenterar för att det vore bra då telefoni är att betrakta som naturligt monopol medan de som 

är emot lyfter fram kostnaderna för ett förvärv vilket också Helgesson tidigare poängterat samt 

att detta inte är en nationell utan en lokal fråga. Tydligt ideologiska argument för ett förvärv har 

en framträdande plats i debatten, att jämföra med den undanskymda roll dessa spelade i 1903 års 

debatt. För första gången lyfts frågan om lagstiftning för att tvinga fram ett monopol på området. 

Helgesson lyfter också betydelsen av argumentationen i kammaren om att ett initiativ i frågan 

från riksdagens sida skulle trissa upp priset på det Allmänna bolaget ännu mer.100 

Debatten i Stockholms stadsfullmäktige  

I juni 1903 prövas frågan om Telegrafverket ska få rätt att lägga ned kablar under Stockholms 

gator efter att verket ansökt om detta på en mängd gator. Beredningsutskottet ställer sig positiva 

till hemställan givet att Telegrafverket då också uppfyller de krav som stadsfullmäktige anser sig 

ha rätt att ställa. Bland dessa krav återfinns förutom en mängd tekniska specifikationer och 

preciserande av en avgift per meter också kravet på samtrafik.101 Stadsfullmäktige beslutade bifalla 

utskottets hemställan och därmed till Telegrafverket svara med att som villkor för tillstånd till 

nedgrävning av kablar kräva samtrafik. Samma krav avseende samtrafik ställs i ett anslutande 

ärende på Allmänna bolaget.102 I debatten kring hemställan argumenterar Höglund, från 1910 

invald för Allmänna Valmansförbundet, att det inte skulle vara troligt att Telegrafverket skulle 

acceptera kraven då de sedan tidigare ju inte accepterat kraven på samtrafik och att staden från 

1895 medvetet satt upp krav på samtrafik som gynnade bolaget framför Telegrafverket genom att 

kostnaderna för denna samtrafik ansågs högre för telegrafverket än för bolaget även om kraven 

var lika utformade. ”Anledningen till, att stadsfullmäktige då visade sig så tillmötesgående mot 

Allmänna bolaget och avvisaden mot Telegrafverket, var dem, att stadsfullmäktige önskade en för 

allmänheten nyttig konkurrens och hindra monopol för rikstelefon”.103 Höglund frågade sig och 

stadsfullmäktige dock om det utifrån hur telefonväsendet fungerar var möjligt att uppnå en reell 

konkurrens. ”Men är verkligen fri konkurrens över huvud taget möjlig vid telefontrafik på samma 

                                                 
98 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 49. 
99 1913, 2:a kammarens protokoll nr 36, s. 58. 
100 Helgesson, s. 145-146. 
101 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 116ff. 
102 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 124. 
103 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 465. 
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sätt som mellan slaktare, skomakare, skräddare eller andra näringsidkare?”104 Han besvarar sin 

retoriska fråga med att det troligen inte är så och anser då att ett statligt monopol är att föredra 

framför ett privat.105  

 

Som ett svar på Höglunds inlägg replikerar Herlitz som var invald på en frihandelsvänlig lista, att 

villkoren inte alls gynnade Allmänna bolaget framför Telegrafverket utan att de hade lika 

villkor.106 Till skillnad från Höglund argumenterade Herlitz för att hellre ha bolaget som 

monopolist än staten. ”Ty staden har detta bolag i sin hand – staden, åtminstone med samverkan 

av statens myndigheter. Detta enskilda bolag är underkastat de ordningsföreskrifter, som nu äro, 

eller framledes kunna bliva gällande”.107 Herlitz anser att sannolikheten är större att bolaget än 

staten respekterar kraven från stadsfullmäktige. ”Men faran är större för missbruk av monopolet, 

om det hela kommer i rikstelefons hand”108 och lyfter i det sammanhanget också upp att om 

staten skulle ha ett monopol i nationen skulle det inte alls vara säkert att resurser för telefoni 

skulle läggas i Stockholm framför andra delar av landet.109 Höglund replikerar på Herlitz med att 

konstatera att erfarenheterna från tidigare konflikter med staten inte var angenäma och lyfter upp 

en tidigare diskussion avseende anläggning av järnvägsstation där staten enligt Höglund hotat 

med expropriering.110 Af Klintberg, partilös, lyfter i ett senare inlägg fram en annan aspekt av 

varför bolaget är att föredra framför staten. ”Jag vill också erinra den förste talaren om en fördel, 

som Stockholms stad har, om det går väl för Allmänna bolaget, nämligen att allmänna bolaget är 

underkastat beskattning, och att det är en ganska stor skattesumma, som Stockholms stad uppbär 

från allmänna bolaget, då den däremot icke har någonting från riks”.111 Mycket tydligare än så kan 

antagligen inte de olika perspektiven illustreras. Staden har makt och inflytande över det privata 

bolaget men inte över det statliga verket. Därtill har staden ekonomiska incitament att gynna det i 

Stockholm verksamma privata bolaget – liksom staten har att gynna Telegrafverket. 

 

Nästa gång som frågor kring allmänna bolaget och telegrafverket kommer upp är i anslutning till 

förslaget om köpe- och bytesavtal mellan Allmänna bolaget och Telegrafverket om uppdelning av 

verksamhetsområden och försäljning av utrustning mellan parterna. Stadsfullmäktige beslutar den 

29 februari 1904 att det är rimligt givet att verksamheten även efter affären bedrivs inom de av 

staden uppställda koncessionerna för verksamheten.112 

 

                                                 
104 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 465. 
105 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 466. 
106 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 474. 
107 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 475. 
108 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 475. 
109 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 476. 
110 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 480-481. 
111 1903, Stadsfullmäktiges protokoll 19 juni, s. 481. 
112 1904, Stadsfullmäktiges protokoll 29 februari, s. 63. 
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Telegrafverket argumenterade under tiden för att det var tveksamt om städers rätt till mark under 

gatorna skulle kunna övertrumfa det allmänna intresset med telefonledningar och argumenterade 

för att lagstiftaren borde agera i frågan.113 Detta blev också 1903 förslaget från den kommitté som 

jobbade med frågan och som föreslog att städer endast skulle ha rätt till ersättning för skada vid 

nedläggning av telefonledning. Under sommaren 1904 behandlas i Stadsfullmäktige remissvaret 

på lagförslaget om ”[…] vissa samfärdsvägars begagnande för statens telegraf eller 

telefonledningar”.114 Beredningsutskottet anför i sitt utlåtande och förslag på remissvar ”Det är 

därför av största vikt för kommunen, såsom ägare av gatorna och vårdare av stadens allmänna 

intresse, att kunna bestämma över gatornas användning för allmänna ändamål samt ordna och 

reglera förhållandet mellan de olika slag av ledningar som av ett eller annat skäl lämpligen bör 

förläggas i gatorna”.115 Lagförslaget lades aldrig av regeringen, men illustrerar mycket väl den 

stora intressekonflikt som fanns mellan staten och staden, av regeringen då lagrådet vid sidan av 

Stockholms stadsfullmäktige också riktade starka principiella invändningar.116 Förhandlingarna 

med staden fortsatte och 1906 kom Telegrafverket överrens med staden om att betala markhyra 

per meter i princip i enlighet med 1903 års villkor.117 Telegrafverket fortsatte dock enligt 

Heimbürger argumentera för att nedläggningen av kabel inte borde vara villkorad av staten och 

ansåg att detta borde lagregleras.  

 

Den 2 april 1907 behandlas ånyo en hemställan om rätt att få gräva ner kablar, denna gång från 

Allmänna bolaget och Stadsfullmäktige ger nu tillstånd utan att ställa krav på samtrafik med 

motiveringen uttryckt genom ledamoten Hernlund, partilös, som argumenterade för att alla vill ha 

samtrafik men i och med att det inte tycks bli av så är det lika bra av praktiska och tekniska skäl 

att låta rätten att gräva ner kablarna ändå ges.118 Ledamoten Fränckel, från 1910 Allmänna 

Valmansförbundet, anger ytterligare ett skäl, ett ekonomiskt, då han anför att genom att tillåta 

markförläggning så får staden intäkter i form av markhyra.119 Den 9 december 1907 ges 

Telegrafverket samma rätt, det vill säga att få förlägga kablar i gator utan krav på samtrafik.120 Nya 

tillstånd för markförläggning gavs sedan också utan debatt till Telegrafverket utifrån samma 

villkor som 1907 både i juni 1909121 och i februari 1911122 

 

                                                 
113 Heimbürger, s. 182-183. 
114 1904, Stadsfullmäktiges protokoll 29 juni, s. 1. 
115 1904, Stadsfullmäktiges protokoll 29 juni s 112-113. 
116 Heimbürger, s. 184. 
117 Heimbürger, s. 185. 
118 1907, Stadsfullmäktiges protokoll 2 april, s. 328f. 
119 1907, Stadsfullmäktiges protokoll 2 april s 331. 
120 1907, Stadsfullmäktiges protokoll 9 december s 330. 
121 1909 Stadsfullmäktiges protokoll 21 juni, s. 200-201. 
122 1911 Stadsfullmäktiges protokoll 23 februari, s. 118-119. 
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1908 behandlas en fråga med anledning av att stadens gasverksstyrelse till staten ansökt om att få 

förlägga en elektrisk ledning under järnvägen vid norra station. I denna fråga har 

Telegrafstyrelsen på remiss önskat kvitta detta tillstånd – att förlägga elkabel – mot de avgifter för 

markhyra om 30 000 kr som de erlägger till staden. Stadsfullmäktige uttrycker genom 

ledamöterna Höglund och Herlitz att de inte anser det rimligt av Telegrafverket att agera på detta 

sätt.123 Telegrafverket fortsatta sedan förhala för staden viktig utbyggand av infrastruktur genom 

att inte vilja bifalla remisser avseende utbyggnationen av spårvägarna till Enskede respektive 

Alvik och i svaren hemställa om att såsom villkor för koncessioner ställa ändrade krav avseende 

kabelnedläggning i stadens gator.124 Protesterna blev starka från staden och 

”Lantegendomsnämnden under Carl Lindhagens ordförandeskap beskyllde tom Telegrafverket 

för att försöka förmå Kungl. Maj:t till en kränkning av landets grundlagar”.125 Situationen var 

ohållbar och staden tog initiativ till en förhandling som också resulterade i en uppgörelse i slutet 

av 1910 där Telegrafverkets krav i huvudsak godtogs. Några nya avgifter för kabelledningarna 

skulle inte påföras och för de liggande inte längre än fram till 1920.126 Den 23:e februari 1911 

godkändes uppgörelsen av stadsfullmäktige och 15 års strid mellan Telegrafverket och staden 

avslutas. En liknande uppgörelse med det Allmänna bolaget beslutades strax därefter.127 Som 

Heimbürger tidigare konstaterat finns det en konflikt mellan Staten i form av Telegrafverket och 

staden i frågor kring vem som bör ha rätt att förlägga vad under gatorna samt om huruvida 

staden har rätt att ta betalt för detta. Konflikten är stor och pågår under en längre tid med till och 

med förslag på lagstiftning för att öka telegrafverkets mandat i frågan samt, som Heimbürger 

också konstaterat med en inblandning av Telegrafverket i frågor som inte primärt rör dem utan är 

en relation mellan staden och ett annat statligt verk i syfte att vinna fördelar.  

1918 års köpeavtal 

Telegrafverket och Allmänna bolaget presenterade 1918 ett nytt förslag om förvärv. Regeringens 

sonderade enligt Heimbürger inför förslaget om förvärv 1918 i riksdagen och fann att 

socialdemokraterna och liberalerna var för. Så också förstakammarhögern men inte högern i 

andra kammaren.128 Amiral Lindman som ledde högerpartiet argumenterade mot ett förvärv 

utifrån att det var för dyrt i förhållande till statens ansträngda finansiella situation.129 Regeringen 

ändrade därför betalningsvillkoren så att de kunde erläggas under en längre tid för att minska 

behovet av att nyttja lånemarkanden och det inte förrän 1922 vilket fick Lindman att förorda 

                                                 
123 1908, Stadsfullmäktiges protokoll 19 oktober s 838ff. 
124 Heimbürger, s. 189. 
125 Heimbürger, s. 189. 
126 Heimbürger, s. 190. 
127 Heimbürger, s. 191. 
128 Heimbürger, s. 215-216. 
129 Heimbürger, s. 216. 
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upplägget. Förslaget tillsändes riksdagen i maj 1918”.130 Den 5 juni 1918 förelåg i första 

kammaren statsutskottets utlåtande nr 196 med anledning av proposition nr 431 från den 10 maj 

om godkännande av avtal mellan Telegrafverket och Allmänna bolaget.   

 

Både i propositionen och i utskottets betänkande framhålls att det faktum att telegrafverket gör 

förluster i Stockholmsområdet på grund av konkurrensen med Allmänna bolaget och att 

konkurrensen försvårar en höjning av Telegrafverkets avgifter som bärande argument för 

förvärvet.131 Statsrådet Schotte, anför dels att staten bör äga telefonin av principiella skäl, ” […] 

telefonväsendet till sin natur bör vara statsmonopol”132 och ”Att staten skulle helt draga sig från 

Stockholmsrayonen och överlämna den uteslutande till det enskilda bolaget, kan ju icke komma i 

fråga. Landets huvudstad måste framförallt ha förbindelser med landets alla delar i övrigt”.133 

Statsrådet Schotte fortsätter med också nationalekonomiska argument. ”Ett dylikt dubbelnät är 

också nationalekonomiskt oriktigt”.134 Samt argument som har en mer tidstypisk prägel med 

anledning av det 1:a världskriget och den brist på material som förelåg. ”Genom den båda näten, 

sammanslagning komma en mängd dubbelabonnemang att avgå. Därigenom får telegrafverket en 

välbehövlig tillgång på reservledningar, apparater, stationsanordningar m.m.”.135 Ledamoten 

Stålberg, nationella partiet, delade statsrådets inställning även om han anför att han inte 

principiellt är för monopol i allmänhet, ”[…] men vad förliggande telefonfråga beträffar, anser jag 

att staten uteslutande, i likhet med vad som förekommit post och telegraf, bör handhavas 

densamma”.136  Ledamoten Johan Nilsson, socialdemokraterna, stödjer också statsrådet i att 

konkurrensen kanske behövdes tidigare under utbyggnadsfasen men inte nu. Förhållandet 

beskrivs som en ” […] nationalekonomisk förlust”.137 

 

Tydligt är att argumentationslinjerna är utvecklade sedan 1903. Fler och bredare argument anförs 

för förvärvet och det är argument som teoretiskt möter konkurrensargumentet genom anförandet 

av teorin om naturliga monopol, ekonomiska argument om att förvärvet inte alls är för dyrt förs 

fram både i dimensionen att det nuvarande läget är ett resursslöseri och att statens inkomster kan 

höjas efter förvärvet. Dessutom anförs ideologiska argument från socialdemokratiskt håll om att 

ett statligt monopol på område är att föredra. Argument som även – om än av andra skäl – har 

stöd från konservativt håll där man anser att staten har ett nationellt ansvar inom området. 
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Ledamoten Wrangel, nationella partiet, argumenterar mot förslaget med dels argumentet att priset 

är för högt men också för att konkurrensen i sig har en positiv effekt och borde värnas. ”Ser man 

på förhållandet i andra länder, kan man väl knappast underkänna betydelsen av denna 

konkurrens, ty ingenstädes är telefonväsendet jämförelsevis så utvecklat och så väl skött som i 

Sverige”.138 Ledamoten Knut Larsson, nationella partiet, argumenterar också mot förvärvet med 

att det är för dyrt och att det är pengar som i krigstid borde användas bättre. Och därtill i onödan 

då det ju finns fungerande telefon även i Stockholm. ”Att nu bevilja ett anslag på 47 miljoner 

kronor för ett ändamål, som icke är nödvändigt – ty allmänheten är nöjd med det som det är, kan 

jag icke vara med om”.139 Ledamoten Strömberg, socialdemokrat, instämmer i kritiken och anför 

att det i och för sig ur ett principiellt och nationalekonomiskt perspektiv är riktigt med affären 

men det är för dyrt och det är för dyrt att låna sådan belopp.140   

 

Ledamoten Trygger, nationella partiet, argumenterar för att i princip så är det så att staten är 

sämre än det privata bolaget på marknaden. ”Den enskilda driver ekonomiska företag bättre än 

staten”.141 och ”[…]staten har konkurrerat med det enskilda bolaget, och staten har förlorat på 

affären”.142 Trots detta anser Trygger att en inlösen kommer att ske – avtalet är ju framtaget av 

både det Allmänna bolaget och Telegrafverket som båda vill detta – och han anser att ekonomin i 

affären nog är bättre än vad de som är kritiska anför. Blanda annat lyfter han fram att bolaget har 

betydande tillgångar och att affären möjliggör att Telegrafverkets förluster i Stockholm kan 

bortarbetas.143 

 

I andra kammaren inleds debatten med att ledamoten Andersson i Skivarp, lantmannapartiet, 

anför, ”Här kan man se, hur en affär skötes, när det är statens affär, till skillnad mot ett enskilt 

företag […] Det ena går med 600 000 kronor i förlust, det andra, det enskilda, går med ganska 

stor vinst”.144 Därutöver anför ledamoten att det finns oklarheter i avtalet med anledning av att 

det inte tydligt visas hur tillstånden för förläggning i Stockholms stad kommer påverkas av 

affären. Statstrådet Schotte anför därefter samma argument som i första kammaren men med 

tillägget att en uppgörelse givetvis måste fattas med stadsfullmäktige. ”Emellertid är det all 

anledning antaga, att en uppgörelse under hand skall kunna träffas med Stockholms 

stadsfullmäktige”.145 
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Ledamoten Lübeck, Lantmanna- och borgarpartiet, anför att det är orimligt att Telegrafverkets 

förlustaffär i Stockholm ska lösas genom ett förvärv så att taxorna kan höjas. Därutöver 

argumenterar han för att konkurrensen i sig är bra. ”Allmänna bolaget med den utmärkta tekniska 

och ekonomisk skötsel, som det haft och har, har utan tvivel varit en kraftig sporre för 

utvecklingen av vårt rikstelefonnät”.146 Ledamoten Nylander, Lantmanna- och borgarpartiet, 

instämmer och anför ”det är ett fattigdomsbevis, att man kommer med det motivet, att man vill 

söka vinna ”[…] en ordnad ekonomi och för den skulle från statens sida söker bli av med en 

besvärlig konkurrent”.147 

 

En annan argumentationslinje väcks av ledamoten Magnusson i Skövde, Lantmanna- och 

borgarpartiet, som anför att det är fel att lägga pengarna på detta utan att det istället borde 

användas till att bygga ut telefonnätet i de delar av landet där det inte är så väl utbyggt.148 Han får 

motargument från ledamoten von Sneidern som anför att om man kan få Stockholmsnätet att 

inte gå med förlust kan det frigöra pengar till investeringar ute i landet.149 Samt av ledamoten 

Eriksson i Grängesberg, socialdemokraterna, som argumenterar för förvärvet med att det frigör 

material från Stockholm som kan användas ute i landet. ”varigenom växelbord, ledningar mm 

skulle frigöras och kunna flyttas ut till herr Magnussons trakt och även andra delar av landet med 

telefonapparater.”150  

 

Den andra kammaren bifaller utskottet och därmed propositionen och godkänner avtalet likväl 

att upplåning ska ske med röstsiffrorna 137-37.  

 

Huvudargumentet mot förvärvet är desamma som de varit sedan 1903. Dels det principiella 

argumentet att konkurrens är bra och dels det finansiella att förvärvet är för dyrt för staten. Såväl 

Heimbürger som Beckman, Helgesson och Skårfors har tidigare konstaterat detta. 

Argumentationen för förvärvet är utvecklad, vilket också Skårfors och Helgesson tidigare 

konstaterat med att förutom att telefonin är att betrakta som naturligt monopol och att det är 

nationalekonomiskt bättre med en operatör också dels ett tydligt statsfinansiellt perspektiv där 

telegrafverkets förlust i Stockholm blir ett argument för förvärvet samt materialbristfrågan. Till 

detta bör läggas den ideologiska dimensionen där en socialdemokratisk linje om fördelar med 

monopol kombinerat med en mer konservativ argumentation om nationens intresse båda landar i 

argumentation för förvärvet. Frågan kring materialbrist får betraktas som tidsunik och extern 

                                                 
146 1918, 2:a kammarens protokoll nr 69, s. 14. 
147 1918, 2:a kammarens protokoll nr 69, s. 21. 
148 1918, 2:a kammarens protokoll nr 69, s. 23f. 
149 1918, 2:a kammarens protokoll nr 69, s. 34. 
150 1918, 2:a kammarens protokoll nr 69, s. 35. 
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med anledning av kriget i Europa och används, vilket Skårfors och Helgesson lyfter fram, för ett 

förvärv. 

 

Beckman pekar på att det var fem huvudsakliga argumentationslinjer för förvärvet under tiden 

från 1902 till 1918. För det första möjligheten till enhetliga nationella taxor, i och med att staten 

ansvarade för post och telegraf anfördes det som naturligt att även telefoni skulle vara statligt. 

För det andra tekniska skäl i och med att Stockholm stad inte lät aktörerna gräva ned ledningarna 

så länge de inte löste samtrafiken. De tre sista argumenten var ekonomiska. Det skulle bli bättre 

privatekonomiskt för abonnenterna som inte behövde ha flera telefoner, för staten som kunde 

utnyttja skalfördelar och nationalekonomiskt då telefonin kunde betraktats som ett naturligt 

monopol.151 Argumenten mot förvärvet var i huvudsak att det skulle vara dyrt för statskassan och 

att staten inte borde syssla med denna typ av näringsverksamhet. Det statsekonomiska 

argumentet vägde tyngts och det ideologiska argumentet om huruvida staten borde ägna sig åt 

verksamheten eller inte vägde tyngre i tidigare riksdagar än senare. 

 

Skillnaden i argumentationen 1918 menar Skårfors var att då kunde de som önskade ett förvärv 

lägga till att kriget skapat en brist på material för telefonanläggningar och att det därmed skulle 

vara ekonomiskt osunt att binda kapital och material som skulle kunna användas effektivare. 

Dessutom var det från ett statsfinansiellt perspektiv dåligt med konkurrensen då telegrafverkets 

telefoni i Stockholm gått med underskott sedan 1914. Förespråkarna lyfte enligt Skårfors fram 

dels argumentationen kring naturliga monopol men också en form av rättviseargument utifrån ett 

nationellt perspektiv där det anfördes att det inte var rättvist att Stockholmarna tack vare den 

lokala konkurrensen skulle kunna ha fördelaktigare priser på telefoni. Motståndarna menade 

liksom tidigare att priset var för högt samt att konkurrens var bra i sig. Det mer ideologiska 

argumentet lyftes enligt Skårfors fram av andrakammarhögern medan prisargumentet återfanns 

inom såväl Högern som Liberalerna och Socialdemokraterna.152  

 

Helgesson lyfter också i övrigt det faktum att Telegrafverket redan från 1913 gått med förlust i 

Stockholm och att det allmänna bolaget i och för sig visat positivt resultat 1917 men ändå 

hemställt om tillåtelse av staden att höja avgifterna inför 1918.153 Båda parter var således inför 

1918 i ett pressat ekonomiskt läge. Den nya koalitionsregeringen mellan socialdemokrater och 

liberaler som tillträdde 1917 gav också enligt Helgesson genom statsrådet Schotte telegrafverket i 

uppdrag att undersöka hur tarifferna kunde höjas.154 Möjligheten genom förvärvet att dels 

minimera slöseriet som dubbla ledningar avseende material innebar men också att genom 

                                                 
151 Beckman, s. 47-48. 
152 Skårfors, s. 50-51 
153 Helgesson, s. 216. 
154 Helgesson, s. 216-217. 
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förvärvet genomföra omstruktureringar och prishöjningar som skulle gynna statskassan lyfter 

Helgesson sedan också fram som bärande argument i debatten inför förvärvet 1918 vid sidan av 

huvudargumenten som hela tiden kretsat kring å ena sidan det naturliga med ett monopol inom 

området å ena sidan och konkurrensens positiva kraft å den andra sidan.155  

 

Oppositionen mot förslaget 1918 förekom enligt Heimbürger i huvudsak endast i 

högertidningarna i Stockholm”156 Argumenten mot var dels fortsatt principiella då man inte ville 

ha en utvidgning av statens affärsverksamhet och att ett borttagande av konkurrensen över tid 

skulle försämra kvalitén. Därutöver ekonomisk i meningen att allmänheten skulle lida genom 

högre avgifter och staten genom ökad belåning i ett statsfinansiellt ansträngt läge.157  

 

Bolagets intresse av affären 

Det framgår inte av de studerade protokollen varför det Allmänna bolaget önskade bli köpta av 

telegrafverket 1903, 1904 eller 1906 men troligt är att ägarna såg möjligheten till en god affär. 

1918 var dock situationen i delar en annan då det inte bara var i Stockholm som samarbetet 

mellan LM Ericson och Stockholms Allmänna Telefonbolag var av betydelse. Som redogörs för i 

den officiella Ericssonkrönikan skriven av Tony Andersson och Johan Meurling samarbetade LM 

Ericsson och Stockholms Allmänna Telefonbolag i den växande globala marknaden för telefoni 

och genom ett antal dotterbolag till Stockholms Allmänna Telefonbolag som bedrev denna 

utländska verksamhet. Stockholms Allmänna Telefonbolag behövde LM Ericssons teknik och 

LM Ericsson Stockholms Allmänna Telefonbolags organisation för försäljning.158 Bolaget hade 

under de första åren på 1900-talet engagerat sig utomlands och genom förvärv av en tredjedel av 

aktierna i LM Ericsson samt som entreprenör utfört anläggningar i Moskva och Warszawa åt 

Svensk-Dansk-Ryska telefonbolaget respektive Telefonaktiebolaget Cedergren där i det senare 

Allmänna bolaget också var majoritetsägare. 159 1918 började LM Ericssons konkurrenter på den 

globala marknaden erbjuda automatiserade system. För att LM Ericsson skulle kunna utveckla 

liknande lösningar behövdes kapital. Ett kapital som fanns i Stockholms Allmänna Telefonbolag 

dotterbolag AB Stockholmstelefon.160 ”I juli 1918 gjordes två transaktioner. LM Ericsson gick 

samman med Stockholms Allmänna Telefonbolag i ett nytt bolag som fick namnet Allmänna 

                                                 
155 Helgesson, s. 226-228. 
156 Heimbürger, s. 220. 
157 Heimbürger, s. 220. 
158 Meurling J och Jeans R (2000) Ericssonkrönika 125 år av telekommunikation, s. 84. 
159 Heimbürger, s. 179. 
160 Meurling J och Jeans R, s. 84. 
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Telefon AB LM Ericsson och med regeringens godkännande övertog Telegrafverket 

telefondriften från AB Stockholmstelefon”. 161 Ägarna till allmänna bolaget hade således ett skäl 

till affären – nämligen att de behövde frigöra kapaital för att utveckla en annan del av 

verksamheten. De avslutade i och med affären den delen av verksamheten som sysslade med 

telefonidrift för att frigöra kapital för en annan del av företaget, en del som de sedan kom att bli 

internationellt ledande i samt också nationellt dominerande igenom ett sedermera långt 

sammarbete med Telegrafverket och dess efterträdare Televerket, numera Telia. 

Sammanfattning och avslutande diskussion 

Huvudargumenten i debatten 1903 för ett förvärv är att telefonin är ett naturligt monopol. 

Huvudargumentet mot är att konkurrensen är bra för utvecklingen och att förvärvet är dyrt. 

Redan från början finns det med argument för ett förvärv som baserar sig på det bristande 

luftutrymmet i Stockholm och kopplat till detta kraven på markförläggning. De har dock i 

riksdagdebatten i huvudsak en teknisk vinkel.  

 

Liksom 1903 kretsar debatten 1904 kring huvudargumenten mot förvärvet vilket är 

konkurrensens positiva inverkan på utveckling samt kring kostnaderna för förslaget. Argumentet 

för förvärvet är i huvudsak att telefonin bör vara att betrakta som ett naturligt monopol. 

 

1906 är huvudargumentet mot är liksom tidigare att förvärvet är dyrt och förstör konkurrensen. 

Som ett nytt argument mot förvärvet förs in att frågan kring telefonin i Stockholm bör betraktas 

som en lokal fråga och inte en nationell. Huvudargumenten för förvärvet är dels att detta är att 

betrakta som ett naturligt monopol men också nationalekonomiska och – ur Telegrafverkets och 

därmed statens perspektiv – företagsekonomiska argument. 

 

1913 följer argumentationslinjerna tidigare mönster där de som är för förvärvet argumenterar för 

att det vore bra då telefoni är att betrakta som naturligt monopol medan de som är emot lyfter 

fram kostnaderna för ett förvärv samt att detta inte är en nationell utan en lokal fråga. För första 

gången lyfts frågan om lagstiftning för att tvinga fram ett monopol på området. Argumentationen 

för ett monopol har en tydlig ideologisk – socialistisk – grund. 

 

1918 är huvudargumentet mot förvärvet desamma som de varit sedan 1903. Dels det principiella 

argumentet att konkurrens är bra och dels det finansiella att förvärvet är för dyrt för staten. 

Argumentationen för förvärvet är utvecklad, med att förutom att telefonin är att betrakta som 
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naturligt monopol och att det är nationalekonomiskt bättre med en operatör också dels ett tydligt 

statsfinansiellt perspektiv där telegrafverkets förlust i Stockholm blir ett argument för förvärvet 

samt materialbristfrågan. Frågan kring materialbrist får betraktas som tidsunik och extern med 

anledning av kriget i Europa. Argumentationen för förvärvet har därmed tydligt utvecklats och 

fått fler dimensioner än 1903 medan argumentationen mot förvärvet i huvudsak kvarstår som 

desamma. 

 

Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på den nationella debatten och perspektivet är 

nationellt, ekonomiskt och till viss del tekniskt. Heimbürger redogör redan i Telegrafverkets skrift 

från 1931 i detalj kring de spänningar som finns mellan det nationella intresset och Stockholms 

stads intresse. Den spänningen bör ses utifrån de olika principiella ståndpunkter som de olika 

debattörerna intar och i det ljuset är de inte bara tekniska utan också i allra högsta grad politiska. 

Konkurrensen anförs i Stadsfullmäktige som bra ur ett ideologiskt perspektiv men också ur ett 

fiskalt. Stockholm stad har skatteintäkter från det allmänna bolaget men inte från statliga 

telegrafverket. Dessutom framkommer tydligt att det finns en misstro mot statsmaktens agerande 

i Stockholms stadsfullmäktige – på goda grunder kan anföras med tanke på Telegrafverkets 

agerande både avseende förslaget till lagstiftning samt hur Telegrafverket agerar när andra statliga 

verk har affärer med staden.  

 

Debatten förs under hela den studerade tiden både med ekonomiska och ideologiska argument. 

En avtrappning av de ideologiska argumenten i linje med vad Kaijser (red.) anför kan inte 

konstateras under den studerade tiden. De mer tekniska argumenten för ett förvärv återfinns 

dock under hela debatten och i och med att monopolet upprättas kan det antas att diskussionen 

kring telefonins vidare utveckling i huvudsak blir teknisk till sin natur. 

Sammanfattande resultat 

Vilka var då de främsta argumenten för respektive mot skapandet av monopolet? 

Huvudargumentet mot monopolet vara under hela den studerade tiden konkurrensens positiva 

kraft. Om Telegrafverket skulle förvärva det Allmänna bolaget skulle konkurrensen försvinna 

vilket, anfördes det, skulle vara dåligt. Därtill tillkom argumentet att ett förvärv skulle vara för 

dyrt för staten. De främsta argumenten för förvärvet var från början att telefonin borde betraktas 

som ett naturligt monopol, det var onödigt med konkurrens. Teorin om naturliga monopol stod 

mot teorin om konkurrenens skapande och utvecklande kraft och debatten fördes i huvudsak 

inom samma politiska gruppering. Argumentet för förvärvet utvecklades under de studerade åren 

till att också utveckla en nationalekonomisk dimension och senare en statsfinansiell, 
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telegrafverket gick ju med förlust i Stockholm, samt en knapphetsdimension då kriget i Europa 

medförde en materialbrist. Dessutom ökade under den studerade tiden det politiska, socialistiska, 

argumentationen kring fördelarna med monopol i och med att Socialdemokraternas inflytande i 

riksdagen ökade under perioden samtidigt som de konservativas inflytande minskade. Debatten 

fördes i slutet av den studerade tiden snarare mellan etablerade partier än inom lösare 

partigrupperingar. Ideologiska och politiska konfliktlinjer framträder tydligare i ljuset av 

partiväsendets framväxt.  

 

Från Telegrafverkets sida var förslaget om förvärv troligen ett strategiskt beslut redan 1902, de 

önskade ett monopol för att kunna konsolidera sin verksamhet. Förutsättningarna för att ett 

sådant beslut skulle vinna gehör i riksdagen krävde dock att omvärldsfaktorer såsom ett minskat 

inflytande för de krafter som principiellt var för konkurrens och ett ökat inflytande från liberaler 

och socialdemokraterna. I det perspektivet var beslutet beroende av den utveckling som skedde i 

samhället under den studerade tiden, en följd av utvecklingen än ett strategiskt beslut. 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan det nationella och lokala perspektivet. Huvudargumentation är 

densamma med argument för och emot konkurrens samt i frågor kring naturliga monopol – och 

vem som i så fall är att föredra, staten eller ett privat företag. I den senare delen har den lokal 

debatten en unik dimension då den också speglar en maktkamp mellan den nationella nivån och 

den lokala. Det är också stadens krav på samtrafik som är den utlösande faktorn bakom den långa 

diskussionen kring förvärvet. Stadens perspektiv avseende hur telefonin fysiskt bör ordnas i 

Stockholms allmänna miljö får tydliga nationella implikationer. På samma sätt som staden har 

fiskala skäl till att upprätthålla konkurrensen får staten efter 1914 finansiella skäl för att 

monopolisera verksamhet i och med att rikstelefon, Telegrafverkets telefonidel i Stockholm, då 

börjar gå med förslust och ett förärv ses som en förutsättning för att sedan kunna organisera 

verksamheten mer optimalt och också höja avgifterna och därmed de statliga intäkterna från 

verksamheten. 

Avslutande reflektion och vidare forskning 

Hur argumentation utvecklas under tid är intressant och det blir tydligt att argumentationen för 

förvärvet utvecklas under perioden. Fler och bredare argument anförs för förvärvet och det är 

argument som teoretiskt möter konkurrensargumentet genom anförandet av teorin om naturliga 

monopol, ekonomiska argument om att förvärvet inte alls är för dyrt förs fram både i 

dimensionen att det nuvarande läget är ett resursslöseri och att statens inkomster kan höjas efter 
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förvärvet. Dessutom anförs ideologiska argument både från socialdemokrater och från högern 

om att ett statligt monopol på område är att föredra. Argumenten mot förvärvet är i stort sett 

oförändrade under den studerade tiden.  Denna uppsats begränsas till att studera protokoll och 

yttrande, en vidare studie av var argumentationen också fördes – företrädes i Svenska tidningar 

under den studerade tiden – skulle naturligt bredda studien ytterligare.  

 

Det är tydligt att det finns en lokal och en nationell agenda i debatten där Stockholms 

stadsfullmäktige inte önskar att staten genom Telegrafverket förvärvar det Allmänna bolaget. 

Konflikten har en ren fiskal dimension men är också en fråga om makt där huvudstadens 

politiker önskar ett större inflytande över vad som sker inom dess geografiska område än vad 

staten genom Telegrafverket vill ge dem. Vidare forskning – och jämförande studier – kring 

andra konflikter kopplade till tekniska system mellan det lokala och det nationella, exempelvis 

järnväg, telegraf och elförsörjning skulle kunna ytterligare belysa denna dimension.  Huruvida den 

geografiska avgränsningen nationen Sverige är en relevant grund för ett monopol, naturligt eller 

ej, kan diskuteras och med tanke på hur den europeiska telemarknaden – efter den mobila 

telefonins intåg – både innehåller globala som lokala aktörer vid sidan av de gamla nationella, nu 

ofta privatiserade monopolföretagen. Hur den europeiska telekommarknaden ska organisera i 

framtiden är i högsta grad en aktuell fråga och en fråga som också är av betydelse i regulatorisk 

mening. Dock inte i Sveriges riksdag så mycket som i EU. Den geografiska dimensionen har 

förändrats. En jämförande studie kring hur utvecklingen av telefonin förevarit i andra länder 

skulle kunna ge en ytterligare dimension – också till det regulatoriska arbetet. Klart är att den 

konkurrens som fanns i Stockholm under etablerandet av den nya tekniken – telefonin – i Sverige 

gjorde att Stockholm var den stad som hade flest telefoner i Europa redan 1885 hade störst antal 

telefoner i Europa både i relation till folkmängd och räknat i antal apparater.162 
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