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En spridd tidskrift
i detta nummer har vi verkligen något att glädja oss över.
Efter flera års försök har vi fått till en intervju med Ingvar
Kamprad. Bakom denna står legenden Bertil Torekull och
temat är CSR (ansvarsfullt företagande) och det som på engelska brukar beskrivas som ”doning well by doing good”, det vill
säga hur etiskt handlande i affärslivet också kan vara lönsamt.
Bland övriga artiklar kan nämnas ett smakprov på Marabous förpackningar under 1930-talet, besök hos Sveriges sista
paraplyfabrik och en redogörelse för kvinnorna i den svenska
näringslivshistorien. Roland Fagerfjäll berättar om den geniale, men problematiske, Axel Wenner-Gren och Anders
Johnson om Axfood och Göteborg. Flingor och sport blir det
också, närmare bestämt i en artikel om AXA, och Anders
Edwardsson (aktuell med boken En annorlunda historia)
ger sin syn på storstrejken 1909.
Minnesgoda läsare av Företagsminnen kommer säkerligen
ihåg att tidskriften vid denna tid förra året gick med som
bilaga till Dagens Industri . Detta utskick hade mycket positiva effekter: förutom många glada människor som skrev och
tackade för den intressanta tidskriften fick vi en uppsjö nya
prenumeranter.
I år har vi återupprepat utskicket, men denna gång är det
istället Svenska Dagbladets läsare som får stifta bekantskap
med Företagsminnen . Det kanske kan roa Er att veta att upplagan denna gång därför är på 233 000 mot de vanliga 3 000.
Det är också därför numret är lite tunnare än vanligt, eftersom
vi fått anpassa omfånget till vad som får plats i en bilaga.
Kanske skulle Ni också ha lust att sprida Företagsminnen
till fler presumtiva läsare? Som ett tack till den som värvar en
ny prenumerant under hösten skänker
vi ett exemplar av fotoboken Handelsbilder – 125 år med Svensk Handel, som
jag själv varit redaktör för. Mejla till

Mer näringslivshistoria!

prenumerera@naringslivshistoria.se
eller ring 08-634 99 00!
Jag önskar Er alla välkomna tillbaka
från semestrarna och ett gott
nytt verksamhetsår!

edward blom redaktör
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Vad fick kvinnor att starta företag i slutet av 1800-talet?

den ideella föreningen Centrum för Näringslivshistoria (Cf N) bevarar näringslivets historia och visar hur överraskande aktuellt det förf lutna är. Centrum
för Näringslivshistoria hjälper företag och organisationer att säkerställa sitt historiska källmaterial, och att använda historien professionellt i olika interna och
externa aktiviteter. Centrum för Näringslivshistoria genomför research och producerar böcker, utställningar och webbplatser. I dag hanterar Centrum för Näringslivshistoria över 7 000 företags historia i arkiv, fotografier, filmer och intervjuer med kända och okända företagare. Deponerande företag äger sitt material
och har full kontroll över användningen. I Centrum för Näringslivshistoria ingår Designarkiv, Sveriges största samling av föremål och arkiv gällande design.
Stockholms Företagsminnen är en lokal förening som på Stockholms stads uppdrag hanterar material från företag som inte längre existerar.
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Framtidsvisioner kan vara frestande! Bilden visar det spektakulära projektet Alweg, som initierades av Axel Wenner-Gren. Bilden är från
1953, även om den mer påminner om ett modernt höghastighetståg. Men varför blev det inget av i slutändan? Fotograf okänd.

Vad har ditt företags historia
med framtiden att göra?
Vi på Centrum för Näringslivshistoria tar hand om svenska
företags minnen, en grundläggande del av samhällets historia.
Vi bevarar och berättar deras historier, till nytta för företagen själva, forskare och andra intresserade. Historierna hjälper
oss förstå vad som bygger tillväxt och välfärd i företaget och i
samhället.
Ditt och andra företags berättelser sätter aktuella skeenden
i ett sammanhang. De hjälper dig stärka företagskulturen,
bygga dina varumärken och stödja din marknadsföring.

Vi förvaltar dina minnen i vårt arkiv och berättar din historia – i form av föredrag, böcker, utställningar eller på webbplatser. Bli medlem i föreningen Centrum för Näringslivshistoria och se hur andra företag använder sin historia. Som
medlem får du även denna tidskrift, en och annan bok samt
inbjudningar till evenemang hos våra medlemsföretag.
För mer information, besök www.naringslivshistoria.se
eller kontakta vd Alexander Husebye på 08-634 99 14 eller
alexander.husebye@naringslivshistoria.se.

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
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krönikan | staffan thorsell

Kan ett företag ha samvete?

en ny förkortning breder ut sig i affärspressen. Vet man
inte vad CSR betyder har man inte hängt med. Den förre
folkpartiledaren och statsministern Ola Ullsten kuskar runt i
världen och håller föredrag om CSR. En skara nya konsulter
som ägnar sig åt CSR växer fram. En nygammal modevåg
drar fram genom affärsvärlden.
Nu gäller det inte bara att tjäna pengar. Företagen skall
också ta socialt ansvar och visa Corporate Social Responsibility. Även om förkortningen är ny, är idén att företag har ett
ansvar som sträcker sig längre än till strävan att tjäna pengar,
gammal. En skrift som Centrum för Näringslivshistoria just
gett ut och en konferens man ordnade hösten 2008, gör det
klart redan på titelbladet. Skriften heter 125 år med Corporate
Social Responsibility. Tanken att ett bra företag inte bara skall
sträva efter att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan också
måste göra det på ett ansvarsfullt sätt, har en lång tradition.
Att företag strävar efter största möjliga vinst, skall lyda
landets lagar och hålla ingångna avtal är självklart och okontroversiellt. Men skall man också, stödd bara på sitt eget
samvete, sträva efter att vara en god samhällsmedlem även
om det kanske går ut över lönsamheten? En skola med nobelpristagaren Milton Friedman som sin profet svarar nej och
menar att ”The business of business of business is business”.
Affärsmän som ägnar sig åt något annat har gått vilse.
Många vill lösa konflikten mellan CSR och lönsamhet genom att förneka att den finns. Resonemanget är enkelt. Ett
företag som hotar miljön, sliter ut sina anställda eller gör sina
kunder besvikna förstör sitt eget anseende och skadar sina
egna affärer, även om man håller sig inom lagens råmärken.
Mediernas inflytande och kundernas reaktion gör att det,
åtminstone på längre sikt, är olönsamt att inte visa ansvars-
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känsla, inte vara en god samhällsmedlem och skaffa sig dåligt
rykte på kuppen.
Resonemanget kan visserligen leda företagen ett stycke in
på den smala vägen åt rätt håll men ur moralisk synpunkt är
det ändå tvivelaktigt. Företagens ansvar blir en fråga för pravdelningen. Klarar man att göra tvivelaktiga saker utan att
få kritik är det okej. Socialt ansvarstagande blir mer en fråga
om vilket intryck företagets åtgärder gör, än en fråga om vad
man verkligen har för sig.
Skillnaden mellan vad som fungerar på kort och på lång sikt
kan vara dramatisk. De flesta av dagens verkställande direktörer har större anledning att bry sig om resultatet för nästa kvartal och nästa år än effekten på tio och tjugo års sikt av de beslut
man fattar nu. Den som låter samvetet styra kan, särskilt på
kort sikt, faktiskt komma till ett helt annat resultat än den som
bara ser till det omedelbara resultatet på sista raden i bokslutet.
När det kommer till kritan tvivlar jag, med Milton Friedman,
på att ett företag har ett samvete. Med företagens ägare är
det annorlunda. De slipper inte undan.
De kan inte nöja sig med att företagens
sociala ansvarstagande reduceras till
en smula välgörenhet och en hel del
pr-arbete. De måste också i fortsättningen delta i en hederlig brottningsmatch med verkligt svåra frågor och
visa att de har ett samvete.

staffan thorsell är kolumnist i Dagens Industri och f.d.
chefredaktör för Expressen.
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Noterat
Succé för optimistkampanj
”Var Optimist” – det var Centrum för Näringslivshistorias
budskap på Svenskt Näringslivs framtidsdagar i maj 2009.
Trettonhundra deltagare mötte positiva exempel ur historien. Själva uppmaningen myntades av AGAs grundare
Gustaf Dalén, som mitt under finanskrisen efter Kreugerkraschen lät ta fram en blänkande rockslagsnål med detta
budskap och dela ut till alla dystergökar i sin omgivning.
Nålen har reproducerats av Dalénmuseet i Stenstorp och
Centrum för Näringslivshistoria har kompletterat med ett
häfte där man presenterat en rad optimister
ur historien, som i svåra tider och motgångar stadigt trott på sina idéer
och tack vare det gått en ljusnande
framtid till mötes. Kampanjen
uppmärksammades i både SvD
och DI, och en hel del representanter för det svenska näringslivet ses numera med glänsande
Var Optimist-nålar på sina kavajslag. Nålen har även ”gått på export”
till Finland, USA och Kanada!
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Företagsledare vann OS-silver

Fashion history i Milano

Skulle ni kunna tänka er någon av våra framstående
vd:ar ställa upp som deltagare i de olympiska spelen? I
dag när idrotten blivit allt mer professionaliserad framstår det som närmast omöjligt att kunna ha någon karriär vid sidan om. Men annat var det förr: J.P. Åhlén,
handelsgeniet som redan vid 13 års ålder blev postorderagent och vid fyllda 20 startade Åhlén & Holm,
dagens Åhléns, var medlem av det svenska olympiska
curlinglaget.
Man kan kanske tro att han fortfarande var ung när
hans idrottsliga karriär nådde denna kulmen, men så var
inte fallet. J.P. var faktiskt 45 år fyllda och företaget, som
han ägde och drev, hade hunnit bli landets största postorderföretag då han ställde upp i vinter-OS i Chamonix
1924 – och vann silvermedaljen.
Vd för Åhléns i dag är Thomas Axén. Thomas, vi
hoppas på Dig i Vancouver!

Under några intensiva dagar i juni
träffades ett par hundra ”business historians” på Bocconi-universitetet i
Milano. Tema för konferensen var

Fashions: Business Practices
in Historical Perspective.
Seminarierna synade varumärkesfrågor, miljöpåverkan,
Corporate Social Responsibility,
successioner i familjeföretag och
mycket annat. Ingrid Giertz
Mårtenson, senior advisor på Centrum för Näringslivshistoria, presenterade ett pågående
projekt för H&M som säkerställer arkivmaterial och där
både äldre och yngre medarbetare intervjuas. Stor uppmärksamhet väckte presentationen av Centrum för
Näringslivshistoria som världens största arkiv för företag.
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Mathistoria på tv
Företagsminnens redaktör Edward Blom har under
sommaren spelat in en serie matlagningsprogram med
legenden Jan-Öjvind Swahn. Professor Swahn, som
kanske är mest känd som programledaren i Fråga
Lund och domaren i Kvitt eller Dubbelt, har framför
allt inriktat sitt författarskap på
traditioner och mathistoria,
vilket också kommer att märkas i programmen. Blom
kompletterar den
etnologiska beskrivningen av matens
historia med en mer
näringslivshistorisk.
Historia, anekdoter
och gammeldags,
rustika rätter står på
programmet.
Det är planerat
att sändas i slutet
av oktober i TV8.

Institutet för
Näringslivsforskning fyller 70
Den 2 september hölls ett jubileumssymposium för att
fira ett av våra viktigaste forskningsinstitut. Institutet
för Näringslivsforskning (f.d. Industrins Utredningsinstitut) fyller i år 70 och med på symposiet var Handelsbankens legendariske Jan Wallander, som varit vd även
för IUI på 1950-talet. En jubileumsbok har getts ut och
den kommer att presenteras närmare i nästa nummer av
Företagsminnen .

Kamprads liv som opera
IKEAs grundare Ingvar Kamprads liv har blivit opera/
musikal i Tyskland. En föreställning ägde rum den 10
juni under Ruhrfestspelen i Recklinghausen. Den 24
september har Das Wunder von Schweden – eine
musikalische Möbelsaga, som operan/musikalen
heter, sin officiella premiär vid Deutsches Schauspielhaus i Hamburg. Föreställningen skildrar Ingvar
Kamprads väg från uppväxten i Småland till positionen som global möbelkung. Den Schweizfödde
tonsättaren och regissören Erik Gedeon har i musiksagan integrerat beståndsdelar från svensk folkmusik
som schottis och hambo. Tonerna framförs av bl.a. den
sjungande sittgruppen Bornholm. Den svenske dramatikern Klas Abrahamsson har skrivit texten.

Kajta Danowski, Foto: A T Scahefer, Das Schauspielhaus, Hamburg.

företagsminnen 2009;4

7

8

företagsminnen 2009;4

Exklusivt samtal: Hur god kan
kapitalisten vara, Ingvar Kamprad?

De goda kapitalisterna –
finns dom? Och vad är de?
Ingvar Kamprad, Sveriges
mest kände företagsgrundare diskuterar frågan med
Bertil Torekull, exklusivt
för Företagsminnen.
bertil torekull
mitt i lågkonjunkturen och avslöjandena om de kommersiella huliganer
som hjälpte till att skapa bubblan på
Wall Street, och därmed indirekt utlöste den världsomfattande finansiella
krisen, har frågan rests på nytt: finns
det egentligen någon god kapitalism?
Bygger inte all kapitalism på rätt obehagliga drivkrafter som egennytta, girighet och guldets ideliga förmerande, saker
som definitionsmässigt tycks utesluta
begrepp som godhet ? Ligger det kanske
i den obligatoriska tillväxten bara en
ond dröm om monopol, denna den fria
konkurrensens egen återvändsgränd som
aldrig leder till något gott men till farliga
fantasier om marknadsherravälde och
ekonomisk övermakt? Just i detta skrivande ögonblick undrar världen paradoxalt nog om inte den forna uppstickaren
Google, utan att någon riktigt noterat
den flitiga entreprenörens små tyranniska
steg, rentav håller på att etablera sig
som dystopisk framtidsvision, en jättelik världshjärna som sitter inne med all
jordens kunskap, kollar in fasaden på din
villa likaväl som den länkar dig vidare in
i sitt eget Ginnunga-arkiv, en böckernas
och vetandets kolossalbuk som svalt allt

men dolt det bak företagets ödmjuka, nu
något dubbelbottnade, motto: ”Don't be
evil”. Fritt översatt ”gör ingen något ont”.

När gör kapitalisten
gott, när ont?
Ett sommardygn i ett regntungt Småland med omväxlande gösfiske, kantarellplock och goda måltider samtalar
jag i timmar med Ingvar Kamprad om
detta med ”god kapitalism”, ett ämne
han ”grubblat mycket över”. Han var en
gång femåringen som frankt förklarade
för sin moster att han skulle bli ”en ny
Kreuger” när han blev stor ... I dag kan
han betrakta resans facit: IKEA spänner
kring klotet med sina cirka 300 varuhus i
39 länder; 130 000 medarbetare försöker
idogt övertyga hundratals miljoner kunder om företagets målsättning att sälja
vackra, bra möbler till ett så lågt pris att
det passar ”de många människorna”.
I de tre sista orden – ”de många människorna” – ska IKEAs kapitalistiska
och moraliska idé samförvaltas; har
företaget inte de mångas tillit är det
början till slutet.”

Det som håller mig gående är en
känsla att i en bredare bemärkelse
delta i ett gigantiskt demokratiseringsprojekt, fast ett helt annat än det
man normalt talar om ... Därför blir
jag så besviken då vi ... satsar på felaktiga produkter ... det känns som om
det var mitt fel fastän vi numera är
så många om det. Att tillhandahålla
bra och vackra vardagsvaror som
många kan köpa tycks mig ha med
jordnära demokrati att skaffa.

Motstående sida: Ingvar Kamprad med stolen Stina utanför varuhuset i Älmhult,
1966. Då fanns det tre IKEA-varuhus, i dag finns 300. IKEAs bildarkiv
företagsminnen 2009;4

Så exakt uttrycker han sig i Historien
om IKEA i kapitlet ”Drömmen om den
gode kapitalisten”. Det ringer ett frågetecken efter ett sådant uttalande: Har
vackra billiga möbler med god kapitalism att göra? Och den 83-årige möbelhandlaren vill inte bli missuppfattad:
– Jag säger inte att kapitalisten är
beundransvärd – innerst inne är han alltid ute efter att göra en bra affär. Men
resultatet av hans insats kan bli ett lyft
för både medarbetare och kunder. Jag
vill gå så långt som att säga att det enda
som kan skänka de många människorna
en god standard är utbredd företagsamhet, det vill säga entreprenörer besatta
av tanken att tillgodose en marknad.
Underförstått: god kapitalism existerar inte utan att företaget lyckas vinstmässigt. Äventyret Polen är ett historiskt men ännu levande exempel på vad
Kamprad menar: IKEA drevs i början
på 60-talet till det då kommunistiska
landet av det dystra skälet att svensk
möbelhandel inlett en bojkott av uppkomlingen från Älmhult – man tålde
inte en prissänkare och hotade därför
fabriker som levererade till denne. Den
frie företagaren från demokratin Sverige
fick söka sig till ett totalitärt land med
idel statsägda eller kollektivägda företag
för att trygga sin försörjning av möbler
som sedan skulle säljas i samma fria
Sverige, och då till ett så lågt pris att
det ytterligare utmanade den konventionella fackhandeln och tvang den att
börja tänka om ... Men mer än så: för
Polen inleddes en ny era.
– Den första tiden sysslade vi med
avancerad smuggling. Vi förde i hemlighet ut maskiner och reservdelar
för att hjälpligt reparera en nedsliten
industri i detta då urfattiga land med
dess stolta möbeltradition. Vi kom till
9

miljöfarliga fabriker och hjälpte dem att
satsa nytt. Behoven var skriande på alla
områden – de stackars kontoristerna
fick skriva fakturan tolv gånger för att
de inte kunde ta kopior ... Vi gav dem
kalkerpapper. Det saknades muttrar,
skruvnycklar, allt.
God kapitalism eller ej – IKEAs
insats för att återuppbygga polsk möbelindustri har prisats av presidenten
själv. Vad som började som en order på
70 000 kronor till en okänd småländsk
postorderfirma är i dag en polsk möbelexport på mellan fyra och fem miljarder. IKEA har dessutom sju varuhus på
plats och flera fabriker.
”God kapitalism” låter sig ändå inte beskrivas enbart med sådana exempel som
senare upprepats i utvecklingsländer som
Kina, Indien och Vietnam. Allmänheten
väntar sig något annat – nämligen att
kapitalisten ska göra gott i den barmhärtige samaritens anda, bokstavligen hjälpa
de lidande. Kort sagt: miljardärerna ska
öppna den egna börsen.
Så länge jag talat med IKEAs grundare har han skyggat för att säga något
som kan tolkas som skryt. Därför kan
man få gå bakvägen för att få reda på
sanningen eller delar av den. Jag tar
mig på hemvägen en sväng i varuhuset i
Älmhult och stannar av en slump på belysningsavdelningen framför en bordslampa kallad Sunnan, pris 199 kronor.
Den drivs med solceller, inget nytt i det
men textplakatet ovanför är nära nog en
politisk pamflett:
”Visste du”, frågar texten, ”att när
solen går ner i många fattiga länder kan
inte barnen läsa sina läxor för de har
inget ljus? Därför ger IKEA en lampa
till Unicef för varje lampa du köper. Så
kan flera fattiga barn läsa sina läxor.”
Bakom ligger en mångbottnad historia. IKEA har under åren – förvisso icke
utan interna kontroverser – byggt upp
ett långtgående samarbete med främst
FN:s barnfond Unicef. Företaget köper
experter från organisationen som sedan
utför konkreta insatser i u-länderna,
mot barnarbete och, ja, alltid för bar10

nens bästa (som med Sunnan-lampan).
Det är i dag en inofficiell hemlighet,
som Ingvar Kamprad inte vidrör i vårt
samtal, att IKEA är den största enskilda
givaren till barnfonden. Samarbetets
konstruktion gör att företaget på plats
i verkligheten självt kan konstatera att
pengarna kommer till direkt nytta till
dem som har de största behoven – och
att det sker utan byråkratiskt spill.

Inget att skräppa med
Så kan god kapitalism verka i det tysta,
vilket passar grundaren. Han talar inte
alltför högt ens om företagets intensiva
miljöarbete – det är så lätt att göra
fel även om man ansträngt sig till det
yttersta. Det dyker plötsligt upp en
undersökning om något kemiskt farligt
ämne och så får man börja om från början igen. Därför hör man inte så mycket
om IKEAs satsning på att ta tillvara
skräpskog som annars bara skulle eldas
upp men som i stället kan förädlas i träfiberplattor. Alltför lite tycker jag man
hör om hur en ny förpackningslogistik
mer än halverat bränslekostnaderna i
vissa utsläppsrika möbeltransporter.
Därför pratas det föga om varuhus
värmda med solkraft etc. Miljöarbetet
ska vara självklart, inget att ”skräppa
med”, god kapitalism ska uppträda
föredömligt i allt. ”Jag har alltid ogillat djungelkapitalismen”, säger Ingvar
Kamprad.
Men begreppet ”god kapitalism” kan
problematiseras mer än så. Man gör
exempelvis skillnad på det kapitalistiska företaget i sig och på kapitalisten
som individ. Framstående amerikanska
industrialister åstadkommer rubriker
med sina donationer till välgörenhet.
Bill Gates och hans hustrus satsningar
mot HIV-epidemin är välbekanta, och
Gates åker världen runt och lyfter doktorshattar med den äran. Kamprad förringar inte betydelsen av dessa skänkta
förmögenheter men påpekar stillsamt
att lagstiftningen i USA skiljer sig från
Europas. I USA kan mecenaten låna
tillbaka sina donationer mot god ränta

och kapitalet arbetar alltså så att säga
dubbelt till både företagets och mottagarnas glädje.
I Europa är välgörenhetsstiftelserna
– inklusive IKEAs egen i Holland –
omgärdade av närmast rigida regler.
Först efter rader av överklaganden i
olika instanser har Stichting INGKA
Foundation (stiftelse grundad 1982)
nyligen fått tillstånd att vidga ramen för
den välgörenhet som från början fokuserade på framsteg inom arkitektur och
design, men som nu kan innefatta olika
aktioner i u-länder och då särskilt för
barnens bästa.
Så formuläret för ”god kapitalism”
är inte hugget i sten. Innebörden skiftar. Jag tänker på det när jag kör förbi
lanthandeln i Agunnaryd. Det var till
överförmyndaren i denna hemsocken
som ”IK”, 17 år gammal, vände sig 1943
för att få lov att starta sitt eget företag
”Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd”,
med de sedan världsberömda initialerna.
Häromåret skänkte bygdens son en halv
miljon av egna pengar till en grundplåt
som gjorde det möjligt för folk i trakten
att, med lika mycket egna slantar, få nytt
liv i den hotade lanthandeln.
Stor glädje tills två stormar anlände,
Gudrun och Per. Båda slog ut elnätet
under lång tid, dränkte varor för stora
belopp i frysdiskarna och släckte ned
bensinpumparna, alltsammans nog för att
knäcka en liten tapper lanthandlare och
orsaka elände för kunder och pendlare.
Men undrens tid är icke förbi: i dag
har lanthandeln i Agunnaryd ett dieseldrivet elverk som kör igång så snart en
ny katastrof tänker kasta sig över socknen, frysarna funkar direkt, bensin och
etanol kan fylla tankarna. Elverket kostade en bra slant. Vem betalade? Gissa
två gånger. Den gode kapitalisten. Fast
det är förstås bra om han är född på en
plats nära dig.
bertil torekull är f.d. chefredaktör för
Svenska Dagbladet och Östgöta Correspondenten, grundare av Dagens Industri och
författare till boken ”Historien om IKEA”.
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Ruben Einarsson utanför Dalarnas Paraplyfarik, som han är tredje generationen att äga och driva.
I anknytning till fabriken finns även en fabriksbutik.

Mångs Einars paraplyer lever ännu
Sommarregn? Javisst det har vi fått, men nu när hösten närmar sig
behövs det rejäla paraplyer. Från Malung där Sveriges enda paraplytillverkare finns. | text: maria kapla och johannes ståhlberg. foto: jonny mattsson
i den gamla skinnmetropolen Malung
i Västerdalarna ligger en oansenlig industribyggnad. På utsidan ser den inte
mycket ut för världen, men i själva verket är den unik – här huserar nämligen
Dalarnas Paraplyfabrik, Sveriges enda
kvarvarande paraplytillverkare.
Vi sitter i köket tillsammans med
vd:n Ruben Einarsson och äter vetekrans. Ute i verkstaden tävlar en radio
med surret från symaskinerna, och
företagsminnen 2009;4

lösryckta fraser på Malungsmål drunknar i oväsendet. Hela fabriken är
sprängfylld med paraplyer, parasoller,
tyger, kryckor och spröt i alla färger
och former. Ruben föddes in i paraplymakaryrket – hans far, farbröder och
farfar har alla varit i branschen. Ändå
tvekade han att ta emot stafettpinnen:
– Jag fick hugga i här redan som liten
grabb. Men löneförhandlingarna med
farsan bröt ihop när jag var tretton, så

det blev jobb på en mack i stället. Visst
kom det erbjudanden om att ta över,
men det var först 91 – 92 som jag högg
på kroken. Då var jag runt 25.

Startade 1928
Rubens farfar, Mångs Einar Jonsson, var
den som grundade verksamheten 1928.
Paraplytillverkning var då långt ifrån en
okänd företeelse i Malung – redan runt
år 1900 hade Malungsbördige Torris
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Dalarnas Paraplyfabrik har ännu ett stort sortiment av vanliga paraplyer, men framtiden ligger nog mer i specialparaplyer för fotografer,
hantverkare etc. Här pågår en genomgång av sortimentet med en nyanställd säljare.

Gustaf Danielsson åkt till Stockholm
och startat en paraplyfabrik.
Det var vida känt i hembygden att
affärerna gick bra. Torris Gustaf lät sin
stora gård stå tom under vinterhalvåret
och använde den bara som sommarstuga,
vilket var en ofattbar lyx. När han väl
kom hem blev det fest – flaggstången
skulle målas om och grannarna bjudas på
kalas. Att paraplyfabriken verkligen var
lönande bekräftas också av räkenskaper
som finns bevarade hos Lars Henriksson,
den släkting som i dag bebor fabrikörens
forna sommarnöje.
Paraplyet i sig var dessutom en statussymbol som förknippades med dyra
kläder och storstadsmanér. Speciellt
Torris Gustafs kundansvarige säljare
Britt Ola Nilsson var känd där hemma
för sina fina kostymer och sitt belevade
sätt. Det var han som öppnade Mångs
Einars ögon för paraplyernas potential.
Vid den här tiden var Malung ett
etablerat skinncentrum – flera större
fabriker hade öppnats, och i vart och
vartannat hem satt folk och sydde mot
betalning. Skickliga sömmerskor fanns
det gott om och steget från skinn till
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paraply var inte långt. Kopplingen till
skinnindustrin fanns redan personifierad i Torris Gustaf, som fungerade som
Stockholmsagent för en eller flera av
Malungs skinnfirmor.

I lära hos Torris Gustaf
Mångs Einar blev intresserad, och tillsammans med kamraten Hol Lars
Larsson gav han sig iväg till Stockholm för att lära sig hantverket. Gustaf
Danielssons paraplyfabrik (sedermera
Gustaf Danielsson & Co och därefter
Albert Danielssons paraplyfabrik) låg
inrymd i en lägenhet på Kungstensgatan 29. Fem av rummen användes
som fabrikslokal, och det sjätte var bostad. Här fick de båda unga lärlingarna
inblick i såväl produktion som försäljning under överinseende av Britt Ola.
När Mångs Einar och Hol Lars kom
hem igen satte de igång, var och en på
sitt håll, med paraplytillverkning i lador
och uthus. Mångs Einar slog sig ner på
gården i Tällbyn, medan Hol Lars etablerade Larssons paraplyfabrik i Idbäck.
Affärsidén höll – båda företagen växte
och gick i arv inom familjerna. Under

kriget rådde visserligen materialbrist,
men man använde de tygbitar man kom
över, sydde bland annat slipsar och
lyckades ta sig igenom krisen.

Tekodöden tog 11 fabriker
Värre var det under teko-döden på
70-talet, då landets totalt 13 paraplyfabriker drogs med i fallet. Elva av dem
– bland andra läromästaren Danielssons
– försvann. De två Malungsfabrikerna
blev ensamma kvar, även om också de
hade stora svårigheter. Larssons paraplyfabrik i Idbäck slog igen i början av
80-talet, men familjen Einarsson på
Dalarnas Paraplyfabrik vägrade att ge
upp. Överlevnadsstrategin har enligt
Ruben Einarsson varit att se framåt och
ligga steget före:
– Min far läste fyra – fem tidningar per
dag och följde med i världsutvecklingen.
Många andra Malungsföretag ville till
varje pris ha kvar all produktion här
hemma, men farsan tänkte längre. Han
insåg att tillverkningen måste flyttas ut,
och redan i mitten av 60-talet åkte han
och rekade i Fjärran Östern. Vi var först
på plan, med andra ord.
företagsminnen 2009;4

Rubens farbror, Sune Einarsson, har arbetat i fabriken sedan 1956. Här synar han ett helvitt paraply före leverans.

Sverige saknar etikett
Sedan rullade det på. Kontakter etablerades i Japan, Taiwan, Thailand, Korea
och Hong Kong. Företaget gick riktigt
bra, och innan nedgången på 70-talet
hade man 49 anställda – nästan fem
gånger fler än i dag. Men sedan kom
krisen, och en ökad import av billiga
paraplyer gick hand i hand med nya
ideal; sportighet, bekvämlighet och slitoch-släng rimmade illa med eleganta
kvalitetsparaplyer som självklara accessoarer till hatt, dräkt eller kostym. Och
trenden verkar hålla i sig.
– Det är så fel! Ruben sätter ned
kaffekoppen med en smäll. Snart är
paraplyer så billiga att det inte är någon
idé att sälja några. Sverige är en usel
marknad på det viset. Här finns ingen
etikett längre. En svensk kvinna kan
få för sig att gå på begravning med ett
orange paraply.

Japan drömlandet
Rubens drömland är Japan, där paraplyer fortfarande är något man är stolt
över och visar upp, inte gömmer undan
i fickan eller väskan. Där finns enligt
företagsminnen 2009;4

honom de verkliga kännarna, som har
ett paraply för varje tillfälle:
– Japanskorna har förstått vad det
handlar om. Ett riktigt paraply ska vara
väldigt långt och kraftigt, med tio spröt
eller mer. Ju mer du fäller ihop, desto
sämre blir det – fullt av nitar och leder
och jäkelskap. Ett långt paraply är ett
bra paraply, som jag brukar säga.

Breddat sortiment
I väntan på att det svenska modet ska
ta sitt förnuft till fånga har lösningen
blivit att bredda sortimentet. En fjärdedel av produktionen består numera av
fotoparaplyer. Och efter rökförbudet på
restauranger säljer parasoller som aldrig
förr. Det Ruben själv brinner mest för
just nu är specialparaplyer för olika
yrkesgrupper:
– Ta ett paraply och placera det i
”fel” miljö, då öppnas nya möjligheter.
Elektriker, skogsarbetare, svetsare – här
finns behov av praktiska lösningar. Ett
tält är så mycket krångligare att montera och ha med sig.
Även om produkterna alltså kan se
lite annorlunda ut i dag än på Mångs

Einars tid finns det likheter. Med
sonsonen Ruben har man alltmer återupptagit traditionen att tillverka från
grunden på hemmaplan, precis som för
70 – 80 år sedan. Det ger möjlighet att
skräddarsy specialbeställningar med
ovanliga mått och former.

Lever än
Det symbiotiska förhållandet till
skinnindustrin och andra lokala företag råder än i dag och kommunens
skinnutbildning garanterar återväxt av
yrkeskunnigt folk, också för Sveriges
enda paraplyfabrik. Men egentligen
skulle man inte behöva tillverka så
många nya paraplyer, enligt Ruben
Einarsson. Mångs Einars produkter
lever än:
– Jag hittade ett av farfars gamla
paraplyer på vinden, och det var fortfarande i gott skick. Det enda jag behövde
fixa till var tyget.
maria kapla och johannes
ståhlberg är verksamma som frilansskribenter, översättare och språkgranskare
bland annat av Företagsminnen.
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Kvinnor som företagare på 1800-talet
Forskning pågår: Var det av nödvändighet eller av
möjlighet som många kvinnor startade egna företag i slutet
av 1800-talet? Sveriges första annonsbyrå och flera skolor
skapades av kvinnor som givit verksamheterna sina namn:
Gumaelius och Whitlock är goda exempel. | birgitta wistrand

som Sofia Gumaelius och Wilhelmina
Skogh reste för att finna sin utkomst.
Fortfarande är det dock bara ett mindre
antal som fått sina biografier skrivna som
till exempel Hanna Lindmark.

i mitten av 1800-talet insåg medelklassen att unga kvinnor behövde ett
nytt slags utbildning. Undervisningen
hade till dess mest handlat om att
förbereda sig för äktenskapet. Allt f ler
kvinnor accepterade inte längre att
bli gifta och därmed försörjda, utan
behövde skaffa sig en egen inkomst.
I Stockholm var kvinnoöverskottet
särskilt markant och dessutom fanns
ett stort antal ogifta mödrar med
försörjningsbörda. Därmed blev det
kvinnliga företagandet och kvinnors

Det är ett spännande initiativ som Centrum för Näringslivshistoria tagit för att
undersöka kvinnlig förvärvsverksamhet.
I den skrift som CfN nu publicerar från
ett seminarium hösten 2008 presenterar
Ann-Marie Lenander de möjligheter
som står till buds att i olika arkiv finna
uppgifter om dessa framgångsrika kvinnor. Mycket finns exempelvis att hämta
från kyrkoarkiven som skildrar hemförhållanden.
I Kvinnohistoriskt arkiv i Göteborg liksom i handelsregistren och bolagsregistren
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förvärvsverksamhet särskilt framträdande där.
Stockholm erbjöd också en mer öppen
och tillåtande miljö än övriga landet,
och Stockholms högskola hade en mer
välkomnade attityd mot kvinnor än de
traditionstyngda universiteten i Uppsala
och Lund. Den växande medelklassen i
huvudstaden hade också fått ökade ekonomiska resurser att köpa tjänster som
utbildning, sömnad och annan service.
Det var därför naturligt att det var till
huvudstaden som företagsamma kvinnor

Många möjligheter i arkiven

företagsminnen 2009;4

Motstående sida: Fru Hilma Lindblom utanför
sin kiosk vid Karl XII:s torg i Kungsträdgården,
Stockholm, 1922. Små handelsrörelser som kiosker,
mindre pappershandlar eller mjölkbutiker förestods
vanligtvis av kvinnor, medan männen lagt beslag
på all mer lukrativ handel.

kan man återfinna mer specifika uppgifter
om verksamheten och personens liv. Lenander påpekar att även privata arkiv kan
vara riktiga guldgruvor, men då gäller det
att veta var de finns. Med utgångspunkt
från sitt arkivsökande gör Lenander
en kunskapsrik exposé över hur Sofia
Gumaelius byggde upp sitt företag, Sveriges första annonsbyrå, i Stockholm.
I Stockholm inrättades år 1861 Det
Högre Kvinnliga seminariet som den
enda statliga utbildningsanstalten för
kvinnor med fri utbildning till lärarinna. Det var på detta seminarium
som Selma Lagerlöf, Anna Sandström
och Jeanna Otherdahl med flera möttes
och utvecklade ett nätverk med en stor
kader av kvinnliga lärare, som sedermera ofta öppnade egna skolor. Sofie
Almquist, Anna Sandström och Anna
Whitlock är några exempel på detta.

Ofta start i hemmet
Det är viktigt att notera att utbildningen för flickor i stor utsträckning, med
undantag för folkskolan, var en privat
angelägenhet där föräldrarna förväntades betala för flickorna om de skulle få
en mer kvalificerad utbildning. Utbildningsområdet var därför länge oreglerat
och därigenom en möjlig arena för
kvinnor. Ofta startade man i hemmet
med att undervisa de egna barnen och
om det blev framgångsrikt utvidgades
verksamheten till en egen skola.
Över häften av alla skolor, ett
hundrafemtiotal, som startades under
1800-talet leddes av kvinnor. Skolor
startades över hela landet, men utbudet var störst i Stockholm och Birgitta
Wistrands rapport handlar om fyra
skolentreprenörer där. För samtliga fyra
gäller att de startade sina verksamheter i
hemmet, men senare byggde egna skolhus för 500 – 1 000 elever.
företagsminnen 2009;4

Flickor fick tillåtelse att studera vid
universitet år 1873. Däremot var möjligheterna att efter utbildningen ta anställning inom den offentliga sektorn lika
med noll. Det var de privata flickläroverken som erbjöd anställning. Kvinnliga akademiker lyckades dock i några
falla att få en mer informell anslutning
till universiteten med osäkra och tidsbundna anställningsvillkor.

Skapade egna
anställningsvillkor
Många skapade sina egna anställningsvillkor, som till exempel fysikern Naima
Sahlbom. Staffan Bergwik visar i sin
forskningsrapport hur hon genom sin
skicklighet bland annat som mineralanalytiker lyckades starta ett privatlaboratorium för kemiska precisionsanalyser,
en stor entreprenörsinsats.
Sahlboms entreprenörskap grundade
sig kanske dock mer i utestängningsmekanismerna på den formaliserade
akademiska arbetsmarknaden. Den
måste ses som ett slags tvång för att
kunna arbeta inom sin vetenskap. De
män som hon samarbetade med och
hjälpte blev samtliga framgångsrika
professorer.
Över huvud taget är det fascinerande att notera hur aktiva kvinnorna
var i slutet av seklet – kvinnor som
Wilhelmina Skogh, Hanna Lindmark,
Anna Ahlström, Sofia Gumaelius och
andra byggde också upp nätverk, föreningar och organisationer. Man arbetade i två riktningar. Dels arbetade de
för sin egen framtida medborgarrätt
genom att bilda föreningar som Gift
kvinnas äganderätt, Fredrika-BremerFörbundet och Landsföreningen för
Kvinnans politiska Rösträtt (LKPR),
dels verkade de för sina mindre lottade
medsystrar och deras barn genom att

inrätta barnbespisningar och välgörenhetsinstitutioner.
De formella möjligheterna för kvinnor att ta ett eget ekonomiskt ansvar var
ju begränsade, gifta kvinnor blev inte
myndiga förrän 1921. Ogifta kvinnor
fick sin myndighet vid 21 års ålder år
1884. Redan 1864 hade det dock blivit
lagligt möjligt att vara företagare. Myndigheterna reglerade kvinnorna hårt
och ofta krävdes det mer av kvinnliga
företagare än av manliga, till exempel
beträffande uppförande, vandel, som
det hette på den tiden.

Nödvändighet eller möjlighet
Elisabeth Sundin diskuterar nödvändighetsdrivet företagande respektive
möjlighetsdrivet i sin rapport där hon
använder uttrycket manlig könsstämpling för företagandet över huvud taget.
Det är kvinnor som producerar kläder,
männen säljer muttrar och skruvar och
biltillbehör. Ofta uppger personer av
olika kön också olika skäl till varför
de startar sitt eget företag. Sundin
framhåller att även som grupp driver
kvinnor och män sina företag på olika
villkor. Det menar hon beror på att
företagandet är skapat av det förhärskande genussystemet och samtidigt
delskapare av samma system.
birgitta wistrand är fil. dr. i litteraturvetenskap, f.d. riksdagsledamot
och vd. Hon forskar vid Centrum för
genusvetenskap,Uppsala universitet, för
närvarande kring genus, kropp och hälsa.

Rapporten Kvinnors företagande
kommer ut i oktober och kan beställas på: www.naringslivshistoria.se
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Ur arkivet
1960-talet var halvfabrikatens och mixernas förlovade tid. Allt skulle omvandlas till enkla pulver som gick att blanda
med vatten: modern mat för den moderna människan. Prädd var ett mycket
sålt ”gräddpulver”. Enligt reklamen
ovan (som knappast lär ha uppskattats av Mjölkcentralen som tillverkat
gräddtetran) skulle man inte kunna
känna någon skillnad på Prädd och riktig grädde i kaffet.
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Lika liten skillnad visade det sig vara
mellan gräddpulvret och tvättmedel. Som
en motreaktion mot den allt mer förkonstlade maten kom Gröna vågen. Den
då unge aktivisten Björn Gillberg hade
observerat att ingredienserna i Prädds
gräddsurrogat var förvånansvärt lika dem
i vanligt tvättmedel och bjöd in pres�sen att se på när han tvättade sin skjorta
i Prädd. Aktionen var mycket effektiv –
produkten dog genast på marknaden.
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Axel Wenner-Gren hade ett gott väderkorn för vilka uppfinningar som var värda att köpa in.
Både dammsugarna och kylskåpen såldes över hela världen.

Mannen bakom
90-årsfirande Electrolux
Vem var Axel Wenner-Gren? Stjärnsäljare med makalösa
framgångar. Men samtidigt naiv, slarvig och med världspolitiska ambitioner. Ronald Fagerfjäll tecknar ett snabbporträtt över den svenske företagsgrundaren som USA
stämplade som spion. | ronald fagerfjäll
det finns flera bra orsaker till att
intressera sig för Electrolux. Den viktigaste är att vitvaruföretaget är så annorlunda jämfört med övriga internationella
företag som grundades i Sverige i början
av förra seklet. När andra lyckosamt satsade på kullager, fyrbelysningar, verktyg,
motorer och fartyg valde entreprenören
Axel Wenner-Gren att attackera i en internationell konsumentmarknad.
Det var svårare eftersom Sverige låg
klart efter Förenta Staterna på det nya
företagsminnen 2009;4

området hushållskapitalvaror. Det var
inte bara en liten marknad att börja från
utan också en outvecklad sådan. Man
kan jämföra det med om Bill Gates
hade kommit från Sverige. Amerikaner
fick se sig slagna av en utböling på två
av sina främsta nya produktmarknader,
dammsugare och kylskåp. Hur kunde
detta hända?
Axel Wennergren, som han hette
från början, föddes 1881 och växte upp
under enkla förhållanden, men fattig

var han knappast med tidens mått.
Släkten hade ägnat sig åt affärer och
jordbruk i Uddevallatrakten i Bohuslän.
Entreprenörer kommer oftast från sådana företagarfamiljer.

Privatlektioner i språk
Han visade själv tidigt intresse för affärer.
Vid 15 års ålder slutade han i läroverket
och anställdes i en släktings importföretag
i Göteborg. Målet var redan inställt på
internationell verksamhet och det var år
1897, i elektricitetens första tid.
När Wennergren gick ut Handelsakademin i Berlin var detta med
tidens måttstock bland det bästa som
fanns för en blivande företagare. Och
att han dessförinnan tagit privatlektioner i tyska, franska och engelska på
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kvällarna gjorde honom till en attraktiv medarbetare i Separator, det första
av den nya typen av svenska specialiserade verkstadsföretag.

Stjärnsäljare
Separator hade just dragit igång egen
verksamhet i Berlin och direktbearbetade
mjölkbönder med en säljarkår för gräddskummare. Den 22-årige Wennergren
trädde in i ledet och omtalades snart som
stjärnsäljare.
Snart övergick han till egen internationell affärsverksamhet och representerade olika svenska och amerikanska
tillverkare. I portföljen fanns till exempel det svenska företaget Lux, specialist
på petroleumlampor, och amerikanska
dammsugarföretaget Santo. Den senare
uppfinningen var ny och svensken hakade snabbt på den nya trenden.
Den unge Wennergren förstod att det
behövdes en mindre och hanterligare
dammsugare, som kunde säljas direkt till
hemmen. En sådan modell som togs fram
av verkstaden Elektromekaniska blev färdig år 1912. Den 31-årige Wennergren såg
till att han fick ensamrätt på apparaten.
Nu började han även stava sitt efternamn
Wenner-Gren

Varifrån kom pengarna?
Timingen var dålig: till att börja med
hade han den huvudsakliga verksamheten
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i Tyskland, England och Frankrike, och
snart inföll första världskriget. WennerGren blev sittande med svårsålda lager
av den nya dammsugaren i de krigförande länderna. Men kriget gav också
andra affärsmöjligheter. I slutet av
världskriget kom Axel Wenner-Gren
med färska pengar, osäkert hur han
tjänat eller lånat dem. Det finns kanske
litet outforskat om denne man.
Under 1919, det första i en rad krisår,
ombildades ovan nämnda Lux och
Elektromekaniska till Electrolux, där
Wenner-Gren blev huvudintressent och
verkställande direktör. Fyrföretaget
Aga, som var med, köptes ut senare.
Nu började en osannolikt snabb utveckling för ”dammsugarkungen”. År
1928 var redan Electrolux ett världsföretag med 22 dotterbolag och 40 gene
ralagenter! Det producerades vid fem
fabriker (i Sverige, Tyskland, England,
Frankrike och USA) och omsättningen
redovisades till 70 miljoner kr. (Detta
motsvarar 2 – 4 miljarder kr i dagens
penningvärde.)
På kort tid hade Wenner-Gren ordnat ett av Sveriges största företag och
världens främsta dammsugarföretag
över huvud taget. Electrolux sålde fler
dammsugare än de större konkurrenterna tillsammans. Och företaget var
dessutom på väg att bli världens främsta
tillverkare av kylskåp.

1920-talet blev decenniet för nya idéer
om hygien, kroppsvård och hälsa. Nu
kom en mekanisk städhjälp som kunde
göra livet drägligare. Wenner-Gren predikade den nya religionen och kåren av
hemförsäljare förde budskapet vidare.

Säljbibel
Wenner-Gren skrev själv 1924 den
”säljbibel”, som företagets dörrsäljare
använt därefter. Det gällde att skaffa
angelägna, entusiastiska och ambitiösa
män, ordentligt utbildade, för att få det
rätta resultatet.
Han byggde upp en stor internationell, specialiserad organisation men han
insåg att det fanns andra produkter som
skulle kunna säljas med samma metoder
till samma kunder och han började se
sig om efter kompletterande produkter.
Golvbonare, tvättmaskiner och vattenrenare hamnade snart i produktprogrammet.

Ny princip för kylskåp
Kylskåp var ytterligare en tänkbar hemprodukt. Två svenska teknologer, Carl
Munters och Baltzar von Platen, råkade
uppfinna ett kylskåp byggt på en helt ny
princip, det s.k. absorptionssystemet.
Alla de första försöken att sälja uppfinningen hade misslyckats. Konstruktionen var nämligen långt ifrån färdig,
det återstod många problem att lösa
företagsminnen 2009;4

Motstående sida: ”Sitt bästa visitkort”, kallade Axel Wenner-Gren sin lyxyacht Southern
Cross för. I verkligheten ledde denna ”flytande ambassad”, som lade till lika frankt i USA
som i Nazityskland, till att han förlorade sitt Electrolux. Electrolux historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

och värst blev rostproblemet. WennerGren tvingades bygga upp kvalificerade
utvecklingsresurser för att möta problemen. Den tekniskt helt okunnige
företagaren fick anställa en stor stab av
ingenjörer och forskare för att ro innovationen i land, eller snarare till världsmarknaden. Det blev också besvär med
patenträttigheter.

Från hästkärror till kylskåp
Det amerikanska företaget Servel, en
firma som tillverkat små hästkärror,
ställde om till kylskåpstillverkning och
blev representant på ganska riskabla
villkor. I det varma klimatet fick emellertid den nya sortens kylskåp genast
problem med kyln ingen och ansvariga
Servel fick stora finansiella bekymmer
på grund av alla returer. Därtill kom
ett priskrig.
Det var nog därför som Wenner-Gren
i slutet av 1925 lämnade posten som
Electrolux-chef i Sverige för att på heltid
ägna sig åt de amerikanska problemen,
och han lyckades hålla affärerna uppe på
en acceptabel nivå tills problemen löstes.
När Electrolux-aktien (USA-delen
var inte med) kom till börsen 1930, ett
år efter det stora amerikanska börsraset,
blev dock mottagandet ganska svalt.
Hemlighetsmakeriet kring koncernbolagen gav intrycket att det fanns fler
än finansmannen Kreuger som verkade
vara hårt trängda. När Kreugerkraschen
kom våren 1932 förbättrades inte läget
och det blev först några år senare som
aktiemarknaderna förstod vilken formidabel prestation Axel Wenner-Gren
hade lyckats med.

Kylskåpens decennium
1930-talet blev kylskåpens decennium.
Koncernens omsättning fortsatte att öka
trots depressionen och trots de politiska
omvälvningarna. Intresset för att kyla
och bevara livsmedel hade vaknat både
i USA och Europa, med större kylskåp
i USA och mindre i Europa. WennerGrens företag ökade både omsättning
och vinst år efter år i en depressionstid.
företagsminnen 2009;4

Hoten mot drömmarna om rikedom
fanns dock i form av pessimistiska
finansmarknader, protektionism och,
värst av allt, ett nytt världskrig.
Wenner-Gren var en man som lyckats forma en slags ideologi för ”en ny
ekonomi” och pröva den med en närmast otrolig framgång. Han ville både
vinna erkännande för detta och försöka
jämka samman de politiska krafter i
Tyskland och de anglosachsiska länderna vilkas konflikt hotade hans framtida
imperium i hushållsprodukter.

Politikerna irriterade
Lyckat entreprenörskap låter sig förenas
både med självöverskattning och mytomana drag. Wenner-Gren var naiv,
lögnaktig och rent av slarvig, men han
hade också målmedvetenhet, försäljartalang och förmåga att ta fasta på det
positiva. Denna arsenal av konkurrensvapen skulle visa sig vara närmast
livsfarlig i den politiska sfären.
De svenska politikerna var redan
irriterade över finansmannens sociala
ambitioner och öppet visade fåfänga.
Man misstrodde kapitalister av hans
sort efter Kreugerkraschen.
Det var också högst märkligt att
Wenner-Gren gick in i vapenföretaget
Bofors samtidigt som han började skissa
på ett manifest om världsfred, vetenskap
och ekonomisk utveckling.

Världsfred och kanoner
År 1937 åkte finansmannen omkring i
världen med sin lyxyacht och sålde fred,
kylskåp och Boforskanoner. WennerGren var kanske helt enkelt så stolt över
att stå som huvudägare för världens
främsta kanonföretag att han inte kunde
låta bli att posera i den rollen också. Troligen var han bulvan för tyska Krupp.
”Mitt bästa visitkort”, sade finansmannen om sitt privatfartyg Southern
Cross med 40 mans besättning. Där
kunde han bjuda premiärministrar,
utrikesministrar och presidenter eller
ledande affärs- och bankmän till sin
matsal, som rymde 24 personer. När

han lade till i tyska hamnar väckte han
amerikanska underrättelsetjänstens
misstankar.
Överallt där den svajige och självöverskattande svenske finansmannen
drog fram blev det irritation och
misstankar. Och förvaltningens folk,
lika oförstående inför affärsmän som
Wenner-Gren var inför dem, kunde
bara finna en rimlig förklaring. Kändisen Wenner-Gren avhandlades på
toppmöte efter toppmöte, en närmast
pinsam överskattning av hans politiska
betydelse.

Svartlistad och
spionmisstänkt
Det utgick ett påbud från den amerikanske presidenten att svensken skulle
svartlistas och så skedde också. Allt
detta samverkade till att den kanske
främste svenske företagsbyggaren i sin
tid drabbades av två katastrofer. Den
första var kriget som stängde utvecklingsmöjligheterna för hans företag och
därmed förstörde en stor del av förmögenheten. Den andra var att han själv
stängdes ute från alla kontakter med sitt
företag under fem långa år, misstänkt
för att vara spion. Han framlevde sina
dagar i Mexiko. En efterlämnad dagbok
vittnar om en period av depression,
sjukdom och likviditetssvårigheter.
Därmed tog Wenner-Grens period
i Electrolux slut. Företaget sålde han
till familjen Wallenberg och pengarna
förslösades i olika fantasifulla projekt,
som snabbtåget Alweg (se bild på s. 4).
Men ända fram till sin död i början av
1960-talet poserade han som miljardär.
Electrolux, som hade förlorat sitt
patent på absorptionskylskåpet och fått
många låglönekonkurrenter, fick räddas
av nya entreprenörer.

ronald fagerfjäll är ekonomijournalist, bl.a. ledarskribent på Dagens Industri
och tidigare chefredaktör på Affärsvärlden.
Han har skrivit flera böcker om näringsliv
och näringslivshistoria, t. ex. ”Företagsledarnas århundrade” i tre delar.
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AXA – spannmål
och hockeymål
I Elitserien i ishockey 2009 / 2010 spelar Södertälje SK sin första match i hemmaarenan AXA
Sports Center torsdagen den 24 september. Motståndare är Linköpings HC. Södertälje SK är en
anrik klubb som bildades 1902 och började med
ishockey 23 år senare. AXA har ännu äldre anor
och i maj 2005 slog varumärket och sportklubben
sina påsar ihop. | nicolas jändel

hälsoaspekten har löpt som ett långt
målsnöre genom hela AXAs historia.
Redan på annonsplats i Stockholmstidningen år 1920 förkunnades havreprodukternas nyttiga egenskaper med parollen ”Giv barn och sjuklingar det finaste
av allt”. På den tiden var det produkter
som havregryn, havremjöl och havremust som utgjorde stommen i AXAs
produktbygge. I dag är det bland annat
olika müsliblandningar som står i fokus,
men hälsoaspekten finns kvar i säljande
begrepp som ”Ät bättre, må bättre”.
Allt började på 1890-talet då dansken Peter Otto Stokkebye startade en
import- och exportrörelse i Göteborg.
Firman importerade spannmål och
exporterade havre. I sortimentet ingick
även vete och råg. Den danske företagaren hade planer på att utveckla sin försäljning av havregryn, men blev nobbad
av gryntillverkarna. Så han byggde helt
enkelt en egen kvarn för tillverkning
av pressade havregryn. Kvarnen som
etablerades i Agnesberg utanför Göteborg stod klar 1910 och ett par år senare
började man lansera havregrynen under
namnet AXA.
Vid den tiden lyckades man ångpreparera havregrynen så att koktiden
kunde sänkas från en timme till bara
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tre minuter. Och havregrynet hade
börjat saluföras i paket i stället för
säckar. År 1959 sålde Stokkebye bolaget till Lantmännenägda Kungsörnen
AB och 1979 f lyttades verksamheten
till Järna, men AXA-namnet kom att
leva vidare.

Starkt varumärke
Under åren som följde, från 1963 och
fram till 1990-talet lanserades en rad
produktnyheter, som Rågf lingor,
Snabbhavregryn, Havremix, Vetegroddar och Fiberberikade havregryn. Och
det verkar ha varit en hel del starka
fibrer även i AXA-namnet. Från att
ha ingått i olika formationer inom
Lantmännenkoncernen har varumärket
AXA haft en fortlöpande inneboende
styrka och sägs numera vara själva
”loket” som 2006 till och med fick
Lantmännens paraplykoncern Cerealia
Food & Bread att byta namn till Lantmännen Axa.
Men det har inte varit en spikrak
resa för AXA, som 1999 hade problem
med lönsamheten. Strategin blev att
fokusera på tydliga målgrupper. AXA
har satsat hårt på den hälsosamma
vinkeln och knutit till sig en rad framträdande idrottsmän och -kvinnor som

representerar ett sunt leverne i sunda
kroppar.
Under senare år har bl. a. hockeyspelaren Peter Forsberg, landslagsryttaren Linda Heed, skidåkarbröderna
Mathias och Thobias Fredriksson och
friidrottssystrarna Susanna och Jenny
Kallur åkt med på AXA-tåget. De har
blivit medlemmar i föreningen AXA
Sports Club där alla som är intresserade
får fortlöpande råd om mat och träning.
Och i dag vet vi att de är många.
Och AXAs hälsoprofil består, även
om det knappast lär ha varit före detta
MoDo-spelaren Peter Forsbergs idé att
AXA skulle gå in som samarbetspartner
och bygga ut Scaniarinken i Södertälje.
Hallen invigdes 1970 men har nu moderniserats och fått en helt ny kostym.
Den ingår i AXA Sports Center, som
från maj 2005 är det officiella namnet
på Södertälje SK:s hemmaarena för
elitserielaget i ishockey. AXA Sports
Center är ett fullt utvecklat sportcentrum med galleria, barer, restauranger
och gym.
nicolas jändel är frilansjournalist.
Han har skrivit artiklar åt så gott som
samtliga av Sveriges stora tidningar och
magasin. Inriktningen är på reportagejournalistik.
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Ögonblicket

Att Turkiet ska bli fullvärdig medlem
i EU är en av de frågor som svenska
regeringen driver hårdast under sitt
pågående EU-ordförandeskap. Även
näringslivet är engagerat i frågan –
många svenska företag har under lång
tid haft affärsförbindelser med Turkiet. År 1950 startade Atlas Diesel,
nuvarande Atlas Copco, ett turkiskt
dotterbolag, och under en industriell
mässa i turkiska Izmir tre år senare var
företagsminnen 2009;4

intresset stort för produkterna från det
svenska moderbolaget.
Inför fascinerade åskådare demonstreras här utrustning för att borra i
berg. Det är en ny typ av produkt där
flera knämatade lättmetallborrar arbetar samtidigt. Bergborrmaskinen blir en
av efterkrigstidens stora exportsuccéer,
kallad ”Den svenska metoden”.
Ur Atlas Copcos bildarkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
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Motstående sida: Helsingborg på 1960-talet
med utsikt över hamnen och Danmark på
andra sidan sundet. Foto: Gösta Nordin.
Centrum för Näringslivshistorias bildsamlingar.

Helsingborg
På sin rundresa genom Sverige tar Anders Johnson denna
gång med oss till Helsingborg, landets konsul-tätaste stad.
anders johnson

helsingborg har beståtts med det
stoltaste epitet som har förärats någon
svensk stad, nämligen ”Konsulernas
stad”. Staden har nämligen präglats av
internationellt engagerade affärsmän
som utnämnts till konsuler för andra
länder. År 1930 fanns 20 konsuler i
staden.
Under 1800-talet gjordes stora vinster
på spannmålsexporten till Storbritannien, vilka användes till omfattande
industriinvesteringar och till uppförandet av den ståndsmässiga stenstaden.
Helsingborg fick Skånes mest allsidiga
näringsliv med industrier i många branscher och därtill starka inslag av handel,
transport och andra tjänstenäringar som
till exempel reklam. Företagen byggdes
till stor del upp av kraftfulla lokala entreprenörer.
Två framträdande konsuler var Nils
Persson och Petter Olsson. Persson
öppnade egen diversehandel 1860 och
började där sälja importerad guano, som
användes som gödningsmedel i jordbruket. Persson grundade sedan flera industrier för tillverkning av bland annat
konstgödning, tegel och socker.
Petter Olsson fick burskap som
handlare 1853 och kom att bli en av landets största spannmålsexportörer. Han
bidrog även till anläggandet av en ångkvarn och flera andra industrier. Konsul
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Perssons ståtliga villa ligger kvar på
Södergatan. Vid Kullagatan finns
Petter Olssons hus som inrymde bostad,
spannmålsmagasin och bönesal (Olsson
var nämligen starkt religiös).
År 1872 rekryterade Petter Olsson
den danske hamningenjören Johan
Dunker för att leda hamnutbyggnaden i
Helsingborg. År 1891 grundade Dunker
Helsingborgs Gummifabrik med
Olsson som huvudfinansiär. Sonen
Henry Dunker blev disponent 1894.
År 1905 blev Dunker även chef för
Trelleborgs Gummifabrik (från 1964
Trelleborg AB). Henry Dunker utvecklade företagen så att de blev störst på
respektive ort. Helsingborgsfabriken
kom på 1960- och 70-talen att möta
hård konkurrens från låglöneländer och
lades ner 1980.
Trelleborgsfabriken tillverkade
bildäck och industrigummi och hade
lättare att klara den internationella konkurrensen. Trelleborg AB är nu en global koncern inom polymerteknik, som
tillverkar komponenter för bland annat.
byggnader, bilar och rymdfarkoster.
Henry Dunker blev en av Sveriges
rikaste personer och ledde företagen till
sin död 1962. Han testamenterade sin
förmögenhet till fonder och stiftelser
som är majoritetsägare i Trelleborg
AB men vars avkastning ska främja

Helsingborg. Pengar har bland annat.
bidragit till Stadsteatern och Dunkers
kulturhus. Dunkers magnifika bostad,
Villa Hevea (hevea av det latinska namnet på gummiträdet), blev ett sjukhem.
Dunkers byst står utanför Stadsteatern.
anders johnson är skriftställare. I varje
nummer av Företagsminnen 2009 presenterar han någon av sina favoritplatser.

anders johnsons Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia är på hela 550 sidor
med 400 illustrationer. Utgivare
är SNS Förlag i samarbete med
Centrum för Näringslivshistoria,
Riksantikvarieämbetet och Tekniska Museet i Stockholm. Beställ
på www.naringslivshistoria.se

företagsminnen 2009;4
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Handel, handel och handel
– Axfood fyller tio år
Många dagligvaror har under årens lopp stått på inköpslistan hos Axel Johnson AB.
Den senaste anrättningen, Axfood, fyller i år 10 år. Som arvtagare till ”tredje blocket”
är rörelsen dock betydligt äldre. | anders johnson

år 2000 bildades dagligvarukoncernen Axfood. Den står alltså nu inför sitt
tioårsjubileum. Det hade varit en lång
och omständlig resa av företagssammanslagningar och omstruktureringar
innan huvudägaren Axel Johnson AB
fått bitarna på plats. Genom Axfood
skapades en stark struktur för det så
kallade ”Tredje blocket” i svensk dagligvaruhandel vid sidan av ICA och KF.
Axel Johnson hade sedan 1970-talet
varit engagerad i branschen genom dels
frukt- och grönsaksbolaget J S Saba
och dels dagligvarugrossisten Dagab.
J S Saba hade bildats 1972 med Johnsons
och Saléns som ägare. Dagabs rötter
sträckte sig till 1937 då AB Svenska
Kolonialgrossister (ASK) bildades
som en motvikt till KF och ICA.

Stort strukturgrepp 1999
År 1999 gjordes ett stort strukturgrepp. D & D Dagligvaror bildades
genom sammanslagning av D-gruppen
(detaljister) och Dagab (grossister).
Året därpå grundades alltså Axfood
(ursprungligen under namnet Nya Dagligvarubolaget) genom att D & D gick
samman med Hemköp. I samband med
detta förvärvades även Spar-butikerna
med tillhörande partihandel.
I Axfood fanns nu en rad olika varumärken: Exet, Hemköp, HP, Matex,
Spar, Tempo, Willys och Vivo. En
av de mest spännande delarna i den
nya koncernen var Hemköp. Första
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Hemköpsbutiken hade öppnat 1958.
Men den moderna historien startade
när den dynamiske entreprenören NilsErik Johansson blev vd 1982. Han föddes i den anrika handelsorten Insjön i
Dalarna, varifrån även J.P. Åhlén och
Clas Ohlson kom. Johansson införde ett
kvalitetskoncept i stället för att huvudsakligen använda priset som konkurrensmedel.
Axfood har genom åren köpt en rad
ytterligare butiksrörelser, till exempel
Bra och PrisXtra. Samtidigt genomfördes omstruktureringar av butiksnätet i
syfte att minska antalet butiksprofiler.
Ett exempel är när Spar, Hemköp och
Bilhälls samlades under det gemensamma varumärket Hemköp år 2004.
Ett annat exempel är att Willys gjordes till Axfoods samlande varumärke
för lågprisbutikerna 2002. Exet och
Matex konverterades till Willys. HP
Billigt & Nära konverterades till Willys
hemma. Namnet Willys kommer från
Willy Schlee som 1986 öppnade lågprisbutiken Willys Cash i Kungsbacka.

Det har naturligtvis hänt mycket
inom de olika butiks- och grossiströrelserna under de tio åren. Några
exempel: År 2002 lanserade Axfood
Närlivs (koncernens grossistverksamhet för servicehandeln) ett nytt koncept
för lösgodis, Smått & Gott. Året därpå
lanserade Axfood ett etniskt sortiment.
År 2005 inleddes Hemköps långsiktiga
hälsosatsning. Den innebär bland annat
att alla medarbetare utbildas i kost- och
näringslära.
anders johnson är skriftställare och
har skrivit ett antal böcker om näringslivsoch samhällsfrågor, ofta ur ett historiskt
perspektiv.

Turbulens kring Vivo
En viss turbulens uppstod 2004 när
Vivo bröt inköpssamarbetet med Dagab. Eftersom Axfood ägde varumärket
Vivo, fick Vivo-butikerna byta namn
till Vi-handlarna, Fria handlare i samverkan (Vi). År 2009 återupprättades
dock samarbetet mellan Axfood och
Vi-butikerna.
företagsminnen 2009;4

Ovan: Denna chokladask har onekligen en bisarr framsida. Inte nog med att
motivet är en svensk sjöman som luras i land av en vacker infödingskvinna och
där övriga stammen väntar med knivar, gryta och en modern köttkvarn. Alla
inblandade är dessutom framställda som barn för att göra motivet extra gulligt.
Humor på 1930-talet ...
Höger: En doft av den fina värden. Förpackningen var dessutom ovanligt
avancerad med flera lager kartong som höll fast chokladstängerna.

Söderhavsflirt och Marabou-mix
edward blom

marabou grundades 1916 av norska
Freia, namnet togs efter Freias logotyp
som föreställde en maraboustork. På
grund av första världskriget kom den
egentliga verksamheten igång först
1919.
Chokladen och den andra konfektyren blev framåt mitten av 1920-talet
mycket populär och sortimentet växte
sig allt bredare. I början av 1930-talet
företagsminnen 2009;4

hade man kommit upp i nästan 700
olika artiklar. I och med andra världskriget, och bristen på kakao, socker
och grädde, blev man tvungen att banta
produktportföljen kraftigt. Kvar blev
bara de allra mest populära sorterna.
Den enorma produktrikedomen kom
aldrig tillbaka efter kriget, vare sig hos
Marabou eller hos andra företag. Snart
gällde även en ny estetik och 1930-talets

sirliga, detaljerade förpackningar var
historia. Företagsminnen har därför
gjort en djupdykning i Marabous arkiv
hos Centrum för Näringslivshistoria
och valt några favoriter.
edward blom är chef, särskilda projekt
vid Centrum för Näringslivshistoria och
Företagsminnens redaktör. Han är även
bekant som programledare på TV8.
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Ovan: Start – då ett ord förknippat med bilsport – lanserades i mitten
av 1930-talet. Senare fick den namnet Frukt och mandel. Namnet
Start återanvändes först för en engelsk kola och senare som beteckning
på Marabous flingor.

En av de elegantaste chokladaskarna på 1930-talet hette
kort och gott Praliner. Ursprungligen såldes chokladpraliner styckvis, man pekade ut de man ville ha och fick dem
packade i presentaskar utan tryck. Men på 1930-talet
kom Aladdin och flera andra färdiga pralinaskar.

Serien Marabou-mix byggde på den geniala idén att blanda
bitar med två olika smaker i samma kaka. Här har alltså
hälften av bitarna punsch- och hälften kaffefyllning. En
gentlemans dröm.
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Ursprungligen vara pappret kring alla Marabou-chokladkakor grå. På
1930-talet fick de färg och redan då valdes gult till mjölkchokladen. Enligt tidens
sed avbildades även fabriken, och den fanns det anledning att vara stolt över:
arkitekt var Ivar Tengbom, känd för Konserthuset och Handelshögskolan i
Stockholm.

Redan på 1930-talet tillverkade Marabou sockerfri diabetikerchoklad
i två sorter, en vanlig och en med nötter. Sötningsmedel var sionon,
som tillverkas av sorbitol och än i dag är ett vanligt sötningsmedel i
t. ex. Tyskland.
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En chokladserie bar manliga smeknamn: Lasse,
Hasse, Kalle och Pelle. Fast smakerna var inte särskilt manliga: banan, apelsin, persika och hallon.

Denna förpackning är en kopia av den då populära piptobaken Tidemanns
Tiger Brand. Exakt samma tigerbild har använts, man har bara ändrat
texten och satt MC (Marabou Choklad) i ovalerna.

Ovan: Mörk s.k. bitterchoklad var ursprungligen den vanligaste chokladsorten, men mjölkchoklad tog över mer och mer. Marabous Mörk levde
kvar ända in på 1980-talet och hade då alltjämt sin starka oranga förpackningsfärg. Då var den en omodern produkt som mest köptes av äldre
herrar. Sedan slog trenden om och i dag har Marabou en hel serie med
populära mörka chokladsorter.
Höger: I dag känner vi Körsbär i likör från Aladdinasken, där den delar
befolkningen i de som älskar den och de som hatar den. I äldre tider kunde
man köpa den separat.
företagsminnen 2009;4
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Storstrejken 1909
– arbetarrörelsens självstympning
Socialdemokraterna förlorade mycket av sin prestige som politisk kamporganisation
och LO tappade hälften av sina medlemmar. Det är facit av SAFs storlockout och
LO:s storstrejk sommaren 1909. Lugnet återvände dock snart till arbetsmarknaden
och sekelskiftets framtidstro återkom. | anders edwardsson
sverige präglades kring sekelskiftet 1900 av stark framtidstro och optimism. Genom en rad liberala reformer
i mitten på 1800-talet hade grunden
lagts för ett blomstrande företagsklimat. Och efter en lång internationell
lågkonjunktur på 1880-talet hade
tillväxten tagit rejäl fart. Svenskarna
åtnjöt ett snabbt växande välstånd, som
tack vare låga skatter och stigande reallöner för både arbetare och tjänstemän
28

snabbt spreds till nya, bredare befolkningslager.
Konjunkturen mattades dock mot
slutet av 1907, varpå Sverige drabbades
av en kort men intensiv lågkonjunktur,
som påminde lite om dagens finanskris.
Då som nu hade nämligen svenskarna
hunnit vänja sig vid de goda tiderna och
förträngt faktumet att den ekonomiska
utvecklingen ibland bromsas upp. Och
då de dåliga tiderna plötsligt infann sig

blev chocken över nedgången stor och
skulle få stora konsekvenser.

Fackföreningsrörelsen
politiseras ...
Huvudorsaken till detta var att den
tidigare i grunden liberalt sinnade
fackföreningsrörelsen genom LO:s konstituerande kongress 1898 i praktiken
omvandlats till en socialdemokratisk
sido- och kamporganisation. Detta
företagsminnen 2009;4

Motstående sida: Propagandaaffischer från
arbetsgivarsidan som visade på hur storstrejken skulle leda till konkurser och svält.
Svenskt Näringslivs historiska arkiv hos
Centrum för Näringslivshistoria.

hade lett till att fackföreningarna, i
stället för att fokusera på sin huvuduppgift att förhandla om bättre löner
och anställningsvillor, tvingats börja
genomföra strejker och andra aktioner
med rent politiska motiv.

... och SAF bildas
Nackdelarna med detta hade blivit tydliga redan 1902, när LO utlyst en storstrejk ämnad att stödja socialdemokraternas linje i en då pågående debatt om
införandet av allmän manlig rösträtt.
Denna hade dock blivit ett stort misslyckande då den, bland annat genom att
leda till kravaller utanför riksdagshuset,
uppskjutit en rösträttsreform. Den fick
också arbetsgivarna att organiserade
sig i Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF). Och detta blev en snabbt växande organisation som blev en kraftfull
motpart till LO.
Åren därpå genomfördes likväl en
lång rad nya, mindre strejker. Med antalet konflikter steg dock strejkkostnaderna för båda sidor, och LO kände sig
snart tvingat att tillsammans med SAF
försöka hitta ett eget, från partipolitiken fristående, konflikthanteringssystem. Efter hot om storlockout från SAF
gick också LO i december 1906 med på
ett nationellt avtal, där arbetsgivarens
”rätt att leda och organisera arbetet”
erkändes i utbyte mot arbetarnas rätt att
organisera sig.
LO accepterade genom detta avtal
också principen om bindande kollektivavtal, som man dessförinnan motsatt
sig med motiveringen att sådana skulle
inkräkta på ”arbetets frihet”. Och när
året därpå, 1907, även rösträttsfrågan
fick sin lösning genom en kompromiss
frammanglad av den dåvarande statsministern, högerns Arvid Lindman,
trodde många att situationen på arbetsmarknaden skulle stabiliseras.

Oroliga år
Inom socialdemokratin, som vid denna
tid ännu var ett ”brett tält” omslutande
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allt från radikala socialliberaler via reformister till revolutionära kommunister, hade dock idén om en storstrejk bitit
sig fast. Många såg nämligen en sådan
som ett politiskt stridsmedel – ett presumtivt Alexanderhugg som i ett slag
skulle kunna kasta den gamla, borgerliga ordningen över ända och bereda vägen för ett nytt, socialistiskt samhälle.
Och under krisåret 1908 väcktes drömmen om att kunna genomföra en sådan
aktion hos många på nytt till liv.
Krisstämningen lade dock hinder i
vägen för en storkonflikt. Många arbetare var nämligen mer intresserade av
att behålla sina jobb än att medverka
till en radikal samhällsomvälvning.
Och inom socialdemokraterna stretade
reformistiska krafter kring partiledaren
Hjalmar Branting emot. En radikal falang, omslutande bland annat Per Albin
Hansson, drev dock på och fick stöd
från många fackföreningsaktiva.

”Småmord”
Under 1908 agiterade dessutom många
mer hårdföra marxister för en konfrontationslinje. Däribland Hinke Berggren,
som talade om behovet av ”småmord”
för att driva på samhällsutvecklingen
i ”rätt” riktning. Sådana genomfördes
under året också i Malmö genom det
så kallade Amaltheadådet, där en båt
med strejkbrytare sprängdes och en
person dog. Året därpå sköts också en
svensk general som vandrade genom
Stockholm i galauniform till döds av en
ungsocialist, som trodde att mannen var
den ryske tsaren Nikolaus II som då var
där på statsbesök.

Mot storkonflikt
I denna förgiftade atmosfär såg många
både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna som brickor i tidens
politiska, ideologiska strid mellan höger
och vänster om hur samhället långsiktigt borde utvecklas.
Vänsterradikaler lyckades under 1909
därför driva fram ett beslut om att en ny

storstrejk borde genomföras. Konjunkturen hade då visserligen åter vänt uppåt, men detta var ännu under sommaren
inte uppenbart. Många företag satt dock
efter lågkonjunkturen på stora, osålda
lager och inom SAF tyckte därför vissa
att det vore bättre att ta strid med fackföreningarna innan högkonjunkturen
återkom på allvar.

Sommaren 1909
Krafter på båda sidor önskade med andra ord ett avgörande. Och så blev det.
Efter ett varsel från SAF om storlockout i mitten av juli 1909, i avsikt
att förekomma motparten, svarade LO
med hot om en allmän arbetsnedläggelse ämnad att lamslå hela det svenska
samhället, varpå storkonflikt utbröt den
4 augusti. Denna skulle dock, precis
som 1902, bli ett stort nederlag för fackföreningssidan. LO tvingades nämligen
i praktiken avblåsa strejken efter bara
fyra veckor eftersom strejkkassorna då
redan var tömda.
Och detta blev ett så svårt nederlag
både för socialdemokraterna, som förlorade mycket av sin prestige som politisk
kamporganisation, och för LO, som
blev av med hälften av sina medlemmar.

Lugnet åter
Lugnet återvände därefter under 1910
till den svenska arbetsmarknaden. De
goda tiderna återkom. Tillväxten tog ny
fart och reallönerna började åter stiga.
Och med undantag för en kort men
intensiv kris efter första världskriget
skulle välståndstillväxten vara i ytterligare 20 år. Sverige skulle därför hinna
bli ett av världens rikaste länder redan i
mitten på 1920-talet, innan politiska reaktioner på den stora depressionen 1929
skulle föra in samhällsutvecklingen på
en långsiktigt ny bana.
Men det är en annan historia.
anders edwardsson är frilansjournalist, historiker och författare, aktuell med
boken ”En annorlunda historia” (Timbro).
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Recensioner i urval
börje isakson är journalist och författare med förflutet på Teknikens Värld,
Månadsjournalen och Dagens Industri.
Han har bl.a. recenserat litteratur och
skrivit böcker om historia – den senaste
heter ”Två dygn som förändrade Sverige.
Revolutionen 1809”.

Feskekôrka, fin fisk och goa gubbar
av bill mason och ingrid eliasson, gullers
1874 invigdes fiskhallen vid Rosenlundskanalen i Göteborg. Den ersatte
fiskmarknaden vid Stora Torget (som
senare döptes om till Gustav Adolfs
torg). Fiskhallens spektakulära form –
ritad av stadsarkitekten Victor von
Gegerfelt – gjorde att den i folkmun
raskt döptes om till Feskekôrka.
Om denna byggnad och dess nuvarande innehåll och omgivningar handlar Bill Mason och Ingrid Eliassons
bok. I många bilder och jämförelsevis
få ord berättar de om Feskekôrkas tillkomst och liv, och om de nu verksamma
handlarna och serveringarna.

De olika aktörerna får också presentera
egna recept till ett stort antal fiskrätter.
Författarna vidgar dessutom perspektivet och ger sig ut till några av
dem som levererar de varor som säljs
i Feskekôrka. Läsaren får bland annat
följa med till Fiskeauktionen, beskåda
istillverkning (på Björkö), följa med på
ålfiske (med Olle Hansson), lära sig något om sillfiskets historia, besöka Klädesholmen Seafood – som producerar
3 600 burkar sill i timmen – och hälsa
på vid musselodlingen på Orust.
Resultatet är en vacker och på flera
sätt aptitretande bok.

The Match King av frank partnoy, profile books
detta är berättelsen om ”Ivar
Kreuger and the financial scandal of the
century”. Den spänner över en tioårsperiod, från Kreugers USA-besök 1922 till
hans självmord – den troligaste teorin,
enligt författaren – i Paris 1932.
Med hjälp av bland annat en stor
mängd dokument, som upptäckts i
Landsarkivet i Vadstena, berättar
Partnoy hur Ivar Kreuger satte igång
ett pyramidspel i miljardklassen.
I samarbete med Lee, Higginson &
Co, då en av USA:s mest ansedda banker, skapade han International Match.
Och genom sitt goda anseende och löften om osedvanligt hög avkastning eller
ränta fick han amerikanska investerare
att satsa i företaget.
Kapitalet lånades sedan ut till ett
stort antal europeiska regeringar, bland
andra Polen, Frankrike och Tyskland.
Som motprestation krävde Kreuger
monopol på tändstickstillverkningen
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i landet. Men systemet byggde på att
Kreuger hela tiden lyckades skaffa nytt
kapital. Den ränta regeringarna betalade täckte inte den höga avkastning/
ränta som utlovats.
När så USA 1929 drabbades av den
stora börskraschen började Kreuger få
problem. Det blev allt svårare att hitta
investerare. Och tre år senare kollapsade
allt. Kreuger kunde inte längre klara av
det skuldberg han hade byggt upp. I desperation passerade han gränsen för det
lagliga och försökte bland annat använda
redan pantsatta aktier för att få nya lån.
Efter hans död avslöjades också att han
hade förfalskat italienska obligationer.
The Match King är populärhistoria
av bästa märke: spännande, levande,
välskriven, väl dokumenterad och garnerad med träffande personporträtt och
fina miljöskildringar.
Och även om fokus ligger på Kreugers äventyr i USA redogör Partnoy

också för hans tidigare liv, uppbyggnaden av bland annat Kreuger & Toll och
Svenska Tändsticksaktiebolaget, liksom
för hans betydelse för Greta Garbos
upptäckt och karriär.
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”Folkhemmet i nytt ljus”. En annorlunda historia
av anders edwardsson, timbro

sverige är i dag ett land bland alla
andra. Det är inte bäst på något område
och ganska dåligt i flera grenar. Hur
kunde det bli så?
Den som vill ha svar ska läsa historia,
men det är inte säkert att den ger det riktiga svaret. Enligt Anders Edwardsson
är den ”offentliga” historien förenklad
och bitvis förljugen.
För att rätta till detta har han skrivit
en svensk historia med ett annorlunda
fokus. Den börjar med Gustav Vasa,
den förste regent som på allvar såg till
att överheten lade sig i medborgarnas
vardag. Och så har det fortsatt, enligt
Edwardsson. Överheten har reglerat
och ransonerat, och följderna har blivit
hämmad tillväxt och kvävd företagsamhet.
Det har visserligen funnits ljuspunkter, som den liberalism som präglade
senare delen av 1800-talet och delar
av 1920-talet. Då slopades regleringar,
skattetrycket sjönk och marknaderna
lämnades i fred.

Men sedan kom 30-talskrisen med
beredskapsarbeten. Och Socialdemokraterna ”beträdde [---] den tredje väg [---]
som bland annat fascister och nationalsocialister [---] omhuldat”. Staten började
”finjustera även folks privatliv”.
Men det som definitivt gjorde att
Sverige bröt med sitt liberala förflutna
var införandet av ATP 1960.”[---] det
skulle slutgiltigt förvrida den allmänna
synen på välfärdstatens uppgifter [---]
till inkomstgaranti och bidrag och andra stöd som en form av medborgerlig
rättighet.”
Edwardssons svar på frågan varför
Sverige blivit ett land bland alla andra
är, som jag fattar det, att klåfingriga
politiker lagt sig i för mycket i stället
för att låta folk i gemen sköta sitt och
överlåta utvecklingen åt ”marknaden”.
Han hymlar inte heller med att hans
förebilder är Ronald Reagan och
Margaret Thatcher.
Anders Edwardsson ger sig på en rad
heliga kor, vilket alltid är uppfriskande.

Om han sedan har rätt i sin analys kan
naturligtvis diskuteras – vilket väl är
meningen – men hans version av Sveriges historia är provokativ, lättillgänglig
och intressant, inte minst som diskussionsunderlag.

Samhällets stöttepelare av anders johnson, timbro
att vi i dag ser idrottsevenemang i
hallar med namn som Swedbank Arena
eller Kinnarps Arena tycker de flesta
är naturligt. Företagen har gått in när
kommunen inte ansett sig ha råd att
bygga nytt. Men få vet varför det finns
ett Röhsska Konstslöjdmuseet, ett
Wenner-Gren Center eller en Chalmers
Tekniska Högskola.
Dessa namn, liksom namnen på en
rad stiftelser och andra inrättningar, är
också namnen på de personer/familjer
som en gång skapade dem. De var förmögna företagare – som i många fall
också var politiskt aktiva – med starkt
engagemang i sin stad/bygd och i olika
former av forskning och kultur.
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Det är dem Anders Johnson kallar
stöttepelare och som han presenterar i
sin bok. I dag är de flesta stöttepelarna
bortglömda, liksom de värdefulla insatser de gjorde i en tid när privata initiativ
fick, och kunde, göra skillnad även inom
områden som i dag blivit ”offentliga”.
Anders Johnsons bok är viktig som
ett sätt att hålla minnet av dem och
deras verk vid liv. Och den är intressant
både för att de kortfattade porträtten –
som gärna kunde ha fått vara lite längre
– ger oss möjlighet att lära känna ”stöttepelarna”, och genom de intressanta
kopplingar mellan till exempel frikyrkorörelse eller idrott och företagsamhet
som han visar på.
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Aktuell forskning
Team entrepreneurship

av tommy larsson segerlind, stockholms universitet

tom petersson är docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala
universitet. Hans huvudintresse är utvecklingen av det svenska finansiella systemet
från 1800-talet och nätverk inom svenskt
näringsliv.

Att ta över pappas bolag

av christine tidåsen, växjö universitet
en mycket tydlig tendens inom såväl
det privata näringslivet som den offentliga
sektorn är att organisera hela eller delar
av verksamheten i så kallad projektform.
”Projektledare” har antagligen blivit en av
de vanligaste tjänstebeteckningarna under
senare år. Inte minst är det utvecklingsoch förnyelsearbete som drivs i projektform. Vissa storföretag, som till exempel
Ericsson, har framgångsrikt anammat
konceptet i sin organisation.
Fördelarna med projektformen visavi
de mer traditionella organisationsstrukturerna anses bland annat vara att
projekten är avgränsade i tid, rum och
resurser, de är möjliga att utvärdera och
kanske viktigast av allt: fungerar inte
projektet eller ger det inte önskat resultat så kan man i nästa projekt göra nödvändiga förändringar. Det sistnämnda
betyder inte sällan att personsammansättningen i projekten förändras.
Tommy Larsson Segerlind har skrivit
en avhandling om så kallat team-baserat
entreprenörskap Team entrepreneurship.

A Process Analysis of the Venture Team
and the Venture Team Roles in relation to
the Innovation Process. Standardbilden
av den innovativa och kreativa entreprenören är att han (vilket det i litteraturen
påfallande ofta är) huvudsakligen arbetar
ensam, inte sällan i motvind och att han
med stor envishet arbetar sig till framgången. Larsson Segerlinds ambition är
att nyansera bilden av entreprenörskapet
och att bidra till den snabbt växande
forskningen med fokus på entreprenörskap och kreativitet i grupp, eller i team.
Han har tidigare, tillsammans med Peter Andersson, skrivit boken Tetra – historien om dynastin Rausing (Norstedts,
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1998), och använder också sina erfarenheter från arbetet med den boken som utgångspunkt för avhandlingen, framför allt
vad gäller metod och teoretiska frågor.
Det empiriska exemplet i avhandlingen
utgörs dock av det polska förlaget Prószynski i S-ka som Larsson Segerlind
följer från kommunismens nedmontering
i mitten av 1980-talet fram till 2003. Till
de intressanta slutsatserna i avhandlingen
hör bland annat tankarna på att innovationsprocessen sker i tre cykliska faser,
där varje fas innehåller såväl divergerande
som konvergerande moment.
I den första fasen sätts teamet samman och formulerar gemensamma mål.
I den andra fasen fördelas ansvar och
arbete, och i den tredje fasen börjar
projektgruppen att dra åt olika håll och
formulera egna, individuella mål. Innovationsprocessen behöver nu en nystart.
Det är inte helt lätt att placera Larsson Segerlinds avhandling och hans resultat i ett, distinkt forskningsläge. Han
hämtar inspiration från många olika
teoretiska skolor och beskriver dem
mycket utförligt. Klart är i alla fall att
avhandlingen bidrar till att rikta fokus
mot en företeelse som av allt att döma
kommer att bli ännu viktigare i morgondagens organisationer och företag,
nämligen hur arbete i projektgrupper
kan göras mer framgångsrikt.
Christine Tidåsens avhandling Att

ta över pappas bolag. En studie av
affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i
familjeföretag. Team-baserat entreprenörskap och familjeföretagens eviga
dilemma behandlar ett evigt dilemma
för familjeföretagen – hur successionen

ska arrangeras på ett sätt som gör alla
inblandade parter, i första hand frånträdande och tillträdande generationer,
nöjda. Tidåsen lyfter också fram betydelsen av en tredje part i dessa successioner.
Det kan handla om en nyckelperson i
företaget, en kund eller en leverantör.
Ansatsen att undersöka samspelet inom
dessa triader gör att Tidåsens avhandling
sticker ut från de gängse studierna kring
successionsproblematiken i familjeföretagen som vanligen fokuserar på de
familjeinterna relationerna. I likhet med
Larsson Segerlinds studie utgör intervjuer
det viktigaste källmaterialet för de empiriska delarna i Tidåsens avhandling; hon
har intervjuat personer verksamma i fyra
medelstora tillverkningsföretag.
Också denna avhandling ägnar mycket stort utrymme åt att beskriva teorier
och diskutera metodologiska problem
och möjligheter. Det påvisar naturligtvis
beläsenhet och hjälper i bästa fall att placera avhandlingen i dess rätta vetenskapliga kontext, men det tynger också framställningen, i mitt tycke alltför mycket.
Det bör dock inte skymma det faktum
att båda dessa avhandlingar kombinerar
höga teoretiska ambitioner med mycket
aktuella frågeställningar.
För Tidåsens del handlar det inte minst
om hur den stora gruppen av familjeföretag – startade, ägda och ledda av personer
födda på 1940-talet – framgångsrikt ska
kunna överföras till nästa generation. Svaret är naturligtvis komplext. Men Tidåsen
poängterar bland annat att det är oerhört
viktigt att arvtagaren inte enbart går i
förälderns/pappans fotspår utan skapar sig
en egen nisch och en egen identitet som
företagsledare.
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Av Hans G. Svensson

Korsordstävling!
Lös det näringslivshistoriska korsordet! Vinn bokpaket!
Skanna in och e-posta till:
edward.blom@naringslivshistoria.se
eller skicka in en kopia av hela
korsordet till:
Tidskriften Företagsminnen
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48 – 50
167 33 Bromma
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Dragning av vinnarna bland de rätta
svaren sker 15 oktober 2009.
1.a pris: Ett bokpaket (värde 500 kr)
bestående av: Anders Johnsons Fånga
platsen , Edward Bloms Handelsbilder
och Jan-Bertil Schnells Industriminne.
2 – 3:e pris Anders Gidlöfs Bankfolk,
blåställ och butiksbiträden (värde 250 kr).

Förra numrets vinnare:
1:a pris vanns av Karl-Erik Andersson,
Vänersborg.
2:a vanns av Maris Sedlenieks,
München. Grattis!
Förra numrets rätta svar hittar du på:

www.naringslivshistoria.se/korsord
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Medlemmar
AGA Gas AB
Agria Djurförsäkring
Ahlbins Patentbyrå
Ahlsell
Akzo Nobel
Alecta
Alfa Laval
ALMI Företagspartners Stockholm
Apotekarsocieteten
Apoteket AB
Arbio AB
Arla Foods AB
Astra Zeneca
Atlas Copco
Axfood
Barnens Bokklubb
Becker, Wilhelm AB
BEEP
Bokbinderimästareföreningen i Stockholm
Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond, Stiftelsen
Bonnier AB
Bostadsförmedlingen
Brandkontoret
Branschorganisationernas kansli, Stiftelsen
Bruzaholms Bruk, AB
Busslink Sverige AB
Båstads Gymnasium
Carl Lamm AB
Carlsberg Sverige
Cederquist, Advokatfirman KB
Cederroth International
Chefsekreterarna Stockholm
Christenson AB, Advokat
Christenson Roth Advokater
Deutsche Gesellschaft zu Stockholm
Dometic
Edita Norstedts Tryckeri
Ekhagastiftelsen
Electrolux
Elekta
Engkvist Byggmästare, Stiftelsen Olle
Ericsson, Telefon AB L M
Esselte
FABEGE
Familjebostäder
FAR SRS
FAR SRS Förlag AB
FERA Ljuskultur
Flood Advokatbyrå
Flygtekniska Föreningen
FR i Stockholms län AB
Fritidsbranschernas Service AB
Färg- och Lacktekniska Föreningen
Föreningsarkiven i Stockholms län
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation
Försäkringsförbundet
Försäkringsföreningen
Garpco AB
Grafiska Företagen
Grand Hotel Holdings AB
Gröna Lunds Tivoli
Grönköpings Veckoblad
H & M Hennes & Mauritz AB
Hakon Invest AB
Hald & Tesch Brand
Hamilton & Co Advokatbyrå
Handelsbanken
Handelshögskolan i Stockholm
Hedlunds, Petrus och Augusta stiftelse
Heidelberg Sverige
Henkel Norden AB
Hufvudstaden AB
Hushållningssällskapens Förbund
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
IBM Svenska AB
ICA AB
ICA-handlarnas Förbund
IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
IKEA
Industriarbetsgivarna
Informationsförlaget Heimdahls
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Institutet för Näringslivsforskning
Institutet för värdering av fastigheter
Investment AB Kinnevik
JCDecaux Sverige AB
Jehander Sand o Grus AB
Jernhusen AB
John Mattson Fastighets AB
Juridiska Biblioteket
Juristfirman Wieståhl AB
Järnhandelns Intresseförening
Konstnärernas Riksorganisation
Kooperativa Institutet
Kraft Foods Sverige AB
Kris- och Traumacentrum AB
Köttbranschens Riksförbund
Landahl Öhman Advokatbyrå AB
Landshypotek
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lantmännen
Lernia AB
Lindberg & Saxon HB, Advokatfirma
Lindblads Bokförlags AB. J.A.
Linde Gas Division
Lokaltidningen Mitt i Stockholm A B
Lundh, Ivar & Co
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringsbolagens AB
Magnusson Advokatbyrå
MAQS Lawfirm AB
Mariebergs Arkivbyrå
Markaryds kommun
Martin Olsson HAB
Micasa
Mr Trend Writing Unlimited AB
Natur & Kultur
NCC
Nordea
Nordia KB, Advokatfirma
Nordiska Kompaniet
Nordstjernan
Norstedt, P A & Söner
Norstedts Juridik
Nova AB, Advokatfirman
Nynäshamns Ångbryggeri, Intresseförening
Odhner & Co Belysning
OK, ekonomisk förening
Oriflame Cosmetics AB
Osram
P Wikström J:r, AB
Packhuslaget
Pensionsstiftelsen Mervärde
Pensionsstiftelsen Optimal
Plåtslageriernas Riksförbund
Primus
Procordias Pensionsstiftelse
Procordias Pensionsstiftelse II
Propeller
Roth, Advokatbyrå Peter
Röda Korsets Sjuksköterskekårs
Intresseförening
SAAB AB
Sackemark AB, Advokatfirma
Salus Ansvar
Sandrew Metronome AB
SCA
Scandinavian Airlines System (SAS)
Scandinavian Institutes for Administrative
Research (SIAR) Sievert AB
Schering-Plough
SEB
Setterwalls Advokatbyrå
SHR, Sveriges Hotell & Restaurang företagare
SIAR, Forskningsstiftelsen
Silversmeden Giertta AB
Sinf Konsult AB
Sirius International Insurance Corp.
Skandia
Skanska AB
Skolfastigheter i Stockholm AB
Snickers Workwear
Sollentuna Kommun

Sparinstitutens Pensionskassa
Spendrups Bryggeri AB
Spårvägens Idrottsförening
Stiftelsen Tornspiran
Stockholm Business Region AB
Stockholm Globe Arena
Stockholm Saltsjön
Stockholms Bleck & Plåtslagarmästareförening
Stockholms Handelskammare
Stockholms Hantverksförening
Stockholms Jernkramhandlareförening
Stockholms Läns Hemslöjdsförening
Stockholms Stadsmission
Stockholmshem
Stockholmsmässan
Stokab
Strömma Turism & Sjöfart AB
Swedbank
Svensk Energi
Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Filmindustri
Svensk Fjärrvärme
Svensk Form
Svensk förening för informationsspecialister
Svensk Handel
Svensk Handelstidning Justitia AB
Svensk Mjölk
Svensk Pantbelåning
Svenska Bankföreningen
Svenska Bokhandlareföreningen
Svenska Bostäder
Svenska Bryggareföreningen
Svenska Filmklubben
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Försäkringsföreningen
Svenska Hundskyddsföreningen
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Svenska McDonald's AB
Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen
Svenska Shell, AB
Svenska Spel
Svenska Trävaruproducenter
Svenska Uppfinnareföreningen
Svenskt Näringsliv
Svensk-Thailändska Föreningen
Sveriges Advokatsamfund, Stockholmsavd.
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Trähusfabrikanter
Swärds Stiftelse, Anders Otto
Systembolaget
SYVAB, Sydvästra Stockholmsregionens
Va-Verks AB
Sällskapet för Folkundervisningens Befrämjande
Sällskapet Järn, Maskin, Metall
Tekn. Dr. Marcus Wallenbergs Stiftelse
Teknikföretagen
Telefondirektören H.T. Cedergrens
Uppfostringsfond, Stiftelsen
Tendorf, Advokatfirma Thomas
Thure och Karin Forsbergs Stiftelse
Tibnor
Timbro
Tore Ulff Chartering AB
Trafikförsäkringsföreningen
Transportgruppen
Trygghetsfonden
Ung Företagsamhet
Unilever Sverige
Uppfinnarkollegiet
V&S Group
W&Ö, Advokatfirman
Veteranklubben Alfa
Widell AB, Advokat Anna Stina
Vin & Sprithistoriska Muséet
Volvo
ÅF AB
Åhléns
Nya medlemmar är rödmarkerade.
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GÖR SOM GUSTAF!
Gustaf Dalén var en obotlig optimist. Trots olyckor

för endast 43 kr inkl. frakt.

och konkursrisker var allt görligt för den blinde före-

Med följer även broschyren

tagsledaren som under 28 år ledde sitt AGA till världs-

Optimisterna: Näringslivets hjältar där du möter
nio optimister som likt Dalén trotsat lågkonjunkturer
och kriser för att bygga
verksamheter som format
Optimistd
irektör G
det Sverige vi har i dag.
ustaf Dalé

succé med optimismen i högsätet. På sitt rockslag bar
han en nål med texten ”Var optimist”.
Gnällde någon för mycket tog han gärna fram en
extra Optimist-nål ur fickan och fäste på olyckskorpens
kavaj. Nu kan du själv visa din optimism genom att
bära nålen! Beställ nålen på www.naringslivshistoria.se

n

Optimist-nålen medföljer även som premie vid prenumeration på Företagsminnen. Var god se nästa sida.

Prenumererar du på denna tidskrift?
Om inte är det nog dags att tänka om,
fem nummer av Företagsminnen per år
kostar endast 200 kr. Dessutom får
du den eleganta Optimist-nålen på
köpet. Beställ omedelbums på
telefon: 08-634 99 00 eller e-post:
prenumerera@naringslivshistoria.se
Och kom ihåg – en prenumeration är en

utmärkt gåva!

