
 

Intervju med Johan Åkerman 
Från  Verksamhetsberättelse 1978/79 .  Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. 

  
Johan Åkerman var professor vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet under åren 1944-

1960. Under sin tid i Lund byggde han upp NIL till en ledande institution i landet. Han publicerade ett stort antal böcker 

och artiklar i konjunkturteori och ekonomisk politik. Denna intervju gjordes av Lars Jonung med Johan Åkerman i juli 

1979 då denne befann sig i en ålder av 83 år. 

Fråga:  När kom Du till Lund? 
Svar:  Jag blev civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1918 och bodde sedan i Stockholm och 

Djursholm tills jag och min familj flyttade till Ringsjögården utanför Höör 1935. Som student, docent och 
professor bodde jag aldrig i Lund utan reste Stockholm—Lund med tåg för tentamina: fil.kan 
i Lund 1924, fil.lic i Lund i statistik 1926 och i nationalekonomi 1927. Sedan for jag med tåget från 
Ringsjön till Lund när jag hade undervisning och seminarier på institutionen. 
Anledningen till att jag studerade i Lund var att professor Sven Wicksell i Lund var den ende 
examinatorn i statistik i Sverige. 

  
Fråga: Hur såg institutionen ut vid den tiden? Vilka medarbetare och resurser fanns det? Var låg 

institutionen? 
Svar:  Institutionen fanns inte när jag kom till Lund. Jag grundade den. Ett embryo till NIL var litt F 

i gamla biblioteket, dvs i Lundagårdshuset, där jag hade ett bord. 
En språkprofessor hade samma förmån. Jag var examinator i nationalekonomi i filosofiska 
fakulteten från och  med höst-terminen 1934. 
NIL låg vid Kyrkogatan i Konviktoriehuset 3 trappor upp. Mina medarbetare var till en 
början Karl-Gustav Landgren, Sven Rydenfelt och Nils Westhagen. Biblioteket var ej stort 
men växte hastigt. 
  

Fråga: Hur bedrevs undervisningen? 
Svar:  Undervisningen inriktades dels på pol.mag och dels på fil.lic 

examen. Föreläsningar för pol.mag. hölls en gång i veckan liksom seminarieövningar för fil.lic 
examen. 
  

Fråga: Hur många studenter hade Du? 
Svar:  Jag hade omkring 75 studenter sammanlagt under mina år.  
  
Fråga: Vilken litteratur och vilka områden undervisade Du på?  
Svar:  Föreläsningarna vilade på en kunskapsteoretisk bas och inriktades på centralekonomisk teori 
samt konjunkturteori.   

  
Fråga: Hur ändrades NIL:s verksamhet under Dina år? 
Svar:  Institutionen växte hela tiden. 
  
Fråga: Vad koncentrerade Du Din undervisning och verksamhet på? 
Svar:  Kunskapsteori och sambandet politik och ekonomi.  
  
Fråga: När Du nu ser tillbaka på Din tid vid NIL, vilka förändringar 

ser Du som de viktigaste under dessa år? 
Svar: Att nationalekonomiska institutionen kom till stånd. Då för tiden ansåg man att endast ämnen som 

behövde ett laboratorium också behövde en institution. I akademikansliet ansågs natio-
nalekonomi vara endast ett mindre ämne i jur. kand. utbildningen. 

Mina äldre medarbetare, Landgren och Arvidsson, ansåg att institutionen var till huvudsakligen för 
professorn och ville tilldela mig det största rummet, som jag dock istället gjorde till 
bibliotekssal. 

  
Fråga: Vilka råd skulle Du vilja ge Dina efterträdare rörande institutionens nuvarande och framtida 

verksamhet? 
Svar:     

a)     Forskningen skall ha en empirisk riktning. En teori skall vara statistiskt verifierbar.



b)    Man skall studera strukturell differentiering enligt min X-Y skala där X = det angloklassiska 
frikonkurrens-samhället och Y = det absoluta plansamhället,  ungefär som Sovjetunionen på 
1930-talet. Vidare skall man beakta dualismen kausalanalys-kalkylmodeller. 

c)     Man skall beakta dualismen makro-mikro i nationalekonomin och ej försöka göra 
nationalekonomin till en generaliserad företagsekonomi. 

d)     Till sist, undervisningen skall vara inriktad på en samhällsvetenskaplig syntes. Under min tid 
som chef för NIL grundade jag därför och utgav en skriftserie "Samhällsvetenskapliga studier" som 
syftade mot en samhällsekonomisk syntes. Följande nitton titlar framlades. Efter min 
pensionering ersattes denna skriftserie med en rent "ekonomisk" serie: 
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