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Bortom ”Publish and be damned”
regionsvtyrelsen i västra
Götaland vill följa hertigens av
Wellington gamla svar till en osäker
redaktör. Arkiven ska publicera arkivmaterial för vilket man inte har
uppgift på upphovsman på webbsajter. Men enligt
svensk lagstiftning
gäller upphovsrätten 70 år efter
upphovsmannens
död. Om någon
exempelvis tog ett
foto som tioårigt
barn 1862 och därefter dog nittioårig
1942, har hans eller hennes ättlingar
haft upphovsrätt till fotot fram till
2012. Därefter är det fritt.
Kungliga biblioteket följer till skillnad från Västra Götalandsregionen
denna sjuttioårsregel, och har inte
lagt ut tidningstexter yngre än från
1862 på webbsajter. Men regionen vill
gå före och påverka kommande lagar
genom praktisk handling.
Publish and be damned, alltså.
Här ser vi en genuin konflikt. Två viktiga principer
leder till helt skilda
slutsatser: respekten för
upphovsrätten och uppgiften att aktivt förmedla
historien.
Det senare målet
kan vi inte
förbigå.
Trots allt
växande
historieintresse
växer

också okunskapen. Det tomrummet
förblir emellertid inte tomt: det fylls
snabbt med förutfattade meningar
och fördomar. Ingen är så säker på
hur det var för 100 eller 200 år sedan som den som inte vet något om
saken. Här är de
historiska vetenskapernas uppgift
solklar: att ersätta
missuppfattningar
med kunskap. I
den uppgiften är
vittnesbörden av
enskilda människors öden valuta av
högsta valör. Samtidigt bygger arkivuppdraget på förtroende. Kan inte
den som överväger att deponera vara
säker på att de villkor han eller hon
ställer blir uppfyllda, kommer nytt
material inte att komma vetenskapliga
arkiv till handa. För vem vet vilka
hemligheter och företagsuppgifter
som kan börja spridas? En organisation som medvetet töjer på lagarna
och bortser från i detta fall upphovsrättslagstiftningens regler bidrar
inte till det allmänna förtroendet för
svenska arkiv. De institutioner som
enbart tar emot pliktleveranser från
offentliga sektorn lever här ett långt
mer skyddat liv än arkiv som förmedlar minnen från det civila samhället
eller företagsvärlden. Centrum för
Näringslivshistoria publicerar för sin
del ibland material med okänd upphovsman digitalt. Men vi gör det med
en tydlig uppmaning till eventuella
upphovsrättsinnehavare att kontakta
oss. Och med ett lika tydligt förbud
för tredje part att använda materialet.
I de avtal som skrivs med deponenter
regleras också publiceringsrättigheter.
Vi har materialet till låns för att
förmedla historisk kunskap.

”Vi har materialet till
låns för att förmedla
historisk kunskap.”

Per Dahl, redaktör
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Datacentralen, huvudkontoret Södra
Hammarbyhamnen, 1973. Ahlsells historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Ansvarig utgivare: Alexander Husebye,
alexander.husebye@naringslivshistoria.se
08-634 99 14

12

Kajsa Rydergård har besökt
Scanpix stora analoga arkiv.

38

Business History del 4:
Privatiseringsvågor har
kommit och gått.

Redaktör: Per Dahl, per.t.h.dahl@
naringslivshistoria.se, 08-634 99 52
Bildredaktör: Margarita Feldman
Projektledare: Anna Linderoth
Redaktionsråd: Per-Ola Karlsson
och Eva Ersson Åbom
Grafisk form och produktion: Matts Hildén,
Matthias Grönwall och Elin Thomson,
www.silviamedia.se
Repro & tryck: åtta.45, tel: 08-55 33 48 00
Kontakt: Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48—50, 167  3 3 Bromma,
tel: 08-634 99 00, www.naringslivshistoria.se
Företagsminnen på Facebook:
www.facebook.com/foretagsminnen
ISSN: 1101-7473

28

Debatt: Har vi hunnit få
perspektiv på år 2000?

21

Scand Design Online AB
i Kalmar säljer design till
hela världen.

UR INNEHÅLLET

alltid i företagsminnen

8
10
16
18
25
31

4
Ögonblicket
5
Krönikan
6
Noterat
34		Recensioner
36		 Aktuell forskning
42		 Fråga Företagsminnen
44		 Udda föremål
45		 Ur arkivet
46		 Edwards Hörna
51		 Nästa nummer

C E N T RU M F Ö R N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
CE N T R E F OR BUSI N E S S H I STORY I N S TOCK HOL M

Företagsminnen ges ut av Centrum för
Näringslivshistoria, världens största
näringslivsarkiv. Bli företagsmedlem på
www.naringslivshistoria.se

prenumerera!
Företagsminnen utkommer med fem nummer per år. Prenumerationsavgiften är 280 kr
inklusive moms. Beställ ditt eget exemplar på
www.naringslivshistoria.se

företagsminnen 2013:1

Tävla om Svenska Publishing-Priset!
Wikipedia behöver företagshistoria
Blom botaniserar: 1913
De Lavals robotar ger kor ett friare liv
Ett svenskt CSI
Svenska varuhus i Amerika

företagsminnen 2013:1
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foto: urszula striner

Krönika | nicolas hassbjer

Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Enkelhet –
digitaliseringens nyckelord

Samlade ögonblick
År 1937 lanserades nylon, som kunde ersätta silke
i strumpor. Men nylonet behövdes i krigsindustrin, och vackra strumpor blev en lyxvara. Först
efter krigsslutet slog nylonstrumporna igenom på
allvar. Här köar kvinnor utanför MEA i Stockholm
för nylonstrumpor i oktober 1946.
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Nu har boken Ögonblicket kommit! Här kan vi följa företagshistoriska nedslag från 1998 och
framåt. Beställ boken för 150
kronor på vår webbplats
www.naringslivshistoria.se/Om-oss/Butik/Bocker

företagsminnen 2013:1

vi har haft en fantastisk utveckling sedan digitaltekniken gjorde sitt intåg och gav den informationsteknologi
vi har tillgång till i dag. Det är fortfarande intressant att
följa den snabba utvecklingen och hur spelplanen ändrar
sig även för dominerande spelare. Vi har kommit långt,
men är långt ifrån framme.
Är det inte påfallande hur krångliga och dåligt konstruerade vissa apparater fortfarande är?
Låt mig ta ett exempel med god potential att bli en
parentes bland företagsminnen: Smart TV. Hur smart är
den egentligen? Ja, den är visserligen enkel att sätta igång
och bra på att visa traditionell tv. Men i ärlighetens namn
duger den knappt till att kolla vädret. Det är krångligt att
styra med fjärrkontrollen, och webbläsaren är seg. Om
man orkar vänta, får man ha en god portion tur om tv:n
ska råka vara kompatibel med det man vill se.
Den bästa användningen jag hittat är att kunna visa
foton på en stor skärm, men även det fungerar egentligen
bättre om man ansluter en dator och använder den ”smarta”
tv:n som dum bildskärm. Ett frustrerande försök att titta
på ett program vi missat, slutade häromdagen med att fyra
personer samlades tätt runt en liten 10 tums läsplatta, i
stället för att titta på den fina 55 tums ”smarta” tv:n.
De stora vinnarna på IT har nästan uteslutande varit de
som förenklat användandet av svår teknik. Det gäller inte
längre enbart konsumentprodukter utan i högre grad inom
andra områden.
Det är väldigt få användare som i dag kan tänka sig att
ägna tid åt en bruksanvisning, inte ens för att använda
mer komplicerade funktioner i en apparat eller ett program. Vi förutsätter att vi kan lära oss nya funktioner
medan vi provar oss fram.
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Det intressanta är att den trenden även gäller för professionella användare eller fackmän som installerar eller
underhåller komplex teknisk utrustning. Det finns helt
enkelt inte längre tid att sätta sig in i en lång manual. Det
ger dessvärre också en större benägenhet att använda det
man vet fungerar, de beprövade lösningarna. Kanske har
det redan här och var fått oss att undvika att prova något
nytt och bättre. Hellre slita med det som fungerar än att
ge sig in på nya okända marker.
Enkelhet och förmåga att behärska olika standarder,
både nytt och gammalt, är nyckelord i den fortsatta digitaliseringen.
Så var det också när HMS Networks 1988 startade med
sin affärsidé att erbjuda färdiga moduler för avancerad
kommunikation inom automation. Just inom områden
kopplade till kommunikationsteknologi finns det stor
potential i Sverige. Det finns flera exempel på nya företag
som hunnit växa till medelstora och nått internationell
framgång. Tre av de senaste fem årens vinnare av Stora
Exportpriset, Transmode, Axis och HMS, är helt baserade
på kommunikationsteknologi.
Och det finns fortfarande gott om affärsmöjligheter –
det är bara att förenkla användningen av ny teknik. Det är
egentligen inget nytt, det gällde i princip även för 100 år
sedan. Det som skiljer nu från då är att det är mycket
enklare nu att nå en internationell marknad om man har
en riktigt bra affärsidé.

nicolas hassbjer är tekn.dr. (h.c.) i informationsteknologi,

grundare av HMS Networks AB (publ) och ordförande för
Sydsvenska Handelskammaren.
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Poddradio med miljökänsla
Nu kan vi också höra stämningen från gångna
tiders företag. Centrum för Näringslivshistoria
har nämligen med hjälp av Urban Björstadius och
Tobias Svanelid producerat ett antal företagshistoriska radioreportage, reportage som man kan
lyssna till från CfN:s egen webbsajt.
Redan inspelade, redigerade och klippta är avsnitten från Marabous anläggning i
Sundbyberg, från Ericssons fabrik på Tulegatan,
från Electrolux tillverkningskomplex på Stora
Essingen, från Atlas Copcos demonstrationsgruva söder om söder, och slutligen från det en
gång rivningshotade Münchenbryggeriet på
Söder Mälarstrand.
Reportagen, ungefär tjugo minuter långa,
läggs successivt ut på www.naringslivshistoria.se
under vintern.

Hur smakade det?
Den svenske kemisten Torbern Bergman
kan sägas vara läsked ryckernas fader.
Bergman skapade nämligen det konstgjort kolsyrade vattnet. Hur smakade
det då? Det nya Vasabryggeriet i norrländska Njurunda vill nu göra sig känt
som ”Nostalgibryggeriet
Vasa”. De återskapar äldre
läskmärken och ger oss
chansen.
I det nygamla sortimentet märks bland
annat Portello, ett
namn man kanske
måste vara norrlänning för att reagera inför. Enligt en läskbloggare smakar Portello
som Trocadero blandat med Pommac (tillverkaren själv nämner
begreppet ”karamellaktig”).
Vill man inte pröva
denna norrländska
törstsläckare, så varför
inte pröva Loranga eller
Cuba Cola?
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Inga platta paket i Buenos Aires

400 år av framgångsrika kvinnor
Inom några veckor, på internationella kvinnodagen 8 mars, ger fil.
dr. Anita Du Rietz ut Kvinnors entreprenörskap under 400 år på
förlaget Dialogos, i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.
Boken ger en bred bild av kvinnors företagande i Sverige under 400
år. Företagsminnen ringde upp:
När kommer boken ut?
– Förhoppningsvis till kvinnodagen 8 mars. Fokus läggs ofta på det
som håller kvinnor tillbaka och gör dem till offer. Jag vill uppmärksamma de många framgångsrika kvinnornas stora företagarinsatser
i vår gemensamma historia! Alla de tillfällen när det varit kvinnors
företagande som fört Sverige framåt!
Så villkoren för kvinnor som företagare
Kvinnors entrep
a n i ta du r i e
renörskap
tz
har inte enbart förbättrats?
K
v
i
n
n
o
rs
– Det är lätt att tro så. Jag urskiljer i
entreprenörskap
stället hur villkoren svängt fram och till16 0 0 – 2 0 0 0
baka. De senaste 60 – 70 åren har vi exempelvis sett en tillbakagång. De ramar
som samhället ställt har styrts av samtidens ekonomiska tänkande och teser,
och de följder de inneburit för politiska
institutioner och lagstiftning.
Vad har varit roligast i skrivandet?
– Alla oväntade upptäckter! De fordi a l og os
midabla insatser som kvinnor stått för,
och som jag inte trott var möjliga, men
som jag nu kunnat lyfta fram i ljuset!
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Vad har S:t Petersburg, Moskva, Farsta och Buenos Aires haft gemensamt? Svaret är självklart: ett NK-varuhus!
De tidigare varuhusen hade likt dagens IKEA som huvudaffärsidé
att marknadsföra och förmedla svensk möbeldesign. Men där slutar
likheterna. Från NK:s verkstäder i Nyköping levererades inga platta
paket för egenmontage; Sveriges främsta arkitekter och hantverkare
producerade färdigmonterade stolar, bord och andra inredningsdetaljer med högsta finish.
I Ryssland fick NK packa ihop efter revolutionen. I Argentina
öppnade NK:s varuhus i Buenos Aires 1919/1920. Försäljningen av
svenskimporterade möbler blev emellertid inte den succé man hade
hoppats på. Och 1934 var NK:s gästspel i Latinamerika över.

Vi gratulerar!
Den 21 februari fyller Atlas Copco, ett av industrisveriges främsta
bolag, 140 år. Från ett företag med verkstäder i Stockholms innerstad, vid stambanan för närhet till järnvägstransporter, har företaget utvecklats till en världskoncern med betydelse
på alla kontinenter.
Insikt om betydelsen av den egna historien gör att
man firar med eftertryck. Högtidsdagen uppmärksammas stort i nybyggda huvudkontoret i Nacka,
men också på Nasdaq i New York, där Atlas Copco
ringer in börsdagen.
CfN har producerat en företagshistorik för webben,
som i olika teman presenterar Atlas Copcos historia
(www.atlascopco.com/history/). Där finns produktutvecklingen, teknikskiftena och alla de platser man
är närvarande på idag. Atlas Copco ger också ut en
jubileumsbok med utgångspunkt i den starka kultur
som präglat och fortfarande präglar företaget.
För den som vill höra ett stycke svensk industrihistoria inspelad på plats i Atlas Copcos testgruva i
Sickla rekommenderar vi CfN:s poddradio
http://bit.ly/12eSZhm.
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Nytt liv för mjölken
Snart är författaren Maria Lang högaktuell
igen, eller Dagmar Lange som hon ju egentligen hette. Under 2013 kommer vi att få se hennes deckare filmatiserade både i tv-rutan och
på bioduken. Ur Arla Foods och Kraft Foods
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria har
livsmedelsförpackningar från 1950-talet skannats in för att göras till repliker och medverka
på den vita duken.

Följ oss!
Visste du att Centrum
för Näringslivshistoria
finns på Twitter? Följ oss på
@CfN_historia
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TÄVLA OM SVENSKA
PUBLISHING-PRISET
Skriv mera och bättre om
företag, entreprenörer, produkter/innovationer! | alexander husebye
upprop:

när detta skrivs går det att hitta fem artiklar om lika
många fiktiva företag på svenska Wikipedia. Vilket av dem
som är mest känt beror nog på läsaren; kan det vara ölmärket Duff som dricks i tv-serien Simpsons eller flygbolaget
Oceanic Airlines, vars flight 815 spelar så stor roll i Lost? För
att inte existera i verkligheten är just denna företagskategori
väl representerad i det digitala uppslagsverket.
Värre är det med artiklar om verkliga företag och entreprenörer. Som vi kan läsa i Lennart Guldbrandssons artikel
på sidan 10 i detta nummer är kvalitativa artiklar om företag
alldeles för få. De som skrivs har alltför ofta karaktär av reklammaterial, snarare än av information i ett uppslagsverk.
Och följaktligen gallras de bort av kvalitetsskäl.
Visst finns bra exempel, läs t. ex. om Nasafjälls
silververk, Svenska Ostindiska Kompaniet, eller
Münchenbryggeriet.
Resultatet av denna obalans är
att Wikipedia, som blivit en av våra
viktigaste källor för snabb omvärldsorientering – och därmed bidrar till
att forma vår uppfattning av omvärlden, ännu inte förmedlar en balanserad bild av företag och företagare.

Det tänker vi ändra på!
Därför tar vi ett initiativ! Centrum
för Näringslivshistoria inbjuder i
samarbete med Wikimedia Sverige,
föreningen Sveriges Kommunikatörer och AGI AB alla
intresserade att delta i tävlingen Svenska Publishing-Priset,
som pågår under 2013.
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Uppgiften är att skriva tävlingens bästa företagsartikel
för Wikipedia. Den ska vara informativ och berätta det
väsentliga som användaren behöver veta. Den ska vara
koncentrerad, för att inte slösa med läsarnas tid. Den ska
förstås vara saklig, och använda tydliga källhänvisningar
till antingen arkiv eller tryckta källor. Artikeln ska även
vara allsidig, och inte väja för ett och annat som kan uppfattas som negativt.
Artikeln om företaget ska alltså vara sådan att såväl
företaget som dess värsta konkurrenter eller kritiker vill
använda den som referens eller källa.
Svårt – ja. Omöjligt – nej! Vi behöver bara gå tillbaka
till tidigare kända uppslagsverk för att finna efterföljansvärda exempel, som förenar klarsyn med objektivitet.
Vårt mål är att det 2014 ska finnas 60 nya utmärkta artiklar över viktiga svenska företag på Wikipedia.

Med förenade resurser!
Hos Centrum för Näringslivshistoria och andra näringslivsarkiv hanteras arkivmaterial som innehåller källor till
företagens historia och verksamhet. Det
kan röra sig om protokoll och verksamhetsberättelser, om ekonomihandlingar
och korrespondens. Men också informationsmaterial eller i vissa fall föremål och
produkter. Hos näringslivsarkiven finns
forskarsalar och duktiga arkivarier som
kan guida deltagarna i de historiska materialen. Centrum för Näringslivshistoria
har vaskat fram ett urval av 60 svenska
företag, såväl historiska som nu levande,
vars historia på Wikipedia behöver förstärkas och vilkas arkiv finns att tillgå i
arkivet i Bromma – se länk nedan. Det är bara att välja! Det
går naturligtvis också bra att välja andra företag som ”case”
för bidrag till tävlingen.

företagsminnen 2013:1

Organisationen Sveriges Kommunikatörer (tills alldeles
nyss Sveriges Informationsförening) ger i april halvdagskurser i att skriva för Wikipedia. Föreläsare från
Wikimedia Sverige, Centrum för Näringslivshistoria och
Sveriges Kommunikatörer kommer att stärka deltagarnas
förmåga att skriva professionellt om företag, entreprenörer och innovationer. Ett specialanpassat kursmaterial
har tagits fram för utbildningen som är öppen för alla.
Wikimedia Sverige, organisationen bakom svenskspråkiga
Wikipedia, kommer att ge deltagarna den nödvändiga basen i att skriva wikipediamässigt. För det är en färdighet i
sig – hur ska exempelvis källor redovisas och dolda värderingar i subjektiva formuleringar undvikas? Hur berättar
och informerar vi trovärdigt om företag på Wikipedia
– utan inverkan av kommersiella syften? Svenska
Wikimedia nominerar tillsammans med Centrum för
Näringslivshistoria de 10 – 20 bästa bidragen till juryn för
Svenska Publishing-Priset 2013.
Svenska Publishing-Priset, som delas ut i klasserna
print, digitalt och sign inrättar i år ett pris i en ny digital
tävlingsklass – wikipedia – för de bästa nominerade wikipedia-artiklarna. Du kan tävla i tre kategorier: a) artiklar

om företag, b) artiklar om entreprenörer/företagare, eller c)
artiklar om produkter/innovationer. Tillsammans har vi resurserna att ge tävlingsdeltagarna know-how och material,
att höja deras kompetens och att effektivt visa fram de bästa
resultaten för omvärlden. De artiklar som nomineras av juryn i varje kategori tävlar om ett prestigefyllt pris som delas
ut årligen vid ett stort galaevenemang i november.
Är du kommunikatör eller skribent och intresserad av att
delta? Anmäl dig till kursen via länken nedan.
Vill du bli nominerad med ditt bidrag till tävlingen?
Anmäl dig då på tävlingslänken nedan. OBS: I kategorierna för privatpersoner är deltagaravgiften endast 300
kronor per tävlande bidrag, och ger då chans till en verkligt fin personlig utmärkelse.
Tävlingen har även kategorier för företag. Är du chef
i ett företag och vill ge dina kommunikatörer utvecklingsmöjligheter? Tipsa dem om kursen och priset! Ge
ditt bidrag till en omvärldsbild som gör företagandets
betydelse rättvisa!
alexander husebye vd, Centrum för Näringslivshistoria alexander.husebye@naringslivshistoria.se

Svenska Publishing-Priset
Den årliga Svenska Publishing-Dagen samlar kommunikatörer, publicister, formgivare och utgivare
till seminarier och kontakter. Under dagen delas
Svenska Publishing-Priset ut i en rad skilda kategorier. Deltagaren kan också ta del av den årliga fackutställningen. Det är under denna dag vinnarna i
wikipediatävlingen kommer att ta emot sina priser.
Läs mer och ta del av information och tävlingsregler
för Svenska Publishing-Priset på http://sppriset.se/
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OCH...
Se www.naringslivshistoria.se/wikipedia
för mer information om företagsarkiv.
Kontakta gärna info@naringslivshistoria.se
för kontakt med arkivets forskarservice.
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Wikipedia behöver
företagshistoria, inte PR
Lennart Guldbrandsson, som har sju års
erfarenhet av att skriva på världens största
uppslagsverk, Wikipedia, avslöjar Wikipedias
största tabu: företag. | lennart guldbrandsson

i den gamle bankmannen J.P. Morgans bibliotek i New
York finns en monter med Samuel Johnsons anteckningsböcker inför A dictionary of the English language, en av
världens mest inflytelserika ordböcker. Johnson definierade mer än 40 000 ord på nio år, och kan sägas vara en
symbol för det ensamma geniet, som genom idogt arbete
uträttade storverk.
Nu för tiden uträttas än större storverk i grupp. De
naturvetenskapliga Nobelprisen ges allt oftare till forskarteam, och det krävs hundratals personer för att utveckla
nya mobiltelefoner. (Jämför artikeln om Sture Lauhrén i
Företagsminnen 2012:1.)
Det troligen största samarbetet någonsin, med över 35
miljoner deltagare, är nätuppslagsverket Wikipedia. Trots
viss skepsis i början är numera de allra flesta besökarna
nöjda med de 23 miljonerna artiklarna. Hur förklarar man
annars att Wikipedia har nästan 500 miljoner unika besökare – varje månad? Wikipedia har blivit de facto-standard
för information.
Varje dag görs flera tusentals ändringar i artiklarna.
Personer lägger till information som saknas, uppdaterar
inaktuella uppgifter, länkar till andra artiklar, lägger in
bilder och stuvar om för att texten ska flyta bättre. De gör
det utan betalning, vanligen utan uppskattning, och ofta
enbart för att de tycker att det är viktigt att det som står
i världens femte mest besökta webbplats stämmer. Det är
bristerna som motiverar dem som bidrar mest.

Bra och dåliga
Wikipedia har, som vilket sammanhang som helst, sin
beskärda del av folk som beter sig dåligt: de testar om de
kan skicka hälsningar till sina kompisar via en Wikipediaartikel, de för in sina egna åsikter som fakta, de kopierar
texter från upphovsrättsskyddade källor, och de ljuger.
Mitt i stormen av ändringar finns en kärna av
Wikipedia-veteraner. Kärntruppen består av punkare och
pensionärer, arkeologer och arbetslösa, präster och pro-
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grammerare. De har varit med om allt förut, och de har
många verktyg för att hantera problematiska bidragsgivare. Eleven som tror att han är först med att reta sin kompis
i artikeln om Selma Lagerlöf blir snabbt besviken när
ändringen återställs innan han hunnit visa upp sitt verk.
Det finns dock ett annat problem som är nästan lika
vanligt och som är betydligt svårare att lösa, men som
nästan ingen pratar om.

Wikipedias största tabu
Med tanke på de imponerande siffrorna ovan är det inte
konstigt att garageband försöker lägga in artiklar om sig
själva för att bli mer kända, politiker försöker ”tvätta”
sina biografier när det är val, och företag försöker hitta
nya kunder genom att förbättra sin image på Wikipedia.
(Ordet ”försöker” är medvetet valt. Det är svårare än man
tror att ta sig förbi Wikipedia-veteranerna med skräp.
Vissa som försöker blir dessutom blockerade från att skriva på Wikipedia.)
Wikipedia är givetvis inte ensam om det här problemet.
För att ta ett näraliggande exempel: I Företagsminnen
2010:4 skriver Staffan Thorsell om hur svårt det är att
skriva biografier över företag.
För att skilja agnarna från vetet har Wikipedia anammat en intressant neutralitetspolicy som kan sammanfattas: ”Skriv så att dina meningsmotståndare kan acceptera
dina formuleringar”. Garageband får acceptera att allmänheten inte är så intresserad av dem, och politiker upptäcker
att motståndarna inte tycker att deras förslag är djärva.
Men den grupp som har svårast att acceptera neutralitetsprincipen är företrädare för företag. Skulle man
tro det företagen försöker föra in i Wikipedia, är allihop
”branschledande”. Behovet från företagarnas sida, och vanan att marknadsföra sig, är så starkt att många Wikipediaveteraner rullar tillbaka ändringarna vid minsta misstanke
och blockerar marknadsförare helt och hållet från att göra
ändringar. Misstänksamheten har bara ökat av att det finns
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oärliga typer som tar betalt av företag för att skriva deras
(och deras konkurrenters) Wikipedia-artiklar, och som försöker lura systemet. Det har gått så långt att Jimmy Wales,
Wikipedias grundare, å det bestämdaste avråder företag
från att redigera i artiklar om dem själva.

Samarbete med många
Det här är ett misslyckande. Medan Wikipedia-skribenter
samarbetar mer och mer med arkiv, bibliotek och museer,
ideella föreningar, myndigheter och hela städer, är det
närmast tabu att samarbeta med företag. Alla är rädda för
att eventuella samarbeten ska misstolkas – eller ännu värre:
leda till att artiklarna faktiskt blir vinklade.
Men misslyckandet är större än så. Rädslan för att
bli vinklad har gjort att artiklarna om företag tillhör
de sämsta på Wikipedia. En av få studier som finns på
Wikipedia-artiklar om företag visar att mycket information saknas, att artiklarna är korta, och, mest skrämmande av allt, att några av de största företagen saknar
artiklar! (Nyligen rapporterade media om en undersökning där sex av tio företagsartiklar sades innehålla fel.
Då räknades till och med korrekturfel in – och antalet
fel kom inte från en vetenskaplig undersökning, utan en
enkät med utvalda PR-konsulter.)
Om det finns en lösning (kom ihåg att Wikipedia
är första träffen vid många Google-sökningar!) så
består den inte av att företag får specialbehandling.
Erfarenheterna visar också att det inte räcker att uppmuntra företag att undvika att skriva i artiklarna. Att
låta PR-konsulter arbeta i smyg får oftare än man tror
offentliga bakslag.
Sedan en tid har undertecknad därför haft ingående
diskussioner med Centrum för Näringslivshistoria om
vilka alternativ som finns. Vår lösning är enkel, men

Lennart Guldbrandsson (i grönt) går igenom bildmaterial
vid Regionarkivet i Göteborg tillsammans med arkivarien
Stefan Högberg. Fotograf: Charlotta Floberg Cardenas,
Wikimedia Sverige.

djärv. Vi tror att företagen behöver utbildning, så att rätt
människor får skriva på Wikipedia: inte PR-folk, utan de
som kan företagets historia.
Läs mer om Wikimedia Sverigepå http://wikimedia.se

lennart guldbrandsson är en av volontärerna bakom

Wikipedia. Han har skrivit boken Så fungerar Wikipedia
och är en av grundarna av Wikimedia Sverige.

Några snabba tips
Tills utbildningen börjar rekommenderar jag alla
företag som funderar på hur de kan förbättra eller
lägga grunden till artikeln om dem att:
»» vara medveten om att allt du gör på Wikipedia
kan spåras och att dina meningsmotståndare kan
göra exakt samma sak som du gör – var därför
påläst!
»» oavsett var ni sedan lägger energin, börja på
svenskspråkiga Wikipedia: där är reglerna färre
och mindre hårda, ni förstår nyanser i språket,
och folk är i allmänhet vänligare.
»» ta reda på hur bra Wikipedia-artiklar ser ut. På
huvudsidan finns alltid en så kallad Utmärkt artikel. Det finns just nu tre Utmärkta artiklar om
företag. Läs gärna dem och några andra innan
du går till nästa steg.
»» skapa ett användarkonto. Det finns en länk i
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övre högra hörnet. Kontot är personligt.
»» ange på din användarsida var du jobbar och visa
att du förstår att du inte kan idka marknadsföring på Wikipedia.
»» gör åtminstone 5 icke-kontroversiella ändringar, så att du lär dig hur systemet fungerar. Vet
du till exempel vad en diskussionssida är? Vet
du hur man ser tidigare versioner av samma
artikel?
»» gör en källhänvisning på Wikipedia-vis.
Om du får problem kan du alltid kontakta
info-sv@wikimedia.org och fråga om hjälp. Slutligen: tänk på att Wikipedia inte är en plats för
ensamma genier som dumpar in hela textsjok,
utan ett myller av olika intressen som växelverkar
fram ständigt bättre artiklar.
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En tidnings traditionella bildarkiv: foton i mappar, tillsammans med textklipp. Hur många gånger har inte
nattredaktören förtvivlat letat efter mappar på drift? Scanpix historiska, fotograf: Kajsa Hellsing Rydergård.

Glasplåtarna finns
kvar – men jpg-filerna?
Du har den kanske i fickan eller väskan, just i detta nu. Den är
knappt större än en handflata, och på mindre än en minut kan du
ta en bild och dela den med resten av världen. Du är en del av den
digitala bildvärlden. | kajsa hellsing rydergård
kanske var det ett porträtt på Björn Borg du ville ha? Då
går du in på bildbyråns sökbara databas, skriver in Björn
Borg i sökfältet och får i skrivande stund 1 341 träffar (varav
vissa eventuellt föreställer björnar och borgar). Bilden laddas ner högupplöst och beskärs och retuscheras digitalt. Ska
bilden även publiceras digitalt behöver den aldrig passera
trycksvärta och cellulosa, än mindre ett mörkerrum med
kemikaliebad och torkställningar. För bara 20 år sedan –
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före de smarta telefonerna, före Internet, före digitalkamerorna och före Photoshop – såg hanteringen av fotografier
helt annorlunda ut. I Scanpix bildarkiv Stockholm på DNskrapans bottenplan går det att resa tillbaka i tiden, och få
en förståelse för hur arbetet på en bildbyrå kunde gå till när
bildhanteringen fortfarande var analog.
För trots att Scanpix sedan början av 2000-talet enbart
fotograferar digitalt, finns det 10 000-tals arkiverade bil-
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Vad föreställer egentligen bilden? Inte alla tidningar kan vara så vidsynta som det Smålandsblad som en gång i världen
satte ledtexten ”Kommunstämmans ordförande hemmansägare X. Kan i nödfall även användas som bild på Kaiser
Wilhelm II.” Ett digitaliserat bildarkiv kan vara mer exakt. Scanpix historiska, fotograf: Kajsa Hellsing Rydergård.

der som ännu inte har digitaliserats. Vissa är glasplåtar
från sekelskiftet, andra är tagna från ett bombplan under
första världskriget. Några föreställer Greta Garbos första
modelljobb för varuhuset PUB och ytterligare ett hundratal föreställer Ingos matcher mot Floyd. Fotografierna är
ordnade tematiskt eller efter personnamn, och genom en
analog sökmotor i form av ett antal kortregister kan man
förvånansvärt enkelt hitta den bild som man letar efter.

andra europeiska länder, och Sverige kom att bli något av
en dumpningsplats för Hoffmanns bilder.
Under 1950-talet övergick ägarskapet av bildbyrån till
Dagens Nyheter. I och med ägarbytet utökades Pressens
Bilds arkiv med Dagens Nyheters tidiga fotografiska produktion: mängder av glasplåtar, vissa från sent 1800-tal.
Vi ska få anledning att återkomma till dessa, när det analoga och digitala fotots historia löper samman.

Att finna Ingo och Floyd

Digitalt i Atlanta

Men arbetet är tidskrävande eftersom man fysiskt måste
bläddra bland de bruna kuverten vid varje eftersökning
och sedan scanna in de bilder som ska användas. Lägger
man också till de år av arbete som har lagts ner på att upprätta registren förstår man att det, jämfört med dagens digitala bildhantering, inte är någon tidseffektiv arbetsgång.
Historien om Sveriges största bildbyrå börjar med tysk
propaganda. År 1936 startades vad som senare skulle bli
Pressens Bild, och ännu senare Scanpix. Företaget hette
då Text och Bilder, och bildarkivet byggdes till en början
upp med hjälp av fotografier från Adolf Hitlers hovfotograf Heinrich Hoffmann. I det neutrala Sverige var det
lättare att sälja in nazistiska propagandabilder än i många

När Pressens Bild och Scanpix fusionerades 2006 hade
man fotograferat digitalt under tio års tid. Redan under
OS i Atlanta 1996 använde man sig av digitalkameror.
Förstahandsvalet var fortfarande, på grund av den överlägsna kvalitén, en analog kamera, men om man som under
Agneta Anderssons och Susanne Gunnarssons OS-final
hade väldigt kort tid till pressläggning valde man den digitala. Dåtidens digitalkameror kostade över 100 000 kronor,
men bildkvalitén var inte bättre än den i dagens telefonkameror. Hade man längre tid på sig till pressläggning,
och därmed kunde prioritera den analoga bildkvalitén,
hyrde man en framkallningsmaskin och skickade sedan de
framkallade filmrullarna med mc-bud till presscentret. Där
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Motstående sida: De klassiska bilderna lever än
– som här Greta Garbo. Observera beskärningslinjerna med den röda fettpennan. Scanpix historiska, foto av foto: Kajsa Hellsing Rydergård. OBS
Montage.
Vilka bilder säljer bäst? Ofta efterfrågas de
mer neutrala, till exempelvis insändarsidor.
En bild får ju inte peka ut någon ovidkommande eller röja en signaturs anonymitet.
Så vad passar bättre till vargdebatten än
en anonym varg? Foto: Hasse Holmberg/
Scanpix.

scannades bilderna och skickades via modem till redaktionen i Sverige.
– Hastigheterna var svindlande långsamma. Som
fotograf kunde man också ha med sig labb, vätska och
hårtork att torka filmerna med när man åkte ut på jobb,
minns Tobias Röstlund, administrativ produktionschef på
Scanpix som arbetade som fotograf under OS i Atlanta.
Under 1990-talet ersattes det analoga fotot successivt
av det digitala allt eftersom tekniken blev bättre och
billigare. I december 2002 fattades beslutet att lägga ner
labbet på Pressens Bilds redaktion. Det fanns då bara
fördelar med att fotografera digitalt. Kvalitén var bättre,
kostnaden lägre, produktionstiden kortare och man slapp
hantera miljöfarliga framkallningsvätskor. Utvecklingen
mot det digitala fotot kom inte heller som någon överraskning, menar Tobias Röstlund.
– Jan Collsiöö, vår nestor på Pressens Bild, pratade
tidigt om att det inte skulle vara långt kvar tills vi står
där ute och filmar, och så sitter bildredaktörerna uppe på
redaktionen och trycker på knappen.
Collsiöö var inte långt ifrån sanningen. Under OS i
London 2012 monterades kamerorna upp i taken och under vattnet i simbassängerna en månad i förväg för att få
till de bästa vinklarna. Sedan satt AP:s och Reuters bild-
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redaktörer i Singapore och styrde robotkameror via joystickar. Bildbyråernas fotografer är numera också utrustade
med sändare som skruvas fast på kameran. Via 4G-routers
kan bilderna skickas direkt från fotbollsplanen till redaktionen. Före digitaliseringen hade de stora tidningarna i
stället bilbud som stod utanför sportarenorna och väntade
på slutsignalen. Sedan kördes filmrullarna till redaktionen
där de framkallades. Bara framkallnings- och kopieringsprocessen sysselsatte ett tiotal personer.

Digitaliseringens baksida
Snabbare, billigare och miljövänligare. Det är lätt att se
fördelarna med bildbyråernas övergång från analogt till
digitalt foto. Det finns dock en baksida: arkivhanteringen.
– Vi har, sedan den dagen vi gick över till digitalt, ingen strategi för att arkivera och bevara alla exponeringar,
säger Tobias Röstlund.
Den främsta anledningen är att när man övergick till
digitalt foto för tio år sedan var lagringsyta väldigt dyrt.
Med digitalkamerorna tas dessutom många fler bilder
än med de analoga, vilket gör det ekonomiskt ohållbart
att spara alla bilder. Men trots att bara en bråkdel av alla
bilder sparas finns det över 15 miljoner bilder i Scanpix digitala arkiv – alltså långt fler än bilderna i Scanpix fysiska
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arkiv. Ändå diskuterar man just nu hur strategierna för
den digitala arkiveringen ska se ut.
I dag gör bristen på arkivering inte så mycket. De bilder
som tas i dag är historia i morgon, och kommer kanske
förbli bortglömda i 100 år. Men eftersom vi inte vet vilka
personer eller händelser som går till historien, vet vi heller
inte vilka bilder som kommer att efterfrågas om 100 år.
Därmed är vi tillbaka bland glasplåtarna i DN-skrapans
källare. För samtidigt som man på Scanpix försöker uppfinna strategier för att arkivera det digitala, arbetar man
också med att digitalisera det arkiverade och bortglömda.
I kartonger, huller om buller, låg tusentals glasplåtar med
fotografier från Dagens Nyheters tidiga produktion. Vissa
var över 100 år gamla och stora som A4ark. Många var så illa åtgångna att de då, före digitaliseringen, inte gick att reparera. Jacob Forsell, som
arbetade som fotograf på Expressen 1964 – 1990, hade
alltid varit intresserad av att rota i arkiven och visste
att glasplåtarna behövde räddas. Samtidigt insåg han
att arbetet med att rädda glasplåtarna skulle bli alltför tidskrävande. Med de gamla, analoga metoderna hade man varit tvungen att först fotografera, retuschera, framkalla och
torka bilden – allting manuellt. Projektet med att digitalisera glasplåtarna fick vänta tills tekniken gjorde det möjligt.

företagsminnen 2013:1

Digitalisera glasplåtarna!
År 2007 var tiden inne. Efter sammanslagningen av
Pressens Bild och Scanpix fick Jacob Forsell, nu pensionerad, tillsammans med kollegorna Hasse Holmberg, Jan
Lundgren och Roger Tillberg uppdraget att digitalisera
glasplåtarna i Dagens Nyheters arkiv. Projektet kallas
Scanpix Historical – ett pionjärarbete för att digitalisera
det tidiga fotografiets historia. Utvecklingen av scanning
och digital retuschering hade gjort det möjligt att i datorn reparera spruckna glasplåtar så att det över huvud
taget inte syntes att originalet var trasigt.
– Vi är dock måna om att behålla tidsandan i
bilderna. Det enda som tas bort är sprickor och repor,
säger Jacob Forsell.
Samtidigt som de 100 år gamla glasplåtarna successivt
blir tillgängliga i Scanpix digitala bilddatabas, försöker
Tobias Röstlund uppfinna strategier för att arkivera det
digitala. Vad som har saknats under de senaste tio åren
är det långa perspektivet, menar han. För om Scanpix
Historical finns om 100 år, vilka arkiv ska de gräva i då?

kajsa rydergård studerar humaniora vid Stockholms

universitet.
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LM Ericsson bygger en telefonanläggning i
det kinesiska Kanton. Ericssons historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Löpande band-principen introduceras på Ford i Detroit. Arla
Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Försäkringsbolaget Hansa rekonstrueras. Trygg
Hansas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
Till höger: Ivar Kreuger grundar Förenade Svenska
Tändsticksfabriker AB och blir dess vd. Ericssons
historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Apotekarnas detaljhandelsmonopol inskränks till att enkom omfatta
mediciner (inte andra kemikalier), och partihandelsmonopolet avskaffas.
Apoteket AB:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Ovan: Svensk-amerikanen Gideon Sundbäck får patent
på sitt blixtlås.
Pruttkudden lanseras i Sverige.

företagsminnen 2013:1

Höger: Gustaf de Laval avlider. Alfa Lavals historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Mjölkningssystemet Duovac lanserades 1975 och kände av när kon
var klar. Den som besökte djurstallar möttes av de karaktäristiska
pysningarna av tryckluften som
styrde processen. Fotograf Bjorn
Qvarfordt. De Laval.

Denne herd navigator är ännu inte helt digitaliserad. I dag klarar boskapsflocken sig utan mänsklig komotare.
Fotograf Lars Lindahl, 1983. Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

När  kon  själv  får  välja
Den digitala revolutionen har omdanat våra liv, men det är ingenting mot hur den förvandlat en mjölkkos. Datoriseringen av ladugårdar innebär att kor i dag blir mer ompysslade och kan komma
och gå litet som de vill. Det svenska företaget De Laval har spelat
en viktig roll för teknikskiftet. | nils johan tjärnlund och greger ekman

på 1970-talet stod de flesta mjölkkor uppbundna i ladu
gården under större delen av året. I dag lever korna ett
betydligt friare liv. De kan ströva omkring i ladugården
tillsammans med de andra korna i besättningen, och vill
de mjölkas går de till en mjölkningsrobot som både mjölkar och kontrollerar kons hälsa.
Den digitala tekniken har förändrat livet till det bättre för den svenska mjölkkon. Bakom tekniken i många
moderna ladugårdar världen över står det traditionsrika
företaget DeLaval, som är världsledande på utrustning för
mjölkgårdar. Alltsedan ingenjör Gustaf de Laval år 1878
fick patent på mjölkseparatorn, som skilde grädden från
mjölken, har DeLavals produkter mycket påtagligt förändrat mjölkbondens arbete.
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Gödselskottande är historia
Gert Danneker är lantmästare och har arbetat med installation och uppstart av mjölkningsanläggningar över hela
världen åt DeLaval.
– På 1970-talet, då jag började jobba på en mjölkgård,
inleddes dagen med mjölkning och fortsatte med skottning av gödsel i en skottkärra. I dag börjar man dagen
med att kolla datorn och se om någon ko behöver tittas till
extra. Arbetet har kommit att handla mer om djurskötsel
än att mocka, säger han.
I dag läggs många mjölkgårdar ner på grund av dålig
lönsamhet. Enligt den officiella statistiken fanns det år
1970 nästan 96 000 mjölkgårdar i Sverige, varav drygt
7 000 var kvar år 2007. De gårdar som överlevt struktur-
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omvandlingen har å andra sidan blivit större, och trots
att nästan varannan ko försvunnit på 40 år har den totala
mjölkproduktionen till och med ökat. Dagens högproducerande kor mjölkar dubbelt så mycket jämfört med
1970-talets. Det är resultatet av avel, noggranna foderstater och förbättrad djurvälfärd.
– En ko som mår dåligt mjölkar dåligt, därför måste vi
fjäska så mycket vi kan för korna om de ska mjölka så bra
som möjligt, förklarar Gert Danneker.
På DeLavals egen ladugård Hamra utanför Tumba
producerade besättningen 12 ton mjölk per mjölkande
ko i snitt under 2011. Det ska jämföras med runt 9,5 ton
mjölk som en svensk ”normalko” producerar under ett år.
Avancerad teknik kan alltså öka avkastningen avsevärt
samtidigt som djuren mår bättre.

Glada kor mjölkar bättre
Produktionsresultaten från Hamra är frukten av en gradvis
teknikutveckling som sammanfaller med utvecklingen av
digitaltekniken. Övergången till elektronisk teknik kan illustreras med storsäljaren Duovac som lanserades år 1975.
Med en Duovac i ladugården kunde skadlig övermjölkning av korna undvikas genom att utrustningen kände
av mjölkflödet och reglerade mjölkningen så att mjölkningsmaskinen inte fortsatte att mjölka fastän kon inte
hade någon mer mjölk att ge. Från början var systemet
tryckluftsstyrt, men kort efter lanseringen blev Duovac
elektroniskt styrt. Tiden för ett teknikskifte var inne i och
med att digitaltekniken nått lantbruket.
Nästa milstolpe var Alfa Feed. Genom att sätta en
transponder i kons halsband kunde varje kos identitet läsas
av automatiskt. När kon blev hungrig kunde hon gå till en
foderautomat som kände igen henne och doserade ut en
för henne optimal fodergiva av kraftfoder, det vill säga en
blandning av spannmålskross, protein- och mineralfoder.
Foderautomaten stod i förbindelse med en databas som
höll ordning på besättningens individuella foderstater.

Diet som en elitidrottare
Att utfodra en mjölkko är lika avancerat som att komponera menyn för en elitidrottare. En kos mjölkning
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följer en cykel, och tack vare möjligheten att automatiskt portionera ut fodret till kon och samtidigt
hålla ordning på i vilken mjölkningsfas kon befinner sig får kon
alltid optimalt med näring. En
ko kalvar ungefär var 380:e dag,
och mellan kalvningarna varierar
mjölkproduktionen och näringsbehovet mycket.
– Tänk dig att du äter en biff
och fyra potatisar, och sedan går
du på kort tid upp till tio biffar
och fyrtio potatisar. Det ger en
bild av kons varierade energibehov,
säger Gert Danneker.
Rätt fodergiva är inte bara viktigt för mjölkproduktionen; det
är också livsnödvändigt för kon.
Om kon inte får tillräckligt med
näring bryts kroppen ned snabbt.
För mycket foder innebär å andra sidan bortkastade pengar för
lantbrukaren. Innan datoriseringen var
det mycket svårt att hålla ordning på korna,
särskilt i stora besättningar.
På 1980-talet gjorde datorn sitt intåg i ladugårdarna.
Med JM100 kunde lantbrukaren både mäta hur mycket
varje ko mjölkade och beräkna hur mycket foder kon skulle få. Tekniken förfinades genom ALPRO som lanserades
år 1993 som en vidareutveckling av JM100. Tack vare
denna teknik blev det möjligt att hålla korna i lösdrift i
stället för att låta dem stå uppbundna under större delen
av året. I en modern ladugård går korna omkring på en
stor yta med vadderade liggbås där de bekvämt kan lägga
sig ned och vila.

Ingen uppställning för mjölkning längre
Nästa stora teknikskifte i ladugården skedde år 1998
då VMS – Voluntary Milking System – togs i bruk.
Systemet var helt revolutionerande i och med att det redu-
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Den digitala geografin
saknar gränser
Hamra gård, söder om Stockholm, köptes av DeLaval 1894. 1899 började gården leverera garanterat tuberkulosfri
mjölk till huvudstaden. Ännu på 1960-talet provmjölkades kor i Sverige ned i ett speciellt kärl med en mörk platta, för
att kontrollera att mjölken inte flockade sig och därmed innehöll tuberkelbakterier. Foto: Bjorn Qvarfordt. De Laval.
cerade behovet av mänsklig arbetskraft samtidigt som det
tillät korna att själva avgöra när de ville bli mjölkade.
I centrum stod en mjölkningsrobot.
Det dröjde dock till 2010 innan DeLavals robotmjölkning lanserades på bred front. Anledningen till den försiktiga marknadsföringen var att tekniken led av barnsjukdomar, men man var också rädd för att begreppet robot i
samband med mjölkning skulle väcka för många känslor.
– En robot är ju kall och okänslig, och det fanns en
föreställning om att en mjölkningsrobot skulle vara dålig
för korna. Nu vet vi att det är helt fel. Det är till och med
bättre för korna som är vanedjur att mjölkas på samma sätt
varje gång. Dessutom tappar en robot inte humöret.
Dagens mest avancerade lösning från DeLaval är
HerdNavigator, som är ett VMS-system med ytterligare
finesser. Kon märker ingenting, hon ställer sig på plats
i mjölkningsroboten och låter sig mjölkas som vanligt. Under tiden mjölken rinner genom roboten mäts
mjölkens elektriska ledningsförmåga, och med ledning
av den kan tecken på juverinflammation upptäckas.
Roboten kan även upptäcka blod i mjölken som kan tyda
på att juvret skadats.
Om mjölken är defekt eller om kon behandlas med antibiotika styrs mjölken direkt till andra mjölktankar än den
mjölk som skickas till mejeriet. Kon vars mjölk inte håller
måttet eller misstänks vara sjuk skils av när hon lämnar
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mjölkroboten. Automatiska grindar styr de kor som behöver
extra tillsyn till en särskild fålla, där de kan tas om hand av
lantbrukaren eller veterinär.

Kor umgås med varandra
Tack vare att kornas dagliga liv dokumenteras i en databas
kan stora besättningar om hundratals kor hanteras ned
på individnivå. Många av de arbetsuppgifter som varit
tidskrävande och slitsamma för lantbrukarna är numera
automatiserade och bortrationaliserade. Sammantaget har
ny teknik underlättat livet för både bonden och kon.
Men har då inte ny teknik och robotar gjort att korna
förlorat kontakten med husbonden, och är inte storskaligheten negativ för korna?
– Det är vi som inbillar oss att korna skulle vilja ha
kontakt med oss. I själva verket är de mer intresserade
av varandra. Nuförtiden kan de ju gå runt med flocken
i ladugården som de vill. Kommer man in i en modern
ladugård slås man av hur lugnt och tyst det är. En del
kor ligger och idisslar, andra mjölkas eller står och klias av en automatisk ryktborste. Mjölkkorna har aldrig
haft det så bra som i dag, säger en påtagligt entusiastisk
Gert Danneker.
nils johan tjärnlund är vetenskapsjournalist,
greger ekman jurist och skribent.
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Det lilla företagskvarteret ser precis lika
oansenligt ut som andra tomter i
utkanten av städer. Jag har själv
cyklat förbi minst 6 500 gånger
de senaste åren utan att någonsin
fråga mig vad som händer där.
per dahl
så dumt. För det som sker på Slöjdaregatan i norra
Kalmar omformar Europas detaljhandel långt snabbare
än vad vi fattar. På Slöjdaregatan 1 finns nämligen ett
stycke företagsnutidshistoria: företaget Scand Design
Online AB, grundat och drivet av Jörgen Bödmar. År
2003, när verksamheten rullade i gång, fanns den i
ett rum vid stadens Stortorg. I dag arbetar 17 – 18
personer i ett kunskapsföretag på en internationell marknad. Organisationen är just på väg att
rekrytera flera nya medarbetare med utländsk
bakgrund.
– Inom loppet av två år ska vi ha webbsajter på
tio språk, säger Jörgen Bödmar. I Finland ska vi
uppfattas som finländare, i Tyskland som tyskar.

”Jag tror att du är en lycksökare!”
Men att sälja på nätet var inte på dagordningen i
början av 2000-talet. Jörgen Bödmar, med ett
förflutet inom bland annat personal- och rekryteringsbranschen, funderade på att göra något
nytt. Något mer handfast, med påtagliga produkter. Men vad?
Jörgen Bödmar med en röd Playsambil, en
profilerad Kalmarprodukt. Foto: Scand Design
Online AB.
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I en onlinebutik kan besökaren inte fråga expediten om råd. Kraven på pedagogiska presentationstexter är därför stora,
vilket i sin tur förutsätter att skribenterna förstår hur kunder i skilda länder reagerar. Foto: Scand Design Online AB.

Från digital bild till fysiskt föremål: packning, adressering, tullmärkning och körning till transportfirma. Design on Line
har lagret vid kontorslokalerna. Foto: Scand Design Online AB

Gradvis fann han att vårt sätt att köpa varor stod inför
en revolution. De tekniska förutsättningarna för att handla på nätet fanns där, men vi hade ännu inte förstått detta
fullt ut. En första generation e-handelsföretag hade försvunnit i spruckna it-bubblor. Att våra köpmönster skulle
ändras var han säker på, i synnerhet efter att ha besökt och
studerat e-handeln i USA, där han hade släkt.
– Det var inte lätt att ha med leverantörer att göra i
början, minns Bödmar. Ett tidigt möte med ett glasbruk
utmynnade i kommentaren från glasbrukschefen ”Jag tror
att du är en lycksökare!”. Som entreprenör gäller det vid
sådana tillfällen att hålla tankarna vid målet, det fungerande förtaget. Det var inte frågan om om glasbruket
skulle med i vårt sortiment, utan om när!
Det hjälpte sannolikt att han själv inte kom från
it-branschen, som så många av dem som sveptes med i
it-bubblornas kollapser. Den som träffar honom möter en
företagsledare som arbetar med det strategiska. Någon
frågade en gång lord Wellington om hur han så ofta
kunde veta vad som fanns bakom nästa kulle. ”Det är ju
mitt jobb”, blev det korta svaret. Jörgen Bödmar ägnar en
mycket stor del av sin arbetstid åt samma sak: söka urskilja
trender. Så lade han ned lång tid och grundligt arbete i
början på 2000-talet för att komma fram till hur e-han-

Victoria Möllgård, Höganäs och Pelle Vävare. Enskilda
formgivare blir indirekt framhjälpta av mer kända.
E-handel är således inte automatiskt det samma som
billighandel. Jörgen Bödmar konstaterar att det visserligen är enkelt att priskonkurrera – det är bara att dra ned
marginalerna – men att det är andra faktorer som gör att
hans företag ska expandera ytterligare på olika marknader.
Kunden ska känna sig hemma i sortimentet, ungefär som
han eller hon känner sig hemma i den fysiska butiken.
Den service och det bemötande som ges ska vara på topp.
Till skillnad från en fysisk affär, vars biträden kan svara
på frågor, måste webbredaktörerna här förutse och inse
vilka frågor kunden kan ha, och sedan ge svar som besökaren både tar till sig och kan använda.
– När vi arbetar på så många olika marknader blir
detta en utmaning, förklarar Jörgen Bödmar. Inte bara
att förutse, utan att snabbt, och jag betonar snabbt, inse
vad som kan göras bättre. Som det sägs på japanska –
perfektionen är utgångspunkten för förbättringarna. Det
gäller inte bara enskilda produktpresentationer – där vi
för att ta ett exempel förstod att vi måste ha särskilda
råd om hur japaner ska förtulla sina köp och därför kunna
förklara detta lättfattligt och förtroendeingivande – utan
också själva strukturen på sajten. Den som kommer in
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delsföretaget skulle se ut, positionera sig och arbeta.
– Jag kommer ihåg ett möte när vi skulle redogöra för
våra företagsidéer. ”Min företagsidé är att mejsla ut min
företagsidé” blev min replik, från en pall inför en publik
på 100 människor.
Utan det startkapital som Bödmar hade från sin tidigare verksamhet hade det inte gått. Och företaget har därefter fortsatt att växa gradvis, blivit ”byggt på småländskt
vis”, som han själv uttrycker det.

Starka varumärken bär
Varför då just inredningsdesign i skilda former? Här
kommer vi in på varumärkesdiskussioner. Skandinavisk
design, med sina ljusa funktionella material, är känd över
hela världen. Den har en efterfrågan som sträcker sig långt
utanför de etablerade försäljningsställena, som de kända
varuhusen i storstäder. Den står också för sig själv som begrepp, och är inte beroende av omgivande stöd.
– Det finns säkert goda formgivare i Belgien, men vem
har hört talas om belgisk design, sammanfattar Bödmar.
Den kund som besöker e-handelssajten ska också känna
igen sig bland varumärkena. Att Marimekko kom med som
tidig leverantör betydde mycket. Nu möter kunden kända namn som Iittala, Eva Solo, Orrefors, Gunnar Cyrén,
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i en ny ICA-affär måste leta sig fram och jagar antagligen rätt på en expedit att fråga. Hos oss finns inte den
möjligheten, och därmed blir kraven på överblick och
förståelse mångdubbelt högre.

Kompetenskluster växer fram
Men varför då Kalmar? Staden är ju så långt ut i periferin man kan komma i Sverige söder om Ångermanälven.
Här pekar Jörgen Bödmar, som själv kommer från
Sydostsverige, på hur it-sektorn håller på att omvandla
hela handelslandskapet.
För att finnas på internationella marknadsarenor behöver
e-företag inte längre finnas i storstadsområden. Däremot
är det viktigt att de kan utnyttja framväxande kompetenskluster och nätverk. Han liknar det företag som syns utåt
som sockerbiten kring vilka bina samlas vid sommarbordet.
Kring handelsföretaget verkar experter på it, på distribution
och logistik, ja på så handfasta ting som tillverkning och
försäljning av lagervagnar för varuhanteringen. Sådana
kompetenskluster växer i dag fram exempelvis i gamla postordertrakter som Borås. Liksom i Kalmar.
Däremot, konstaterar han, blir rekryteringen inte lika
enkel. Ett e-handelsföretag i internationell konkurrens
måste ha tillgång till toppkrafter, både när det gäller de
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Den strävan finns onekligen hos Jörgen Bödmar själv.
Han berättar i en bisats att företaget visserligen växte
och var i balans 2007, men att han ändå sökte hjälp hos
ett välrenommerat New York-företag för att förbättra sin
sajt. Svaret han fick var kärvt: ”Ni säljer ju inte. Ni är
bara ordermottagare!” Skulle Scand Design Online växa
fick det inte slå sig till ro med lokalt goda resultat. Då
skulle det till slut försvinna.
Det var en brytpunkt, konstaterar han. För om företaget inte i tid lade grunden för de affärsvillkor och affärsmodeller som skulle vara vanliga fem år framåt i tiden
så skulle det inte hålla. För nu sköt konkurrensen inom
e-handeln fart. Och den konkurrensen kommer bara att
bli allt skarpare.
– Europas kunder är att gratulera, de är vinnare, konkluderar han sedan. Den gränsöverskridande handelns
marknadsandel växer stadigt, och suddar ut alla de nationella informella konkurrenshinder som ännu finns. I
Tyskland är det exempelvis fortfarande fult att själv sätta detaljistpriser – man ska följa de riktprisnormer som
hittills tagits för givna. Den som förlorar på sådan stelhet
är kunden, men nu kan kunden gå över gränser långt
enklare än tidigare.

per dahl är redaktör för
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Ittalaskål designad av
Marimekko är en
storsäljare och finns i
många färger.

Modern företagshistoria på gång
Dukabutiken i centrum eller datakontoret i företagshotellet? Detaljhandeln går nu mot en snabb
förändring – företagshistoria i skapande. 2012
omsatte e-handeln 30 miljarder och är dessutom
under tillväxt under lågkonjunkturen.
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anställda; de är inte utlämnade till bara en möjlig
arbetsgivare. Deras kompetens efterfrågas av flera.

E-handeln flyttar också kartans heta områden.
Regioner utanför storstäder, men med en etablerad handelstradition börjar åter göra sig påminda.
Branschen påminner här om traditionell postorder.
Lokalkostnader hålls nere och anställdas engagemang uppe genom valen av etableringsort.

Kluster inom handeln har funnits länge. Vi behöver
bara tänka på västgötaknallarna, det vill säga tidigare
sekels gårdfarihandlare. Begreppet var så etablerat
att det gavs särskilda regler för köpmännen i Västergötland för tre sekel sedan. I resten av Sverige skulle
handeln koncentreras till städerna, och bönder skulle
avhålla sig att konkurrera med städernas borgare.
Men västgötaknallarna fick fritt besöka gårdarna med
sina varor, utanför alla stadstullar.

I diskussionen om e-handelns utveckling nämns
också ofta begreppet ”kluster”. Företag samlar
sig nära varandra, och kan dra nytta av varandras
erfarenheter. Det blir också fler möjligheter för de

I Kalmar växer i dag ett e-handelskluster fram, i tävlan
med orter i Västsverige. Organisationer som Företagsminnen talat med nämner till och med ordet ”twitterkrig” när de beskriver konkurrensen mellan orterna.
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Här växte ett svenskt CSI
Ett litet företag kan vara tekniskt världsledande men fösas bort
från marknader av storkonkurrenter. Då gäller det att förnya
sig, i synnerhet om företaget finns inom IT och en bubbla är
på väg att spricka. Nästan trettioåriga Micro Systemation har
överlevt kriserna. | greger ekman
från tidiga, exklusiva e-postnät, över modem för
mobiler till marknadsledande teknik för att tömma
mobila dataenheter på deras information – Micro
Systemation (MSAB) är onekligen ett företag på färgstarka arenor.
Anta att du lyckas få tag i en mobiltelefon eller
en iPad. Anslut den mot MSAB:s så kallade XRYprogramvara. Namnet anspelar på x-ray, det vill säga
röntgenstrålning och möjligheten att se det fördolda. 
Ur enheten kan sedan mängder av information utvinnas. Kontakter, SMS, telefonsamtal, GPS-koordinater
kan plockas fram ur sina digitala gömställen.
– I dag säger en mobiltelefon mer om en persons
liv än en husrannsakan gör, konstaterar styrelseordföranden Henrik Tjernberg, när jag träffar honom.
Informationen kan sedan, i händerna på polis eller underrättelsetjänster, bli till värdefull bevisning
i domstolar. Arbetet för en åklagare underlättas
väsentligt om till exempel raderade SMS kan återskapas och knyta en misstänkt gärningsman till ett
brott. Därför är polismyndigheter och underrättelsetjänster världen över mycket intresserade av
MSAB:s produkt.
Men även om framtiden för Micro
Systemation ser ljus ut har både företaget och
styrelseordföranden/huvudägaren Henrik
Tjernberg upplevt både upp och nedgångar.
Fram till i dag har han hunnit med både att bli
ensam kvar på företaget till att ha ett privat
aktieinnehav värt en halv miljard under ITboomen, och emellan varven finansierat bolagets dagliga drift med såväl sina egna som sina
fastrars pengar samt, inte att förglömma, med
hjälp av Finax telefonlån!

Misstänktas rörelsemönster, telefonsamtal
och kontaktnät är het information för polis
och åklagare. Källa: Aftonbladet.
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BARDELL

Ni är bara ordermottagare!

I företagskvarteret längs Norra vägen på andra sidan
macken är man således i full färd att vidga den gemensamma europeiska ekonomi och marknad som lever så
farligt i de politiska dimensionerna.
Jag frågar till slut Jörgen Bödmar vad som skulle hända om eurosamarbetet sprack, och länder gick tillbaka
till egna valutor. Han ser inte ut att kasta yxan i sjön
inför den möjligheten, men konstaterar att det skulle bli
mer tungarbetat med de nya handelshindren.
Själv minns jag Jan Stenbecks ord om att teknik slår
politik. Stenbeck gjorde tv-landskapet förlegat genom sitt
satellitsända TV3, alldeles oavsett vad svensk politik sade.
E-handelsföretag som
Scand Design
Online och
alla dess
konkurrenter
formar nog en
europeisk ekonomisk vardags
gemenskap betydligt mer effektivt
än politiska beslut i
Bryssel och Strasbourg.

Foto: ANDREAS

rena it-lösningarna och i sådant som marknadsföring,
logistik och språk. Bödmar fortsätter att det inte är så
lätt att finna de unga högutbildade han behöver. Men det
är inte så mycket det geografiska läget som är en tröskel
att övervinna, som gränsernas roll över huvud taget. Vilja
att flytta, se nya saker och möta nya villkor bäddar för
kreativiteten, och det är kreativitet och förmåga att möta
internationella trender ett företag som Scand Design
Online behöver.

modem med mjukvara som fungerar med olika datorer.
Utöver det börjar företaget göra drivrutiner som gör att
användaren kan koppla upp sig mot telenätet med hjälp av
Ericssons GSM-mobiltelefoner.
Men allt är inte friktionslöst. År 1997 säljs MSAB till
den tidigare uppdragsgivaren Hotline Electronics. Henrik
Tjernberg blir koncernchef men den nya konstellationen
fungerar dåligt och slutar med att Tjernberg säger upp sig
och köper tillbaka MSAB samma år.

Soft-GSM

För inte så länge sedan var mobiltelefonen den enda möjligheten att ha en trådlös nätanslutning. Med Soft GSM
blev den möjligheten verklighet. Hot Line mobiltelefon kopplad till datorn. 1994. Ericssons historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Växte ur studentpolitiken
Det hela tog sin början år 1984 då bolaget grundades av
Bo Ericsson, som varit studentpolitiskt aktiv som ordförande i Fria moderata studentförbundet. Genom goda
förbindelser med Svenska Arbetsgivareföreningen och
särskilt dåvarande informationschefen Sture Eskilsson fick
MSAB sina första uppdrag av tankesmedjan Timbro.
Sture Eskilsson hade en tidig vision om hur man i
framtiden skulle dela information mellan sig. Han såg det
som ett viktigt led i Timbros långsiktiga opinionsbildning
att kunna knyta samman forskare, redaktörer, politiker
och andra i ett nätverk för att snabbt kunna utbyta information och bilda den kritiska massa som behövs för att nå
ut med ett budskap. MSAB blev tillsammans med Data
General leverantör av ett sådant datorsystem som både
kunde skicka och ta emot textmeddelanden mellan de anslutna datorerna.
Henrik Tjernberg var den tredje att engageras i firman
och anställdes under våren år 1985. Redan året därpå
blev han ensam ägare. Att det blev han har sin förklaring. Även Tjernberg har ett förflutet inom student
politiken och var under år 1984 ordförande för föreningen
Högerteknologerna vid KTH.
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Under resten av 1980-talet utvecklade Micro
Systemation e-postsystem och kommunikationslösningar
på konsultbasis. Bland annat var företaget engagerat i ett
enormt utvecklingsprojekt med Televerket om ett nytt
personaladministrationssystem som rann ut i sanden, men
som gav viktiga lärdomar.

Genomlever IT-bubblan
Från att ha varit omkring 10 – 15 anställda under slutet på
1980-talet droppade medarbetarna av av naturliga skäl,
och organisationen bestod – när den ekonomiska krisen
blåste upp under inledningen på 1990-talet – bara av
Henrik Tjernberg själv.
– Det var lika bra, konstaterar han, eftersom
Microsofts ställning hade blivit så dominerande att vi
ändå inte skulle kunna konkurrera med dem om kontorslösningar.
Företaget överlever som ett konsultbolag med kontor
hemma hos ägaren. Men redan 1994 anställs en medarbetare följt av en till 1995.
En ny marknad öppnas nämligen. I mitten på 1990-talet
sker mycket av datorkommunikationen via modem som
man köper till sin dator. MSAB:s produkt är att paketera
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Utvecklingsarbetet fortsatte och redan år 1998 kunde bolaget presentera en färdig produkt på den viktiga elektronikmässan CeBIT i Tyskland. Produkten hette Soft-GSM
och var ett mjukvarubaserat modem som fungerade med
olika mobiltelefoner. Allt som behövdes var en sladd.
Gensvaret från mässan blev bättre än väntat, men Micro
Systemation måste sälja också och pengarna var slut.
I samma veva anställdes den nuvarande vd:n Joel Bollö
som säljare. Ändå är föret trögt, underligt nog. Att år 1998
finna en riskvillig IT-investerare visar sig märkligt nog
vara svårare än väntat.
– Investerarna ville ha idéer och inte färdiga produkter. Vi hade en produkt, summerar Henrik Tjernberg
kortfattat.
Men det finns mer än en sorts finansiering. Det är nu
Tjernberg tar telefonlån och lånar pengar av sina fastrar
när hans egna pengar är slut. Lånen höll företaget vid liv
till dess att en lyckad nyemission kunde genomföras. År
1999 sker ännu en nyemission men det är fortfarande svårt
att nå lönsamhet. För konsumentvaror är prispressen svår
att bemästra samtidigt som man stöter på tekniska hinder.

En ny vågdal, och sedan CSI
MSAB:s aktie som efter emissionerna handlas på en av
börsens småbolagslistor sjunker rejält, och år 2001 sägs hela
personalstyrkan på tjugotalet personer upp. Företaget startar om i ett överlevnadsläge med bara en handfull anställda.
Men år 2003 händer något avgörande: en polisman från
Västerortspolisen i Stockholm hör av sig. Det visar sig att
polisen använt Soft-GSM för att läsa av kontaktlistor och
SMS i beslagtagna telefoner. Det vill de gärna fortsätta med,
men då måste programmets skrivfunktion tas bort så att poliser inte kan anklagas för att ha manipulerat bevismaterial.
En oavsedd användning av Soft-GSM ger MSAB dess
nya inriktning. Nu ändras allt, det finns plötsligt en marknad för företagets kunnande som inte är lika priskänslig
som konsumentmarknaden. Efter ytterligare en nyemission utvecklas den nya produkten: Soft-GSM X-ray som
lanseras i slutet av år 2004.

”Företag måste lära sig att utvecklas”
Rikspolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium
blir viktiga kunder. Det blir även polisen i Storbritannien,
som tills nyligen varit den viktigaste marknaden. Det
nämnda XRY, som sedan år 2005 är produktnamnet, finns
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Teknologen Henrik Tjernberg fann sin yrkesbana
delvis genom det studentpolitiska engagemanget.
Fotograf: Magnus Pehrsson, Micro Systemation.

i dag i 97 procent av polisdistrikten i Storbritannien. Men
efter flera stora ordrar från USA har Nordamerika seglat
upp som den största marknaden. Inte så konstigt, givet
säkerhetsläget och kriget mot terrorismen. Dagens åttiotal
anställda kommer sannolikt att bli fler.
Under intervjun understryker Henrik Tjernberg att det
är personer av kött och blod som driver företag. Inte bara
entreprenörerna utan även medarbetarna. En av hans lärdomar under alla prövningar med sitt företag är att man
måste skapa en organisation som är lärande och utvecklar
sig själv. Det ställer krav på samtliga medarbetare att ta
ansvar för sig och företaget.
– Modern företagsorganisation går ut på att ta bort det
personliga ansvaret och förlita sig på system och kontrollsystem. Problemet är inte regelverket utan bristen
på ansvarstagande. De senaste årens excesser på finansmarknaden har skett trots mängder av regler. Personligt
ansvarstagande fungerar bättre än regler som man kan
gömma sig bakom.
Historien om MSAB speglar ett viktigt skede av
Sveriges digitalisering. Från stordatorer hos företag fram
till dagens smarta mobiltelefoner. Det är också en historia om vad som krävs för att lyckas som digital pionjär
och företagare. Bra idéer och goda medarbetare är viktiga, men viktigast är kanske att inte ge upp när det är
som svårast.
greger ekman är jurist och skribent.
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MILLENNIESKIFTET
framtidens informationshål?
Har vi hunnit få perspektiv på år 2000 eller måste vi vänta
lite till? Ett sätt att få perspektiv på historien är att arkivera den,
innan det är för sent. | anders gidlöf

debatt:

få generationer får uppleva ett millennieskifte som
år 2000. Egentligen är 2000 bara ett tal, men samtidigt
finns där magin kring att det var exakt 2 000 år efter vad
som ansågs vara året för Kristi födelse.
Förutsättningarna för att arkivera förändrades radikalt
i och med den så kallade digitala revolutionen. År 2000
hade den här revolutionen pågått ett tag, och det innebar
att en majoritet av alla dokument, bilder och filmer nu
producerades i digital form. Det påverkade de flesta människors arbetsliv och privatliv. Hjälpmedlen för att producera
och sprida digitala filer kom ett efter ett. Persondatorn
slog igenom på 1980-talet med diskettenhet, program för
ordbehandling, kalkyler, databaser, presentationer och
uppspelning av ljud. Cd-skivan kom 1984 och följdes kring
1990 upp med cd-romskivan, som vem som helst med egen
cd-brännare i datorn kunde fylla med innehåll. Första
webbsidan kom 1991 men internet hade sitt genombrott
först 1995 – 1996. Under 1990-talets sista år skaffade större
företag, organisationer och myndigheter egna intranät med
inloggningsfunktioner och gemensamma dokumentmappar. Kring millennieskiftet övergick de flesta proffsfotografer till att jobba med digitalkameror, något som snart följdes
av att varenda kotte skulle skaffa en digital pocketkamera.

Full fart mot bubblan
Möjligheterna verkade så stora att många inte kunde ha
bråttom nog att utforska affärsmöjligheterna. Vi minns
IT-bubblan som kulminerade 1999 – 2000. Vi kommer ihåg
hur mycket debatt och rädsla det var kring det så kallade
Y2K-problemet, det vill säga att datasystemen hos företag och myndigheter skulle kollapsa vid millennieskiftet.
Näthandeln dök upp för att stanna, även om en del projekt
havererade som till exempel boo.com.
Låt oss stanna upp ett ögonblick och betänka, som
Tage Danielssons berättarröst sa i Karl-Bertil Jonssons
julafton. Om vi ser millennieskiftet ur Centrum för
Näringslivshistorias perspektiv, så ser det hittills ut så här.
Åren kring år 2000 håller på att bli ett informationshål,
ett brott i kontinuiteten. Centrum för Näringslivshistoria
förvaltar alltmer arkivmaterial i pappersform från
1990-talet även om det ibland är inkomplett och kanske
lite ologiskt bevarat. Men mot slutet av 1990-talet ebbar
pappersarkiven ut.
Med tanke på att det bara är omkring 15 år sedan är det
kanske inte så konstigt, handlingarna är väl kvar hos företagen? Så är det nog ofta, men det beror förstås också på
den digitala revolutionen. Kring millennieskiftet ersattes
många personaltidningar och cirkulär med intranät och
e-postlistor. CfN har de senaste tre åren i större skala fyllt
på vårt digitala arkiv med en mix av:
»» digitaliseringar av mycket äldre foton, dokument och
filmer
»» diverse presentationsmaterial och äldre backuper på
cd- och dvd-skivor från åren kring millennieskiftet
»» kontorsfiler och databaser hämtade direkt från företags
interna IT-miljö, oftast från perioden 2002 – 2012.

Datahallen hos Skandia, huvudkontoret på Sveavägen 44, 1973.
Skandias historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.
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Vår digitala framtid enligt Telia i början av 1990-talet:
här skymtar vi så avancerade ting som floppydisketter,
spreadsheetdiagram och kretskort. Hur ska morgondagen
icke bli? Televärlden 15/1993, Telias historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

Det låter ju som att vi har arkiverat även åren kring
millennieskiftet, men egentligen är cd- och dvd-skivorna
ganska få. Det räcker med att jämföra det arkivmaterial
som finns bevarat på papper från 70- och 80-talen med
den lilla rännil med gamla powerpointfiler, pdf:er och
reklamfoton som ofta finns från år 2000. Det är stor
risk att det kommer att bli en kronologisk lucka i arkivet, och det beror inte bara på att företagen inte har
levererat tillräckligt med arkivmaterial till Cf N.
I många fall är viktiga dokument nog helt enkelt
borta. Varför då, frågar vi oss, med nutidens fokus på
IT-säkerhet på backuper.
Kring millennieskiftet låg fokus snarare på att snabbt
ta till sig alla de nya möjligheter som IT-utvecklingen gav
för att utveckla nya produkter och tjänster, snarare än att
förvalta det gamla. Det var ju en fortsättning på en trend
vi sett ända sedan 1980-talets slut, att göra rent hus med
historien och hela tiden gå vidare mot nya mål. I synnerhet
inom näringslivet gällde det liksom alltid att vara först,
effektivast och smartast. Inom de verksamheter där man
allra mest jobbade med IT-system, webbplatser och digitala
dokument fanns inte långsiktigt bevarande på agendan.
Det fick räcka med att göra backuper på cd-skivor som lades
i ett skåp, och bandstationer som skrev över gamla band.
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I bildskärmens papperskorg!
Där hamnade det gamla intranätet, äldre kontorsfiler och
de första årens e-post. Självklart är det skillnad mellan stora
resursstarka koncerner och små verkstäder, källarfirmor och
handelsföretag när det gäller ambitionerna. Vissa företag
som Ericsson satte tidigt upp egna dokumenthanteringssystem för att hålla nödvändig koll på kundrelationer, teknisk
och ekonomisk dokumentation över tiden. Risken är också
att det som blir kvar är reklam och extern information och
tunga databaser, medan allt däremellan som exempelvis
intern projektdokumentation, genuina bilder från verksamheten och informativa e-mail har slängts bort.
Numera har vi en ganska bra möjlighet att arkivera digitalt eftersom dataprogram och system är mycket bättre
på att utbyta information. Man kan plocka ut texter vars
innehåll bevaras även om programmet de skrevs i försvann
för många år sedan. I dag har vi också standardiserade

filformat för långtidsarkivering. Det ser så otroligt mycket
bättre ut än vad det gjorde år 2000, men därför är det
desto viktigare att uppmärksamma det här gapet mellan
tiden då det mesta skrevs eller skrevs ut och bevarades på
papper, och vår nutid då vi är bättre på att ta hand om vårt
digitala arv.
Det är dags att göra en tydlig och ljudlig appell till våra
medlemsföretag och alla som läser detta: Har ni koll på det
ni gjorde år 2000? Vill ni att er historia från 1995 till 2005
skall bli blank och begränsas till vad arkivarierna hittar på
Veckans affärers artikelarkiv på webben? Nej, självklart
inte, men leta då i stället upp gamla cd-skivor och gömda
mappar. Där finns material där som kommer till glädje i
framtiden! Intresset kommer inte att minska. Tvärtom!
anders gidlöf är arkivarie vid Centrum för Näringslivshistoria.

Ett händelserikt sekelskifte
IT-bubblan kulminerar kring sekelskiftet. IT-bolag
växte upp i slutet av 90-talet med skyhöga förväntningar och värderingar, en bubbla som sprack
ca 2001 med många konkurser och stora förluster
som följd. Kraftigt ras på börsen inom IT-sektorn
redan under 2000.
1999: Euro införs som elektroniskt betalningsmedel på finansmarknaden, även i Sverig.
Electrolux och Ericsson bildar 1999 ett gemensamt bolag för att utveckla produkter och tjänster
för det nätverksuppkopplade hemmet.
Kooperativa Förbundet lägger fram ett program
för etiska värden såsom miljötänkande och rättvisemärkning.
15 juli 1999: Sven-Christer Nilsson får sluta som
vd för Ericsson då styrelsen anser att omstruktureringen gått för långsamt.

17 februari 2000: Microsoft lanserar Windows
2000.
Mars 2000: Sverige når toppen av en högkonjunktur, vilket förbyts i motsatsen under 2001.
Våren 2000: Diskussioner tar fart om att slå
ihop Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivarföreningen. Blir inte verkligen förrän 2001 då
Svenskt Näringsliv bildas.
April 2000: Volvo köper lastbilstillverkningen
inom Renault.
Maj 2000: Klädhandelssajten och Dotcombolaget www.boo.com går i konkurs.

16 augusti 1999: AGA köps av tyska konkurrenten Linde AG.

Juni 2000: Telia börsintroduceras och svenska
staten säljer knappt hälften av aktierna.

16 september 1999: Posten AB beslutar att
stänga alla vanliga postkontor inom fyra år.

1 juli 2000: Öresundsbron med Öresundstunneln invigs. Skanska har haft en viktig roll i brobyggarkonsortiet medan NCC gjort en stor insats i
bygget av tunneln.

15 november 1999: Sankt Görans sjukhus övertas av en privat aktör som det första i landet.
16 december 1999: Fusionen mellan Telia och
Telenor spricker.
December 1999: Mitt i IT-boomen blir böcker
årets julklapp enligt Svensk Handel.
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1 januari 2000 avlider Hans Werthén, legendarisk koncernchef i Electrolux.

2000: Svensk-finländska Merita Nordbanken blir
störst i Norden genom att köpa norska Kreditkassen och danska Unidanmark.
Stockholms sista klassiska rederi Nordström &
Thulin köps upp av internationella koncernen World
Wide Shipping med bas i Hongkong.
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svenska  storaffärer  i  usa
Svenskamerikanska entreprenörer, del 5. Långfärdsbussar, motorcyklar och hotellkedjor var några av de områden på vilka svenskamerikaner omskapade USA:s näringsliv. I denna artikel belyser
författaren två nyskapare i detaljhandeln. | anders edwardsson
en av de svenskar som skulle få uppleva ”den amerikanska drömmen” var Johan Nordström. Han föddes i Alvik
utanför Luleå 1871 och växte upp på en bondgård. Sedan
hans far dött flyttade han till USA redan som sextonåring.
Och när han steg av båten i New York ägde han, enligt
bevarade tullanteckningar, bara en kostym och 5 dollar. I
den dynamiska ekonomi som präglade USA decennierna
kring år 1900 var detta inte något större hinder.
Efter att ha tagit sig över det gigantiska landet genom att
ta jobb på bland annat järnvägsbyggen och i gruvor, kom
John Nordstrom – vilket blev den amerikaniserade versionen av hans namn – 1896 till Seattle på den amerikanska
västkusten. Han tog där anställning vid ett sågverk och såg
ett tag ut att förbli där. Ödet ville dock annorlunda.

…till guldfälten i Alaska
I juli året därpå läste han i tidningen att man hittat guld
i Klondike i nordvästra Kanada, nära gränsen till Alaska,
vilket startade en av historiens stora guldrusher. Totalt
skulle omkring 100 000 människor ge sig av norrut för att
söka lyckan. En av de första blev John Nordstrom. Han
bokade en biljett redan nästa dag och lyckades tillsammans med två kompanjoner under ett par år tjäna ihop
den då svindlande summan 30 000 dollar.
Exakt hur de tjänade dessa pengar är lite oklart, men
att det rörde sig om tuffa eller kanske till och med tvivelaktiga affärer är klart. Pengarna kom nämligen från
en juridisk förlikningsprocess om en omtvistad inteckning i ett guldfält.
Med sin tredjedel av pengarna på fickan återvände John
Nordstrom till Seattle där han år 1900 gifte med svenskan
Hilda Carlsson, med vilken han skulle få tre söner. Han
slog sig inte till ro, utan skrev i stället in sig på en affärsskola och investerade i två hyreshus innan han 1901 öppnade skoaffär tillsammans med Carl Wallin, som var en
annan svensk som han lärt känna i Alaska. Och det som
sedan hände är, som det brukar heta, historia.
Affärerna gick först trögt. Genom att satsa på exceptionellt hög service och kvalitetsprodukter, lyckades dock
Nordstrom och Wallin skaffa sig ett så gediget rykte att
de åren efter första världskriget kunde öppna ytterligare en
affär. Och affärerna gick sedan under en av USA:s intensivaste högkonjunkturer så bra att de båda kunde pensionera
sig redan i slutet på 1920-talet.
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Spridning över USA
Affärerna övertogs av Johns tre söner Everett, Elmer och
Lloyd Nordstrom, som trots depressionen på 1930-talet
lyckades vidareutveckla rörelsen. Den blev först den största
oberoende skokedjan i hela USA. Och när sönerna 1963,
samma år som John Nordstrom avled, kompletterade sko
försäljningen med damkläder och modeprodukter och tre
år senare även med mans- och barnkläder, var grunden lagd
för ett familjeimperium.
Nordstroms började under efterkrigstiden sprida sig
över USA, som då snabbt utvecklades till ett tjänste- och
servicesamhälle med köpstarka och kvalitetsmedvetna

Exakt hur de
tjänade dessa
pengar är lite
oklart
kunder. Sedan affärskedjan blivit börsintroducerad 1971
passerade försäljningen 100 miljoner dollar, och i slutet på
1980-talet hade den spridit sig från väst- till östkusten.
Nordstroms finns i dag i nästan alla större amerikanska
städer och har även dussintalet butiker i andra länder. Och
den är fortfarande, liksom den första affären i Seattle,
framför allt känd för sin höga kvalité.

Egensinnig affärsgrundare
En annan svensk, eller snarare svenskättling, som också
skulle bygga sig ett affärsimperium var Charles Walgreen.
Han föddes 1873 på föräldrarnas gård i Galesburg i
Illinois. År 1887 flyttade familjen till den närbelägna staden Dixon. Fadern sadlade samtidigt om från bonde till
fastighetsägare, vilket gjorde det möjligt även för Charles
att börja studera vid en affärsskola.
Charles Walgreens karriär skulle dock börja knakigt.
Han var rastlös och avslutade sina studier redan efter ett
år. Därefter skulle han under flera år hoppa mellan olika
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jobb. Precis som för Nordstrom pekade dock ödet ut framtiden. Efter att ha förlorat ett finger i en arbetsplatsolycka
föreslog nämligen den läkare som behandlade hans skada
att han borde börja jobba på apotek. Envis och ambitiös
som han var sa han först nej, men efter upprepade påstötningar tackade han ja.
Efter ett och ett halvt år som lärling fick Charles
Walgreen sedan visserligen sparken efter att en dag ha
glömt skotta bort snö utanför butiken. Han hade dock då
hunnit lära sig mycket om yrket och kunde lätt finna ny
plats som apoteksbiträde i närbelägna Chicago. Där kom
han slutligen att lägga grunden för en mer ordnad tillvaro
genom att 1897 avlägga apotekarprov. Den energiske ynglingen var dock inte nöjd. Han ville öppna eget.

Krigsäventyr på Kuba
Innan Charles Walgreen hann ta detta steg tog hans liv en
dramatisk vändning. När USA 1898 förklarade krig mot
Spanien tog Charles värvning och sändes till Kuba, som
då fortfarande var spanskt. Där drabbades han av både
gula febern och malaria, vilket nästan dödade honom. När
han återvände till Chicago orkade han därför inte återgå
till sin gamla anställning utan tvingades i stället ta ett
enklare arbete i ett mindre apotek.
År 1901 hade dock Charles tillfrisknat och köpte för lånade pengar det apotek han jobbade i. Efter att året därpå
ha gift sig började han på allvar bygga upp verksamheten.
Denna kom förutom ett antal små apotek de första åren
att omfatta en rad udda verksamheter, som delägarskap
i en gruva. Det var dock inom apotekssfären som hans
framtid låg.

Unikt affärskoncept
Med början 1909 började Charles Walgreen grunda och
köpa upp andra apotek, som från och med 1916 alla skulle bära hans namn och skötas av betrodda medarbetare.
Hans främsta förmågor hade då nämligen visat sig vara
marknadsföring och management, snarare än apotekaryrket i sig. Han gjorde sig också snabbt välkänd för att
vara en god människokännare och en bra chef, som aktivt
engagerade sig för sina anställda.
Han ställde exempelvis i praktiken inte bara krav på
att alla butiksansvariga, liksom han själv, skulle vara utbildade apotekare. Han gjorde också många av dem (och
andra anställda) till delägare genom att tilldela dem aktier
i verksamheten. Och då detta med tiden gjorde många av
dem till miljonärer blev Walgreens snart känt som en unik
affärskedja som fick beröm för sin smidiga organisation.
Charles Walgreen hade också näsa för trender. Apotek
var vid denna tid inte specialiserade medicinbutiker utan
mer av diverseaffärer. Han sålde också många av det tidiga
1900-talets populära modeprodukter som glass och milkshake. Och då sådana varor inte sålde speciellt bra vintertid
erbjöd han snart även sina kunder vanliga matprodukter,
som soppor och smörgåsar.

En av nycklarna till Walgreens framgång var de genomtänkta valen av butiksplaceringar. Affärerna skulle finnas
där människorna fanns. Här ser vi butiken i Syracuse, N Y.
Foto: Historic American Building Survey at the Library of
Congress / Wikimedia.
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Charles affärssinne visade sig också i att han redan 1911
hade organiserat ett uppköpskooperativ för Chicagos fristående apotekare. Detta gjorde att man genom att köpa
in stora volymer kunde pressa priset på mediciner. Och i
takt med att hans egen affärskedja började växa omvandlades den till en lågpriskedja som erbjöd det mesta som
vanliga amerikaner behövde.

Platsvalet viktigt
Gemensamt för Walgreenaffärerna blev att de nästan alla
placerades i bra men billiga lokaler på strategiska platser med
mycket folk, som stora gatukorsningar. Samt att nya butiker
grundades av tidigare anställda som fått sin skolning inom
företaget men samtidigt fick stor frihet att driva sin verksamhet efter eget huvud. I motsats till inom många andra
affärskedjor var kravet på enhetlighet i produktutbudet litet,
och varje ägare kunde anpassa utbudet efter varje områdes
unika efterfrågan, vilket gjorde dem mycket populära.
Succén var därmed given och efter första världskriget
exploderade verksamheten. Från ett knappt 20-tal butiker 1920 hade den 1929 växt till nästan 400. Kedjan hade
då bland annat nått jättestaden New York, där den två år
tidigare också introducerats på börsen. Och inte ens den
stora depressionen på 1930-talet skulle stoppa dess tillväxt.
Dess effektiva organisation och lågprisprofil hjälpte snarare
expansionen under denna svåra tid, och 1934 hade verksamheten därför svällt till omkring 600 affärer i 33 delstater.

En del av amerikansk vardag
Walgreenaffärer skulle med tiden också återfinnas i nästan
varje amerikansk stad och by. Tillväxten bromsades visserligen upp efter andra världskriget periodvis, men i början av
2012 hade antalet butiker knutna till Walgreensfären vuxit
till cirka 8 300 utspridda på USA:s samtliga 50 delstater,
plus Puerto Rico. Och precis som för hundra år sedan säljer
de fortfarande det mesta från mediciner via mjölk till cigaretter. Många stressade amerikaner föredrar därför i dag att
åka förbi en Walgreensbutik på vägen till eller ifrån jobbet,
snarare än att ödsla tid på att åka till en dagligvarubutik.
Walgreenskedjan har också, trots att den sedan länge
inte är familjeägd, lyckats behålla mycket av sin lokala och
familjära profil. Verksamheten övertogs nämligen först av
sonen Charles Walgreen Junior, som fått lära sig jobbet
”på golvet” innan han 1933 blev vice vd och 1939 därefter
helt fick ta över när fadern avled i cancer. Och Walgreen
Junior efterträddes sedan i sin tur i början av 1950-talet
av barnbarnet Charles R. Walgreen III, innan det på
1990-talet blev dags för Kevin P. Walgreen att engagera
sig i koncernledningen. Denne fungerar sedan 2006 som
vice vd för affärsverksamheten, som fortfarande växer. På
senare år har Walgreens bland annat köpt upp hela eller
delar av en rad andra apotekskedjor.
anders edwardsson är doktorand vid Catholic
University of America i Washington DC.
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börje isakson är journalist och författare och har bl. a. medverkat i

tidningar som Teknikens Värld, Månadsjournalen och Dagens
Industri. Han har skrivit flera böcker om historia, den senast
utgivna heter Två dygn som förändrade Sverige. 18 0 9 års revolution.

De drev på, ibland på egen bekostnad

Ny arena för ariorna

tom petersson (red): Pengamakarna, atlantis
Hur Sveriges finansiella system förändrats genom århundradena framgår
av böcker i ekonomisk historia. Men
de berättar inte särskilt ingående om
”pengamakarna”, det vill säga de som
låg bakom förändringarna och vad
som drev dem.
De – och det – lyfts fram här, från
Johan Palmstrüch, som 1656 grundande Stockholm Banco, föregångare till
Sveriges riksbank, och några år senare
gav ut de första banksedlarna (och
1668 dömdes till döden – senare förvandlat till livstidsstraff – för försnillning), till Olof Stenhammar, som 1985
skapade en svensk handelsplats för
aktieoptioner, OM, som 1998 köpte
Stockholmsbörsen. Mellan dem virvlar en rad kända – som André Oscar
Wallenberg, Louis Fraenkel samt Ivar
Kreuger – och okända namn förbi.
Bland de i detta sammanhang
okända finns exempelvis Hans Järta,

mest känd för att ha skrivit 1809 års
svenska grundlag. År 1815 redde han
som statssekreterare ut en besvärlig
bankkris med metoder liknande dem
som 2008 – 2009 användes för att
rädda bankerna i USA.
Andra okändisar är Carl Gustaf
von Koch, som 1855 startade försäkringsbolaget Skandia och införde
fasta försäkringspremier, och
David Otto Francke ”kungen av
Mölndal”, en av Sveriges första
riskkapitalister.
Francke skapade bland annat
företagskonglomeratet Göteborgs
Handelskompani, byggde järnvägar,
köpte Stora Kopparberg och var
inblandad i startandet av verkstadsföretaget Atlas. Han var en risktagare som agerade ”såväl inom som
utom det formella regelverket”. Det
slutade illa, 1879 ställde Göteborgs
Handelskompani in betalningarna.

claes fellbom: Född ur passion: Folkoperan, carlssons
Med sitt fokus på personerna gör
Pengamakarna historien om hur
Sveriges finansiella system har utvecklats levande och spännande.

Folkoperan i Stockholm har blivit en
institution. Den förväntas alltid presentera något nytt, annorlunda – och
bra. Och ofta lyckas den. Ett framgångsrikt företag således. Som också
genomlevt en rad kriser och presenterat misslyckade uppsättningar.
Folkoperan startades 1976 av tre
entusiaster som ville återupprätta
operakonsten i Sverige genom ”nya
sätt att gestalta, nya sätt att fram
föra”. Och samtidigt ge arbetstillfällen åt unga sångare och musiker.
En av entusiasterna var Claes
Fellbom, som ingick i ledningen och
verkade som regissör och librettoförfattare fram till 2008.
Född ur passion är hans version av
arbetet med Folkoperan. Och det är

en fängslande version. Den skildrar
ingående valet av operaverk, diskussionerna om hur ett ofta spelat verk
skulle kunna förnyas, arbetet inför
uppsättningarna och mycket annat.
Det ger en unik inblick i det konstnärliga arbetet.
Fellbom, som är en skicklig och
konstnärligt medveten skribent,
varvar detta med berättelsen om
sitt eget liv, arbete, tvivel och utveckling. Och antyder – utan
namns nämnande – intriger i kulisserna.
Resultatet är en företagshistoria
som är spännande och lärorik inte
bara för operaintresserade. Den bör
ha mycket att ge alla företagare som
strävar efter förnyelse.

Chokladasken öppnas inte

karin christoffersson: Cloetta 150 år 1862 – 2012, klara språket
Cloetta har naturligtvis en i många
avseenden god historia.
Ursprungsföretaget startades 1862
av bröderna Cloetta i Köpenhamn.
Med tiden slogs det (1900) samman
med Chokladfabriksaktiebolaget
i Motala, och året därpå började
det bygga en fabrik i Malfors nära
Linköping.
Där grundades ett helt nytt samhälle, som döptes om till Ljungsbro.
Det var helt dominerat av Cloetta, som
under åren inte bara byggt ut fabriken
utan också uppfört såväl bostäder som
tandläkar- och läkarmottagningar,
skola, posthus – och fram till 1974 försåg man dessutom Ljungsbro med el.

Välj rätt bransch!

roos & tegnér: Snabbväxarna 2012
Snabbväxare är företag vars genomsnittliga omsättningstillväxt under sex
år är minst 25 procent. Det är en av de
definitioner Ahréns & Partners, tillväxtkonsultföretaget som står bakom
rankingen, anger. Företagen ska vidare
ha varit lönsamma de två senaste åren.
Listan har funnits sedan 1995 och ska
lyfta fram företag som växer snabbt
samtidigt som de är uthålliga.
I årets lista presenteras drygt 30 företag. Den toppas av Student Consulting
som låg i topp även 2008 och 2009.
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Det är ett bemanningsföretag som hyr
ut studenter och som, enligt vd Tobias
Lindfors, ordnade jobb åt drygt
8 500 personer under 2012.
Jag kan tänka mig att en av tankarna med listan och presentationerna är
att ge läsarna tips om hur företag blir
framgångsrika. Men presentationerna
är ganska intetsägande.
Däremot visar listan tydligt vikten
av att välja rätt bransch. Tio av 2012
års snabbväxare är verksamma inom
IT; åtta är bemanningsföretag.
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Chokladbruket blev ett mönstersamhälle och Cloetta ”det rätta”.
Samhället har växt liksom Cloetta,
som under åren köpt upp företag
som Choklad-Thule (1919), Candelia
(1998), Karamellpojkarna (2007) och
Leaf (2011). Det har samtidigt försett
oss med en rad godisklassiker som
Guldnougat (1913), Kexchoklad (1921),
Mums-Mums (1933), Center (1941)
och Plopp (1949).
Om detta kan man läsa i Cloetta
150 år, men någon riktigt god historia
har jubileumsskriften inte blivit. Här
saknas till exempel uppgifter om företagets ekonomiska utveckling och
information om vad som legat bakom

olika strategiska beslut. Boken är en
färgglad och bildrik men splittrad
exposé som aldrig tränger igenom den
läckra ytan.

cloetta

150 år

1862–2012

1

35

jan ottosson, professor i ekonomisk historia i Uppsala

klas nyberg och håkan jakobsson: Storköpmän som samhällskraft. Borgerskap och Grosshandelssocietet i
Stockholm, del I, 173 6 – 18 5 0 och håkan lindgren: För enskilt och allmänt väl. Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm, del 2, 18 5 0 – 2 010.
stockholms grosshandelssocietet, EHFF, Handelshögskolan i Stockholm, informationsförlaget,
stockholm, 2012.
handelns roll för den ekonomiska utvecklingen har diskuterats alltmer ingående i den ekonomisk-historiska forskningen under senare tid.
Detta praktfulla tvåbandsverk har
tre författare: professor Klas Nyberg
(tidigare Uppsala, nu Stockholms
universitet), doktoranden Håkan
Jakobsson vid Stockholms universitet
och professor Håkan Lindgren vid
Handelshögskolan i Stockholm. I det
får vi nya insikter kring grosshandelns roll generellt i Stockholm sedan
1736 och mer specifikt kring den
så kallade Grosshandelssocietetens
utveckling. Med bakgrund i medeltidens Stockholm bildades Societeten
1736 i syfte att bevaka sjöfarten och
handelns intressen. Efter att ha varit
en viktig politisk kraft under framför
allt den första delen av 1800-talet,
återfinns tyngdpunkten i verksamheten i dagsläget framför allt inom
ideell verksamhet.

Bred Stockholmsskildring
Som Klas Nyberg riktigt påpekar är
dessa två böcker inte enbart en historia om Stockholms borgerskap och
Grosshandelssocieteten. Bokverket ger
framför allt viktiga kunskapsbidrag
kring grosshandel, sjöfart och ekonomisk utveckling. Frågan om vilken roll
skrån och handelsgillen hade för den
stora övergången mellan en äldre tids
ekonomi och den nya industrialismen
har diskuterats ingående, men mer
detaljerad kunskap om grosshandlarnas roll regionalt i Skandinavien har
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delvis saknats ur ett modernt ekonomiskt-historiskt perspektiv.
Genom att belysa hur handelns
societeter växte fram i nära samklang
med en absolut statsmakt belyser
Nyberg och Jakobsson hur en komplex, reglerad ekonomi växte fram där
flera societeter präglade Stockholms
ställning under det bottniska handelstvånget och produktplakatet.
Köpmännens roll under denna tidiga
fas var viktig, och Skeppsbroadeln blev
ett samlande begrepp för en grupp
synnerligen förmögna köpmän verksamma med export av bland annat
stångjärn. Det nära samspelet mellan
dessa organisationer och staten var
viktiga även i länder i vårt närområde.
Författarna visar att det finns ett
särdrag för de nordiska köpmannagillena, jämfört med kontinenten, vilket
inte tidigare framgått av den internationella forskningen. Grosshandlarna
och storköpmännen spelade en viktig
roll inte enbart i Stockholm utan fick
stort inflytande även på riksplanet.
Utvecklandet av nya finansmöjligheter var en viktig utvidgning av
köpmännens roll under tiden fram
till 1800-talets mitt. Sjöfart, ett stort
engagemang i postgång via sjöfart och
utrikeshandel var andra exempel på
centrala uppgifter för societeten, där
även frågor rörande hamnväsendets
organisering, navigationsskolan, konsuler och krigstida konvojer var viktiga. Ett annat exempel där staten och
köpmännen var djupt involverade var
den viktiga salthandeln, där societeten

spelade en viktig roll under en begränsad och delvis turbulent tid.

Del i dåtidens välfärd
Många av de nyttigheter som nämnts
– vi ska inte glömma börsinstitutet
– kompletterade statliga och kommunala verksamheter, enligt författarna.
Ett ytterligare exempel var den alltmer
vittomfattande sociala verksamhet
som societeten bedrev för att hjälpa
fattiga, särskilt änkor och föräldralösa
till handlare, liksom pensionskassor.
Nyberg och Jakobssons bidrag
till den moderna forskningen kring
brytningen mellan en tidigmodern
ekonomi och den stora omvandlingsprocessen mot en industriellt baserad
ekonomi, visar på vikten av att belysa
handelns och köpmännens roll. Detta
lyckas de förmedla på ett övertygande
och välskrivet sätt.
Den andra delen, författad av professor Håkan Lindgren, behandlar
grosshandelssocietetens historia från
1850 fram till våra dagar. För Sveriges
del fick grosshandlarna och deras organisationer en annan roll i samband
med näringsfrihetens intåg 1846 respektive 1864. Under den tidiga industrialiseringen hade grosshandlarna
en viktig roll, inte minst finansieringsmässigt, men en ny tid innebar
en ny specialisering i ekonomin, och
Grosshandelssocietetens verksamhet
koncentrerades alltmer mot välfärdsfrågor som ett komplement till det
allmännas åtaganden. Genom en
detaljerad och utomordentligt läsvärd
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skildring
av 1800-talets Stockholm får
vi inblickar i ett stort antal ledande
affärspersonligheter och färgstarka
grosshandlare.
Framför allt skildras Frans
Schartau med stor inlevelse. Hans
insatser i samband med bildandet av en handelsskola, Frans
Schartaus Handelsinstitut, låg väl
i linje med tidigare insatser från
Grosshandelssocietetens sida, bland
annat med den tidigare nämnda navigationsskolan. Schartaus bildande
visar på en viktig del av det svenska
skolväsendets uppbyggnad, där enskilda skolor och privata entreprenörer
spelade en viktig, men kanske i dag
en delvis bortglömd roll. Inom den
merkantila delen blev Schartau och
Grosshandelssocieteten viktiga för
flera generationer studenter. Societeten
fick en annan roll i och med de politiska reformerna på riksplanet liksom på
kommunal nivå. Författaren visar att
medlemmarna spelade en central och
viktig roll även fortsättningsvis i den
kommunala politiken. De karaktärsfulla grosshandlarna beskrivs målande,
och Schartaus något spartanska karaktär gör sig gällande vid flera tillfällen.

En societetsägd holme
Trots att societeten fick en annan
roll under 1800-talet, levandegörs
ett flertal insatser. En sådan rörde
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Beckholmen, som ägdes av
Grosshandelssocieteten fram till
1918. Det långvariga engagemanget i
sjöfarten gjorde det naturligt att även
medverka i olika andra sjöfartsrelaterade angelägenheter. Ett stort engagemang lades ned på att påverka farlederna till Stockholm, där frågan om
Baggenstäket var föremål för många
diskussioner. Man engagerade sig
även i telegrafväsendet. Detta visar
på interaktionen mellan privata och
statliga intressen, vilka var så väsentliga under 1800-talet, som Håkan
Lindgren påpekar. Beckholmens
centrala position vid Djurgården
gjorde den lämpad för att förlägga
dockor där. Under ett flertal år fick
Grosshandelssocieteten goda intäkter från denna marina verksamhet.
Slutligen såldes Beckholmen, med
dess långa historia i Stockholms marina miljö, till Stockholms stad 1918.
Ett annat exempel där
Grosshandelssocieteten spelade en
viktig roll var två inslag i Stockholms
stadsbild, Hôtel Rydberg och Grand
Hôtel. Grosshandelssocietetens engagemang skildras ingående, och det
dåtida restaurang- och hotellivet i
Stockholm levandegörs.
De senaste decenniernas organisatoriska utveckling av
Grosshandelssocieteten beskrivs

ingående av professor
Lindgren, liksom bakgrunden till
det enskilda initiativ inom äldreomsorgen som under lång tid
präglat verksamheten. En särskilt
intressant fråga som belyses rör
kvinnornas omstridda roll och debatten i societeten kring kvinnligt
borgerskap. Mot bakgrund av ny
ekonomisk-historisk forskning om
förekomsten av kvinnligt företagande, bland annat inom handeln,
blir Grosshandelssocietetens dåtida
långvariga konservativa inställning
belyst som ett särskilt intressant
fenomen. Det dröjde till 1989 innan
kvinnor kunde bli burskapsägande
borgare i Societeten. Det skulle dröja ytterligare innan den första kvinnliga vd:n för Borgerskapet tillträdde.
Båda volymerna ger ny och
värdefull kunskap om både
Grosshandelssocietetens historiska
roll och utveckling, men läsaren
får också en mycket läsvärd och
ingående skildring av delar av det
ekonomiska livets omvandling, med
grosshandeln och dess intressen i
centrum. Dessutom får vi inblickar
i tidiga enskilda initiativ både vad
gäller skolor och äldreomsorg. Det
rikhaltiga bildmaterialet förhöjer
läsupplevelsen ytterligare.
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Privatiseringsvågor
har kommit och gått
I dag är diskussionen kring offentligt respektive privat ägande eller utförande ett starkt laddat politiskt område. Denna
diskussion är emellertid inte unik för vår tid, men när diskussions
vågorna går höga går historiska perspektiv lätt förlorade. | karl gratzer

business history del 4:

den som studerar Sveriges historia kan konstatera att
betydande privata tillgångar har omvandlats till allmänna
(socialisering) eller att omfattande allmänna tillgångar har
blivit enskilda (privatisering) också tidigare. I ett längre
tidsperspektiv ter sig därför de privatiseringar som genomförts under framför allt de tre sista decennierna inte som
absolut unika, dramatiska och epokgörande. Men de kan
samtidigt ses som genomgripande systemförändringar vars
långsiktiga konsekvenser fortfarande är relativt obemärkta.

Staten var företagare
Den svenska staten har varit aktiv som företagare sedan
nationalstatens uppkomst. Detta gäller bland annat för
Postverket (1636) och Domänverket (1682). Den företagsägande staten har sina moderna rötter i affärsverkens
tillkomst under 1800-talet. Då inrättades bland annat
Televerket och Statens Järnvägar. Under 1900-talet
tillkom Vattenfallsverket, Statens litografiska anstalt,
Försvarets fabriksverk och Luftfartsverket. Motiven var
ofta infrastrukturella; statligt ägande ansågs nödvändigt
eftersom verksamheten inte kunde garanteras enligt privata lönsamhetskriterier.
Vid sidan av affärsverken växte också en statlig företagssektor fram i bolagsform under 1900-talet. Den expanderade fram till 1980-talet och minskades därefter. Det statliga
företagandet har organisatoriskt varit uppdelat på affärsverk
och aktiebolag. Formerna för ledningen, förvaltningen och
driften av det statliga företagandet ändrades 1970 genom
bildandet av förvaltningsbolaget Statsföretag AB.
Räddningsaktioner i samband med ekonomiska kriser
har varit en viktig faktor som påverkat statens företagsägande, framför allt under 1970-talet. Ett antal branscher
utsattes då för ett hårt omvandlingstryck, exempelvis varven, stålindustrin och järnmalmsgruvorna, liksom textiloch beklädnadsindustrin.
Under 1980-talet nådde det statliga företagandet en absolut höjdpunkt med sammanlagt cirka 300 000 anställda.
Samtidigt växte kritiken mot att det stora statliga ägandet
växte. Samhällsdebatten mötte begrepp som avreglering,
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vouchersystem för finansiering av välfärdstjänster och privatisering av sjukvård och andra tjänstesektorer. Skatter, regleringar, monopol och fördomar hindrade enligt kritikerna
en expansion av de privata alternativen. I Sverige startade så
privatiseringar av statliga företag under 1980-talet.
De nya idéerna var globala och spreds från internationell till nationell nivå. Offentligt ägda företag och organisationer hade haft sin guldålder under efterkrigstiden fram
till slutet av 1970- eller början av 1980-talet. Nu utsattes
de allt oftare för kritik som blev ihållande efter 1970-talets
kris. Kritiken understöddes av sådant som budgetunderskott, skuldkriser i många utvecklingsländer och planekonomiernas sammanbrott.
Slutligen bör nämnas den globala förändringen i attityden till företagande i sig. Företagaren har många gånger
skildrats som antingen hjälte eller som skurk och rövarbaron. Under de radikala 70- och 80-talen betraktades företagarverksamheten ofta med kritiska ögon. Som kontrast
till detta introducerades ett nytt synsätt som betonade
enskilda individers förmåga att starta nya företag – de så
kallade entreprenörerna.
Privatiseringarna av offentliga tillgångar kan ses som
en av de mest radikala politiska utvecklingarna under det
gångna seklet. Konservativa regeringar privatiserade ofta
i syfte att tränga tillbaka staten. Socialistiska regeringar
privatiserade antingen för att bli av med illa skötta statliga
företag eller för att täcka sina budgetunderskott.

Storskiften och norrländska moar
Rörelsen medförde djupgående förändringar även i Sverige.
Ur ett svenskt ekonomisk-historiskt perspektiv är privatiseringarna som tog sin början under 1980-talet antagligen den
största omvandlingen från kollektivt ägande till privat som
ägt rum – sedan privatiseringsvågorna under 1800-talet. Låt
oss därför gå tillbaka i historien, ända till 1600-talet.
Då utvecklades nämligen en stor uppfinningsrikedom
för att skapa resurser för militärstatens behov. De så kal�lade godsavsöndringarna till adeln blev en viktig reform.
Bönderna ansågs då inte som absoluta ägare av sin jord;
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En framgångskvinna när det begav sig: dokumentportfölj i kalvskinn, sladdlös telefon, kamelhårsrock. Och inte minst
ett extra snabbt intercitytåg att åka till Malmö på. Från kampanjen ”I travel light”. Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
staten – till vilken bönderna betalade skatt – uppfattades
som ”överägare”. Överlåtelsen medförde att skatten tillföll
adeln. Godsavsöndringen var så omfattande att adelns besittningar ökade med ungefär två och en halv gång.
Ett annat tidigt exempel ges i bergshanteringens historia.
På 1500-talet var kronan (staten) och bergsmännen landets
viktigaste järnproducenter. Men några privata järnbruk fanns
inte. Under det följande århundradet beslöt kronan att avskilja bergsmännen (alltså gruvhanteringen) från hammarsmidet
för att utarrendera och sedan sälja hammarverken.
Privatiseringsperspektivet är särskilt relevant i
Norrlands historia. Norra Sverige utgjordes till största
delen av ödemark utan ekonomiskt värde för dåtidens
människor. I vissa delar av inlandet idkade samerna renskötsel. Det dröjde däremot länge innan någon gjorde
anspråk på äganderätt i Norrlands inland. Rättigheterna
var fortfarande otydligt definierade under 1600-talet,
och allmänningarna var många. Förutom kronans allmänning fanns byallmänningar, sockenallmänningar
och häradsallmänningar. Att ”avvittra” innebar att skilja
privata ägor från allmänningarna och kronans mark.
Men hur långt sträckte sig byarnas och nybyggarnas
mark? Avvittringsförrättningarna i Norrland pågick
från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet.
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På landets statliga kronoparker och på häradsallmänningarna styrde ungefär 300 skogvaktare under ledning av
ett femtiotal överjägmästare. På riksdagarna var kritiken
speciellt inom bondeståndet massiv, och motionerna mot
systemet och dess avskaffande var täta. Delning av allmänningarna och försäljning av kronoparkerna var ett krav
som restes från många håll i början av 1800-talet. Tanken
att stärka statskassan genom försäljningen fanns med från
början. Uppfattningen att statliga skogar och allmänningar
sköttes bättre av enskilda ägare parades med bilden av de
missförhållanden som rådde. År 1823 beslöt så ständerna att
försälja kronoparkerna och att dela allmänningarna.
Ett sista exempel ur den svenska privatiseringshistorien ges av skiftesreformerna under senare delen av
1700-talet och privatiseringsvågor av den svenska bondejorden. Näringen genomgick en dramatisk förändring
genom de tre skiftesrörelserna, storskiftet, enskiftet och
laga skiftet. Syftet med storskiftesreformen 1757 var att
öka jordbrukets avkastning. För att skynda på beslöts
om enskifte 1807 och laga skifte 1827. Det ledde till att
de gamla byarna i stort sett försvann för att ersättas av
enskilt belägna gårdar med sammanhängande jordinnehav. Praktiskt taget all jord privatiserades, varje ägare
blev fri att driva sitt företag efter egna bedömningar.
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Men alla reformförslag gick inte igenom. Alltför känslig
var exempelvis tanken under början av 1800-talet att sälja
statliga slott. Tanken berörde kungsgårdar, kungsladugårdar
och andra kronans fastigheter, men också åtminstone åtta
slott, så kallade publique hus och stadsfastigheter, exempelvis
Kungsträdgården i Stockholm. Samtliga objekt skulle bortarrenderas på öppen auktion, men förslaget föll i riksdagen.

1990-talets privatiseringsvåg
Det svenska postväsendet grundades 1636. Under det
följande århundradet byggdes postväsendet ut över riket,
och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes
verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par
tillfällen ut på entreprenad. År 1850 förlades Posten under
finansdepartementet och fick ett nytt namn: Kungliga
Generalpoststyrelsen blev Postverket. Den svenska postmarknaden konkurrensutsattes på nytt 1993 då brevmonopolet slopades. År 1994 ombildades posten till Posten AB.
Sedan dess har en del funktioner lagts ut till privata utövare, och en rad privata aktörer har kommit in på marknaden.
1990-talet blev privatiseringens årtionde även i Sverige,
och antalet offentliga företag minskades avsevärt.
Statsföretag AB omorganiserades och bytte 1985 namn till
det mer neutrala Procordia AB. Vissa företag såldes varefter bolaget börsintroducerades 1987. Även ledningsstilen
förändrades. Personer med bakgrund i det privata näringslivet – som Sören Gyll och P.G. Gyllenhammar – satt i
holdingbolaget AB Procordias styrelse. Långt framskridna planer av Volvo att överta hela den statliga företagssektorn stoppades dock av riksdagen, och Procordia delades
upp i dels Pharmacia för läkemedelsindustrin och Partena
AB med övrig verksamhet.
År 1994 privatiseras Pharmacia, och år 1999 sålde svenska
staten sin sista ägarpost i Pharmacia & Upjohn som 2002
i sin tur såldes vidare till amerikanska Monsanto. Partena
såldes i sin tur 1995 till den franska koncernen Sodexho. Det
sistnämnda bolaget styckade upp bolaget och sålde olika
verksamheter till andra utländska intressenter.
Det kan därför konstateras att det statliga ägandet på
olika vägar fördelades och spreds till olika utländska ägare. Utförsäljningarna var många, owwwch de återstående
55 bolagen hamnade under regeringskansliet.
Under 1990-talet bolagiserades och konkurrensutsattes
också tidigare affärsverk, exempelvis Statens vattenfallsverk, Domänverket, Televerket och den tidigare nämna
Posten. Vissa av de verksamheter som ombildades till
bolag har kvarstått i statlig ägo medan andra har avyttrats.
Några av bolagen har också börsnoterats varigenom statens
ägarandel har minskat. Listan kan fortsätta med avregleringarna av inrikesflyget, liksom av el-, post-, tele-, järnvägs- och taximarknaderna. Arbetsförmedlingsmonopolet
avskaffades, och vinstdrivande arbetsförmedling och per-
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sonaluthyrning legaliserades. År 1999 privatiserades delar
av pensionssystemet. En konsekvens av det nya systemet
blev att riskerna delvis fördes över från staten till individer. Tidigare garanterade staten en viss inkomst efter
pensioneringen, nu är det den enskildes sak att se till att
ha tillräckligt mycket sparat för sin ålderdom.
Avvecklings- och privatiseringsbesluten rörde i början
främst staten, men kom sedan i allt större utsträckning
att även gälla landsting och kommuner. Förändringar i
lagstiftning som rör konkurrensutsättning, offentlig upphandling och inte minst lagen om valfrihetssystem inom
vård och omsorg (LOV), samt Sveriges infasning i EU,
har skapat tvång men också helt nya möjligheter.

Fortfarande stor företagsägare
Men ännu är det offentliga företagsägandet i Sverige betydande, och frågan vad dessa företag betyder för landets
utvecklingskraft är lika viktig som tidigare. Trots omfattande utförsäljningar är staten fortfarande den största
företagsägaren i Sverige. De statliga bolagen hade 2010 en
omsättning på totalt 373 miljarder kronor och ett samlat
rörelseresultat på 73 miljarder kronor. Den statliga bolagsportföljen värderades 2011 till 600 miljarder kronor.
I den statliga företagssfären är fortfarande cirka 190 000
personer anställda.
Historien om de statliga företagen är relativt väl belyst, men privatisering av statliga och i synnerhet kommunala verksamheter har än så länge inte genererat mer
ingående forskning.

Låt
experter
ta hand om företagets historia
Centrum för Näringslivshistoria gör historien till en resurs,
affärsstödjande och kostnadseffektivt. Kunder från alla branscher
och organisationsformer bevarar dokument, föremål, böcker,
fotografier, filmer, ritningar och reklamprodukter i vårt arkiv. Vi
jobbar också med aktiviteter inom History Marketing. Hör av
dig till oss på 08-634 99 00 eller info@naringslivshistoria.se så
ska vi se vad vi kan göra för dig.
»» Arkivering av fysiskt och digitalt material
av historiskt värde
»» Funktionella arkivlokaler i Bromma
»» Företagshistoriskt kunniga arkivarier
»» Snabb och smidig arkivservice, måndag–fredag
09.00 – 16.00
»» Säkerhet och sekretess

»» Förmedling av
material till forskare,
media, studenter, förlag, filmmakare m.fl. efter överenskommelse
»» Dokumenterande intervjuer med nyckelpersoner
»» Böcker, utställningar, webbpresentationer, bildspel, digitala
bildgallerier, historiska artiklar, föredrag mm.

karl gratzer är professor i företagsekonomi vid samhällsve-

tenskapliga institutionen, Södertörns högskola. Han behandlar artikelns ämne på djupet i en kommande monografi.

Mer att läsa
G. Roland, red, Privatization
Successes and failures. New
York: Columbia University
Press, 2008.
Karl Gratzer, Mikael Lönnborg
och Mikael Olsson, ”Statligt
företagsägande och privatisering i Sverige”, i Nordiske
Organisasjonsstudier, 2010.
Karl Gratzer, Mikael Lönnborg och Mikael Olsson, ”Privata Sverige – statligt företagsägande och
privatisering från ett östeuropeiskt perspektiv”,
i Business history in Sweden – näringslivshistoria
i Sverige. Gidlunds förlag, 2011.
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Vi är en affärsdrivande ideell förening med uppdrag att bevara och presentera näringslivets historia i världens största näringslivshistoriska arkiv. www.naringslivshistoria.se

Fråga Företagsminnen

Vilket är Sveriges äldsta
företag? Carl Lischke, Norrköping
Bild från c:a 1865 vid Falu gruva (föreställande
arbetare vid Creutz lave), Dalarnas Museum.
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Edward Blom är arkivarie
, näringslivs
historiker och skribent
. Han var engager
ad
i magasinet Företag
sminnen från starten
1997, som dess redaktö
r 2003 — 2012 och
har tidigare bland
annat skrivit boken
Handelsbilder — 150
år med Svensk Handel.

I magasinet Företag
sminnen har vi sedan
1997 publicerat ögonblic
den svenska näringsl
ksbilder från
ivshistorien. De spänner
från introduktionen
matbeställning via
av automatisk
knappar i en Ringbar
till Miss Universum
Ericofon (Kobra)
som använder en
1964 vidare till demons
trationer under kampan
i Nyköping 1950 och
jen Mjölkveckan
trettiotalets pendlar
köer vid Saltsjöb
Slussen i Stockho
anans slutstation
lm. Var och en av
vid
bilderna
för oss in i en tidsstäm
ger de oss en mosaik
ning, tillsammans
av vår moderna historia.
Centrum för Närings
livshistoria har samlat
alla ögonblicksbilde
publicerats i Företag
r som hittills
sminnen i en egen
volym. Bläddra och
res tillbaka i historie
n!

Centrum för Näringsl
ivshistoria bevarar
och
presenterar näringsli
vets historia. Sedan
1974
dokumenterar CfN
tusentals svenska
företags
historia på uppdrag
av företagsledninga
r
och ägare.
CfN hanterar arkiv,
fotografier, filmer
och
föremål i ett av världens
ledande näringslivsarkiv.
Samtidigt fångas
nutiden i intervju
er med kända
och okända företaga
re.
Forskare, skolelev
er och företag hittar
kunskap
och information bland
miljoner dokument.
CfN arrangerar seminari
er, ger ut rapports
erien
Näringslivshistoria
samt det populärhistorisk
a
magasinet Företag
sminnen.
www.naringslivshistoria.
se.

INNEN

företag eller produkter. Mejla den till foretagsminnen@naringslivshistoria.se
så får du svar från Centrum för Näringslivshistorias team av arkivarier och
historiker.

Skicka in korsordet till: info@naringslivshistoria.se eller
Företagsminnen korsord, Centrum för
Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48 – 50,
167 33 Bromma. Glöm inte att bifoga ditt
namn och din adress. Dragning bland
rätta svaren sker 9 april 2013. Vinnaren
får boken Ögonblicket – 52 händelser ur
Företagsminnen av Edward Blom &
Margarita Feldman. Förra numrets
vinnare och rätta svar hittar du på
UR FÖRETAGSM

STÄLL EN FRÅGA: Har du en fråga om näringslivets historia, om personer,

Lös korsordet och vinn böcker!

— 52 HÄND ELSER

sara johansson, redaktör vid Centrum för Näringslivshistoria

Av Hans G. Svensson

Sveriges äldsta familjeföretag är Berte Qvarn AB i
halländska Slöinge som omnämns i dokument från 1569.
Då var Halland danskt, men genom freden i Brömsebro
1645 kom Halland under Sveriges krona och därmed blev
Berte Qvarn svenskt. I dag är det fjortonde generationen
Stenström som driver verksamheten som utvecklats till en
koncern där även SIA Glass och Berte Gård ingår.

ÖGON BLICKET

En hel del svenska företag har mycket långa historiska
anor, några har rötter som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Stora Kopparbergs bergslag (från 1998 Stora Enso
AB) finns omnämnt i ett dokument från 1288 då biskop
Peter Elofsson köpte en åttondel av Falu koppargruva.
Stora är därmed ett av världens äldsta företag och anses
av många vara världens äldsta aktiebolag. Storas kopparbrytning byttes så småningom mot järn och senare skog.
Efter samgåendet med finska Enso Oyj är Stora Enso en
av världens största skogsindustrikoncerner.

Margarita Feldman
är verksam som arkivarie
på Centrum för Närings
livshistoria och
sedan 2011 bildreda
ktör för magasinet
Företagsminnen.

www.naringslivshistoria.se/korsord
Boken finns även till salu på
www.naringslivshistoria.se
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EDwaRD BloM
& MaRg

aRIta FElDMaN

Baksidan: Annons för sportkläder från
JAWE, ca 1940-1950-tal. Centrum för
Näringslivshistoria.
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UDDA FÖREMÅL

De båda burkarna rymde ungefär en liter kaviar
var. Hur många som Arvid Nordquist levererade
till brittiska hovet är inte noterat, men det gick åt
ganska många vid tronföljaren Elisabets bröllop
20 november 1947. Att det var den stockholmska
firman som levererade kaviar till London för det
ändamålet var naturligt; Arvid Nordquist var en
44

erkänt god förmedlare av denna produkt, i alla
fall om man ville ha mer än tjugo liter åt gången. I
en prislista från 1909 anges kilopriset till 60 kronor, kunden kunde välja mellan burkar på 1,6 kilo
och nedåt. Burkarna, som numera är tomma, finns
i Arvid Nordquists historiska arkiv vid Centrum
för Näringslivshistoria.
företagsminnen 2013:1

UR ARKIVET

”Business is people” stod det på en skylt i vd
Bengt Nordquists arbetsrum hos familjeföretaget Arvid Nordquist.
I det arkivmaterial som nu är deponerat hos
Centrum för Näringslivshistoria återfinns också
påtagligt många handskrivna personliga utgående och inkommande brev.
Med det här diplomet – dock ej handskrivet
– tackar den nykrönta drottning Elisabet II:s
företagsminnen 2013:1

sekreterare Bengt Nordquist för de blommor
och den porslinsbjörn som hade sänts till den
unga tronföljaren inför kröningen.
Några år tidigare, 1947, hade Arvid Nordquist
levererat kaviar till den blivande drottningens
bröllop. Affärsrelationen var uppenbarligen värd
att stärkas och bevaras. ”Business is people”.
Diplomet finns i Arvid Nordquists historiska
arkiv vid Centrum för Näringslivshistoria.
45

ICAs historiska
arkiv hos Centr
um
för Näringslivsh
istoria

lägg ägg!

hörna
Edward Blom är en välkänd tv- och
radiopersonlighet, engagerad i allt som rör
mat, dryck och historia. Han är knuten till
Centrum för Näringslivshistoria, där han har
ett långt förflutet bl.a. som Företagsminnens
chefredaktör i tio år.

bryggeri lämnar stockholms stad efter 342 år
rän tysken F.R. Neumüller år 1854 köpte bryggeriet
och började brygga bayerskt öl. Nu blev det åter ett
av stadens mest framgångsrika bryggerier, och 1899
slogs det ihop med några andra öltillverkare till AB
Stockholmsbryggerier. År 1964 fusionerades detta med
Göteborgsföretaget Pripp & Lyckholm till AB Pripps,
och några år senare flyttade verksamheten till Bromma.
År 2001 köptes Pripps av danska Carlsberg och fick
namnet Carlsberg Sverige, som alltså skulle kunna skriva ”since 1670” på sina etiketter.
Lyssna på Edward i poddradio: http://bit.ly/TpYBD4

... och lägg in
Den andra affischen visar på krigsårens vana att köpa
hem rikligt med ägg när de var billiga, eller över
huvud taget fanns tillgängliga, och konservera i ”vattenglas”. Vattenglas eller natriumsilikat var ett preparat
som täppte till porerna i äggskalen och på det viset

Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Närin
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gslivshistoria

f örvandlade dem till naturliga konserver. Äggen hade
alltså skalen kvar, till skillnad från de konserverade
ägg man kan köpa på vissa sämre ölstugor i Berlin 
och England – och som jag inte skulle rekommendera
för konsumtion.

näringslivshistoriska
cocktails: vanderbilt

en gammal parfym

Det är betydligt färre cocktailar som namngetts efter
affärsmän än efter statsmän, sportstjärnor och artister, men det förekommer. Ett exempel är Vanderbilt
som fått namn efter den amerikanska finansfamiljen
med samma namn. Cornelius Vanderbilt blev under
tidigt 1800-tal förmögen på järnvägar och transporter
och grundlade senare även industrier. Sonen William
Henry utvecklade verksamheten till den grad att han
på sin tid var världens rikaste man. Än i dag är familjen
Vanderbilt en av USA:s tio rikaste
familjer. Själva drinken blev
populär på 1930-talet och lär
ha skapats i Europa.

När jag i höstas var på bokmässan och talade om handelshistoria för Centrum för Näringslivshistorias räkning
passerade jag en gammal parfymbutik med denna vackra
neonskylt. Alla känner ju till begreppet Eau de Cologne,
och de flesta har sett flaskan med siffran 4711, men vad
betyder det egentligen? Cologne är helt enkelt franska för
Köln; en Kölnborgare av italiensk härkomst uppfann parfymen på 1700-talet. Och siffran? Det är gatunumret för
det hus dit tillverkningen flyttade!

Vanderbilt:
4 cl cognac
2 cl Peter Heering
2 – 4 stänk angostura bitter
ev. lite socker
Ingredienserna röres med is och
silas av.

foto: gunilla kinn

Strax före jul bjöds jag in till Carlsberg Sveriges nya
huvudkontor vid Friends-arenan i Solna. När Carlsberg
kort därefter lämnade nyckeln till de gamla lokalerna i
Bromma, där bryggeriet förut låg, var det en 342-årig
Stockholmshistoria som tog slut.
År 1670 började nämligen en Per Hentzig brygga öl för försäljning på Södermalm i Stockholm.
Verksamheten blev till ett lönsamt bryggeri som efter
hans död övertogs av en bryggare vid namn Falck.
Under honom fick det 16 anställda och blev ett av
stadens största. Sedan växte det inte på många år för-

Fordom värpte inte tamfåglarna på vintern.
Först när våren kom började de lägga ägg.
Snart kompletterades dessa även med olika
vildfågelägg man samlade in. Men under fastetiden lät man bli äggen och sparade dem till
påskfirandet, vilket är en av anledningarna att
vi äter ägg just då. Den andra är att ägg blivit
en uppståndelsesymbol eftersom de rymmer
ett liv i sig.
När livsmedelshandeln i början av
1900-talet lite famlande började experimentera med annonsering, reklamaffischer och
annan marknadsföring kunde det se ut som
på bilden. Affischen är från tiden runt andra
världskriget och ritad av den skicklige, men
något egensinnige, reklamtecknaren Sten Nyström på det som med tiden blev
ICAs reklamavdelning. Som min kollega Per-Ola Karlsson en gång uttryckte det
när affischen visades: ”Man kan undra om den sålde några ägg”.

företagsminnen 2013:1
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C E N T RU M F Ö R N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A
CE N T R E F OR BUSI N E S S H I STORY I N STOCK HOL M

AC-Gruppen AB
Advokat ASW AB
Advokatfirman Cederquist KB
Advokat Christenson AB
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman Lindberg & Saxon
Advokatfirman MarLaw
Advokatfirman Nova AB
Advokatfirman SBB Partners KB
Advokatfirman Södermark HB
Advokatfirman Thomas Tendorf
Advokatfirman W&Ö
AGA Gas AB
AGRIA Djurförsäkring
Ahlbins Zacco AB
Ahlsell
Ajasto Almanacksförlaget AB
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
Allmänna Änke- och Pupillkassan
ALMI Företagspartners Stockholm
Anders Otto Swärds Stiftelse
APL AB
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Arvid Nordqvist
Astra Zeneca
Atlas Copco
Autoliv AB
Axfood
BEEP
Belysab, Belysningsbranschens Service AB
Berns Salonger
Bilprovningen
Blomsterfonden
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Bonnier AB
Brandkontoret
Bruzaholms Bruk
B. Wahlströms Bokförlag
Bygdegårdarnas Riksförbund
Byggnadsämnesförbundet
Carlsberg Sverige
Cederroth International
Cellwoodgruppen AB
Centralarkivet i Markaryds kommun
Chefsekreterarna Stockholm

Christenson & Roth Advokater
Clas Ohlson
CorpNordic Sweden AB
D. Carnegie & Co
Daar Strandberg Advokatbyrå
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic Holding
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Entreprenörföretagen
Ericsson
Ersta Diakoni
Esselte
Estrella AB
Exportrådet
FABEGE
Falu Gruva
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
Fastighetsarbetsgivarna
Flood Herslow Holme Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
Forma Publishing Group
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningen Sol-Film
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation
Garpco AB
Gekås Ullared
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Grant Thornton Sweden
Gränsfors Bruks
Gröna Lunds Tivoli
Gylling & Co
H & M Hennes & Mauritz
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelns Utredningsinstitut
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
Henkel Norden
Hornmark KK
HSB Riksförbund

AFA försäkring ägs av Svenskt Näringsliv,
LO och PTK. Organisationen försäkrar
anställda inom privata sektorn samt kommuner och landsting. Det första försäkringsärendet hanterades 1963. Verksamheten
drivs utan vinstsyfte.
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Magnusson Advokatbyrå
Mama Mia
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Mariebergs Arkivbyrå
Martin & Servera AB
Mats Dahlström Revision AB
Micasa
MQ/Jaller Klädcenter AB
Nasdaq OMX
Natur & Kultur
NCC
Nexxt Företagsmäklare AB
Nordea
Nordia Law Advokatfirma
Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
Norma Sweden AB
Norstedts Förlagsgrupp
Norstedts Juridik
Odhner & Co Belysning
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram
Packhuslaget
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Pernod Ricard Sweden
Peter Roth Advokatbyrå
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Praktikertjänst
Pri Pensionsgaranti
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
PWC
Pålkommissionen
Ratos
Rasklubben för portugisisk vattenhund
Ricoh AB
Rottneros AB
Röda Korsets Sjuksköterskekårs
Intresseförening
SAAB
Sackemark Brantheim Björck, KB,
Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SAPA
SBAB
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scania

SEB
Sefina Svensk Pantbelåning AB
Semper
Setterwalls Advokatbyrå
SFS – Svensk Försäkring AB
SIAR, Forskningsstiftelsen
Sievert AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skogsindustrierna
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear, Hultafors Group AB
Sollentuna Kommun
Sophiahemmet
Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Springtime
Spritmuseum
SSAB
Stampen
Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och
Utbildningsfond
Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och
Gubbhus
Stiftelsen Branschorganisationernas kansli
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens
Uppfostringsfond
Stiftelsen Tornspiran
Stockholm Business Region AB
Stockholm Saltsjön
Stockholm stads Äldreförvaltning
Stockholms Bleck &
Plåtslagarmästareförening
Stockholms borgerskap
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms Hamnar
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strängbetong
Strömma Turism & Sjöfart AB
Svensk Energi

Riksföreningen för
lärarna i moderna språk

Gränsfors Bruks AB

Johan Sjöberg
i Stockaryd AB

FÖRSÄKRING

AFA Försäkring

HSB Stockholm
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Husqvarna
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Ifu
IKEA
Industri- och Kemigruppen
Industriarbetsgivarna
Industrivärden AB
Informationsförlaget Heimdahls
Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Intrum Justitia
Investment AB Kinnevik
IR Bolaget
Ivar Lundh & Co
J A Lindblads Förlag AB
JCDecaux Sverige AB
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
KAK - Kungliga Automobil Klubben
Kemira Kemi
Keolis Nordic AB
Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Förbundet
Kraft Foods Sverige AB
Kreab Gavin Anderson
Kris- och Traumacentrum AB
KTH Executive School AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå KB
Landshypotek
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lind & Co
Lind & Co Tidskrifter
Livsmedelsföretagen (Li)
Lokaltidningen Mitt i Stockholm
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm

Brandförsäkringsverkets stiftelse
för bebyggelsehistorisk forskning
Stiftelsen grundades 2008. Stiftelsen skall
vårda verkets arkiv. Den ska göra arkivet
tillgängligt för forskning, samt stödja bebyggelsehistorik forskning och sprida kunskap om
forskning som fått ekonomiskt stöd.

Johan Sjöberg i Stockaryd AB
Johan Sjöberg är affärsman och konsult med
stort engagemang i den småländska möbelbranschen. Han är bland annat delägare i
Svenssons i Lammhult och initiativtagare till
företagssammanslutningen Möbelriket, och
drivande kraft i den årliga Möbelriksdagen.
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Lärarna i Moderna Språk är språklärarnas
ämnesförening och verkar för ämnesfortbildning
och förbättrad pedagogik. Målet är att sprida
kunskap om språkkunskapernas stora betydelse
för individ, samhälle och interkulturell förståelse.

företagsminnen 2013:1

Gränsfors Bruks AB är framför allt känt för
sina handsmidda yxor i alla storlekar och
former. På bruket har man tillverkat yxor
sedan 1902. Brukets produkter säljs i över 15
länder runt om i världen. Vid bruket finns ett
yxmuseum med tusentals yxor utställda.

Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Mjölk
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska Pappers- och
Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Shell AB
Svenska Spel
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Bagare & Konditorer
Sveriges Bryggerier
Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges MarknadsUndersökningsköpares
Förening, SMUF
Swedbank
Systembolaget
Sällskapet för Folkundervisningens
Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA
Taxi Stockholm
Teknikföretagen
Teko Sveriges textil och modeföretag
TeliaSonera
The Linde Group
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Transportgruppen
Trygg-Hansa
Trygghetsfonden
Trygghetsrådet
Ung Företagsamhet
Unga Kvinnors Värn, UKV
Unilever Sverige
Uppfinnarkollegiet
Vamlingsbolaget
Vasakronan
Vasaterminalen
Veteranklubben Alfa
Wilhelm Becker AB
Visita
ÅF AB
Åhléns

Genom medlemskapet visar företag och
organisationer sitt stöd för näringslivets
historia. Många är både medlemmar och
använder våra tjänster.
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