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Erik Dahmén (1916–2005)*

Den svenska ekonomins Kassandra
Erik Dahmén blev tillförordnad chef för IUI i oktober 
 när Ingvar Svennilson åtog sig ett FN-uppdrag i 
Genève för en stor studie av Europas ekonomiska tillväxt 
(Svennilson ). Dahmén hade arbetat på IUI sedan 
, men hans period som institutets ledare varade bara 
ett år innan Marcus Wallenberg handplockade honom till 
Stockholms Enskilda Bank som sin personlige rådgivare. 

Det var Svennilson som på rekommendation av Erik 
Lindahl hade rekryterat Dahmén till IUI efter att denne skrivit licentiatavhand-
ling i nationalekonomi för Johan Åkerman i Lund. Även doktorsavhandlingen, 
Svensk industriell företagarverksamhet: kausalanalys av den industriella utvecklingen 
–, presenterades i Lund () och var ett banbrytande arbete som fi ck 
stor medial uppmärksamhet. Avhandlingen var frukten av Dahméns grundforsk-
ning vid IUI och lyfte fram mellankrigstidens industriella produktionsomvandling 
inom företag samt genom företagsbildning och företagsdöd. Den innehöll bland 
annat en -sidig tabellbilaga som institutets assistenter och räknebiträden hade 
hjälpt till med att ta fram. 

Avhandlingen uppmärksammades internationellt med en positiv recension 
med avslutningen ”this remarkable book” signerad Alexander Gerschenkron i 
Review of Economics and Statistics. Avhandlingen blev också – förmodligen där-
för – översatt till engelska genom American Economic Associations försorg. Den 

* Ett stort tack till Rolf Henriksson för utförliga kommentarer och detaljerad information.
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utkom dock först . Som chef på IUI betonade Dahmén långsiktighet, både i 
själva forskningsarbetet och genom en inriktning mot frågor om det industriella 
framåtskridandet på längre sikt. 

Erik Dahmén föddes i Halmstad . Fadern var lektor och modern folk-
skollärarinna. Med siktet inställt på att bli diplomat började Erik på juristutbild-
ningen i Lund. Men i stället blev det ekonomi och den nyss införda examenstiteln 
pol.mag. (). Undervisningen i nationalekonomi leddes av den idérike dåva-
rande docenten Johan Åkerman. När Dahmén hösten  tenterade tvåbetygs-
kursen i nationalekonomi för Åkerman föreslog denne – inspirerad av Friedrich 
Hayeks konjunkturteori – att Dahmén skulle inrikta sig på felinvesteringar. Dah-
mén tog sig an detta problem, men snart mer i Joseph Schumpeters anda med 
entreprenören som nyckelfi gur. Enligt Dahméns slutsatser är felinvesteringar lika 
viktiga för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som för de kortsiktiga kon-
junktursvängningarna. Därmed nådde Dahmén fram till begreppet utvecklings-
block, vilka uppstår när investeringar i olika branscher kompletterar varandra så 
att deras industriella potential kan utnyttjas till fullo. Åtminstone i Sverige har 
begreppet blivit bestående och används fortfarande vid klusteranalyser av investe-
ringars långsiktiga interdependens. 

Efter disputationen  utsågs Dahmén till docent vid Stockholms Högskola 
och året därefter även vid Handelshögskolan i Stockholm. Vid Handelshögskolan 
blev han också  professor i nationalekonomi med inriktning mot ekonomisk 
och social historia. Minst lika betydelsefull som den akademiska kommandohöj-
den blev Dahméns position som ekonomisk rådgivare åt Marcus Wallenberg på 
Stockholms Enskilda Bank. Eftersom Marcus Wallenberg satt ordförande i IUI:s 
styrelse – fortlöpte Dahméns infl ytande över institutet även under den-
na period. Nu började Dahmén allt mer att inrikta sig mot penning- och kredit-
väsende. Boken Kapitalbildningsproblemet: några samhällsekonomiska synpunkter 
utkom  och behandlar industrins fi nansiering utifrån begrepp som sparande, 
infl ation och investeringskvot. 

I början av -talet fi ck Dahmén en fastare anknytning till IUI eftersom 
institutet under Lars Nabseths chefskap hade satt igång ett projekt för att uppda-
tera den empiriska analysen i Dahméns doktorsavhandling. Det blev Gunnar Du 
Rietz som fi ck äran att förvalta och förmera arvet efter Dahmén, vilket resulte-
rade i två böcker (varav en doktorsavhandling) och en artikel i Journal of Political 
Economy. Även Gunnar Eliasson (institutets chef –) var inspirerad av 
Dahmén och ansträngde sig för att hålla dennes forskningsinriktning vid liv. An-
nars är kanske Klas Eklund den ekonom som har hållit Dahmén högst. Eklund 
skrev sin licentiatavhandling på Handelshögskolan för Dahmén och publicerade 
 det frejdiga porträttet ”Det våras för Dahmén” om sin handledare, som 
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då vid  gick i pension. Dahméns perspektiv på den ekonomiska utvecklingen 
framträder också i betänkandet från den produktivitetsdelegation där Eklund i 
början av -talet var ordförande. I en av noterna lyfts Dahmén fram som en 
svensk efterföljare till Schumpeter. 

Att Dahmén, som Jan Wallander beskriver honom i denna volym, var en lit-
terär och inte en matematisk ekonom var både en svaghet och en styrka. I takt 
med nationalekonomins snabba matematisering innebar detta ett krympande ut-
rymme i internationella sammanhang. Å andra sidan fl addrade Dahmén aldrig 
omkring efter de skiftande teoretiska trenderna utan borrade sig tålmodigt djupa-
re ner i de frågor som han ansåg vara avgörande för näringslivets utveckling. Mot 
formella makromodeller var han kritisk. Avgörande historiska och institutionella 
aspekter gick förlorade i de teoretiska abstraktionerna och mikrofundamenten 
var som regel frånvarande. Som ledamot av Vitterhetsakademien kunde Dahmén 
samarbeta med humanister på ett sätt som många traditionella och mer ”fyrkan-
tiga” nationalekonomer nog hade haft svårt för.

Även som samhällsdebattör gjorde Dahmén stort väsen av sig. Han var den 
förste ekonomen i Sverige som slog larm om miljökostnader. Boken Sätt pris på 
miljön () lyfter fram den miljöförstöring som industrialiseringen och pri-
vatbilismen gett upphov till. Dahmén förespråkade avgifter och förkastade reg-
leringar som lösning på miljöproblemen. När detta skrivs framstår boken som 
utomordentligt framsynt, men när den kom ut var det få svenskar som förstod att 
ta den på riktigt allvar. Ett särskilt uppsving som samhällsdebattör fi ck Dahmén 
när han med stor men välriktad pessimism lyckades förutspå den strukturkris 
som Sveriges industri hamnade i på -talet. Redan innan spådomen slog in 
utnämnde Gunnar Sträng, vid en budgetdebatt i Nationalekonomiska förening-
en, Dahmén till den svenska ekonomins Kassandra – den Trojanska skönhet som 
av Apollon fi ck gåvan att se in i framtiden men också förbannelsen att aldrig bli 
trodd.

På senare år har vi fått uppleva en ny våg av Dahméns idéer. År  belöna-
des Dahmén med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj. 
Åren före och efter hans bortgång  uppmärksammades den vetenskapliga 
gärningen i två böcker sammanställda av Dan Johansson och Nils Karlson: Den 
svenska tillväxtskolan () och Erik Dahmén och det industriella företagandet 
(). Med anledning av Dahméns -årsdag  gav IUI ut en samlingsvolym 
sammanställd av Bo Carlsson och Rolf Henriksson. Samlingsvolymen beskriver 
och ger en bakgrund till licentiat- och doktorsavhandlingen, dokumenterar hur 
teserna mottogs av ekonomkåren, samt innehåller två uppsatser av Dahmén som 
på senare år återvänder till sina tidiga idéer. Att en sådan publikation fi nns till 
hands är viktigt – än i dag fi nns det goda anledningar att läsa Dahmén. 
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Jonas Nordenson (1920–1976)*

Med briljans vidare till näringslivet
Den  januari  efterträdde Jonas Nordenson Erik 
Dahmén som tillförordnad chef för IUI. Nordenson var 
 år gammal och hade arbetat på institutet sedan . 
Den  oktober  blev han ordinarie chef (direktör) 
efter det att Ingvar Svennilson i september blivit kallad 
till Lars Hiertas professur i nationalekonomi med fi nans-
vetenskap vid Stockholms Högskola. Nordenson gjorde 
en viktig arbetsinsats i en särskilt tillkallad utrednings-

grupp för den andra långtidsutredningen –. IUI var från början djupt 
involverat i långtidsutredningarna och Ingvar Svennilson hade tidigare lett arbe-
tet med den första av dem (Åberg ). Nordenson var därefter ledamot av det 
gemensamma utskottet för nordiskt ekonomiskt samarbete, nationalbudgetdele-
gationen, tulltaxekommittén samt jordbrukspriskommittén. Han satt även ord-
förande i en kommitté tillsatt av OEEC (nuvarande OECD) med uppgift att 
studera fi nansieringen av de omfattande investeringar som förutsågs i Marshall-
hjälpens kölvatten.

Efter två år som chef gick Nordenson vidare till näringslivet. Hans efterträdare 
Jan Wallander beskriver honom som den mest briljanta person som han träff at. 
En annan av medarbetarna vid IUI, Willem Peppler, beskriver Nordenson som en 
eminent begåvning, en utomordentlig ledare och en stimulerande chef. 

Direkt efter studentexamen på Södra Latin i Stockholm  skyndade 
Nordenson vidare till Uppsala universitet. Han var aktiv i studentkåren och 
tog en pol.mag.  och en fi l.lic. . Under studieåren blev han även re-
servoffi  cer (löjtnant i pansartrupperna). I fl era beskrivningar framstår den unge 
Nordenson som intelligent och brådmogen. Bland hans vänner fanns professo-
rerna Erik Lundberg och Ingvar Svennilson. För en fortsatt vetenskaplig karriär 
tycks Nordenson dock ha varit alltför självkritisk och rastlös. Höga krav från 
fadern Harald (som var docent, industriledare och riksdagsledamot) var nog en 
hämmande faktor. Även modern Clare hade en hög ställning i samhället som 
ordförande för svenska Röda korset.

Sedan Nordenson lämnat IUI  verkade han de följande tio åren i Gräng-
esbergskoncernen där LKAB ännu ingick. Koncernchefen Erland Waldenström 
hade varit nära knuten till IUI – och skulle dessutom återkomma som 
institutets styrelseordförande på -talet (Douhan ). Nordensons bidrag 

foto: saf:s arkiv
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blev det långsiktiga tänkandet kring marknadsutveckling och marknadsbedöm-
ning. Som försäljningschef förutsåg han tidigt den kommande omstrukturering-
en mot högvärdiga malmer och mer förädlade produkter. När LKAB blev helt 
förstatligat  blev Nordenson chef för det nya företaget AB Malmexport med 
ansvar för malmförsäljningen från både Gränges och LKAB. 

År  blev Jonas Nordenson chef för Sveriges Allmänna Exportförening. 
Han omvandlade den traditionstyngda föreningen till en modern serviceinrik-
tad organisation innan dess uppgifter vid -talets slut övertogs av staten. Vid 
denna tidpunkt blev Nordenson chef för Svenska Bankföreningen, en post han 
stannade på fram till sin hastiga bortgång , orsakad av en blodkärlsbristning 
i samband med en trivial förkylning. 

Nordenson hann – med en kort sejour i riksdagen för Högerpartiet, 
på faderns gamla plats i första kammaren. Samtidigt var han Nationalekonomis-
ka föreningens vice ordförande (–) och innehade en rad styrelseuppdrag, 
bland annat för Sida.

Till Nordensons intressen hörde konst, teater och musik. Han satt i Kungliga 
Operans styrelse och var ordförande för Drottningholmsteaterns vänner. Han 
trivdes också på sjön. Den egna segelbåten tycks ha varit en tillfl yktsort från en 
på många sätt orolig och krävande tillvaro. 
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Författarpresentation
Henrik Jordahl är docent i nationalekonomi och forskare vid IFN. För en fylli-
gare presentation hänvisas till kapitel  i denna volym. 


