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Abstract in english  

At the outbreak of World War Two Sweden's government launched a widespread and             

deep going administrative system aimed at successfully providing the populace with           

enough food and fuel to last through the crisis. The main part of this system was a                 

allcompassing rationing system that rationed most foods. The system itself originated           

from the central government and was very top-down focused with centralised           

instructions and command. To explore the topic I have chosen Vaxjö municipality            

1939-1945 as a case study. What effect did the central detailplaning och the wartime              

regulatory system have on the local level? The formal meeting documents of the war              

time crisis board of Växjö are studied in detail and compared to the theory of looking at                 

the local, municipal, level as a part of the central government and not as a separate                

entity.  

 

The examination concludes that the central governing of the system was very rigid and              

in fact deeply top-down oriented leaving little room for local initiatives. Thus the Växjö              

municipality wartime crisis board can be described better as a part of the central              

governing during the crisis than as a seperate entity.  

 

Sammanfattning 

I samband med Andra Världskrigets utbrott sjösattes i Sverige en större kontroll- och             

planeringsapparat av ekonomin i syfte att säkra befolkningens överlevnad. En del av            

denna apparat var ett omfattande ransoneringssystem som successivt kom att omfatta           

det mesta av livsmedel och bränsle och som fick stor påverkan på boende i riket. Denna                

kristidsorganisation utgick till stor del från ett antal statliga organ vars förlängda arm             

ute i kommunerna utgjordes av kristidsnämnder. Syftet med denna uppsats är att            

undersöka vilket genomslag den centralt styrda kristidsförvaltningen fick på den lokala           

administrativa nivån och dess kristidsnämnder. Jag undersöker specifikt och i detalj           

Växjö kristidsnämnds arbete 1939-1945. Som källor används formella mötesprotokoll         

och inkomna skrivelser. Teorin om den kommunala nivån som en förlängd arm av             

staten snarare än en separat agerande enhet testas i fallet Växjö kristidsnämnd under             

Andra Världskriget. 
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Undersökningen visar att centralstyrningen var omfattande och även gällde för Växjö.           

Kristidsnämnden i Växjö kan bäst beskrivas som en del av den centrala            

kristidsförvaltningen och inte som ett separat lokalt organ. 

 

 

Inledning 

 

Problem 

Idag lever en stor majoritet av svenskarna i stort ekonomiskt överflöd och enligt             

Statistiska centralbyrån har andelen av vår inkomst som vi lägger på mat och             

restaurangbesök halverats sedan 1950-talet. Övervikt och fetma är ett stort          

hälsoproblem som kostar samhället mycket pengar. Som boende i Sverige har vi stora             

personliga friheter skyddade i lag och möjligheter att förverkliga oss själva.           

Globalisering och teknikutveckling har gjort att många lyxvaror bara är några “klick”            

bort innan de levereras till våra dörrar och vi kan enkelt resa runt i Europa utan visum.                 

Konsumtion finns tillgängligt i överflöd till låga priser. 

 

Under Första Världskriget skärmades Sverige snabbt av från den internationella          

ekonomin. Bristen på livsmedel eskalerade snabbt på grund av det stora           
1

importberoendet och 1916 tillsattes en folkhushållningskommission för att försöka         

avhjälpa bristerna i livsmedelsförsörjningen. Många skrupelfria individer kunde göra sig          

stora pengar på svarta börsen samtidigt som fattigdom och svält spred sig.            

Försörjningsläget var prekärt vid flera tillfällen. Detta kulminerade i 1917 års           
2

hungerupplopp på flera platser runt om i landet som fick långtgående politiska            

konsekvenser.   
3

 

Under 1930-talet skärptes spänningarna i Europa. Vis av erfarenheterna från det           

offentligas misslyckande att säkerställa livsmedelsförsörjningen under Första       

Världskriget stod staten betydligt bättre förberedd för kris i slutet av 1930-talet. Detta             

innebar att man i samband med krigsutbrottet 1939 direkt kunde sjösätta en omfattande             

kristidsförvaltning i Sverige som i detalj kom att reglera det mesta vad rörde livsmedel              

1 Hedenborg, Susanne & Kvarnström, Lars (2018). Det svenska samhället 1720-2014. Böndernas och 
arbetarnas tid. s. 224 
2 Gustafsson, Harald (2007). Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. s.226 
3 Hedenborg & Kvarnström (2018) s. 225 
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och bränsle. Folkhushållningen under Andra Världskriget kom att innebära att en           

omfattande central byråkrati byggdes upp och kan i det närmaste beskrivas som en             

direkt planhushållning genomförd från centralt, det vill säga statligt, håll.   
4

 

Jag vill med denna uppsats se hur den centrala nivån av kristidsförvaltningen påverkade             

den lokala nivån. Går det att förklara utfallet inom ramen för rådande teoribildning             

kring hur vi kan se på kommuner? För detta ändamål har jag valt att i detalj undersöka                 

kristidsnämnden i Växjö kommun under Andra Världskriget. Förhoppningen är att          

kunna bidra till kunskapen avseende relationen mellan den lokala och centrala nivån            

inom den svenska kristidsförvaltningen genom att studera den lokala         

kristidsförvaltningen i Växjö. 

 

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka förhållandet mellan kristidsnämnden i          

Växjö och den statliga nivån av kristidsförvaltningen 1939-1945. 

 

 

Undersökningsfrågor 

Jag vill med denna undersökning klarlägga hur arbetet i Växjö Kristidsnämnd           

organiserades och genomfördes 1939-1945 samt hur styrningen från den centrala          

kristidsförvaltningen fick genomslag lokalt för Växjö Kristidsnämnd. 

 

För att kunna svara på dessa har jag valt att i sin tur dela in undersökningen i följande,                  

mer specifika, undersökningsfrågor för tiden 1939-1945: 

 

Vilket genomslag fick centrala direktiv? 

Vilka lokala initiativ togs? 

Hur bedrevs arbetet? 

Vem bedrev arbetet? 

Vilka förändringar skedde över tid i nämndens arbete? 

Varifrån fick kristidsnämnden sina skrivelser? 

 

 

4 Hedenborg & Kvarnström (2018) s. 293 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Undersökningen tar avstamp i att det går förstå hur en organisation, i det här fallet               

Sveriges kristidsförvaltning, styrs genom att titta på den från ett strukturellt perspektiv.            

Det strukturella perspektivet vilar på några antaganden varav huvudantagandet är att           

“Organisationer existerar för att man skall kunna uppnå uppställda mål.”          
5

Organisationer utformas för att uppnå maximal effektivitet, i det här fallet en så optimal              

kristidsförvaltning som möjligt, och genom en hierarki av ämbeten kan en struktur för             

att främja det målet uppnås. Med fokus på vertikal samordning baserad på formell             

makt, i vårt fall att ju längre bort vi kommer ifrån den lokala nivån desto mer makt, kan                  

effektiva planerings- och kontrollsystem få önskad hög effekt. Den högsta nivån sätter            
6

målsättningar som successivt bryts ned och när vi väl kommer längst ut på linjen, i vårt                

fall till kristidsnämnderna, finns inte särskilt stora möjligheter att påverka hur målen            

ska uppnås utan det handlar mest om att effektuera beslut tagna högre upp. Jag tycker               

tydligt att detta perspektivet har stöd i Fribergs avhandling och då den avhandlingen är              

den viktigaste tidigare forskningen för denna undersöknings vidkommande så är          

antagande av ett strukturellt perspektiv mest naturligt under den vidare diskussionen. 

 

Inom de idémässiga rötterna för hur man kan se på kommuner finns det framförallt fyra               

idealtyper, eller renodlingar, av hur en kommun kan beskrivas. De fyra olika typerna av              
7

kommuner är gemenskapskommunen, statsorganismkommunen, kontraktskommunen     

och förvaltningskommunen. Dessa fyra synsätt rör sig längs två axlar. Dessa två axlar             
8

utgörs av graden av självständighet respektive organisk eller mekanisk samhällssyn.          

Sammanfattningsvis kan vi rita en fyrfältare med dessa fyra olika synsätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bolman, Lee G & Deal, Terrence E (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 3:e upplagan. 
s. 75 
6 Bolman och Deal (2005), s.83f 
7 Montin, Stig & Granberg, Mikael (2013). Moderna kommuner. s. 21 
8 Erlingsson, Gissur O & Wänström, Johan (2015). Politik och förvaltning i Svenska kommuner. s. 30 
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Figur 1. Idealtyper av kommuner [källa: Montin & Granberg (2013) Moderna           

kommuner] 

 Organisk  Mekanisk  

 samhällssyn samhällssyn 

Självständighet Gemenskaps- Kontrakts- 

 kommunen kommunen 

Statsbundenhet Statsorganism

- 

Förvaltnings

- 

 kommunen kommunen 

 

 

Det är framförallt axeln som utgörs av graden av statsbundenhet som är intressant för              

hur vi kan tolka undersökningen av Växjö kristidsnämnd. Kan vi se en hög grad av               

självständighet gentemot staten eller är det en högre grad av statsbundenhet? Det är             

framförallt idén om statsorganismkommunen som är av intresse för den här           

undersökningen. Det är en syn på kommunen där denna utgör en byggsten i den              

centrala statsapparaten. Kommunen tar tydligt plats i en hierarki och är därmed            

underställd staten och den centrala nivån. Sammanfattningsvis är nationens enhet av           
9

överordnat intresse gentemot kommunens självständighet. Synen på medborgaren är         

tvådelad, dels som en väljare och dels som en användare av offentliga tjänster så som               

service och omsorg. Ur ett frihetsperspektiv ses detta som “positivt” vilket innebär att             

medborgarnas tillgång till det offentligas tjänster är viktigare än deras individuella           

friheter. Statsorganismkommunens huvuduppgift är därmed att vara statens förlängda         
10

arm på lokal nivå. Politik och beslut tagna på central nivå ska genomföras på den               

kommunala nivån.  

 

Hur genomförs då detta konkret? Regelstyrning och formstyrning huvudsakligen eller          

genom programstyrning. Den formella hierarkin central nivå - lokal nivå är därmed            
11

viktig då den förra utformar regler, program och former för åtgärder och den senare              

utför dessa centrala beslut. 

 

Under 1939-1945 härjade ett världskrig kring Sveriges gränser och det är inte långsökt             

att anta att en sådan krisperiod innebar att den centrala nivån, staten, tog en              

9 Erlingsson, Gissur O & Wänström, Johan (2015) s. 31 
10 Montin, Stig & Granberg, Mikael (2013) s. 25. Montin och Granberg benämner 
statsorganismkommunen för “den statsintegrerade kommunen”.  
11 Montin, Stig & Granberg, Mikael (2013) s. 25 
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framträdande roll i arbetet kring livsmedelsförsörjningen som ju den här          

undersökningen tittar på. Går det att förstå arbetet i en Växjö kristidsnämnd utifrån             

synen på kommunen som en del i en större statsorganism där kommunens            

självbestämmande underordnades nationens enhet?  

 

Genomgående i undersökningen kommer jag att använda mig av begreppen          

detaljstyrning och programstyrning. Med dessa begrepp menar jag hur den centrala           

nivån genom direkta och indirekta uppgifter styrde nedströms i kristidsförvaltningen.          

Anledningen till att använda båda begreppen är att det både var fråga om specifika              

direkta uppgifter som ålades de lägre nivåerna av förvaltningen och styrning mer            

indirekt genom olika program som de lägre nivåerna av förvaltningen tvingades förhålla            

sig till och genomföra.  

 

 

Avgränsningar 

Uppsatsen har som syfte att undersöka kristidsnämnden i Växjö som en fallstudie och             

därmed undersöks inte andra kristidsnämnder än Växjö kristidsnämnd.  

 

Jag har vidare valt att förlägga undersökningen till perioden för Andra Världskriget, det             

vill säga 1939-1945. Ransoneringssystemet sjösattes omedelbart efter Andra        

Världskrigets utbrott 1939 och undersökningen börjar därmed i samband med detta.           

När kriget sedan slutade 1945 fortsatte importsvårigheterna av många anledningar och           

själva kristidsförvaltningen kom att finnas kvar hela vägen fram till 1955, om än i              

successivt allt mindre omfattning. Av naturliga skäl så är dock själva           

kristidsförvaltningens huvudarbete under krigsåren och därmed har författaren valt att          

förlägga undersökningen till just åren 1939 till och med 1945. Mängden material som             

finns om kristidsnämnden i Växjö lämpar sig också till avgränsning 1939-1945, att            

därtill lägga ytterligare 6 år till undersökningen hade eventuellt blivit övermäktigt inom            

ramen för en kandidatuppsats. Syftet att införa en kristidsförvaltning var just krisen            

Andra Världskriget, efter slutet på kriget var det endast efterverkningar av kriget som             

kom att spela roll, ej längre själva krisen då den upphört i och med krigsslutet. Därmed                

blir perioden 1939-1945 mest intressant att studera. 

 

Syftet är att undersöka den lokala nivån och Växjö kristidsnämnd och därmed kommer             

jag inte mer än som bakgrund och översikt titta på de regionala och statliga              

förvaltningsorganen. Jag kommer med andra ord inte att undersöka hur ärenden som            
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kristidsnämnden skickade vidare uppåt blev hanterade mer än i de fall då själva             

besluten återrapporterades till kristidsnämnden i Växjö. 

 

 

Metod 
Jag har valt att gå igenom det material som finns i Växjö kommunarkiv angående              

Kristidsnämnden i Växjö stad 1939-1945. Materialet omfattar bl.a. protokoll från          

samtliga genomförda möten i nämnden, inklusive bilagor. Även inkomna skrivelser          

finns bevarade. Det är framförallt protokollen som varit i centrum för undersökningen. 

 

Mycket av det som avhandlades i nämnden hade sin utgångspunkt i skrivelser som             

inkom utifrån och därmed blir det naturligt att se på dessa skrivelser, analysera dessa              

samt därefter se vad utfallet blev i nämnden.  

 

Ur protokollen går att läsa vem som ingick i kristidsnämnden i Växjö, vem som valt in                

dessa personer samt vad de hade för bakgrund/yrke. Till delar har Växjö kommunarkiv i              

övrigt konsulterats, tex protokoll från det som i dag skulle kallas kommunfullmäktiges            

sammanträden. Till stor del har utdrag ur dessa protokoll bifogats kristidsnämndens           

protokoll. Efter stickprovskontroll mot ordinarie protokoll (som var korrekta) så har jag            

antagit att dessa bifogade protokoll varit sanningsenliga och korrekta.  

 

Under genomgång av protokollen har anteckningar om alla relevanta tagna beslut           

gjorts. Ej relevanta beslut anses vara t.ex. vem som utsågs till justerare och dylikt dvs               

beslut av icke operativ karaktär utan endast av administrativ. Dessa relevanta beslut har             

sedan undersökts och bedömts utifrån hur de varit utslag för detalj- eller            

programstyrning eller om de istället ger utslag för att nämnden ansett sig kunna själva              

bedöma frågan. I de fall beslut tagits utan skriftlig motivering i protokollen har jag valt               

att göra en egen bedömning med den teoretiska utgångspunkten enligt ovan.  

 

Jag är även utifrån protokollen undersökt hur arbetet fördelades i nämnden det vill säga              

vem som fick ansvar för respektive aktivitet och att beslut genomfördes samt vem som              

redogjorde för vilka ärenden. Vem i nämnden arbetade operativt? Finns ledtrådar om            

hur betungande arbetet var i omfattning? När någon slutade i nämnden - hur             

motiverades detta?  

 

När nämnden i protokollet inte ansett sig ha mandat att fatta beslut har detta noterats               

och värderats mot det teoretiska perspektivet om detalj- och toppstyrning. 
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Samtliga ärenden har även samlats ihop och kategoriserats. Därefter har jag kvantitativt            

sammanställt detta i grafer/tabeller för att se om slutsatser kan dras även av mängden              

av olika typer av ärenden.  

 

Avslutningsvis förs en diskussion kring undersökningens utfall utifrån        

undersökningsfrågorna och dessa resultat jämförs mot de teoretiska utgångsfrågorna         

för att kunna nå undersökningens syfte. 

 

Material 

Materialet utgörs framförallt av protokoll förda vid Kristidsnämnden i Växjö stads           

sammanträden 1939-1945 samt övriga arkiverade handlingar från kristidsnämndens        

arbete. Materialet förvaras vid Växjö kommunarkiv. Det är framförallt “1138          

Kristidsnämnden i Växjö stad 1939-1955” som har undersökts. 

 

Forskningsläge 

Då undersökningen är förlagd till Andra Världskriget är det naturligt att börja            

undersökningen av redan gjord forskning med det så kallade SUAV-projektet. Sverige           

under andra världskriget (SUAV) bedrevs åren 1966-1975 vid Stockholms Universitet          

och mynnade ut i flertalet avhandlingar och uppsatser. För denna undersöknings del är             

framförallt två avhandlingar intressanta. Lennart Friberg, Styre i kristid beskriver          

ingående hur kristidsförvaltningen växte fram och organiserades och går också vidare           

från Björnberg m.fl. (1946) och undersöker den konkreta kristidsförvaltningens         

organisation och dess grad av detaljstyrning nedåt. Slutsatsen är att          

kristidsförvaltningen var otroligt omfattande samt otroligt detaljstyrande nedåt med i          

princip all makt och beslutsmandat samlat centralt på riksnivå, dvs en s.k. “Top-down”             

organisering av hela förvaltningsapparaten. Jämfört med dagens samhälle där frihetlig          

möjlighet att uttrycka sig själv och eftersträva vad helst man vill så ter sig samhället               

under kristidsförvaltningens “gyllene år” 1939-1945 väldigt annorlunda. Och även om          

det var en kraftig kris på grund av omvärldsläget och kriget så överlät människor sin               

egen framtid i princip helt till detaljreglering som utgick från den högsta nivån. Lennart              

Friberg ger i sin avhandling Styre i kristid bilden av en kristidsförvaltning och stat som i                

det närmaste är fullständigt planekonomiskt uppbyggd. Vidare ger han bilden av en            
12

12 Friberg, Lennart (1973). Styre i kristid. Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945. 
s. 296 
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kristidsförvaltning som är i det närmaste totalt toppstyrd från centralt håll och som             

detaljstyr in i det minsta nedströms följande organ så som kristidsnämnderna. Friberg            
13

menar att det finns tydliga bevis för detta och som ett exempel anför han en               

detaljundersökning av Boo kommun som genomförts inom ramen för en          

trebetygsuppsats. Friberg resonerar i min mening klokt och anför en samlad           
14

bevismängd för sin påståenden som jag tycker det är svårt att bortse från. En del av                

denna undersökning kan sägas innebära att jag testar om Fribergs slutsatser för            

kristidsförvaltningen i stort även gäller för Kristidsnämnden i Växjö. 

 

Den andra för denna undersökningen relevanta avhandlingen ur Suav-projektet är Lars           

Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin - socialdemokratisk riksdagspolitik        

1939-1945. Socialdemokraterna var det maktbärande partiet under andra världskriget,         

samlingsregering till trots, och kom därför att i mycket få inflytande över            

kristidsförvaltningens utformning och organisation. Här får vi många ledtrådar om          

beslut som ledde till framväxten och organisationen av andra världskrigets          

kristidsförvaltning samt dess ingående beslutsfattare. Vi ser också vilket inflytande          

centrala delar av staten hade gentemot lokala och regionala delar.  

 

Sven Gerentz Individer, Familjer och Block var inte en del av Suav och utkom 1994. Där                

beskrivs och undersöks den så kallade blockorganisationen dvs systemet som byggdes           

upp för att säkerställa jordbrukarnas tillgång till arbetskraft och maskiner under andra            

världskriget när många män var inkallade. Avhandlingen djupdyker i         

blockorganisationen och då framförallt Växjö socken hade en betydande andel          

jordbrukande invånare var blockorganisationen något som kom att uppta en hel del tid             

för kristidsnämnden. Blockorganisationen var ytterligare en viktig del i den centrala           

styrningen och planekonomin. 

 

Johnny Wijks Svarta Börsen - Samhällslojalitet i kris (1992) går in på djupet i en av                

baksidorna av ransoneringssystemet nämligen framväxandet av svarta börsen. Då         

Sverige i.o.m. kristidsförvaltningen snarare var planekonomi än någonting annat är det           

viktigt att förstå alla konsekvenser av detta. Wijks avhandling bidrar till att genomlysa             

baksidan med ransoneringen och är viktig för att kunna tolka en del av det som framgår                

när jag undersöker Kristidsnämnden i Växjö. Wijk har undersökt vilken konkret           

påverkan på den enskilde den centrala makten utövade och därför är det väldigt aktuellt              

för min undersökning.  

 

13 Friberg (1973), s. 297 
14 Friberg (1973), s. 300 

12 



Christoph Buchheim beskriver i på tyska i Der Mythos vom „Wohlleben“ Der            

Lebensstandard der deutschen Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg       

[Vällevnadsmyten - levnadsstandard hos den tyska civilbefolkningen under Andra         

Världskriget] hur livsmedelsförsörjningen genomfördes och påverkade den tyska        

civilbefolkningen under Andra Världskriget. Vi ser många paralleller till hur Sverige           

valde att organisera sig det vill säga med kraftig detaljstyrning,          

kupongrationeringssystem med flera likheter. Vi ser även här att kaloriförsörjningen per           

individ var betydligt lägre under kriget än innan. Det finns flera likheter i             

centralstyrningen som får sägas ha varit total i Tyskland och att den successivt ökade              

desto längre kriget gick och desto sämre krigslyckan var varvid mer resurser lades på              

krigsmakten till bekostnad av civilbefolkningen. 

 

I samlingsverket Krig og moral - Kriminalitet og kontroll i norden under andre             

verdenskrig beskrivs i flera olika artiklar hur centralstyrning utövades i de olika            

nordiska länderna under Andra Världskriget. Här kan också många paralleller finnas till            

hur situationen i Sverige såg ut. Sperling ingår i verket med artikeln Fläsk kontroll och               

solidaritet där den svenska situationen beskrivs. Vi känner igen mycket från t.ex.            

Friberg men även mer mjuka frågor behandlas här så som att det ändå verkar ha funnits                

en slags solidarisk uppfattning i befolkningen att denna svåra tid kräver vissa            

uppoffringar. Vi ser dock förstås i Wijk att svarta börsen ändå blomstrade. 

 

 

Övrigt material 

Omedelbart efter krigsslutet, när kristidsförvaltningen fortfarande var näst intill fullt “i           

drift”, tillsattes en form av utredning under Arne Björnberg som 1946 mynnade ut i              

verket Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världskriget. Inom ramen          

för den undersökningen ingick för denna undersöknings del framförallt två intressanta           

texter. Dels Gustaf Kollbergs Det svenska ransoneringssystemet och dess tillämpning          

och dels Liss Olof Larsson, Kristidsnämnden i arbete. Båda dessa texter är värdefulla             

för att de kom ut så pass snart efter krigsslutet när skeendena fortfarande var nyligen               

inträffade. Båda verk kan anses vara av bakgrundskaraktär då de inte, i min mening, har               

haft för avsikt att problematisera kring sina respektive områden utan istället vara mer             

av karaktären att beskriva förhållandena. Man kan också anta att då många av             

beslutsfattarna inom kristidsförvaltningen fortfarande i högsta grad var aktiva och satt           

på fortsatta maktpositioner var det svårt att rikta någon särskilt skarp kritik. Men som              

bakgrundsbeskrivningar och utgångspunkter för fortsatt undersökning är verken        

betydelsefulla. Ingendera beskriver förstås något om Växjö Kristidsnämnd utan utgår          
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från skeendena i stort och på ett mer centralt övergripande plan. 1952 slutfördes en              

statlig offentlig utredning under namnet Kristidspolitik och kristidshushållning i         

Sverige under och efter andra världskriget. Den är mer formell än Björnberg mfl då              

den var en statlig utredning och får anses ha stor trovärdighet. Björnberg mfl och denna               

statliga utredning ger sammantaget att det finns en bra grundplåt att stå på för vidare               

undersökningar.  

 

 

Begrepp 

Den lokala nivån 

Här avses kommunnivån. Inom kristidsförvaltningen kristidsnämnderna. 

 

Den regionala nivån 

Här avses länsnivån. Inom kristidsförvaltningen kristidsstyrelserna. 

 

Den centrala nivån 

Här avses den statliga nivån. Inom kristidsförvaltningen       

Folkhushållningsdepartementet eller dess underliggande kommissioner så som       

Livsmedelskommissionen. 

 

 

Bakgrund 

Som bakgrund till att förstå vad som ålades Växjö kristidsnämnd, och för den delen alla               

kristidsnämnder i landet, redogör jag nedan översiktligt för kristidsförvaltningens         

organisation och bakgrund samt inom vilka områden den verkade. Jag försöker också            

att tydliggöra vad detta fick för direkt konsekvens för kristidsnämnden i Växjö stad             

genom att konkretisera vilka uppgifter som ålades alla kristidsnämnder. 

Växjö kommun  

Växjö ligger i hjärtat av landskapet Småland och i trakten som kallas Värend inom              

Kronobergs län. Under tiden för vår undersökning var Växjö kommun mycket mindre            

än idag ytmässigt och befolkningsmässigt. Kommunen bestod till största del av det som             

idag kan sägas vara Växjö stad samt viss omgivande landsbygd och benämndes formellt             

Växjö Stad och var en så kallad stadskommun. Befolkningen enligt Statistiska           

Centalbyrån var drygt 15000 vid Andra Världskrigets utbrott. Först i och med de stora              
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kommunreformerna på 1950- och 1970-talet fick kommunen sin nuvarande större form.          

Det var således fråga om en framförallt urban kommun med Växjö stad som dess               
15

viktigaste del. Dock fanns denna för tiden urbana kommun mitt i ett            

landsbygdslandskap bestående av skog och jordbruk. 

 

 

Kristidsorganisationen 

När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 var Sverige betydligt bättre             

förberett för kristidsekonomi än under det förra världskriget. Att det skulle kunna bli             
16

krig hade under åren ledande upp till 1939 blivit allt mer tydligt. Med erfarenheterna              

från första världskriget fortfarande i minne hade ett omfattande regleringsprogram          

förberetts vilket kunde aktiveras snarast efter krigsutbrottet. Kristidsförvaltningen        
17

lades till stor del fram vid sidan av den ordinarie förvaltningen och kom att bli mycket                

omfattande. Som exempel kan nämnas att det lokalt organiserades över 100 000 organ             

av 26 olika kategorier, och även om de flesta av dessa var enmansorgan så var det en                 

enorm apparat som togs fram och organiserades på mycket kort tid. Siffrorna ovan ger              
18

oss tydliga tecken för ett genomreglerat samhälle av planekonomisk typ. För denna            

undersöknings vidkommande ska vi nämna framförallt regleringen inom        

jordbrukssektorn samt inom energisektorn. Detta för att det var framförallt inom dessa            

områden som kristidsnämnderna fick sin största arbetsinsats.  

 

Kristidsförvaltningen leddes av Folkhushållningsdepartementet. Under departementet      
19

ingick ett flertal kommissioner. Viktigast för denna undersökning, då den          

kommissionen ansvarade för ransoneringen, var Statens Livsmedelkommission som        

hade ansvaret på central nivå. På länsnivå hade kristidsstyrelsen ansvaret och på            

kommunnivå låg ansvaret på kristidsnämnden som blev obligatoriska från oktober          

1939. Att dessa inrättades redan ca en månad efter krigsutbrottet är ett tydligt bevis på               
20

att staten lärt sig av Första Världskrigets misstag. För Växjös del utgick styrningen på              

länsnivå från Kronobergs kristidsstyrelse. 

 

15 Nilsson, Lars & Forsell Håkan (2013) - 150 år av självstyrelse. Kommuner och landsting i förändring. s. 
233, s. 239 
16Rydén, Reine (1998). “Att åka snålskjuts är icke hederligt.” De svenska jordbrukarnas 
organisationsprocess 1880-1946. s. 51f och Nerman, Ture (1942). Sverige i beredskap. s. 37 
17 Friberg (1973), s. 61 
18 Friberg (1973), s. 196ff 
19 Nilsson, Lars & Forsell Håkan (2013), s. 195 
20 Nilsson, Lars & Forsell Håkan (2013), s. 195 
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Bild 2. Schematisk skiss över styrningen av kristidsförvaltningens        

ransoneringssystem 1939-1945 [källa: Friberg (1973)] 

 

 

Både Livsmedelskommissionen och Folkförsörjningsnämnden var statliga.      

Kristidsstyrelserna organiserades på länsnivå och kristidsnämnderna på kommunnivå.        

Även om Livsmedelskommissionen var det mest betydande statliga organet fanns det           

flera ytterligare jämställda statliga organ som direkt, och indirekt via andra myndigheter            

och organ, utövade sitt inflytande på kristidsnämnderna. 

 

Kristidsnämnderna 

Den regionala och lokala förvaltningsapparaten fick sitt största genomslag genom          

organisationen av kristidsstyrelser och kristidsnämnder redan direkt efter        

krigsutbrottet. Varje kommun bildade antingen en egen kristidsnämnd, eller så gick           
21

flera kommuner, typiskt 2-4, ihop och bildade gemensamt ett kristidsförbund med en            

gemensam kristidsnämnd. För Växjö stads del bildades 1939 en egen kristidsnämnd           

vilken kom att bestå fram till 1951. Huvudsakligen kom den regionala och lokala             

kristidsförvaltningen att ianspråktagas för frågor rörande reglering av jordbruk och          

livsmedelshushållning och -försörjning. Därmed blev det naturligt att låta dessa organ           

lyda under Folkförsörjningsnämnden i Livsmedelskommissionen. Kristidsstyrelserna      

(regionala organ) ålades att leda sina underställda kristidsnämnder och att inom sin            

region tillgodose folkets försörjningsbehov. Kristidsnämnderna verkade som nämnt        
22

21 Friberg (1973), s. 64ff 
22 Friberg (1973), s. 66 
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inom respektive kommun/kommuner och hade som uppgift att vara         

Livsmedelskommissionens förlängda arm.  

 

Efterhand så kom inte bara Livsmedelskommissionen genom Folkförsörjningsnämnden        

att ianspråksta kristidsnämnder och -styrelser, utan även många andra centrala          

kristidsförvaltningsorgan överförde uppgifter till den lokala och regionala        

förvaltningsnivån i takt med att kriget fortlöpte. Då kristidsnämnderna kom att bli de             

som hade att praktiskt handha t.ex. Ransoneringskuponger och därmed redan hade           

fungerande direktkontakt med medborgarna blev det naturligt för många andra          

kristidsförvaltningsorgan att pålägga kristidsnämnderna även sina direkta behov av         

spridning av information och annat gentemot medborgarna. Detta kom till slut att ta             

mycket kraft och tid för kristidsnämnderna. 

 

Centraldirigering 

Enligt Friberg så kom det mesta av arbetet i kristidsnämnder att styras i detalj av den                

centrala nivån. I de fall det inte var fråga om direkt styrning i enskilda ärenden, så                

kallad detaljstyrning, så var det programstyrning det vill säga indirekt styrning i form av              

olika program som ålades kristidsnämnderna. Denna centralstyrning av        

krisförvaltningen medgav inte särskilt mycket handlingsfrihet för kristidsnämnderna.        
23

Denna undersökning försöker redogöra för hur detta innebar i detalj för Växjö stads och              

sockens kristidsnämnd. En typisk formulering som visar på graden av detaljstyrning är            

att kristidsnämnderna ägde rätt att “vidtaga andra åtgärder, som befinnas ägnade att            

lindra kristidens verkningar, dock må kristidsnämnd härvid icke vidtaga åtgärd, som           

kan verka hindrande eller försvårande för det statliga kristidsarbetet”.   
24

 

Den omfattande ekonomiska krisen tidigare under decenniet, med bland annat fallande           

priser på jordbruksprodukter, hade även den påverkat Sverige och hade lett till att             

flertalet jordbruksvaror redan innan kriget var marknadsreglerade. Syftet med         
25

regleringen var att genom statligt stöd säkra jordbrukarnas inkomster och därmed           

fortsatta produktionsmöjligheter. Marknadsregleringen av jordbrukets varor leddes av        

ett flertal organ inrättade under jordbruksdepartementet. 1935 slogs flertalet av dessa           

kontrollorgan ihop till statens jordbruksnämnd och samtidigt startades det statliga          

bolaget Svenska Spannmåls AB. När kriget sedan bröt ut förändrades karaktären av            
26

kontrollen då utländsk konkurrens i princip föll bort. Fokus blev istället att trygga             

23 Friberg (1973), s. 299f 
24 Kk 8.9.39 (Svensk författningssamling 1939), § 3 
25 Friberg (1973), s. 61 
26 Friberg (1973), s. 61 
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försörjningen av livsmedel och andra råvaror nu när Sverige i det mesta fick klara sin               

försörjning självt.   
27

 

För konsumenterna, dvs invånarna i Sverige, blev den kännbara konsekvensen de           

omfattande ransoneringarna som nu trädde i kraft över ett allomfattande spektrum av            

varor och som kom att i viss omfattning kvarligga hela vägen till 1951 då den sista                

ransoneringen, av kaffe, slutligen togs bort den 18 augusti. Syfte med dessa            
28

ransoneringen var förstås att trots att handel med utlandet i princip föll bort trygga              

basala behov hos befolkningen och därmed dess överlevnad. Rättvisetänk och den nu            

framväxande folkhemstanken och en önskan om inre sammanhållning spelade säkert          

också in. Ransoneringen inleddes den 27 mars 1940 då kaffe och te ransonerades.             

Successivt införlivades dock de flesta livsmedel i ransoneringssystemet och innan 1942           

omfattade ransoneringsprogrammet det mesta utom potatis och mjölk.  
29

 

Kupongsystemet 

För att behålla en hög grad av flexibilitet i ransoneringssystemet utgavs           

ransoneringskuponger i jämna storleksmått tex 1 kg socker eller mjöl per kupong. Dessa             

kuponger var alltså på ett fast mått/mängd av en vara. Tillgången till varan bestämdes              

sedan genom att utge kuponger med varierande tidsspann dvs fanns mycket socker en             

period kunde standardkuponger för socker utges oftare. Detta system medgav en           

flexibilitet och verklighetsanpassning mot den faktiska tillgången av varorna som          

ransonerades. Butikerna tog emot kuponger när varor såldes och använde dessa i sin             
30

tur gentemot sina grossister d.v.s. Här fanns en inneboende kontroll i att hade en butik               

sålt varor utan att ta emot kuponger blev det omöjligt att lagligt köpa in ersättningsvaror               

för den butiken.  

 

För den enskilde konsumenten blev det tidvis mycket att hålla reda på då de olika               

kupongerna hade olika giltighetstid. Lägg därtill olika specialkuponger för barn,          

restaurangbesök m.m. så var det ibland svåröverskådligt. En s.k.         

“ransoneringskalender” publicerades i lokaltidningarna samt att det informerades över         

radion. Som mest handlade det om 90 kuponger som var distribuerade samtidigt. Den             
31

27 Friberg (1973), s. 61 
28 Wijk, Johnny (1992). Svarta Börsen - Samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den 
illegala handeln i Sverige 1940-1949, s. 1 
29 Wijk (1992), s. 1, s. 22f 
30 Wijk (1992), s. 24ff 
31 Åmark, Karl (1952) , Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget, 
s. 403f 
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enskilde fick ett antal inköpskuponger utställda till sig vilka i sin tur växlades hos den               

lokala kristidsnämnden mot ransoneringskuponger.  

 

Förutom själva ransoneringen så kom även den s.k. Arbetsblockorganisationen att          

påverka jordbruket. Då både personer, och realkapital så som bilar, lastbilar, traktorer            

och hästar, kom att bli inkallade och skulle kunna komma att ytterligare kallas in vid               

t.ex. ökat krigshot skulle det råda stor brist på möjligheter för de enskilda gårdarna att               

klara sin jordbruksproduktion själva. Genom arbetsblockorganisationen      

samorganiserades gårdar och det kvarvarande realkapitalet samt krigsplacerades        

ytterligare arbetskraft hos bönderna. Detta skulle då medgöra att produktionen fortsatte           

trots att jordbruket “blev av med” delar av sin ordinarie utrustning och arbetskraft.             
32

Sammantaget kom redan 1940 den bildade grundorganisationen på nästan 75 000           

arbetsblock att omfatta 98% av den odlade arealen genom ca 375 000 jordbruksenheter.            

Kristidsnämndernas del i detta arbete kom att bestå av att utse s.k. blockledare och               
33

överblockledare som samordnade jordbruksarbetet på gårdarna inom respektive block.        

 
34

 

Energi 

Stenkol, koks och briketter samt oljor av olika slag behövde Sverige importera. Den lilla              

mängd som även efter krigsutbrottet kom till Sverige och inte togs i anspråk av militären               

eller det offentliga behövde fördelas. Detta genomfördes genom att kristidsnämnderna          

genom kristidsstyrelserna fick oregelbundna leveranser att fördela inom respektive         

område. Behovet av de inhemska bränslena så som ved och torv ökade således kraftigt              

och organiserades inom krisförvaltningen. För denna undersöknings vidkommande        
35

kan vi konstatera att det inledningsvis organiserades särskilda vedkontor i länen redan i             

september 1939. Därefter flyttades successivt ansvaret för bränslefrågorna, via av          

kristidsstyrelserna bildade utskott i form av s.k. bränsledelegationer och under dessa           

s.k. bränslekontor, till att slutligen i mångt organiseras av kristidsnämnderna själva i            

dess ordinarie förvaltning.  
36

 

32 Friberg (1973), s. 93f 
33 Friberg (1973), s. 93 
34 Friberg (1973), s. 94 
35 Friberg (1973), s. 106ff 
36 Friberg (1973), s. 111f 
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Bemanning av kristidsnämnden 

I Växjö valde man att inte gå samman med någon annan kommun för att bilda en                

gemensam kristidsnämnd utan istället bildade man en egen. Utifrån centrala styrningar           

så beslutade respektive kommunfullmäktige om vilka ledamöter som skulle ingå i           

kristidsnämnderna. Ordföranden utsågs dock av kristidsstyrelsen på läns- eller regional          

nivå, för Växjös del alltså Kronobergs kristidsstyrelse.  
37

 

 

 

 

Undersökning 

Inledningsvis kommer jag gå igenom mötesprotokollen från Växjö kristidsnämnds         

sammanträden 1939-1945 med korta kommentarer för varje år. Jag försöker utifrån           

protokollen besvara undersökningsfrågorna: 

 

Vilket genomslag fick centrala direktiv? 

Vilka lokala initiativ togs? 

Hur bedrevs arbetet? 

Vem bedrev arbetet? 

Vilka förändringar skedde över tid i nämndens arbete? 

Varifrån fick kristidsnämnden sina skrivelser? 

 

 

Årsvis genomgång av mötesprotokoll 

Jag går igenom samtliga protokoll förda av kristidsnämnden i Växjö åren 1939-1945.            

Dessa finns uppdelade per år på Växjö kommunarkiv benämnda 1138 Kristidsnämnden           

i Växjö stad 1939-1955. 

1939 

Växjö stad och sockens kristidsnämnd hade sitt första formella möte den 24 oktober             

1939 det vill säga strax under två månader efter krigsutbrottet. Då hade            

37 Nilsson, Lars & Forsell Håkan (2013), s. 195 
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kommunstyrelsen i Växjö redan hunnit med att ha sammanträde och där utse            

ledamöterna som skulle ingå i nämnden.  

 

24. oktober 1939 Arbetet detta första möte verkar i mångt och mycket ha att göra med                

vad nämnden var ålagd att göra uppifrån sett. För medlemmarna i nämnden lästes upp              

styrningar från den centrala kristidsförvaltningen om vad som förväntades av en           

kristidsnämnd. Inledningsvis handlade det mycket om att få igång utdelningen av           

ransoneringskorten (benämnda inköpskort officiellt) så att invånarna kunde få ut sina           

livsmedel och annat då ju ransoneringssystemet redan var i full gång så här två månader               

in i kriget. 

Man beslutade också om kungörelser i de lokala tidningarna angående inköpskorten och            

om nämndens expeditions plats och öppettider. För att snabba på arbetet med            

inköpskorten beslöt nämnden införa ett arbetsutskott där ordföranden (ordf) och vice           

ordföranden (vice) ingick. Det beslutades också om att äska medel hos staden för             

arbetet.  

 

Detta var det enda mötet som hanns med 1939. Av naturliga skäl var det en hel del                 

administrativt så här i inledningen av nämndens arbete men vi kan redan här se utslag               

av detalj- och toppstyrning då central förvaltnings centrala direktiv om nämndernas           

arbeten lästes upp innantill under mötet.  

 

Angående arbetsfördelningen så ser vi att ordföranden och vice får större roller än             

övriga redan nu i.o.m. bildandet av arbetsutskottet. Från arbetsutskottet har vi tyvärr            

inga protokoll bevarade, antagligen fördes inga, men ändå är det ordf och vice som får               

nyckelrollerna att få igång arbetet med inköpskorten och att dra igång nämndens övriga             

arbete så som att utse ombud för inköpskort m.m. Övriga deltagare i nämnden verkar              

inte ha fått några särskilda arbetsuppgifter av protokollet att döma.  

 

1940 

Under 1940 hölls 11 ordinarie möten och ett extra telefonmöte. 

 

6. februari 1940 Ordföranden redogör för verkställd utdelning av inköpskort samt           

dragna erfarenheter. Flertalet cirkulär från högre instanser redogörs för angående t.ex.           

inventering av förråd, utskick av cirkulär m.m. Dessa cirkulär innebar i vissa fall att              

nämnden behövde vidtaga åtgärder. Dessa fördelades framförallt till ordföranden och i           

ett fåtal mindre fall till vice ordföranden. Inga åtgärder ålades övriga i nämnden. 
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6. mars 1940 Då drift av varmvattenberedningsanläggning förbjudits i Sverige inkom ett            

antal ansökningar om att ha sådana i drift. Två ansökningar avslogs direkt av             

“principiella skäl” vilket jag tolkar som att nämnden inte bedömde att avsteg kunde             

medges i förhållande till centrala direktiv i saken. Mötet beslutade att ordförande och             

vice ordförande skulle fatta löpande beslut om fortsatta ansökningar och informera           

nämnden om fattade beslut.  

 

3. maj 1940 Ny vice ordföranden föreslagen då tidigare vice nu tillträtt som ordinarie              

ordförande då rådman Bunth avsagt sig uppdraget. Ordföranden redogjorde för ny           

utdelning av inköpskort som gjorts samt att han fått tillverka egna listor då vissa listor               

saknats vilket nämnden godkände. Ordföranden redogör vidare för ytterligare ärenden          

och det är mycket tydligt i protokollet att det är ordföranden som sköter det operativa               

arbete med hjälp av anställd administrativ personal tex i expeditionen. Övriga i            

nämnden blir endast informerade samt godkänner ordförandens beslut, ofta i efterhand.           

Det hade inkommit licensansökningar om kaffe och socker vilka avslogs. Nämnden           

beslutade ge ordföranden rätt besluta i varje enskilt fall, eventuellt efter kontakt med             

vice.  

 

20. Maj 1940 Ny ledamot utsedd av stadsfullmäktige. Ordförande redogjorde för           

åtgärder för utdelning av rabattkort för smör vilka godkändes. Nya uppgifter hade ålagts             

nämnden som tex licensyttranden för inköp av margarin och tvättmedel. Olika övriga            

formulär för deklaration av lager och ansökningar för tilldelning gick ut via nämnden.             

Ansökningar om fotogen behandlades och det utsågs samordnare för arbetsblocken.          

Ordföranden bemyndigas vid behov, på eget bevåg, anställa ytterligare arbetskraft till           

expeditionen. 

 

11. juni 1940 Utsågs överblockledare och blockledare. Nämnden gick igenom vilka           

värnpliktiga man skulle äska om hemförlovning för hos Krigsmakten med hänsyn till            

blocken. Ordföranden gick igenom hur smörrabattkort delats ut hittills vilket godkändes           

samt att ordföranden och vice fick mandat att besluta om detta även fortsättningsvis.             

Ordföranden redogjorde för vilka nya uppgifter som ålagts nämnden. Ombud för           

utdelning av rabattkort utsågs.  

 

29. Juni 1940 Ordföranden redogjorde för ytterligare uppgifter som ålagts nämnden i            

form av rapporter som ska rapporteras till central nivå samt stöd till            

blockorganisationen. 

 

20. augusti 1940 Beslut om tilldelning av motorolja och fotogen efter areal per gård. Det               

framfördes extra behov av att ansöka om hemförlovning för vissa värnpliktiga inför            
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årets skörd. Framtogs en lista med arbetslösa som kan ersätta jordbrukets arbetskraft            

vid behov. 

 

9. september 1940 Ny instruktion från Kristidsstyrelsen Kronoberg till         

kristidsnämnderna i Kronoberg lästes upp. Ordföranden redogjorde för hur flertalet          

ärenden skötts och förlöpt. Nämnden beviljade en ansökan om smörrabattkort.          

Nämnden lämnade uppgifter till Kristidsstyrelsen angående nödvändiga jordbrukare. 

 

2. oktober 1940 En suppleant slutade på grund av privat anledning. Sjukhuset beviljades             

tillstånd varmvattenberedning till viss del. Nämnden ansåg sig ej kunna bevilja           

varmvattenberedning i en restaurang p.g.a. instruktionerna uppifrån. Ordförande        

redogjorde för en del ärenden. Ordföranden fick ytterligare uppgifter angående          

slaktkontroll. 

 

26. November 1940 Ny suppleant utsedd. Nya uppgifter ålagts nämnden. Ordföranden           

redogjorde för att han numera ej mer hinner med jobbet som förskollärare pga             

arbetsbördan i nämnden. Han har beviljats tjänstledigt från förskoleyrket till terminens           

slut varefter ny ordförande får utses. Ordförande samt en ledamot kan tillsammans            

avgöra rabattkort för matfett. Ordföranden bemyndigades anställa extra personal vid          

behov. 

 

17. december 1940 Telefonmöte angående arvodering av tidigare ordföranden.  

 

Sammanfattning 1940 

I protokollen för 1940 tycker jag mig tydligt se spår av den ökande omfattningen som               

kristidsförvaltningen antog. Nämnden får allt fler uppgifter att sköta och ordföranden är            

till slut så ianspråktagen att han ej hinner med nuvarande yrke. I princip uteslutande              

väljer nämnden att ge ordföranden uppgifterna som behöver lösas, någon gång med en             

ledamot för hjälp eller kontroll och någon mer gång med vice ordföranden. Det är dock               

tydligt att det är ordföranden som sköter och har ansvaret för det operativa arbetet i               

nämnden. Nämnden i övrigt verkar som ett slags kontrollorgan för ordförandens           

operativa verksamhet men inte i något fall verkar nämnden ha invändningar mot hur             

ordföranden redan valt att göra eller att ordföranden i princip själv fortsatt sköter             

avdömningar. Vissa få ärenden beslutas i nämnden gemensamt men i övrigt förlitar            

man sig uteslutande på ordföranden. De facto är det ordföranden som sköter det mesta              

arbetet och nämnden blir i princip bara informerad av det som gjorts eller kommer              

göras.  
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Även ur ett detalj- och programstyrningsperspektiv är det tydligt att nämnden får alla             

sina uppgifter ovanifrån. Förutom vid ett tillfälle, när ordföranden valt tillverka egna            

inköpskort p.g.a. utebliven leverans uppifrån, tas absolut inga egna initiativ av           

nämnden. Istället görs precis det som påläggs uppifrån/utifrån och inte mer eller            

mindre. Vissa ärenden, som för en utomstående låter väldigt triviala, så som att ge              

någon i staden tillåtelse att ha igång sin varmvattenberedning, anser sig nämnden            

tvingad att skicka vidare uppåt för beslut. Det handlar alltså om fastighetsägare som vill              

för egna pengar värma sitt vatten medelst varmvattenberedning som inte får göra detta. 

 

Personalmässigt så är det framförallt ordföranden som är intressant då det visat sig vara              

just han som sköter nämndens arbete. Inledningsvis är det rådman Bunthe, som dock             

avsäger sig uppdraget, kanske p.g.a. den ökande arbetsbelastningen. Den tidigare vice           

ordföranden träder då upp som ordförande och det är förskollärare Wallgård. Det är             

alltså relativt sett utbildat folk som innehar posten som ordföranden. Som ny vice utses              

grosshandlare Nilsson vilket också få antas vara en person med högre status. Övriga             

ledamöter verkar vara borgare eller medelklass. När det gäller vilka som blir utsedda till              

blockledare är det oftast lantbrukare vilket verkar rimligt då dessa måste ha bra koll på               

förhållandena för lantbrukarna som finns inom deras respektive block. 

 

1941  
6 ordinarie möten hölls under 1941 

 

20. februari 1941 Utsetts nya ledamöter av stadsfullmäktige. Det genomförs          

ordförandeskifte, möjligen pga arbetsbelastningen så vill tidigare ordföranden kunna         

fortsätta med sitt tidigare arbete som förskollärare. Ny ordförande blir A G Johansson             

senare under året. 

Ordföranden redogör för nya cirkulär, uppgifter och vad som vidtagits.  

 

9. maj 1941 Ordföranden redogör angående ansökningar om hemförlovnign av          

värnpliktiga. Nämnden beslutar initiera översyn av arbetsblocken på initiativ från          

central kristidsförvaltning. Val av nya prisombud. 

 

1. juli 1941 Ordföranden har tillfälligt anställt personal för kortutdelning. Nämnden           

anser sig ej kunna fatta beslut om ansökan om rabatt för mjölkinköp, skickar vidare              

ärendet uppåt. Ved ska priskontrolleras. Värnpliktiga har kallats in trots behov av dessa             

i arbetsblocken. Beslut om att organisera bär- och fruktinsamling i en arbetskommitté            

där ordföranden ej ingår.  
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3. November 1941 Ny ordföranden, A G Johansson, tillträder. Ledamöter i övrigt: Fru             

Gerda Andersson, Handelsföreståndare Ericsson, Lantbrukare Karlsson,      

Stiftessekreterare Morén, Vice Ordförande Grosshandlare Nilsson, Fru Wickbom, Åkare         

Bäck (suppleant), Järnarbetaren Svangren (suppleant), Bankkamreraren Möller       

(suppleant), 

 

Ordföranden och tre ledamöter utses att bilda en grupp för att svara på frågor som               

inkommit från lantbrukare som klagat över att de måste lämna in sin säd. Ordförande              

och tre ledamöter får pröva ansökningar om tilläggskort för mjöl, gryn och bröd. En              

kurs i att tillvarata bär och frukt har hållits i Växjö. Fastighetsägare vill inte ansvara för                

att dela ut inköpskort till sina hyresgäster, det måste de dock även fortsättningsvis då              

nämnden inte anser sig kunna ta på sig mer arbete. Det finns köer vid stängningsdags               

på nämndens expedition. Nämnden beslutar ge alla som står i kön vid stängningsdags             

service. 

 

14. november 1941 Ordföranden har anställt extra hjälp på expeditionen. Ordförandens           

förslag om standardisering av mjölktyper godkänns. Tre ledamöter och ordföranden får           

i uppdrag att granska ansökningar om rabattkort på mjölk och smör. 

 

15. december 1941 En lantbrukare anhöll om att få sälja oskummad mjölk vilket             

nämnden avslog då man ej ansåg sig kunna bevilja detta med hänsyn till gällande regler.               

Ersättningsnivåer till rådgivare till ordföranden beslutades. Fortsättnings på        

tillvaratagande frukt och bär bli odling på ej använda ytor. En polisman anhöll om extra               

inköpskort för matfett, nämnden ansåg sig ej kunna fatta beslut och skickade vidare             

ärendet uppåt hela vägen till Livsmedelskommissionen.  

 

Sammanfattning 1941 

Mötestakten nedgick under 1941. Kanske för att arbetet nu kommit igång och fått mer              

fasta former. Ny ordförande utsågs där jag ej kunnat hitta hur han utsågs eller vad han                

hade för titel. Nämnden utgörs nu av en blandning av invånare från olika klasser och               

bakgrund, både kvinnor och män och ur både borgerlighet, bönder och arbetare.            

Antagligen representerade detta relativt väl hur Växjö stad såg ut vid denna tid.  

 

En förändring detta år är att ordföranden ofta tar hjälp av ledamöterna i grupper för att                

besluta om olika inkomna önskemål från medborgarna. Kanske har ordföranden för           

mycket att göra för att hantera allt själv eller så är det så den nya ordföranden vill                 

arbeta. Jag kan inte utläsa ur protokollet huruvida detta varit ett krav från nämnden              

eller i övrigt hur man kommit fram till att göra på detta sätt.  
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Vi ser fortfarande flera bevis för en utbredd centraldirigering. Ett bra exempel är att en               

enskild polismans anhållande om att få köpa extra matfett skickas vidare hela vägen upp              

till det centrala organet Livsmedelskommissionen för beslut. Nämnden fattar också          

oftast avslag på olika begäranden från medborgarna p.g.a. rådande bestämmelser.  

 

Nämndens egna initiativ består av egentligen bara ett förslag om att standardisera            

mjölktyperna som säljs i nämndens uppfångningsområde för att underlätta arbetet.          

Mängden uppgifter som åläggs nämnden fortsätter öka.  

 

1942  
9 ordinarie möten hölls 1942 

 

16. februari 1942 De olika arbetsgrupperna redovisar beslut angående vilka som           

tilldelats olika rabattkort. Ordföranden blir tillika ordförande i kommittén för odling av            

köksväxter p.g.a. litet intresse från övriga. Expeditionen ökar sina öppettider. 

 

3. mars 1942 Ordföranden redogjorde för problem med vedhållningen i socknen. Beslut            

om att möte ska genomföras med Kristidsstyrelsen i Kronobergs bränslekommission.          

Framställan skall göras till Livsmedelskommissionen om att korta        

brödransoneringsperioderna för att många fattigare familjer får slut på bröd lång innan            

ny ransoneringsperiod börjar.  

 

11. april 1942 Ordföranden och två ledamöter bildar grupp för att undersöka            

möjligheterna för utspisningskök för arbetslösa. En skrivelse från central ort om           

arbetslöshetsbekämpande föranleder ej vidare åtgärder då staden redan genomfört det          

mesta av föreslagna åtgärder på eget initiativ. Ordföranden och två ledamöter bildar            

grupp för beslut om tilldelning av extra arbetsklädeskort. Prisombud utsågs, samma           

som tidigare. Blockledarna ska utse ett kvinnligt biträde. 

4. maj 1942 Fortfarande ingen lösning angående utspisningskök. Nämnden beslutar att           

inte tvinga säljare ha möjlighet att väga sin försäljning t.ex. på torg då detta kan minska                

mängden som säljs där. En ansökan om att få sälja ägg på torget avslogs. 

 

27. maj 1942 Ordföranden och två ledamöter bildar grupp för att besluta om             

slaktlicenser. Ordföranden ska utse en person att inventera vassområden i Växjö efter            

skrivelse. En ledamot och överblockledaren ska lämna återväxtrapport uppåt.         
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Ordföranden redogjorde för hur han genomfört utdelning av tobakskort. Ordföranden          

ges mandat att hyra ut de lokaler som ej behövs för nämndens arbete.  

 

27. juli 1942 Nuvarande ordförande har fått nytt jobb. Till ny ordföranden föreslås             

Stationsförman Jonasson. Ordförande och vice har fått anställa ytterligare till          

expeditionen. Höjning av arvoden för kortutdelare beslutas. Ordföranden och         

blockledare utser slaktgodemän. Diskussion om komplicerade vedförhållanden,       

framförallt vad avser lagring av ved. Tillgången är dock god. Ordförande och vice skriver              

till Kristidsstyrelsen och anhåller om förenklingar. 

 

11. augusti 1942 Slaktgodemän utsedda. Nya ordföranden presenterade sig. 

 

9. november 1942 Ordförandens förslag på nya vedpriser godkändes. Ordföranden och           

vice får besluta om ersättare till kortutdelare. Vedombud utsågs. 

 

15. december 1942 Beslut om att anhålla hos polisen om bättre ordning vid             

fiskförsäljning på torget. Fisk ska ej ransoneras p.g.a. Kostnader. Ny vice nästa möte. 

 

Sammanfattning 1942 

Trenden att ordföranden bildar arbetsgrupp med några ledamöter fortsätter. Lite tidigt           

att säga om den nya ordföranden fortsätter på samma spår. Några egna initiativ från              

nämnden så som att försöka förenkla vedförsäljningen i nämndens område. Ur           

protokollen går att läsa att det egentligen inte fanns någon brist på ved i en stad mitt i                  

skogsområde så som Växjö är och att man därför helst ville slippa lägga upp extra lager                

och annat i staden som egentligen bara skulle innebära merjobb och kostnader. Vi ser              

också att nämnden försöker underlätta för de svagaste i samhället när man begär             

förkortade brödransoneringsperioder, dock utan att lyckas.  

Nämnden försöker också underlätta för fiskförsäljningen i den mån det går samt att             

man vill ordna ett utspisningskök för de mest behövande. 

Vi ser för första gången mer konkreta åtgärder från nämnden att försöka minska på              

arbetsbördan och förenkla i övrigt för medborgarna. Trots att man under 1942 tar vissa              

egna initiativ måste man söka stöd hos högre organ för det mesta av detta och lyckas                

inte vilket stödjer tesen om kraftig centralstyrning uppifrån.  

 

1943  
8 ordinarie möten och ett extra möte med Kristidsstyrelsen i Kronobergs           

bränslekommission hölls under 1943. 
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19. februari 1943 Morén ny vice ordförande. Ny ledamot, Herr Wikfors (oklar titel i              

övrigt) utsedd. Prisombud fick löneförhöjning. Polisen rapporterar att de kommer          

hjälpa till att upprätthålla ordningen under fiskförsäljningen.  

 

19. april 1943 Alla nämndens ledamöter skall vara med på möte med kristidstyrelsens             

bränslekommission. Ordföranden får mandat att besluta om anställd personals         

semester. Nämnden beslutar om arbetslösas rätt till rabattkort. Kvinnoföreningarna får          

ej hjälp att anordna synadskurs.  

 

21. april 1943 Möte med Kristidstyrelsen i Kronobergs bränslekommission. Vedfrågan          

diskuterades men ingen lösning eller beslut under mötet. 

 

31. maj 1943 Svinuppfödning sker på matavfall som samlas in i staden, inga särskilda              

beslut angående detta måste fattas då åtgärder redan är vidtagna. 

 

17. augusti 1943 Begäran om körersättning för ved skickad vidare till kristidsstyrelsen.            

De som lämnar in matavfall får en extra ranson fläsk. Privatpersons skrivelse avslogs.             

Nämnden anser sig ej ha råd med en ny räknemaskin, den gamla är trasig. 

 

27. september 1943 Växjö tvingas ha ett centrallager för ved trots att man bedömt att det                

ej finns behov för detta. Beslut fattat av Kristidsstyrelsen Kronoberg. Detta kommer            

innebära merjobb och merkostnader. 

 

5. oktober 1943 Diverse personalfrågor. Ordföranden och två ombud bildar grupp som            

tar beslut om äggkort. Diverse budgetfrågor. 

 

22. november 1943 Ordföranden och vice får mandat att prisförhandla med           

kortombuden angående ersättning. Ordföranden redogjorde kring hur den extra         

fläskutdelningen lösts. Ordförande och vice ska skicka vidare ett yttrande angående           

detta uppåt. Ordförande och tre ledamöter beslutar i grupp om rabattkortstilldelning.           

Ordföranden får mandat att lösa kontakter med myndigheter angående         

utspisningsköket.  

 

16. december 1943 Kristidsstyrelsen Kronoberg har gett ordf och vice förnyat förtroende            

för 1944. 

 

Sammanfattning 1943 
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Vi ser återigen totalt uttryck för detalj- och programstyrning. Vedfrågan löses inte till             

nämndens fördel utan det är order uppifrån som gäller trots att nämnden, som rimligen              

har bäst koll på behoven i Växjö, menar att det är onödigt. Vi ser att den nuvarande                 

ordföranden får och tar mandat att lösa det mesta själv men att han till del fortsätter på                 

tidigare spår att bilda grupper med honom och några ledamöter som beslutar om             

rabattkort m.m. Nämnden påvisar ovilja att ta extrajobb, t.ex. när kvinnoföreningarna           

vill ha stöd, vilket jag tolkar och läser som att nämnden anser sig ha en hög                

arbetsbelastning redan och vill inte ta på sig mer än de absolut måste.             

Utspiningsköksfrågan är fortfarande inte löst, i övrigt är det inga nya initiativ från             

nämndens sida utan det är att hantera pålagor och uppgifter uppifrån som gäller             

fortsatt.  

 

Inga dramatiska omstöpningar av de ingående i nämnden görs. Den nuvarande           

ordföranden är stationsmästare och faller väl i linje med tidigare ordföranden. 

 

1944  
Fem ordinarie möten hölls under 1944. 

 

10. januari 1944 Kortutdelarnas timpenning beslutad. Målarmästare Wikfors ingår i          

nämnden som ledamot.  

 

21. mars 1944 Ordföranden har varit på tjänsteresa i Jönköping tillsammans med andra             

kristidsnämnders ordföranden. Ett företag i Växjö får indraget försäljningstillstånd         

p.g.a. oegentligheter och troligt brott mot ransoneringen. 

 

16. maj 1944 Arvoden beslutades. Ny cykelverkstad får ej tillstånd att öppna i Växjö.              

Stadens säljare ska meddela befolkningen vid ett eventuellt bombanfall var fortsatt           

försäljning av varor kan ske. Ordföranden och vice får mandat att sätta löner till              

kortutdelare.  

 

21. september 1944 Ordförande får mandat att undersöka om reservlokal vid händelse            

av krig. Fläsk delades ut extra. Beslut om att hyra en ny räknemaskin. 

 

11. december 1944 Ny räknemaskin inköpt. En resa inom ramen för Sveriges            

Ungdomsberedskap beviljades. Ordförande föredrog minneslista vid krig. 

 

Sammanfattning 1944 
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Under 1944 har mötestakten kraftigt nedgått. Den nya ordföranden har inte många            

ärenden att föredra för nämnden för beslut. Jag tycker mig märka att det finns en viss                

ökad medvetenhet om krigets närhet till Sverige då man bland annat tar fram             

minneslistor att använda vid krig, ser över säljarnas beredskap att fortsätta           

försäljningen vid bombanfall samt undersöker möjligheterna att kontraktera en         

reservlokal. Kanske har detta att gära med att kriget nu än en gång närmade sig Sverige i                 

och med de allierades landstigningar i Europa samt Röda Arméns framryckning           

västerut.  

 

Ordföranden verkar som nämnt sköta det mesta operativa arbetet utan nämndens           

inblandning. Det kan ha olika anledningar. Kristidssystemet hade vid den här tiden            

mognat betydligt varför arbetet kan ha fortsatt utan att det behövdes ta några särskilda              

beslut av hela nämnden. Det kan också ha att göra med hur denna ordföranden valde att                

arbeta.  

 

1945  
Fyra ordinarie möten hölls under 1945. 

 

15. januari 1945 Ordföranden har fått nytt förtroende för året. Morén blir ny vice              

ordförande.  

 

17. april 1945 Ordföranden ombesörjer utdelning av inköpskort. Ordföranden och vice           

beslutar om ersättning till kortutdelare. 

 

21. juni 1945 Vedsituationen i nämndens område är ett problem då inte tillräckliga             

mängder ved inför vintern säkerställts. 

 

18. september 1945 Ordföranden ska eftersöka informationer om vedläget. Viss          

kolimport har kommit igång. Extra fläskutdelning skall genomföras. Ordförande         

föreslog att kaffekort endast skall delas ut på expeditionen, beviljades. 

 

Sammanfattning 1945 Mängden möten under 1945 är fortsatt lågt. Ordföranden          

fortsätter att sköta det mesta av arbetet själv och mängden frågor för nämnden att              

besluta om är fortsatt väldigt lågt i jämförelse med tidigare år. De få beslut som behöver                

tas resulterar i att ordföranden tar ansvaret för dess genomförande själv eller med sin              

vice. Intressant är att krigsslutet i maj 1945 inte ens nämns. 
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Sammanfattning årsvis genomgång av protokoll 

Personalmässigt verkar de som ingått i nämnden ha varit framförallt av borgarklass det             

vill säga medelklass. Ett visst antal lantbrukare och arbetare ingår i nämnden men då              

framförallt som suppleanter. Att ordföranden utses av kristidsstyrelsen är ett uttryck för            

att den centrala nivån inte vill ge den lokala nivån full bestämmanderätt över             

kristidsnämnderna. Ordföranden har, som vi har sett, en oerhört betydande roll i Växjö             

kristidsnämnd. Därför kan det faktum att den regionala nivån kan tillsätta ordföranden            

beskrivas som en del i en detaljstyrning. De av kommunfullmäktige utsedda           

ledamöterna har i princip uteslutande gått på ordförandens linje i alla frågor och             

därmed verkar arbetet ändå ha fungerat bra och det verkar inte ha förekommit några              

maktkonflikter mellan ordförande och ledamöter. Dessa kan förstås ha skett utanför           

protokollet och i informella möten utanför de ordinarie formella mötena. Det finns dock             

inga spår av detta att utläsa utifrån de formella protkollen. Då ordföranden ändå är den               

som jobbat mest med det operativa arbetet av nämndens ledamöter så är det ändå              

anmärkningsvärt att det inte är kommunfullmäktige som har haft makten att utse denne             

utan att det förbehållits den regional nivån genom kristidsstyrelsen.  

 

Det vi ser generellt över hela perioden är att ordföranden tar det absolut största ansvaret               

med vice som avlägsen tvåa. Under en period framförallt 1941-1942 med A G Johansson              

som ordförande bildas ett flertal grupper där ordföranden involverar fler av nämndens            

ledamöter i grupparbeten för att döma av olika mängdärenden så som ansökningar av             

rabattkort m.m. Det verkar mer vara ett ufall av arbetssätt samt mängden ärenden och              

inte som en del i att någon kritik riktats mot toppstyrning eller liknande. 

 

 

Skrivelser 

 

Nedan har jag presenterat antalet inkomna skrivelser till Växjö Kristidsnämnd per år            

och uppdelat i totalt per avsändare.  
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Bild 3. Totala antalet inkomna skrivelser Växjö Kristidsnämnd per år 1939-1945           

[källa: Växjö kommunarkiv] 

 

Bild 4. Uppdelning inkomna skrivelser per avsändare [källa: Växjö kommunarkiv] 

 

Vi ser att antalet inkomna skrivelser verkar ha varit relativt lågt. Detta kan också ha att                

göra med att Växjö kristidsnämnd inte har varit tillräckligt noggranna i sitt arkiverande             

av inkomna skrivelser eller att man valt att inte diarieföra vissa skrivelser. Jag hade              
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förväntat mig betydligt fler inkomna skrivelser än dessa. Det kan ha att göra med att jag                

inte hittar särskilt många cirkulär från de olika statliga organen. Kanske har man valt att               

inte diarieföra dessa då de ju kom att delas ut vidare hos medborgarna. Det samma kan                

förstås ha gällt även andra typer av skrivelser vilket gör den följande diskussionens             

legitimitet svår. 

 

Av de skrivelser som inkom så har det varit stort fluktuerande i antal inkomna skrivelser               

per år. Den stora mängden 1940 förklaras troligen i att de olika avsändarna inte hade               

mycket tid på sig att få in skrivelser innan årsskiftet 1939/1940 då arbetet med              

kristidförvaltningen gick igång först efter krigsutbrottet i slutet av 1939. Så 1940 har             

troligen med igångsättandet av kristidsförvaltningen att göra.  

 

Vi ser också att det främst är Livsmedelskommissionen och Kristidsstyrelsen Kronoberg           

som står för avsändandet av skrivelser och dessa innehöll instruktioner och           

orienteringar till kristidsnämnden. Staden hade förstås stort behov av formell kontakt           

med nämnden då det var staden som beslutade om ledamöterna som skulle ingå i              

nämnden samt om ekonomin. Andelen privatpersoner som kontaktar nämnden är          

förhållandevis lågt under dessa år, endast ca 5 per år. Det kan ha att göra med att                 

nämnden hade en expedition öppen för utdelning av kupongkort och där hade            

medborgarna förstås möjlighet att muntligt framföra sina ärenden till kristidsnämnden.  

 

Jag tycker mig finna stöd för att Växjö kristidsnämnd styrdes både genom detalj- och              

programstyrning. Mer än 10 skrivelser per månad i snitt inkom till Växjö kristidsnämnd             

från olika statliga organ och nästan lika många från Kronoberg kristidsstyrelse. Det            

stödjer teorin om att det utövades mycket formell styrning i form av detalj- och              

programstyrning från högre nivåer i kristidsförvaltningen. 

 

Idén om Växjö kristidsnämnd som en del i en statsorganismkommun tycker jag mig             

finna många bevis för. Som vi såg i teoridelen av den här undersökningen så är det                

viktiga för en sådan kommun att vara statens förlängda arm på den lokala nivån. Staten               

styr med regler och former som tas fram centralt och utförs lokalt. En formell hierarkisk               

struktur råder där den centrala nivån är överordnad den lokala. Jag tycker att detta              

synsätt på Växjö kristidsnämnd slår igenom i det mesta. Vi har sett att nämndens              

viktigaste person, ordföranden, inte utsågs av kommunen utan av kristidstyrelsen det           

vill säga av en nivå upp från kommunen. Vi har också sett att det mottas flertalet                

uppgifter från central nivå om vad som ska göras men att det från kommunfullmäktige              

(stadsfullmäktige) inte ges några direktiv. Vi har också sett att kristidsnämnden vid            

flertalet tillfällen fått söka stöd för beslut uppåt i hierarkin.  
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Att kristidsförvaltningen var väldigt centralt styrd är kanske inte så konstigt. Tider av             

kris och krig innebär nästan per automatik att den lokala nivåns handlingsfrihet            

inskränks till förmån för att genomföra centrala program som försöker trygga hela            

nationens överlevnad. Att erfarenheterna från Första Världskrigets       

livsmedelsförsörjning var så pass dåliga som de var, med kravaller som följd, påverkade             

säkerligen makthavarna mycket med följd att man ville ha en väldigt stark central nivå              

för att säkerställa att det skulle gå bättre den här gången. Allt ovanstående var              

säkerligen bidragande faktorer till att kristidsförvaltninhen under Andra Världskriget         

var så pass centralstyrd som den till synes var. 

 

 

 

 

Analys och avslutning 

 

Slutdiskussion 

Min slutsats av genomförandet av den här undersökningen är att den centrala            

styrningen av kristidsförvaltningen i Sverige för perioden 1939-1945 var genomgripande          

för fallstudien Växjö Kristidsnämnd. De av den kommunala ledningen utsedda          

ledamöterna organiserade sig så att det var ordföranden som skötte det mesta operativa             

arbetet och till sin hjälp för det dagliga arbetet hade ordföranden ett antal anställda              

medarbetare. Nämnden har vid flera tillfällen tvingats konsultera högre instans för att            

kunna ta beslut samt att man i flera fall ej kunnat fatta beslut på grund av styrningar                 

uppifrån. Intrycket är att Växjö Kristidsnämnd varit så pass hårt styrd uppifrån att             

arbetet på lokal nivå i princip endast har utgjorts av att genomföra de beslut som fattats                

på central nivå utan att för den skull ha någon nämnvärd egen handlingsfrihet. Jag              

tycker det är tydligt att det är olika former av detalj- och programstyrning som sker. 

 

Jag vill dock avslutningsvis nämna några punkter. Det ena är att det trots hård styrning               

uppifrån tidvis fanns initiativ från ledamöterna att skapa något eget anpassat för den             

lokala nivån. Till exempel soppköket och vedhanteringen. När det gäller vedhanteringen           

fick man trots mycket arbete helt ställa in sig och genomföra den centrala planen trots               

att lokala förutsättningar gav andra möjliga och bättre lösningar. Så det styrker tesen             

om massiv centralstyrning. Att nämnden i fallet soppköket ändå gav uttryck för att vilja              

skapa bättre lokala förutsättningar ser jag mer som ett undantagsfall och det visar också              
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på hur lång tid det tog att genomföra egna initiativ då det var många olika instanser som                 

hade formellt ansvar och möjlighet att påverka utfallet. Så även om det fallet gav uttryck               

för egna initiativ på lokal nivå tycker jag mig se ytterligare bevis för centralreglering och               

planekonomiska inslag.  

 

Kan jag dock med fog säga att jag kan utläsa detta enbart ur protokoll och inkomna                

skrivelser? Precis som nämndes tidigare tycker jag mig se att det saknas vissa skrivelser.              

Jag har heller inte intervjuat de ingående ledamöterna för att så att säga känna dem på                

pulsen om mina hypoteser, som jag tycker mig kunna utläsa ur de formella protokollen,              

även stämmer överens med hur ledamöterna såg saken. De formella protokollen kan            

förstås också ha skrivits med syfte att se bra ut i en eventuell efterhandsbevakning då               

det var klart att dessa protokoll kommer att sparas offentligt. Jag tycker dock ändå att               

våra forskningsfrågor får ansetts ha besvarats tillräckligt även om det förstås hade gett             

högre reliabilitet att direkt intervjua alla ingående ledamöter vad de ansåg sig kunna             

göra och inte göra.  

 

 

Vidare forskning 

Då undersökningen har omfattat åren 1939-1945 skulle förstås ett naturligt steg vara att             

fortsätta undersökningen hela tiden ut dvs till 1951 eller 1955 då kristidsförvaltningen i             

hela landet formellt upphörde. Friberg gör inte bedömningen att mängden central-,           

detalj- och programstyrning har minskat i omfattning efter krigets slut. Vi vet dock inte              

säkert vad som gällde i Växjö även om jag antar att en sådan undersökning skulle               

komma fram till att förhållandena 1939-1945 i stort sett gällde även efter 1945 för Växjö               

Kristidsnämnds del. Att kriget slutade och att krisen därmed kan sägas ha minskat             

skulle dock kunna innebära att kristidsnämnderna inte ansåg sig lika begränsade som            

under själva krigsperioden så en undersökning hade ändå varit motiverad. 

 

Det som förstås också skulle vara intressant är att undersöka omkringliggande           

kristidsnämnder enligt samma frågeställning som denna undersökning och se om det           

stämmer även för dessa. Kanske även en jämförelsestudie kring arbetet i en stads             

kristidsnämnd kontra landsbygd. Omkringliggande socknar var av       

landsbygds/glesbygdskaraktär och skiljer sig därmed rejält från regionstaden/socknen        

Växjö. Dessas arkiv finns förvarade på samma plats som för Växjö Kristidsnämnd varför             

en sådan undersökning inte torde vara särskilt betungande ur ett          

materialinsamlingsperspektiv.  
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Det finns även fortsättningsvis väldigt lite forskat på just det konkreta arbetet i landets              

alla hundratals kristidsnämnder varför det kan vara nyttigt att fortsätta med           

frågeställningen på helt andra geografiska platser. T.ex. skulle en jämförelse Växjö och            

någon annan motsvarande stad vara intressant. Vilka valdes in att sköta arbetet i             

respektive stad, skiljde sig organisationen åt? Graden av detaljstyrning centralt? Vilka           

friheter tog man sig? 

 

Kostnaderna för denna massiva förvaltning har inte undersökts i detalj. Vad kostade det             

Växjö stad och socken och andra platser att upprätthålla systemet? Vilka andra            

ekonomiska effekter fick det planekonomiska tänkandet? 

 

Hur såg svarta börsen ut i Växjö? Var invånarna i Växjö “med på”             

ransoneringssystemet? Här skulle en intressant angreppspunkt vara regionala        

domstolsarkiv och jämföra mot tex någon annan kommun. Följde Växjö i linje med             

övriga delar av landet? 

 

Något som också är öppet är hur kristidsförvaltningens framväxande påverkade de           

lokala valda organen så som kommunfullmäktige. Då det ju växte fram en omfattande             

parallell organisation i och med kristidsförvaltningen torde detta ha påverkat          

kommunfullmäktiges arbete och möjligheter. 

 

Kristidsförvaltningen under Andra Världskriget kan också ses som startskottet på          

folkhemsutbyggnaden och framväxandet av en större byråkratisk välfärdsstat. Därför         

kan även ett sådant perspektiv på själva kristidsförvaltningen vara intressant att gå            

vidare med. 

 

För fler möjliga frågeställningar kan den intresserade med fördel läsa Fribergs           

avhandling för vidare förkovran i områden som inte hittills undersökts. 
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