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Att ge ut pappersböcker med intressant ekonomisk-historiskt innehåll är möjligen en 

företeelse på väg att utrotas. Fortfarande ges dock böcker av stort allmänintresse ut och i 

denna session presenteras fyra nyutkomna böcker av sina författare.  

 

Gunnar Wetterberg: Ingenjörerna. Albert Bonniers förlag 2020 

En klassisk fråga i ekonomisk historia är relationen mellan teknisk och social förändring. 

Ingenjörer har varit en nyckelgrupp för att åstadkomma de tekniska förändringar som gjort 

vårt levnadssätt möjligt. I boken skildras inte bara enskilda ingenjörers roll utan också 

formerandet av professionen och den tekniska utbildningen. Samtidigt framkommer, ofta på 

ett personligt sätt, hur den tekniska utvecklingen gått hand i hand med den sociala 

förändringen – det kan gälla stadsbyggande och kommunikationer såväl som datoriseringens 

betydelse för informationsöverföring och arbetsliv.  

 

Lars Ekdahl (red): Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och 

samhälle under kapitalismen. Arkiv 2021 

Forskning om arbete och arbetsliv är en annan viktig del av den ekonomisk-historiska 

forskningen. I denna publikation ger flera av Sveriges mest kända arbetslivsforskare en 

inblick både i arbetslivsforskarens vardag och i arbetslivsforskningens resultat. Boken som 

helhet presenteras av Maths Isacsson som också reflekterar över sitt eget avsnitt i boken som 

handlar om hans avhandlingsarbete om Hedemora Verkstäder.  

 

Lena Andersson-Skog: Otyg. Fallet Algots Nord. Dialogos 2020. 

 Under 1970-talet drabbades tekoindustrin i Sverige av en svår kris. Staten, i samarbete med 

företaget Algots, grep in för att stödja uppbyggandet av tekoindustri i Norrland. Många 

förhoppningar knöts till verksamheten som dock inte blev långvarig. I boken diskuteras de 

olika faktorer som gjorde satsningen olönsam. Dessutom diskuteras orsakerna till att de 

folkliga protesterna mot nedläggningen av verksamheten blev så omfattande. Idéer kring 

självförvaltning och alternativ produktion spelade en viktig roll i sammanhanget.  

 

 



Hans Sjögren: Änkor med makt. Dialogos 2021  

 

Det finns ett antal kvinnor genom historien som lyckats få makt och inflytande i näringslivet. 

Ofta har det skett i samband med att deras makar avlidit och änkorna tagit över ansvaret för 

företaget. I denna bok porträtteras ett antal kvinnor från 1700-talet fram till våra dagar, främst 

nordiska änkor. Dessutom skildras, i ett kapitel, världens mäktigaste änkor idag. Orsaken till 

att änkorna tagit på sig ansvaret söks främst i strävan att undvika den ”dubbla döden”, det vill 

säga såväl makens som företagets död.  


