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K R Ö N I K A

Gratis skolmaterial om 
näringslivets historia
På företagskällan.se har vi samlat texter, bilder och filmer om det svenska näringslivet. 
Materialet berör flera olika ämnen och passar för undervisning på gymnasiet och 
grundskolans senare år. Du som är lärare hittar även lärarhandledningar och annat 
användbart lektionsmaterial här.

 – berättar näringslivets historia



L E DA R E

J AG B E S Ö K E R A R K I V E T  på Centrum för Näringslivshistoria. Det är en 
imponerande plats — i hyllorna står kilometer efter kilometer av företags-
historia, tusentals objekt samlade i fyra—fem meter höga hyllsektioner . 
Dokumenten är vanligast, från de gamla tummade, skinnbundna luntorna 
till plastmappar och Jopa-pärmar, men här finns också modeller och pro-
dukter — alltifrån en tidig prototyp av en matsked till färdiga tvättmaskiner 
och den där röda kölappshållaren som förr fanns på alla systembolag. 

Det går inte att undgå att känna en stark känsla av energi. Visst är det döda 
ting på hyllorna, men de är alla resultatet av kreativitet, arbete, konflikter, 
insikter och — ibland — genialitet. Tillsammans representerar de århundra-
dens klokskap och erfarenheter från det svenska näringslivet.

U T B I L D N I N G  Ä R E N  E N A S TÅ E N D E viktig grund för framåtskridande. 
Men det är först i kombination med erfarenhet utbildningens frukter verk-
ligen mognar. Kanske skulle många företag kunna undvika onödiga misstag 
och fatta klokare beslut om de blev bättre på att lära av sin egen historia?

Efter den stora tsunamikatastrofen 2004 upptäcktes att människor i vissa 
ursprungsbefolkningar klarat sig mycket bättre undan 
katastrofen än andra. Medan en by kunde ha förlorat 
hälften av sina invånare till vågorna, klarade sig samtliga 
invånare i nästa by helt oskadda. 

En teori är att de berättelser dessa urinvånare berät-
tat muntligen i generationer, innehöll livsviktig kun-
skap hämtad från katastrofer som inträffade för flera 
hundra år sedan. Berättelserna höll alltså minnet av 
en tsunami från förr vid liv, och därmed kunskapen 
om hur man måste agera för att klara av den. 

PÅ SA M M A SÄT T B O R D E ett företags historia tjäna 
dess moderna inkarnation. Genom att blicka bakåt kan 
vi få viktiga pusselbitar inför framtidens utmaningar 
— helt enkelt kliva upp på de jättars axlar som Newton 
spanade ut ifrån. Kanske skulle kostnaden för en 
anställd historiker sparas in vid nästa CRM-inköp?

I väntan på att alla företag börjar gräva i sitt för-
flutna kan Företagshistoria förhoppningsvis bidra 
med en och annan värdefull insikt som gör det enklare 
att navigera dagens näringsliv. I detta nummer om till 
exempel vikten av att vara verksamhetsnära för att 
kunna uppfinna nytt, om  dagens ledarskapsideal eller 
om att det inte skulle finnas några kvinnliga förebilder 
i byggbranschen.

Per Torberger
Chefredaktör

På besök 
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Första webbsidan
LANSERADES FÖR 25 ÅR SEDAN

Skribenter: Bodil Hasselgren (BH), Per Torberger (PT)
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Vad är 
poängen 
med 
jubileer?
När Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1 

firar 700 program så väljer man att tillsammans med 

historiker undersöka jubileumsfenomenet — som 

idag blivit något av en industri.

Programledaren Tobias Svanelid firar sitt 

700-programs-jubileum med att i ett program 

diskutera just fenomenet jubileer med Magnus 

Rodell, idéhistoriker från Södertörns högskola, 

och Adam Hjortén, historiker från Stockholms 

universitet.

Vad betyder jubileerna egentligen? Och vad fyller 

de för funktion?

— Sedan religionen mist sin roll i samhället har 

jubilerandet tagit över funktionen av 

att vara en återkommande 

utsiktspunkt mot det förflutna, 

säger idéhistorikern Magnus 

Rodell.

Hör hela radio 

programmet via Biz 

Stories,  

http://naringslivshistoria.

se/bizstories-nyheter/

jubileum-vetenskapsradion-

historia/. BH

RÄTT BILD AV 
flygets ungdom
När Svenska Dagbladet publicerade Mats Carlsson Lénarts artikel om SAS som du kunde 

läsa i Företagshistoria nummer 2 2016, illustrerades den med en bild från flygbolagets tidiga dagar. 

Det var åtminstone vad bildtexten berättade. Men Amelie Jarlman visste bättre.

 ”Jag kände genast igen detta foto och ringde upp min mamma, Viveka Fritzon (född Themner) 

som är med på fotot — nummer två från höger”, skriver hon i ett brev till redaktionen. 

Hon mindes inte fel, och mamma Viveka kunde fylla i detaljerna. 

Bilden är tagen vid examinationen på Sveriges första flygvärdinnekurs, den 31 maj 1946. Flygbolaget 

var ABA-SILA och inte SAS, vilket inte bildades förrän den 1 augusti samma år, berättade hon.

”I år är det 70 år sedan mamma som den första flygvärdinnan flög en ordinarie flygning”, avslutar 

Amelie Jarlman sitt brev. Företagshistoria tackar för korrigeringen och gratulerar till jubileet. PT

Premiärkull. Avgångsklassen på Sveriges första flygvärdinneutbildning 1946. Näst längst 
till höger, eller egentligen tredjen längst men nummer två är nästan helt skymd, står 
brevskrivarens mamma Viveka Fritzon.

Den 6 augusti 1991 publicerade sir Tim 

Berners-Lee världens första webbsida. 

Sidan innehöll text med hyperlänkar och 

gav grundläggande instruktioner för hur 

nätverket fungerade, hur man fick tillgång 

till dokument och hur man kunde sätta upp 

sin egen server.

Själva webben, eller World Wide Web, 

föddes dock redan den 12 mars 1989, när 

Berners-Lee, då anställd som programmerare 

på Cern, lanserade nätverket som ett sätt att 

minska mängden information som förlorades 

på grund av bristande kommunikation 

mellan de anställda. 

Tim Berners-Lee skrev även protokollet HyperText Transfer Protocol, HTTP, och märkspråket 

HyperText Markup Language, HTML.

År 1993 öppnades World Wide Web för alla. Samma år lanserades världens första webbläsaren, 

Mosaic. BH

Kärnan. Servern Berners-Lee använde till sin 
World Wide Web.
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Korvkiosken
HOTAD SVENSK AFFÄRSMODELL
I decennier har korvkioskerna stått på gator och torg över hela Sverige. För framför allt efterkrigsgenerationen 

har de haft stor betydelse som samlingsplats. Men tiden verkar ha sprungit ifrån korvkioskerna — idag försvinner 

omkring 36 korvkiosker årligen. Därför kommer Bohusläns museum under hösten 2016 att kartlägga de kiosker 

som finns kvar i Västra Götaland.

— Vi vill identifiera vilka kulturhistoriska värden de [mest populära kioskerna] representerar och vi vill fånga 

hela spännvidden från storstad till landsbygd, säger Tomas Brandt, chef för enheten Kulturmiljö och Samhälle på 

Bohusläns museum, till SVT nyheter Väst. PT

IKEA- 
museum
GER EKO  
VÄRLDEN ÖVER 
BBC, Fast Company, Süddeutsche 

Zeitung, Gizmodo, La Dépêche, Dezeen, 

Forbes, Times of Israel, The Guardian, 

CNN, Swissmiss ... När Ikea under sommaren 

öppnade museum i sitt första, idag nedlagda, 

varuhus i Älmhult, gav det en fingervisning 

om varumärkets styrka i världen. Det nya 

museet uppmärksammades av mängder av 

publikationer både on- och offline, från våra 

grannländer hela vägen runt till Nya Zeeland. 

På museet får du bland annat en historisk 

revy över produkter genom åren, en 

fördjupning i storsäljarna Billy och Klippan 

och en glimt av produktutvecklarnas vardag 

med olika material och former. PT

Psst:
HÄR SKRIVS  
AFFÄRSHISTORIA 
Ibland sticker en händelse ut så mycket att 

den blir en självklar kandidat till morgonda-

gens historiker — ett exempel är datorspelet 

Minecraft. Att svenska klocktillverkaren 

Daniel Wellington också är en sådan kandidat 

visar Veckans Affärer i ett reportage om 

företaget — Från noll till en miljard på fem år 

— såhär gick det till. 

Läs reportaget på http://bit.ly/va-wellington.

KNAPPAR OCH MEDALJER i 3,5 sekel
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Medaljörer. Sporrongs har behängt svenskar i århundraden. 

År 1666 grundade Henrik Grau ett 

gördelmakeri på Helgeandsholmen i 

Stockholm. De kommande 200 åren 

genomgick makeriet både namn- och 

ägarskiften, men det överlevde, och 1842 

togs det över av gördelmakarskråets 

ålderman Carl Claes Sporrong. 

I år firar Sporrongs, som det hetat sedan 

dess, sitt 350-årsjubileum. Den kungliga 

hovleverantören tillverkar bland annat 

medaljer, manschettknappar, nålar 

och andra typer av märken, men den 

verksamhet som hängt med längst och 

som betytt mest genom decennierna är 

uniformsaccessoarer, som märken och 

knappar. PT

Kulturbärare. Sveriges korvkiosker försvinner. 

Statist. På museet kan du bland 
annat göra en katalogförstasida med 
dig själv. 
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Deras produkter har 
VÄSSAT VÅRDENS 
VERKTYGSLÅDA

TEX T M ARIA LINDBERG HOWARD

Precis. Uppfinnaren och Elektagrundaren Lars Leksells 
ram gjorde det möligt att ange en tumörs position ner på 
en halv millimeters noggrannhet. Efter ramen uppfann han 
strålkniven, vilken blev grunden för Elekta. 
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MEDICINTEKNIK. Stille. Getinge. Elekta. Tre svenska företag med mer  
än 300 års samlad erfarenhet av innovativ sjukvård. Deras 

knivskarpa kunskaper och produkter har revolutionerat kampen 
mot sjukdomar, och de åtnjuter stor respekt över hela världen.  

Men vad ligger bakom deras framgångar? 

Inom medicinen fanns under lång tid en strikt gräns 
mellan teori och praktik. Läkarna var de som hade 
medicinsk utbildning, kirurgiska ingrepp var ett skrå-
hantverk som utfördes av barberare i städerna och 
fältskärer ute på slagfälten. Misstron mot kirurgi var 
stor bland allmänheten. 

Med Serafimerlasarettet fick Sverige sitt första utbildnings-
sjukhus 1752. Verksamheten delades in i invärtes och utvärtes 
medicin, och såväl läkare som fältskärer måste ha minst sex 
månaders teoretiska och praktiska kunskaper. 

Efter Sveriges fatala krig mot Ryssland grundandes Karolinska 
Institutet 1810 ”för danande av skickliga fältläkare”, och redan 
året därpå började man också utbilda läkare. Men ännu i mitten 
av 1800-talet fanns det bara 200 kirurgiskt utbildade läkare i 
hela landet. 

Kirurgernas arbete försvårades av undermålig utrustning, 
brist på effektiv smärtlindring och rudimentära kunskaper om 
infektioner och hygien. Det var inte ovanligt att en läkare utförde 
både förlossningar, operationer och obduktioner utan att tvätta 
händer eller instrument.  

Under de kommande decennierna skulle upptäckterna inom 
bedövning (anestesi) och sjukvårdshygien (aseptik) komma att 
förändra sjukvården i grunden. Det pågick ett flertal experiment 
med olika narkospreparat, och 1846 lyckades den amerikanske 
tandläkaren William Morton söva en patient med eter. Parallellt 
ledde den franske kemisten Louis Pasteurs teorier från 1876 om 
hur bakterier kan förstöras genom snabb upphettning och nedkyl-
ning till att man började sterilisera instrument med karbolsyra. 

UT VECKL ADES TILLSAMMANS MED KIRURGIN
Kirurgi kommer från grekiskans ”cheir” (hand) och ”ergon” 
(verk), och ett perfekt instrument fungerar som en förlängning 
av kirurgens händer. På 1830-talet hade Karolinska Institutet en 
egen instrumentmakare, Carl Friedrich Ponsbach (f. 1778) som 
ansvarade för såväl tillverkning och vård av instrument som 

för utbildning. Lärlingen 
Albert Stille (1814—1893) 
ansågs osedvanligt skick-
lig och tilldelades ett sti-
pendium för utlandsstu-
dier av professor Anders 
Retzius. 

Vid återkomsten till 
Sverige 1841 tog Albert 
Stille över instrument-
verkstaden. Tillsammans 
med sina medarbe-
tare arbetade han nära 
kirurgerna, vilka vände 
sig direkt till instrument-
makarna med sina för-
slag och önskemål. Det 
gjorde att nya typer av instrument utvecklades. Stille var först 
med den tvådelade bentången 1872, och tre år senare lanserades 
en gipssax. Den vidareutvecklade modellen från 1897 är fortfa-
rande en förebild för dagens gipssaxar. 

Stilles produkter gick hand i hand med den medicinska utveck-
lingen, och 1877, året efter Pasteurs rön, lanserades en förloss-
ningstång vars nickelpläterade yta stod emot blod och var lättare 
att rengöra. Nyheten fick stor uppmärksamhet, och förnicklade 
kirurginstrument blev standard på världsmarknaden. 

MAX STILLE KLIVER IN
Sonen Max Stille (1854—1906) klev in i verksamheten 1880 och 
fortsatte arbetet med att skapa nya produkter tillsammans med 
kirurgerna. Han såg även till att utvidga företagets kontaktnät 
utomlands. Samtidigt som bukkirurgin utvecklades lanserade 
Stille sitt första operationsbord 1887. Sedan dess har nya portabla 
och batteridrivna modeller av operationsbord löpande tagits fram, 
och idag fokuserar Stille på operationsbord för kärlkirurgi.    > 

Grundare. Albert Stille. 
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Granne med Stilles instrumentverkstad på Kungsholmen låg 
Ch. O. Werners förbandsfabrik, som tillverkade bandage, prote-
ser och hygienprodukter. Företagen slogs ihop 1910, och utöver 
försäljning av instrument till sjukhusen lanserade Stille-Werner 
kända varumärken som Bambino och Sanisept, och under lång 
tid drevs ett femtiotal apoteksbutiker. 

Världens första kirurginstrument i rostfritt stål introducerades 
av Stille-Werner 1923, men det kärva ekonomiska läget efter första 
världskriget slog hårt mot företaget, och vid Kreugerkraschen 
1932 var konkursen nära. Samma år utsågs Nils Westerdahl 
(1885—1970) till ny styrelseordförande, och 1938 blev han ny ägare. 
Kloka produktlanseringar tillsammans med sjukvårdens kraftiga 
expansion åren efter andra världskriget, fick verksamheten att 
återigen blomstra. 

SUPERSAXEN FORTFARANDE ET T HANT VERK
Samarbetet med framstående kirurger har fortsatt genom åren, 
och flera produkter bär deras namn. En av dem var neurokirurgen 
Herbert Olivecrona (1891—1980) som under lång tid aktivt deltog i 
utvecklingen av Stilles pincetter, peanger, kyretter och raspatorier.   

Fråga en kirurg vilken som är världens bästa kirurgsax och 
svaret blir troligen Supercut. Sedan Stille uppfann saxen 1982 
har andra förgäves försökt att kopiera den. Tack vare ett saxslipat 

och ett knivslipat blad skär den sig genom vävnaden med exakt 
precision. Skänklarna är vinklade för att handen inte ska tröttas 
ut under längre operationer. 

Stille har gjort det strategiska valet att låta tillverkningen förbli 
ett hantverk. I smedjan i Eskilstuna använder instrumentmakarna 
ett färdigt instrument som modell. Kunskaperna sitter lika mycket 
i händerna som i huvudet. Från hela världen skickar kirurger dit 
sina instrument för att få dem slipade och servade.

HÄSTBRODDAR GETINGES FÖRSTA FRAMGÅNG
Efter operation ska instrumenten steriliseras. Oavsett om sjukhu-
set ligger i Göteborg eller i Singapore är chansen stor att den auto-
klav — en tryckkokare som används för att sterilisera verktyg och 
annat i vården — som gör det kommer från svenska Getinge. Den 
är ett långt steg ifrån de lantbruksredskap företaget producerade 
när det startade som mekanisk verkstad 1904. Förvandlingen är 
typisk för Getinge, som ständigt upptäcker nya affärsmöjligheter. 

Grundaren Olander Larsson (1864—1927) var bodbetjänt och 
hade redan 1897 startat Hallands Frökontor. När han sju år senare 
startade sin mekaniska verkstad blev de första försäljningssuccé-
erna vindmotorer för maskindrift och mekaniska höhissar, samt 
broddar till hästskor. Under första världskriget såldes enorma 
mängder hästskobroddar till den ryske tsaren Nikolaj II, och 

Kokkärl. Produktion av utrustning till storkök var en av Getinges verksamheter innan de slog in på den medicinska banan.
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1916 stod de för 65 procent av intäkterna. Men efter avrättningen 
av tsarfamiljen och krigsslutet tog det tvärstopp. 

Göteborgs Bank gick 1924 in som ägare, och den nya försälj-
ningschefen Carl Steen (1884—1957) såg sig om efter nya produk-
ter. Valet föll på ångkokgrytor, och därmed tog Getinge ett rejält 
kliv in på en helt ny marknad. Elva år senare köpte Carl Steen 
företaget, och nu tog tillverkningen av produkter till storköks-
industrin rejäl fart. Därigenom kom man i kontakt med sjukhus, 
och produktionen lades efterhand om till steriliseringsmaskiner. 

Beslutet att börja tillverka autoklaver var det första avgörande 
steget för Getinges framtida utveckling. När Electrolux köpte 
företaget 1964 inleddes den internationalisering som har lett till 
att Getinge nu är representerat i 100 länder. Men med enbart 1 
procent av Electroluxkoncernens omsättning var storköksdivi-
sionen lågt prioriterad. I slutet av 1980-talet ville ledningen sälja 
av verksamheten till USA, men affären gick inte igenom. I stället 
hittades nya ägare på betydligt närmare avstånd. 

— Som divisionschef såg jag en klar utvecklingspotential så jag 
tog kontakt med min tidigare chef, Rune Andersson (f. 1944). 
Tillsammans övertalade vi Electrolux, satsade allt vi ägde och 
lyckades få banklån, säger Carl Bennet (f. 1951), idag huvudägare 
och styrelseordförande i Getinge. 

VÄNDE FÖRLUST TILL VINST
Electrolux hade valt att satsa på volymförsäljning och gjort för-
lust på storköksdivisionen. De nya ägarna gjorde tvärtom. De 

produkter de hade köpt loss 
från Electrolux visade sig 
vara kraftigt underprisade. 
När priserna justerades upp 
vändes förlusten till vinst på 
bara ett år. 

Därefter siktade man in sig 
på att bygga upp koncernen 
genom strategiska företags-
förvärv och utöver affärs-
området Infection Control 
komplettera med affärsom-
rådena ”medical systems” 
och ”extended care” under 
egna varumärken. Maquet 
(medical systems) tillverkar 
utrustning till operationsrum 
och system för anestesi och hjärta-kärl, medan Arjo Huntleigh 
(extended care) erbjuder lyftar, sjukvårdssängar och hygienpro-
dukter till vården. 

Med nyförvärven har Getinge lyckats skapa mervärde och nya 
affärsmöjligheter, men företaget säger sig måna om att behålla 
den jordnära attityd som 1989 präglade det nya Getinge när 
personalen kavlade upp ärmarna och alla hjälptes åt. 

— Det är roligt att besöka sjukhus i olika delar av världen och 
kunna se våra produkter överallt. Att få vakna varje morgon och > 

Strålar. Strålknivens uppfinnare Lars Leksell.
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Ägare. Carl Bennet köpte Getinge 
från Electrolux tillsammans med sin 
tidigare chef Rune Andersson.
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Fokuserat. I hjälmen på 
strålkniven fokuseras de 
179 gammastrålarna. 
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känna att vi är med och bidrar till bättre sjukvård, det gör mig 
oerhört stolt, säger Carl Bennet.

Hjärnan består av 15 miljarder nervceller varav två tredjedelar 
sitter i den omslutande hjärnbarken. Hjärnkirurgi var länge risk-
fyllt, och på 1930-talet avled hälften av patienterna. Då började 
neurokirurgen Herbert Olivecrona att behandla hjärntumörer 
på Serafimerlasarettet, och genom samarbetet med radiologen 
Erik Lysholm förbättrades diagnostiken. 

Den assisterande läkaren Lars Leksell (1907—1986) förfasades 
av att se patienter dö på operationsbordet. Han konstaterade att 
det behövdes en säkrare metod för att lokalisera djupliggande 
hjärntumörer. Därför uppfann han en stereotaktisk ram, ett tre-
dimensionellt koordinatsystem på en metallram som fixeras på 
patientens huvud. Nu kunde tumörens position anges med en 
precision ner på en halv millimeter. 

Den första operationen med stereotaktisk neurokirurgi — fort-
farande idag den vanligaste metoden — utfördes av Lars Leksell 
1949. Två år senare testade han att använda strålkirurgi genom 
metallramen, och tack vare det exakta positioneringssystemet 
kunde gammastrålen riktas direkt mot målet utan att skada 
omkringliggande vävnad. Idén till strålkniven var född. 

SONEN TAR HAND OM AFFÄRERNA
Lars Leksell fortsatte oförtrutet arbetet med att vidare-
utveckla strålkniven under 1950- och 1960-talen. Tack vare 
forskningsanslag kunde den första prototypen presenteras på 
Sophiahemmet 1968. Nästa prototyp installerades på Karolinska 
Universitetssjukhuset 1974. 

Det här blev uppsvinget för Elekta Instrument AB, det utveck-
lingsbolag som grundades 1972 av sonen Laurent Leksell (f. 1952) 
för att finansiera den fortsatta forskningen och skydda de immate-
riella rättigheterna för strålkniven. Lars Leksell var inte intresserad 
av företagande, så sonen blev vd på deltid medan han studerade 
på Handelshögskolan.  

Det Lars Leksell och hans kollegor ville forska vidare kring var 
om det gick att använda gammastrålar som kirurgiskt instrument 
mot funktionella sjukdomar som Parkinson och epilepsi. Men 
den sortens tillstånd är svårdiagnosticerade, och utan en tydlig 
målbild var inte högprecisionsstrålning rätt metod.

Den första kommersiella versionen av Leksell Gamma Knife 
installerades 1986 på Pittsburgh University i USA. Samma år 
avled Lars Leksell oväntat under en utlandsresa. Laurent Leksell 
fattade beslutet att bredda Elektas produktområden och bygga 
upp distributionen internationellt. Företaget börsnoterades 
1994, och tre år senare köpte man divisionen Radiation Therapy 
från Philips. 

— Förvärvet gjorde att vi kom in på onkologi, som idag är vår 
kärnaffär, och kunde komplettera vårt sortiment med utrustning 
för cancervård i andra delar av kroppen, säger Laurent Leksell.   

FORTSAT T K AMP MOT ÖK ANDE CANCER
Genom allt tidigare upptäckt och med bättre behandlings-
metoder blir allt f ler typer av cancer idag en kronisk sjukdom 
som patienten kan leva med under lång tid. Men ofta krävs 

långsiktig uppföljning och behandlingar av de metastaser 
som kan uppstå. 

Samtidigt som cancervården gör stora framsteg, ökar antalet 
cancerfall i världen med 3—4 procent per år. Forskning har visat 
att strålterapi är den mest effektiva behandlingsmetoden för 
minst 50 procent av all sorts cancer. Men idag får endast hälften 
så många cancerpatienter strålbehandling.  

— Det spännande med Elekta är att vi verkligen kan göra nytta 
i kampen mot världens mest komplicerade sjukdom. Det gör 
arbetet meningsfyllt och det är lätt att känna sig passionerad, 
säger Laurent Leksell. 

Idag bedrivs en tredjedel av verksamheten i tillväxtländer, och 
Elekta hjälper även till med att bygga upp deras cancervård från 
grunden. Av omsättningen går årligen 12 procent till forskning 
och utveckling.

STADIG TILLVÄXT FÖR TEKNIK I VÅRDEN
Sjukvården är en konjunkturokänslig marknad, och med ökat 
ekonomiskt välstånd ökar satsningarna i allt fler länder. Sverige 
har sedan länge ett gott rykte, och genom långsiktighet, kloka 
företagsförvärv och lyhördhet inför den globala medicinska 
utvecklingen har Stille, Getinge och Elekta lyckats växa. 

Samtidigt som bolagen tidigt har satsat på utlandet har de 
stannat kvar i svensk ägo. 

Passionen för att rädda liv har man gemensamt. Albert Stille, 
Olander Larsson och Lars Leksell kan känna sig stolta.• 
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TAKTFULLT. Kärlek, goda entreprenörer, lagarbete och genialitet är några  
ingredienser i en svensk innovation som fortsätter ticka och rädda livet på flera 

miljoner människor. Varje år implanteras 600 000 pacemakrar i världen. 
TEX T M ARIE DAHLBERG

Pacemakern
FICK FART AV DÅLIGT OSTRON

M E D I C I N

D et räckte med ett enda ostron. Just det Arne 
Larsson åt en kväll 1955 visade sig vara hepatit-
smittat och blev så när hans död. Han fick diag-
nosen Stokes-Adams syndrom, ”medvetslöshet 
som uppträder anfallsvis hos hjärtsjuka med 
långsam hjärtverksamhet”. 

Tre år senare är Arne döende och prognosen är nattsvart. Han 
knåpar till och med ihop ett testamente från sjuksängen. 

Det kunde ha blivit Arne Larssons sista kapitel om inte hans 
fru hade fixat håret. Else-Marie Larsson hade nämligen hos 
hårfrisörskan läst om ett par svenska forskare som var i färd med 
att utveckla en liten maskin som kunde ge henne Arne tillbaka.  
De två forskarna hette Rune Elmqvist och Åke Senning. 

Uppfinnaren Rune Elmqvist (1906—1996) är en intressant man. 
Han ville egentligen bli ingenjör, men eftersom det inte fanns 
någon teknisk utbildning i Lund valde han i stället medicin och att 
bli läkare. Skälen till att han inte sökte sig till KTH eller Chalmers 
är höljda i dunkel. 

Den enda dokumenterade läkartjänst han sedan hade var som 

skeppsläkare på en av Johnsonrederiets kryssningsfartyg under 
sin egen tre månader långa bröllopsresa. Som sådan lyckades han 
åtminstone lappa ihop sin nyblivna fru sedan hon brutit armen.

Under sin barndom byggde Rune radioapparater som han sålde 
för att få ihop fickpengar. Under sitt första studieår på läkarlinjen 
konstruerade han en rörpotentiometer, en elektronisk Ph-mätare 
byggd av radiorör. Samtidigt vaknade intresset för EKG-mätningar, 
och redan 1931 konstruerade han den första trekanaliga elektro-
kardiografen. EKG-skrivaren blev Runes första patent. 

Rune Elmqvist hade ingen teknisk utbildning, och själv ansåg 
han att Minografen — ”den kissande skrivaren” — var hans absolut 
bästa uppfinning. Skrivaren användes för EKG-apparater och 
arbetade med betydligt högre hastighet än de andra typer av 
skrivare som fanns för ändamålet. Under hela sin karriär arbetade 
Elmqvist under mottot att ”man ska ta vad man gör på allvar, 
men aldrig sig själv”.

I den teknikintresserade hjärtkirurgen Åke Senning (1915—2000) 
fann Rune Elmqvist en perfekt partner. Efter att ha hittat varandra 
i sjukhusets korridorer i början på 1950-talet utvecklade de en > 
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Premiärlejon. Står 
gör Rune Elmqvist och 
Åke Senning, sitter gör 
Arne Larsson, världens 
första patient med en 
inopererad pacemaker. 

FO
TO

 S
T 

JU
D

E 
M

ED
IC

AL
S 

H
IS

TO
RI

SK
A 

AR
KI

V 
H

O
S 

C
EN

TR
U

M
 F

Ö
R 

N
ÄR

IN
G

SL
IV

SH
IS

TO
RI

A



F Ö R E T A G S H I S T O R I A  /  0 3  /  1 614

defibrillator tillsammans. Troligtvis var det under arbetet med 
den de började diskutera möjligheten att utveckla en apparat som 
skulle kunna opereras in i kroppen och med hjälp av elektriska 
signaler påverka hjärtrytmen i rätt riktning. Åke såg behoven 
och Rune konstruerade.

ARNE L ARSSONS ENVISA MAK A
Det var denna apparat som sedermera blev pacemakern — ”takt-
hållaren” — som Else-Marie Larsson hade läst om. Hon hörde av 
sig till doktor Senning men fick kalla handen: manicken hade 
bara testats på djur, det vore ansvarslöst att redan operera in 
den på en människa. 

Men hon gav inte upp, utan tjatade och bönade. 
Och hon vann. Åke lovade att göra ett försök, utan att vare 

sig ha någon färdig pacemaker eller ett godkännande från 
Medicinalstyrelsen. Därmed var det ett mycket riskfyllt beslut. 

Rune Elmqvist blev tvungen att under mycket hård tidspress ta 
fram en fungerande apparat som kunde avge 70 pulser per minut 
med minimal energiförbrukning. Det visade sig vara omöjligt 
med de germaniumtransistorer som var tillgängliga då. Hade 
han bara tillgång till de där nyuppfunna kiseltransistorerna som 
skulle möjliggöra konstruktionen av en pulsgenerator som enbart 
förbrukade 60 miljondels watt, så … 

Det lyckades, Rune Elmqvist hittade kiseltransistorer med 
tillräcklig kapacitet. I en radioaffär kunde han köpa det sista som 
saknades, nickel-kadmiumbatterier. Han gjöt ihop elektroniken 
i en skokrämsburk av märket British Kiwi.  

Operationen av Arne blev en mycket komplex övning där hela 
bröstkorgen öppnades upp och varje elektrod syddes fast utanpå 
hjärtats vänstra kammare. Den nya banbrytande uppfinningen 
kallades” pucken” på grund av sin storlek och form, och den 
placerades under bukhuden, precis nedanför den vänstra rev-
bensbågen. Huruvida Medicinalstyrelsen kände till experimentet 
är oklart. 

Elmqvist och Senning firade kvällen på Stallmästargården med 
brakmiddag, men blev avbrutna av ett samtal från Karolinska. 
Pucken hade slutat fungera. Lyckligtvis var Elmqvist en förut-
seende person och hade tillverkat två exemplar. Det blev en ny 
stor operation. 

Den nya pucken höll i en vecka, men gick som tur var att ladda 
om. 

Men det fanns fler problem än batteritiden. Kablarna som de 
sydde fast på hjärtat var av vanlig rostfri suturtråd inträdd i ett 
polytenrör, och eftersom hjärtat slår 100 000 gånger per dygn 
böjdes tråden vid varje slag vilket gjorde tekniken mycket sårbar. 
Rune Elmqvist kontaktade LM Ericsson, vilka kunde lösa proble-
met och levererade en mjuk pacemakerkabel. Det blev början på 
ett långt samarbete.

FRÅN T VÅ TILL 20 MIL JONER
Skillnaden mellan dåtidens pacemaker och dagens modeller är 
stor. Apparaten har gått från att väga 50 gram och ha formen av 
en skokrämsburk, till en liten manick på 18 gram med batterier 
som håller i tio år. 

Den allra första pacemakern höll takten stadigt på 70 slag i minu-
ten och hade två transistorer. En modern pacemaker innehåller 
en kraftfull mikroprocessor med 20 miljoner transistorer. Den 
har förmågan att anpassa sig individuellt till den hjärtrytm som 
varje patient behöver och har även diagnostiska funktioner som 
kan kommunicera trådlöst med pacemakern och ge sjukvårds-
personalen viktig information kring patientens hjärtverksamhet. 

Och till skillnad från i pacemakerns barndom krävs idag bara en 
rutinoperation där patienten är lokalbedövad för att implantera 
pacemakern. Patienten kan åka hem efter en timme.

Sagan om pacemakern är liksom många andra stora inno-
vationer resultatet av lyckliga omständigheter, genialitet, mod 
och lagarbete. Rune Elmqvist och Arne Senning trodde aldrig 
att pacemakern skulle få något större genomslag och tog därför 
aldrig patent på sin uppfinning. Idag är den en revolution för 
hjärtsjuka världen över. •

FRÅN ELEMA TILL PACESETTER
RUNE ELMQVIST startade sin verksamhet med pacema-
ker i företaget Elema-Schönander. Det övergick senare i 
Siemens-Elema, vidare i Pacesetter och S:t Jude Medical 
när företagets pacemakerdivision förenades med det kali-
forniska företaget Pacesetter Inc. 1994. Produktionen av 
pacemakers på St Jude i Järfälla lades ner i början av 2012. 

Dagens pacemakrar väger mellan 13 och 20 gram. Den 
tillverkas av bland annat titan. Inuti pacemakern finns 
transistorer som förstärker hjärtats signaler, och vid behov 
skickar tillbaka strömimpulser till hjärtat för att det ska 
slå som det ska. Numera kan signalerna anpassas så att 
den kan justera olika slags fel i hjärtats rytm.

M E D I C I N

Generationer. Olika generationer av pacemaker. Längst upp till höger 
Rune Elmqvists originalvariant.
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KORVSKINN
blev livgivare för njursjuka

RENANDE. Medkänsla och ett livgivande korvskinn lade grunden för ett av 
1900-talets mest framgångsrika svenska företag. Men uppfinningen i all ära  

— utan tillsatsen av en entusiastisk entreprenör hade Nils Alwalls dialysmaskin 
knappast blivit en sådan lönsam affär som den blev.  

TEX T M ARIE DAHLBERG

D et är år 1946 och klockan är tre på natten. I käl-
laren på medicinkliniken i Lund är det knappast 
någon som sover. En man, 47 år, har körts in 
medvetslös med urinförgiftning och dessutom 
silikos, stendammlunga, som kompliceras av 
en lunginflammation. Njurarna har helt slutat 

fungera och patienten har drabbats av urinförgiftning. Ögonen 
är stora som bollar. 

Jourhavande kirurg har under lokalbedövning öppnat två kärl 
vid handleden och fört in glaskanyler i ven och artär. På golvet 
står en märklig pjäs som nyligen har tillverkats på sjukhusets 
verkstad. Det är en stor glasburk med en cylinder i rostfritt stål-
nät, runt burken ligger en platt slang vilket i själva verket är elva 
meter korvskinn, fjälster. När denna märkliga maskin kopplas in, 
rinner blodet från artären genom korvskinnet och tillbaka till 
den sjuka patienten, renat. Slaggprodukterna hamnar i burken, > 

Patientkontakt. 
Nils Alwall 
tillsammans med 
en dialyspatient. 
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och rent blod kan vända tillbaka till den sjuka mannen. Utbytet 
av substanser genom korvskinnet är dialys.              

Det vore intressant att få veta hur Nils Alwall (1904—1986) 
kom på idén med korvskinn. Men kanske låg det nära till hands: 
i Sverige kunde man ända in på 1930-talet fortfarande kunde 
köpa kondomer tillverkade av djurtarmar. 

Under 1900-talet gjordes många försök att hitta ett sätt för att 
rena blodet hos njursjuka. De tekniska problemen var stora och 
ingen lyckades. Holländaren Willem Johan Kolff konstruerade 
den allra första konstgjorda njuren 1943, men den användes inte 
kliniskt i någon större utsträckning. Han hade kanske inte heller 
turen att bli kompis med en riskvillig entreprenör.

DIALYSEN VÄXER FRAM UR EMPATI
Docent Nils Alwall lyckades. Och man kan fråga sig varför just 
han gör det när alla andra går bet. En förklaring kan vara Alwalls 
breda bakgrund — han var utbildad fysiolog, farmakolog och 
läkare i invärtes medicin. 

De som drabbades av njursjuka hade inte mycket att hoppas 
på. För dem fanns inget bot. Under den här tiden stod läkarna 
handfallna vid njursvikt och kunde bara ordinera sängläge, dygnet 
runt, med en kost utan äggvita, salt eller kryddor. Alla som någon 
gång varit sängliggande bara någon dag på grund av sjukdom, 
bör kunna föreställa sig patienternas tristess efter flera veckor i 
oavbrutet sängläge. Patienterna fick inte ens gå upp på toaletten. 

Nils Alwall led med sina patienter, och man vågar väl påstå att 
hans uppfinning är ett resultat av empati.

ENTREPRENÖREN GÖR ENTRÉ
Burken med korvskinn blev snart en viktig metod — den enda — att 
hjälpa patienter med njurskador. Men som alltid krävs mer än en 
genial uppfinning för att nå framgång på marknanden — till det 
krävs friska entreprenörer och riskvilligt kapital. 

I Nils Alwalls fall heter entreprenören Holger Crafoord (1908—
1982). Redan vid 31 års ålder har han blivit vd för Åkerlund & 
Rausing under epoken när Tetra Pak utvecklades. Holgers uppgift 
var att hålla alla borgenärer lugna under den finansiellt mycket 
betungande satsningen. Det lyckas, och företaget överlever en 
kritisk uppstartstid, men tacken för att Holger Crafoord hållit 
långivarna stången är i praktiken att genom listiga finansiella 
manövrer avtvinga honom hans ägarandel om 25 procent. En 
arg Holger lämnar företaget.

Crafoord har 1961 träffat Alwall på en middag hos Kulturens 
chef i Lund och fått höra om Alwalls uppfinning. Holger enga-
gerar sig direkt och satsar egna medel och tid på det riskfyllda 
projektet. År 1964 återupplivar han det vilande företaget Gambro, 
en förkortning av Gamla Brogatans Sjukvårdsaffär AB. 

SNABB EXPANSION
Utvecklingen av konstgjorda njurar för engångsbruk inleds i Lund, 
och serietillverkningen startar 1967 med dialysatorn som fick 
namnet Ad-modum-Alwall. Därefter kunde Gambro leverera de 
första engångsnjurarna och dialysatorerna i bred skala i Europa. 

Under 1970-talet växer produktionsanläggningar upp i 

Tyskland, USA, Italien och Japan. En komplett dialysatorfabrik 
för licenstillverkning byggs i dåvarande Sovjetunionen. 

Gambro blir ett extremt snabbväxande högteknologiskt 
spjutspetsföretag. Parallellt med framgångarna för dialysatorn 
utvecklas andra medicinska produkter; Holger Crafoord är lika 
intresserad av dem alla. 

År 1972 lanserades den nya generationens plattnjure helt i plast, 
Gambro Lundia. Plastkunnandet kom från Åkerlund & Rausing, 
och inspiration till formgivningen hämtades från Alfa Lavals 
plattvärmeväxlare. 

Men plötsligt finns inte Nils Alwall med längre. Han nämns inte 
ens som uppfinnare. Gambro upphör även att betala royalty till 
honom. Men Alwall tar strid för rätten till royalty, även på den 
nya engångsnjuren, och vinner. Förfarandet är ytterligare ett 
exempel på kulturkrocken mellan idealisten och industrialisten 
när hjärnan bakom innovationen blir utmanövrerad.  

GAMBRO FÖRSVANN I USA
Gambro får ut nya innovationer och behandlingar på markna-
den och äger rättigheterna till fler än 1 800 patent. Företaget 
utvecklar även teknologier för att behandla blod utanför krop-
pen, vilket används i samband med hjärtoperationer. Ett annat 
viktigt medicinskt område är blodkomponentteknologi där man 
separerar blodet i olika beståndsdelar för att sedan återanvända. 
Cancerpatienter är en stor målgrupp.

År 1976 ligger Gambro högst upp på Affärsvärldens lönsam-
hetslista med 30 procent avkastning på det arbetande kapitalet. 
Holger Crafoord avlider 1982. Gambro börsintroduceras året efter 
det och blir en av de mest övertecknade aktierna i börsens historia. 

Nils Alwall överlever Crafoord och går bort 1986, vid 82 års 
ålder. Året innan har han varit med vid invigningen av Gambros 
nya forskningslaboratorium, Alwall-laboratoriet. 

För några år sedan lämnade Gambro Sverige när Investor och 
riskkapitalbolaget EQT 2013 sålde bolaget till amerikanska Baxter 
för drygt 26 miljarder kronor. Idag har Baxter slutat använda 
varumärket Gambro.•

Symbios. Uppfinnaren och entreprenören. T.v. Nils Alwall, t.h. Holger Crafoord. 
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Livräddande. Dialysen blev räddningen 
för alla de njurpatienter som tidigare inte 
kunnat få någon bot för sina åkommor. 
Idag tillhör dialysbehandlingen ofta 
vardagen för dem som behöver den. 
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LABBRÄTT. En apotekare, ett välutrustat 
laboratorium, visioner, politisk tajming 
och långsiktig forskning är några viktiga 
ingredienser i Astras framgångssaga. 

Från skidvalla till 

TEX T M ARIE DAHLBERG
FOTO ASTRA ZENECA

Närstudie. Arbete på den biologiska 
sektionen på Astras testlabb, 1960-tal. 

MAGSÅRSSUCCÉ
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A ll tillverkning av läkemedel skedde tidigare på 
apotek, men i slutet av 1800-talet började en 
industriell tillverkning växa fram ute i Europa. 
Sveriges första läkemedelsbolag var Vitrum 
som grundades av apotekaren Gottfrid Piltz 
1877 (och köptes av Kabi 1972). Några år senare, 

1904, togs ytterligare några steg mot en industri i Sverige när apo-
tekaren Paul G. Nordström (1869—1953) i Helsingborg startade 
den verksamhet som senare flyttade till Hässleholm, blev Hässle 
och 1942 köptes av Astra.

Astras utveckling från 1913, när apotekarnas läkemedelsmo-
nopol avskaffades, handlar om f lera livsavgörande medicinska 
innovationer. En viktig person är apotekaren Adolf Rising 
(1866—1947). Han ville se en svensk motsvarighet till tyska Bayer 
med industriell tillverkning och global marknad, men fram-
gångarna dröjde. 

De första åren var det i huvudsak Paul Nordströms hjärtmedi-
cin som höll bolaget flytande. Ur produktkatalogen från 1925 
kunde man även hitta mjölkserum, ett injektionspreparat som 
framställdes ur getmjölk för att lindra ledgångsreumatism. Det 
var doktor Gerda Uddgrens get som levererade medicinen. Hon 
hade ett eget stall på fabriksområdet men kunde inte generera 
någon global expansion. En enda get.

UTL ANDSETABLERING OCH SKIDVALL A
Personen som lyckades vända skutan var Börje Gabrielsson 
(1896—1972) som var Astras vd 1927—1957 (han var också lillebror 
till Volvos ena grundare, Assar Gabrielsson). Börje klev in efter 
Astras fyra år som statsägt företag. Hans medicin för verksam-
heten var konventionell och grundade sig på hotet av konkurrenter 
från utlandet och risken för socialism. I korthet innebar hans 
recept diversifiering, utlandsetablering, egen forskning och köp 
av konkurrenter. Enkelt men effektivt.

Börje Gabrielsson var även hängiven skidåkare. År 1943 gav 
han något överraskande Astras forskare i uppdrag att ta fram en 
skidvalla. Företagets kemister och forskare på KTH räknade och 
blandade, skidkungen Martin Matsbo (1911—2002) testade. Hur 
Börje lyckades motivera sina kollegor att de skulle satsa på valla 

förblir en gåta, och det var väl knappast det han menade med 
diversifiering. Produkten, som var den första syntetiska vallan 
på marknaden, möttes med stor skepsis. Swix blå, röd och grön 
ratades av skidåkarna. Inte förrän vid OS 1948, när det svenska 
skidlandslaget sopade banan med konkurrensen med hjälp av 
nya vallan, blev det riktig fart på försäljningen. År 1974 flyttade 
vallaforskningen till Norge. Det kanske var ett misstag.

K ATASTROFALT NEUROSEDYN
En händelse som haft stor betydelse för läkemedelsforskningen 
är thalidomidkatastrofen. I Norden såldes läkemedelssubstansen 
thalidomid under varumärket Neurosedyn eller Neurodyn, och 
den såldes på licens av Astra, varför händelsen här vanligtvis 
kallas Neurosedynskandalen. 

Thalidomid var ett lätt lugnande medel som även hjälpte mot 
illamående och sömnbesvär och utvecklades av det tyska läke-
medelsföretaget Chemie Grünenthal. De sålde det i Västtyskland 
under varumärket Contergan som ett bättre alternativ till de 
barbiturater som dominerat marknaden tidigare. Contergan var 
enligt annonserna helt ofarligt, fritt från biverkningar och kunde 
till och med rekommenderas till oroliga barn. 

Chemie Grünenthal sålde under den här perioden ett ton 
Contergan i månaden i Västtyskland. 

De sällsynta fostermissbildningarna, fokomeli (av grekiska säl 
och lem), drabbade barn runt om i världen mellan åren 1959 och 
1961 när gravida tagit det lugnande medlet. Barnen i USA klarade 
sig eftersom Astra inte lyckats få till stånd någon licenstillverkning 
där sedan forskningschefen Aldo Truant underkänt Grünenthals 
vetenskapliga dokumentation. 

FLER TESTER, UTÖK ADE STUDIER
När den första varningen om att allt inte stod rätt till kom från 
Tyskland den 16 november 1961, var katastrofen redan ett faktum. 
En månad senare drog Astra in preparatet. När man samma 
år kunde överblicka den globala katastrofen bedömdes över 
10 000 barn i världen, varav knappt 200 i Sverige, ha fötts med 
de speciella läkemedelsskadorna. Ungefär hälften av barnen dog.

Vad hände sen? Vid sidan om skadestånd till de drabbade > 
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 valde Astra att införa högre krav på mer omfattande djurförsök, 
utökade vetenskapliga studier i den kliniska prövningen och 
genom internationellt samarbete även systematisk registrering 
och rapportering av biverkningar, något som inte funnits tidigare. 
Astra inrättade även ett eget toxikologiskt laboratorium, ett labb 
som lär ha haft en avgörande betydelse för utvecklingsarbetet 
kring exempelvis Losec, Pulmicort, Rhinocort och Plendil. 

VILDA KEMISTER BEDÖVAR
Jakten på det perfekta bedövningsmedlet startade redan 1860. 
Då renframställdes kokain. Nackdelen med lokalbedövningsmed-
let var dess beroendeframkallande verkan. Kirurgen William 
Halsted, han som la historiens första perifera nervblockad med 
kokain, blev narkoman. Sigmund Freud använde även pulvret 
som avvänjningskur för morfinister.

Kemisten Nils Löfgren (1913—1967) och kemistudenten Bengt 
Lundqvist (1922—1953) hittade varandra i början av 1940-talet 
och började hej vilt testa olika synteser på varandra. Lundqvist 

lär ha lagt en spinalbedövning på sig själv med hjälp av en spegel. 
De vilda kemisterna lyckades till slut syntetisera fram substan-

sen lidokain. De erbjöd Pharmacia och Leo rättigheterna, men de 
tackade nej. Det påstås att företagen inte kände förtroende för 
de vilda kemisterna och inte heller kunde se potentialen i deras 
bedövningsmedel. 

Astra kanske var intresserade? På tåget dit kommer Nils och 
Bengt på att de glömt testa preparatet som tandbedövningsme-
del, och enligt rykten gick en av dem in på tågets WC och gjorde 
en provinjektion i sin egen munhåla med gott resultat. Astra 
nappade på de vilda kemisternas bedövningsmedel och skrev 
ett kontrakt som innebar fyra procent i avkastning under 17 år. 
De döpte medlet till Xylocain.

TRE LYCKOK AST GAV VIND I SEGLEN
Tre mycket oväntade kanaler bidrog till den globala dundersuccén. 
En skänk från ovan blev det när påve Pius XII år 1954 drabbades 
av svår hicka. Astra skickade ner några askar av det nya medlet 

Kemicowboys. Xylocainets uppfinnare Nils Löfgren och Bengt Lundqvist testade olika bedövningsmedel på sig själva och varandra. 
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Xylocain Viskös, som gav god anestesi på rätt ställe och hickan 
upphörde. Ett personligt tackbrev från påven sätter extra knorr 
på historien. 

Nästa person som hjälpte till med marknadsföringen är presi-
dent Eisenhower när en amerikansk hjärtläkare hade upptäckt 
att Xylocain kunde normalisera hjärtarytmier, vilket var just 
presidentens åkomma. Läkemedlets verkan inom kardiologi 
spred sig som en löpeld över världen.

Men allra störst nytta för global expansion gjorde en artikel i 
Reader’s Digest med rubriken ”De var sina egna försökskaniner” 
som publicerades i samtliga upplagor över hela världen år 1955.  

22 ÅRS FORSKNING OCH EXCELLENT LAGARBETE
Losec är världens mest sålda läkemedel, totalt sett, och ligger 
bakom över 200 miljoner behandlingar av patienter världen 
över. Hur kom det sig att den lilla apoteksagenturen Hässle blev 
en betydelsefull spelare?

Det är tidigt 1950-tal. På Grand Hotel i Lund äter fysiologen 
Björn Folkow (1921—2012), som nyligen flyttat från Lund till med-
icinska fakulteten vid Göteborgs universitet, middag tillsammans 
med några bekanta från Hässle. Enligt legenden blir det en ganska 
blöt tillställning. Kvällen resulterar i att samarbetet mellan uni-
versitetsforskningen och Hässle gror. In på arenan kliver Hässles 
utvecklingschef, apotekaren Ivan Östholm (1918—2010), samt 
farmakologen Arvid Carlsson (f. 1923), kardiologen Lars Werkö 
(1918—2009) och flera andra. Några av de viktigaste medarbetarna 
blir Sven-Erik Sjöstrand och Ulf Junggren, vilka också står på 
patentet. 

På en konferens om magsårssjukdomar 1966 stiger även  
Lars Olbe (1931—2008) in på Hässlescenen. Han är känd som 
kirurgen som avskaffade magsårskirurgi och var den som envist 
försvarade forskningen kring en magsårsmedicin under alla år 
när Astras ledning gång efter annan försökte lägga ner projektet. 

Det kan uppfattas som en paradox när en kirurg mer eller 
mindre rationaliserar bort sin egen verksamhet i utbyte mot att 
patienten i stället tar en medicin. Och väl i mål var det fortfarande 
inte alla inom koncernen som var med på tåget. 

PARADIGMSKIFTE
Framtagandet av substansen omeprazol, senare Losec, tog  
22 års lagarbete mellan Astra och forskarna på medicinska fakulte-
ten och Sahlgrenska. Medicinen blev en kommersiell dundersuccé 
och innebar ett paradigmskifte. Forskarna hade upptäckt att 
omeprazol bara reagerar med en enda celltyp, nämligen magsäck-
ens syraproducerande parietalceller. Väl där söker de sig till ett 
enzym som bara finns i parietalcellerna och tar bort magsyran 
så att såren läker. 

Losec lanserades 1988. Några år senare stod preparatet för  
45 procent av dåvarande Astrakoncernens hela omsättning. Från 
början av 1990-talet är det Losec som används för behandling 
av magsår.•
n Mycket av uppgifterna i denna artikel är hämtade ur Sven Sundlings bok 
om Astra åren 1913–1999, Per Aspera ad Astra, vilken rekommenderas för alla 
som vill djupdyka i företagets historia.

Framgångsrik. Bedövningsmedlet Xylocain blev snabbt en kassako för 
Astra. Medlet används fortfarande av bland andra tandläkare. 



JÄVRE 
TURISTSTATION
N 65° 8’ 31.8” E 21° 30’ 19.0”

Återupplivat. Idag används turiststationen 
återigen som turistfrestelse.
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Om du kör norrut på E4:an från Skellefteå pas-
serar du orter som Kåge, Byske, Åbyn. Just 
när du har passerat gränsen till Norrbottens 
län gör vägen en lång sväng åt vänster, och 
när du kommer ur den ser du på vänster 
sida av vägen en märklig byggnad. Det är 

Jävre Turiststation, en arkitektoniskt särpräglad betongkon-
struktion med markerade geometriska former och med ett så 
kallat rätblock, vilket närmast kan liknas vid en mycket stor 
tegelsten, vilande på den öppna valvbågen av armerad betong.  

I början och i mitten av 60-talet byggdes turistnäringen 
upp i Norrbotten. Jävre Turiststation var en viktig del av den 
satsningen och byggdes år 1966 av Norrbottens Trafikförbund 
med ekonomiskt stöd från Piteå Kommun och med arbetsmark-
nadsmedel. Arkitekten Gunnar Lehtipalo (1930—1979) avsåg 
från början bygga en vägbro med mat och service liknande de 
vägbrobyggnader som började förekomma i början av 60-talet 
över autostradorna i Europa. Detta godkändes dock inte av 
Vägverket, och i stället fick det bli en byggnad bredvid vägen.

T U R I S T S TAT I O N E N  I N V I G D E S  1967 och var då Sveriges 
första moderna turiststation för bilister. Här skulle turisterna 
få information, handla souvenirer och njuta av utsikten genom 
det stora panoramafönstret mot Jävreviken. Idén var att anlägg-
ningen skulle bli ”Porten till Norrbotten”, en modern turistin-
formationsanläggning strategiskt placerad vid kustvägen upp 
mot Norrbotten. 

I samband med högertrafikomläggningen år 1967 blev pla-
ceringen inte längre så strategisk. Anläggningen hamnade 
på fel sida av E4:an. Turiststationen förlorade ett stort antal 
besökare när den naturliga infartsvägen försvann. De flesta av 
de bilburna turisterna, vilka turistanläggningen i första hand 
riktade sig till, for förbi.

E F T E R  E LVA  Å R  lades den kommunala turistservicen ner. 
De kommande åren tjänstgjorde byggnaden som bland annat 
mattväveri med försäljning och som bostad. Efter 20 år av förfall 
och ägarbyten stod Piteå Kommun åter som fastighetsägare 
år 1999, och ett beslut om rivning togs för andra gången. Men 
kommuninvånarna ville annorlunda och protesterade. Piteå-
Tidningen anordnade en omröstning bland läsarna, vilken 
visade att en majoritet ville bevara byggnaden. Norrbottens 
Museum väckte frågan om byggnadsminnesförklaring av den 
en gång så uppmärksammade och tidstypiska turiststationen. 

Nu började ett omfattande restaureringsarbete där turist-
stationen återgavs sitt ursprungliga utseende med bland annat 
fasadens färgsättning i gråblå och beiga nyanser. Idag är sta-
tionen bland annat hem åt en nostalgifrakallande utställning 
om bilismen på 60-talet. 

Under högtidliga former återinvigdes Jävre Turiststation i 
juni 2003 då även byggnaden förklarades som byggnadsminne. 

Åter hade Jävre under sommarperioden en turiststation som 
är porten till Västerbotten och Norrbotten.•
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Höst. Henry Dunker på sitt 
kontor 1960. Han är 90 år 
gammal på bilden.
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GUMMIKUNG  
MED HÅRDA NYPOR
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På den så kallade donationskyrkogården i 
Helsingborg, belägen strax öster om Gamla 
Kyrkogården, vilar sedan 1962 en av Sveriges främ-
sta entreprenörer genom tiderna, idag nästan helt 
bortglömd. Vi talar om Henry Dunker, ”gummi-
kungen”, som 1905 tillsammans med grosshand-

lare Johan Kock (1866—1945) bildade Trelleborgs Gummifabriks 
AB. Det var Dunker som höll i taktpinnen och som blev vd och 
majoritetsägare. Han skulle även komma att bli huvudägare i 
Helsingborgs Gummifabrik, sedermera Tretorn, och i grunden 
omstrukturera den svenska gummiindustrin. Och Trelleborg 
blev ett succéföretag.  

I graven ligger också Henrys älskade hustru Gerda Dunker 
som gick bort redan 1936, endast 57 år gammal. Henry Dunker 
var änkeman i 26 år, och förlusten av hustrun förmörkade hans 
ålderdom. Paret fick aldrig några barn, vilket givetvis bidrog till 
sorgen. Gerda var solen i Henry Dunkers liv — hon var en öppnare 
person än maken, varm och generös och samtidigt handlings-
kraftig. När hon försvann ändrades allt, det blev i stort sett slut 
på det stora sällskapslivet och de glada festerna.

Det blev alltså ingen dynasti Dunker. Namnet Dunker förknippas 
idag i stället med generösa donationer. Helsingborgs Stadsteater, 
Helsingborgs konserthus, Kulturmagasinet och Grafiska Museet 
på Fredriksdal, en ny läktare på fotbollsarenan Olympia och 
det storslagna projektet Dunkers kulturhus har helt eller del-
vis bekostats med pengar från Dunkerfonderna. Och nu senast 
Helsingborg Arena. Henry Dunker (1870—1962) var definitivt en 
av Sveriges stora donatorer. 

BLEV SVERIGES RIK ASTE
Trelleborgs Gummifabrik, idag Trelleborg AB, kom att bli Henry 
Dunkers guldko. När han gick bort 1962, 92 år gammal, bedöm-
des han vara Sveriges förmögnaste person. Bouppteckningen 

slutade på cirka 60 miljoner 
kronor (varav ungefär hälften 
gick bort i arvsskatt!). Största 
posten var aktier, men en för-
bluffande stor post var bank-
tillgodohavanden.

Bouppteck nin gen och 
Henry Dunkers testamente 
är intressant läsning. Att han 
var en man med starka åsikter 
framgår av att han i testamen-
tet skriver att när han avlidit 
skall tillkallad läkare omedel-
bart öppna hans pulsådror … 
Oklart varför.

Han gav också order till > 

TEX T STELL AN BJÖRK

SLITVARG. Med slit, charm och hänsynslöshet lade Henry Dunker grunden till 
den skånska gummiindustrin. Under förra seklets första decennier byggde 
han upp både Trelleborg, Tretorn och en jättelik privat förmögenhet. Trots 
det känner få till Dunker. Kanske för att det aldrig blev några arvingar. 

Hustrun. Gerda Dunker 1920. När hon 
dog 1936 blev det slutet på sällskapsliv 
och fester. 

Karaktäristiskt. Henry Dunker som oftast i rock och plommonstop, här 
tillsammans med fabrikspersonal på 1890-talet.. 
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Ursprung. Som 21-åring utsågs Henry 
Dunker till ansvarig för bygget av 
Helsingborgs gummifabrik, där han 
senare blev vd och disponent. 

eftervärlden att all hans efterlämnade privata korrespondens 
skulle förstöras. 

De sista åren av sitt liv funderade Henry Dunker mycket på hur 
han skulle hantera den förmögenhet han skulle lämna efter sig. 
Han oroade sig för skattekonsekvenser, tänkbara tvister och andra 
faror. Hösten 1958 ville han att dåvarande vd Åke Ståhlbrandt 
(1914—1991) skulle förvärva majoriteten i Trelleborg tillsammans 
med amerikanska gummijätten B F Goodrich. Det var ett seriöst 
förslag, men det stupade snabbt på att Ståhlbrandt inte kunde 
resa ett sådant kapital. 

— Men han skulle säkerligen ha gjort det om det varit möjligt, 
säger Carl Aspegren, som har varit bolagsjurist i Trelleborg och 
informationschef och som efter sin pensionering ägnat en stor 
del av sin tid åt forskning om Henry Dunker och Dunkerimperiet.

Förbluffande få känner till Henry Dunker trots att han var en 
av Sveriges mest färgstarka och originella företagsledare och 
entreprenörer genom tiderna. Han var kortväxt men utstrålade 
stor kraft och karisma. Fångad på bild har Gummikungen, som 
han ofta kallades, vanligen plommonstop, lång brun ulster och 
en alltmer markerad kulmage. 

Henry Dunker föddes 1870 i Esbjerg, Danmark, som äldst av nio 
syskon. År 1872 flyttade familjen till Helsingborg. Henry inledde 
läroverksstudier, men han trivdes inte i skolan och tvingades gå 
om tre av fyra klasser. Det blev ingen studentexamen.

Han visade sig trivas bättre med praktiskt arbete. År 1891, tjugo-
ett år gammal, utsågs han till att leda byggandet av Helsingborgs 
Gummifabrik som fadern Johan Dunker varit med och grundat 

året före. År 1894 utnämndes Henry Dunker till disponent och 
vd för Helsingborgsföretaget. 

Drygt tio år senare, 1905, var Henry Dunker med och grundade 
Trelleborgs Gummifabrik och blev huvudägare i det företaget. 
Han kom i och med det att styra över två av de viktigaste gum-
mifabrikerna i Sverige, Helsingborg och Trelleborg. 

Men visionären Henry Dunker var inte nöjd med det. Han 
inledde ett långsiktigt arbete för att samordna alla de största 
gummifabrikerna i landet, detta för att dämpa den mördande 
inhemska konkurrensen, uppnå någon form av prissamarbete 
och skapa samordningsvinster. Vilket han också till slut lyckades 
med — men det kom att ta åtskilliga år att få bitarna på plats. 

Det närmaste målet var att bli huvudägare i Helsingborgs 
Gummifabrik, och det lyckades han med 1910. Bland annat med 
hjälp av ett sinnrikt ”ask-i-ask-ägande”. Med en begränsad kapi-
talinsats fick han till slut majoriteten i bolaget. Dunker hade 
bristfällig utbildning, men han var intelligent och snabbtänkt och 
satte sig snabbt in även i komplicerade ekonomiska sammanhang. 

BILDÄCK OCH GYMPADOJOR
Ett led i omstruktureringen av gummiindustrin i Sverige blev 
att göra en produktuppdelning mellan fabrikerna i Trelleborg 
och Helsingborg. Helsingborg skulle huvudsakligen syssla med 
fotbeklädnader av gummi, då först och främst galoscher som var 
den tidens stora geniala gummiprodukt. Annan tillverkning av 
gummiprodukter förlades till Trelleborg. 

Basen i Trelleborgsfabriken blev till en början däck och  
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tekniska gummivaror, från 1910 även gummikappor som blev en 
stor produkt, medan Helsingborgsfabriken förutom galoscher 
kom att göra stövlar, gymnastikskor, tennisskor, gummihandskar, 
bollar med mera, alltså i huvudsak konsumentprodukter. De som 
har några år på nacken minns de blå gymnastikskorna som alla 
ungdomar hade när det begav sig. 

LEVDE FÖR SIT T FÖRETAG
Det krävdes några års enormt slit innan Dunker och hans tekniske 
chef Julius Gerkan började få ordning på Helsingborgsfabriken. 
Henry Dunker arbetade själv med produktionen de dagar han 
inte reste omkring och sålde galoscher. Ett tufft jobb med mycket 
festande på kvällarna med återförsäljare och kunder. Det fanns 
inga pengar att anställa egna säljare.

”Ibland gick jag direkt från hotellet till fabriksvakten och fick 
ingen sömn den natten. Men jag var ung och stark och levde för 
mitt företag”, har han berättat. 

Men han klagade i ett brev att det var illa ställt med finanserna. 
”Jag är fattig som en kyrkråtta” skrev drygt 30-årige Henry Dunker. 

Man kan tycka att alla problem, med stora svårigheter med galo-
schtillverkningen och försäljningen, skulle ha fyllt Henry Dunkers 
tid helt, men icke. Han visade på en otrolig entreprenörsanda och 
ett outtröttligt mångsyssleri. Drivfjädern var att tjäna pengar, i 
första hand för att kunna bli huvudägare i Helsingborgsfabriken. 
Han testade en rad idéer — ett järnvägsprojekt, en apparat för 
tillverkning av acetylen, ett nytt ångbåtsbolag, en ny sorts gum-
mimassa, ”konstsandsten”, med mera, med mera. Men inget gav 
några synbara resultat.

Behovet av kapital ledde också till ett intresse för spel, ett 
intresse som kom att sitta i hela livet. Dunker spelade i ett danskt 
lotterispel och även i tyska klasslotterier. Det blev dock inga 
större vinster. Men spelintresset kom alltså att sitta i, och Henry 
Dunker skaffade så småningom en egen roulette som han för-
varade i källaren på sin magnifika villa och gärna tog fram efter 
bättre middagar. Och det spelades högt. Dunker umgicks ju i 
förmögna kretsar. 

Mångsyssleriet upphörde så småningom och Dunker kon-
centrerade sig mer och mer på gummit. Och fortsatte att skapa 
kontakter. En av förklaringarna till Dunkers framgångar var hans 
förmåga att bygga nätverk. Han innehade genom åren ett 40-tal 
styrelseuppdrag i företag och organisationer, i flera av dem som 
ordförande. Han hade också en rad kommunalpolitiska uppdrag 
— sammanlagt sexton sådana. 

Men det viktigaste vid sidan om gummifabrikerna var styrel-
seposten i Skandinaviska Banken, han var ledamot i centralsty-
relsen i Stockholm i tjugoåtta år. Samtidigt som han var verksam 
som styrelseledamot i Skandbankens styrelse var han dessutom 
styrelseledamot i sparbanken i Helsingborg. Så kunde man göra 
på den tiden.

Henry Dunker började nu bli ett tungt namn i svenskt näringsliv.
Han hade byggt upp sin enorma förmögenhet genom kunskap, 

målmedvetenhet, intrigerande, oförsonlighet, hårdhet, ränksmi-
dande, charm och hänsynslöshet.

”Vördad och hatad. Med många namn, från ängel till djävul.” Så 

beskrivs Henry Dunker på ett ställe i Trelleborg AB:s jubileums-
bok från 2005, De första 100 åren. Han var verkligen fruktad. När 
det ryktades att han var på 
ingång på kontoret spred 
sig skräcken, och många 
gjorde sig ärenden för att 
slippa vara på plats när 
Dunker kom. 

HÄNSYNSLÖS
Han kunde vara totalt hän-
synslös och skälla ut med-
arbetare efter alla konstens 
regler i deras arbetskamra-
ters närvaro.

Han gick särskilt hårt åt 
tjänstemännen som han 
tyckte var mer eller mindre 
onödiga. Däremot var han 
mer respektfull gentemot 
arbetarna. Han visste ju 
att de inte hade det så lätt 
med magra löner och ofta 
mycket dålig arbets-
miljö (det var det 
mer eller > 

Framgång. Reklam för Tretorn, 1930-tal.



Tidsenligt. Reklamväggalmanackor från Trelleborg. Kombinationen 
lättklädda kvinnor och bildäck känns förstås självklar ...  
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mindre överallt i industrin på Henry Dunkers tid). Allra högst 
skattade han arbetsledarna, som han kallade sina korpraler.

Han var en hård ledare, men också en föregångsman när det 
gällde sociala insatser. Han ordnade tidigt med ”barnkrubbor” 
för de anställdas barn, föregångare till våra tiders dagis.

Dunker kunde också vara ytterst charmig och personligt 
omtänksam. Med en oerhörd arbetskapacitet och beslutskraft. 
En ”dubbelnatur” som många superentreprenörer, nära till både 
välvilja och raseriutbrott.

LÖNSAMHETEN ÖK AR
Så småningom fick Trelleborgs Gummifabrik och Helsingborgs 
Gummifabrik fastare mark under fötterna, och båda företagen 
började visa goda resultat, speciellt Trelleborg. Även under de 
två världskrigen. Det blev visserligen problem med råvaran, 
men samtidigt öppnade sig en strålande marknad, försvaret. 
Exempelvis skulle hela svenska armén bli en armé på cykel.

 — Trelleborg blev också duktiga på att göra förmånliga kalkyler 
som gav mycket goda inkomster, säger Carl Aspegren.

Och 1927 uppnådde Henry Dunker till slut sitt mål — att 
samla de viktigaste galoschfabrikerna under en hatt, Förenade 
Gummifabrikernas AB, med sig själv som vd.

Helsingborgs Gummifabrik bytte så småningom namn till 
Tretorn. Trelleborg och Tretorn fick gemensam styrelse och 

gemensam vd. Trelleborg omvandlade Tretorns gamla fabrik 
i Hamburg till en modern industrigummifabrik. Hösten 1964 
introducerades Trelleborgs B-aktie på börsen.

Gummiföretaget Trelleborg utvecklades under 1950- och 
60-talen till ett verkligt tillväxtföretag, bland annat tack vare 
bilismens genombrott.

Henry Dunker slapp uppleva det betydligt jobbigare 1970-talet > 

MER OM DUNKER
MER LÄSNING OM Henry Dunker, Trelleborg och 
Tretorn finns i två böcker av Carl Aspegren och Agneta 
Ulfsäter-Troell, Despot och charmör som kom ut 2002 
och De första 100 åren som kom ut 2005, samma år som 
Trelleborg AB fyllde 100. 

Böckerna bygger i hög grad på den forskning om 
Trelleborg och Henry Dunker som Carl Aspegren, tidi-
gare bolagsjurist på Trelleborg, bedrivit under flera år 
efter sin pensionering.

Trelleborgs och Tretorns arkiv förvaras av Skånes 
Näringslivsarkiv i Helsingborg. 

Fraktklart. Spikning av lådor till galoscher 1916.
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DETTA ÄR DUNKERINTRESSENA
Dunkerintressena är det samlande namnet på de fonder och 
stiftelser Henry Dunker grundade och till vilka han testamen-
terade det mesta av sin förmögenhet, framför allt ägandet i sitt 
gummiimperium. Dunkerintressena äger samtliga röststarka 
A-aktier i Trelleborg och har därmed cirka 54 procent av rösterna 
och cirka 10 procent av kapitalet. Trelleborgs totala börsvärde 
är runt 45 miljarder, och Dunkerintressena äger alltså aktier i 
bolaget till ett värde av mellan fyra och fem miljarder kronor.
Dessutom hade Henry Dunker byggt upp en portfölj av aktier i 
en rad börsbolag som idag är värd närmare en miljard kronor. 

Dunkerintressena består huvudsakligen av två stiftelser, Henry 
och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 (”Donationsfonden”) och 
Henry och Gerda Dunkers stiftelse (”Stiftelsen”). Huvuduppgiften 
är att följa och utveckla Trelleborg AB , den viktigaste tillgången. 
Dunkerintressena administreras av en styrelse med sex ledamö-
ter, varav två också sitter i Trelleborgs styrelse, för närvarande 
Hans Björck och Claes Lindqvist. Bland övriga ledamöter i 
Dunkerintressenas styrelse märks Anders Dahlvig, tidigare 
koncernchef i Ikea. 

Som största aktieägare i Trelleborg är Dunkerintressena även 
representerade i Trelleborgsstyrelsens finansutskott, ersättnings-
kommitté och valberedning.   

— Tidigare var styrelsen ganska passiv och bestod främst av 
gamla affärsbekanta, men idag är det en mycket komptent sam-
ling, säger Carl Aspegren som forskar i Trelleborgs och Henry 
Dunkers historia.

Totalt har Dunkerintressena de senaste fem åren fått 417 miljo-
ner kronor i utdelning från Trelleborg och använt 288 miljoner. 
Så här används pengarna:

SÅ ANVÄNDS DONATIONSFONDENS MEDEL 
Sedan en del av årets nettoavkastning lagts till kapitalet 
används den resterande delen av Helsingborgs stad till, som 

det heter i testamentet, ”ett för helsingborgarna gagneligt, 
självständigt ändamål”. Det ankommer på Helsingborgs stad 
att tolka detta och att förvalta kapitalet på bästa sätt enligt 
testatorns vilja.

En del av Donationsfondens avkastning går också till Henry 
och Gerda Dunkers syskon, syskonbarn och deras barn, dock 
inte mer än i högst tre generationer. Därefter tillfaller även denna 
del av avkastningen Helsingborgs stad. Man är nu inne på tredje 
generationen.

SÅ ANVÄNDS STIFTELSENS MEDEL 
Avkastningen i Stiftelsen går i sin helhet till drift av det dun-
kerska sjukhemmet, inrymt i en tillbyggnad till Henry Dunkers 
tidigare magnifika privatbostad i Helsingborg, Villa Hevea. Själva  
villan rymmer idag delar av den kommunala förvaltningen i 
Helsingborg.•

Ståndsmässig. Henry Dunkers Villa Hevea används idag av Helsingborgs 
kommun.

med oljekriser och lågkonjunkturer. Och en växande import från 
låglöneländer som till slut knäckte Tretorn som främst sysslade 
med konsumentprodukter. Företaget Tretorn lades ned men 
varumärket Tretorn behölls. Men 2001 såldes det till tyska Puma. 
Som 2015 sålde det vidare till amerikanska varumärkesföretaget 
Authentic Brands Group. 

Trelleborg med sin tyngdpunkt på industriprodukter överlevde 
och har blivit ytterst framgångsrikt. ”Trelle” som företaget kallas 
i börskretsar har levererat mycket god avkastning till sina aktieä-
gare. B-aktien har i genomsnitt haft en totalavkastning de senaste 
fem åren på cirka 25 procent per år, mot 11 procent i genomsnitt 
för Nasdaq Stockholm, inklusive utdelningar.

Gummikungen själv hade nog varit nöjd med den utveck-
lingen.•
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Säljande. Reklambild 
för luftmadrassen 
”Tricolor” 1956.
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Klämmigt. Påsklämman 
Twixit har sålts i fler än  
1 miljard exemplar över 
hela världen.
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D et är ur de vardagliga problemen och förtretlig-
heterna som smarta, finurliga, funktionella och 
innovativa prylar ser dagens ljus och som kan 
förenkla vår vardag.

En sådan till synes oansenlig pryl är pås-
klämman Twixit.

I mitten på 1980-talet stiftade Tom Lindén (f. 1940), ägare till 
företaget Lindén International i Värnamo, bekantskap med en 
klämma avsedd att öppna och stänga slangar med på sjukhus. 
Klämman gav honom en idé: att ta fram en liknande klämma mot 
konsumentmarknaden, men med syftet att försluta plastpåsar 
med i stället för slangar. 

Tillsammans med konstruktören och designern Kjell 
Henriksson utvecklade han påsklämman Twixit. 

INGEN OMEDELBAR SUCCÉ
Den blev ingen omedelbar succé när den lanserades 1987. Faktum 
är att den inte blev någon storsäljare alls under 1980-talet. Men 
den måste ha sålt tillräckligt bra, för Lindén International fortsatte 
att tillverka Twixit, och under 1990-talet började det röra på sig. 

Tack vare utställningar på mässor i Frankfurt och Chicago, 
och tack vare att IKEA köpte in klämman och spred den över 
världen, började Twixits finurlighet komma till allmän kännedom. 
År 2000 hade tiden och marknadsföringen till slut gjort sitt, och 
Twixit började bli var mans egendom världen över. 

SKENBART ENKEL
Hittills har Lindén International sålt en miljard exemplar av 
Twixit, och trots att det åtminstone är en skenbart 
enkel produkt har de lyckats hålla 
de värsta härmaporna stången, 
enligt Lindén Internationals  vd 
Jens Sörensen. Och vad gäller 
enkelheten kan skenet bedra. 
Plasten i Twixit är godkänd för 

BRÖDETS
BESKYDDARE NR 1

Evolution. Twixits yngre 
syskon, Twixit Seal & Pour.

kontakt med livsmedel och klarar stora påfrestningar — när 
Statens Provningsanstalt testade gångjärnet, stängdes maskinen 
av efter 1 miljon öppningar och stängningar. 

Idag har Twixit fått småsyskon. Det handlar om andra genera-
tionens påsklämma, Twixit Seal & Pour, en ny typ av påsklämma 
med inbyggt lock och hällfunktion. Klämman har formgivits av 
Split Vision Design och har vunnit flera internationella priser.

Lindén Internationals vd Jens Sörensen berättar också att det 
är ytterligare tillökning på gång i familjen Twixit — exakt vad det 
handlar om vill han däremot inte berätta. 

BÖRJADE MED BRÖDPENSL AR
Företaget bakom Twixit är alltså Lindén international AB, idag 
beläget i Värnamo och Motala. Företaget grundades i byn Lanna 
utanför småländska Bredaryd 1932 när grundaren Filip Lindén 
köpte en tomt. På köpet fick han en del virke som han började 
tillverka brödpenslar av. Med en låda fylld av brödpenslar for han 
till Stockholm på sin motorcykel och tog kontakt med inköpsan-
svariga på Åhlén & Holm och på KF. Glad i hågen for han hem 
igen med en betydande order och började tillverkningen av 
brödpenslar i större omfattning.

I dag är Lindén international AB en sammanslagning av tre 
företag: Lindén international AB, Motala Metalltryckning AB 
samt AB Mekanoverkens husgerådsdivision. Företaget har tre 
varumärken: Jonas — traditionella husgeråd av rostfritt stål, trä 
och plast, Twixit! — påsklämmor för lufttät förslutning av påsar, 
samt Add — produkter för både restauranger och hem. 

Med sina cirka 60 medarbetare har Lindén 
International en årlig omsättning på 100 

miljoner kronor. 
Utöver den skandinaviska mark-

naden exporterar man till ett 25-tal 
länder. Företaget har två dotterbo-
lag, ett i Minneapolis i USA och ett i  
S:t Petersburg i Ryssland.•

PRYLEN. En enkel plastklämma som de flesta har hemma och kanske  
inte tänker mycket på. Men påsklämman Twixit är en helt svensk 

 framgångssaga som fortfarande tillverkas i Värnamo. 

TEX T JÖNS POSSE
BILD LINDÉN INTERNATIONAL AB
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PIONJÄR. Skomakardottern Mimmi Ekholm tog 1921 arbete som kontorist på Uppsala 
Cementgjuteri. 20 år senare lyckades hon bryta ny mark när hon som kvinna tog 

över ledningen av företaget. Med hårda nypor och god kunskap om branschen 
gjorde hon betonggjuteriet till ett av landets främsta. 

Kontoristen som blev Uppsalas 

BETONGBOSS

I 
lekparken vid Börjetull utanför Uppsala står ett konst-
verk signerat Anna-Karin Brus — ett podium i betong 
som tycks sakna sin staty. Men det är ingen slump, 
tanken är att vem som helst ska kunna kliva upp, känna 
sig betydelsefull och kanske tänka att livet är fullt av 
möjligheter.  

På framsidan av konstverket finns ett namn ingjutet: Concrete 
queen. Orden väcker nyfikenhet. Vem var betongens drottning, 
och varför har hon tillägnats en plats just här? För den som 
vandrar vidare i området blir bilden snart lite tydligare. Namn 
som Rörgatan, Blandargatan och Gjuteriparken vittnar om att 
området spelat en viktig roll i Uppsalas industrihistoria. 

På 1940-talet satt Mimmi Ekholm, kontoristen som blivit 
högsta chef för Uppsala Cementgjuteri, vid sitt skrivbord här 
i Börjetull. Med det gråsprängda håret flätat och löst uppsatt i 
en knut, pratande i telefon eller bläddrande bland papper. Här 
i stans utkant byggde hon upp ett betongimperium i en tid då 

nästan alla kvinnor var hemmafruar och hårt 
arbetande män kom hem till dukat bord.

DRIFTIG BOHEM
En dryg kilometer från Börjetull bor 

idag Mimmis brorsdotter Görel Ekholm  
(f. 1934). När hon på 1950-talet flyttade till 
Uppsala för att studera, bodde hon en tid 

hos sin faster. För Mimmi Ekholm var 
det självklart att ta emot släktens 

ungdomar i sin lägenhet. Hon var 
ensamstående och tyckte att det 

var roligt med sällskap. 

Görel Ekholm arbetade 
under några somrar på 
cementgjuteriets grustag 
och lärde känna sin faster 
både som privatperson och 
yrkeskvinna. Efter att fastern 
vid ett tillfälle somnat bakom 
ratten och inte längre vågade 
köra bil, blev Görel även hen-
nes chaufför, och de tillbring-
ade många timmar tillsam-
mans i bilen. 

Mimmi Ekholm (1897—1961) 
var en mångfacetterad per-
son, berättar Görel. 

— Privat var hon något av 
en bohem. Hon läste poesi, 
gick på teater och drogs till konstnärssjälar. Som yrkesperson 
var hon däremot enormt driftig och ordningsam. Hon kunde 
arbeta från tidig morgon till sen kväll. 

FRÅN KONTORIST TILL VD
Mimmi Ekholms resa i karriären började i de unga tonåren då 
hon arbetade i sin farbrors skofabrik i Uppsala. Där fick hon en 
första insyn i hur det var att driva företag. Även hennes pappa 
var skomakare, men efter en armskada hade han tvingats lägga 
ner sin egen verksamhet på Väddö och i stället börja arbeta som 
förman på sin brors fabrik. 

År 1918 flyttade Mimmi hemifrån för att studera. Efter avslu-
tade studier fick hon jobb som kontorist på stans nystartade 

TEX T KRISTIN MÖRCK

Chaufför. Görel Ekholm tillbringade 
många timmar i bil tillsammans med 
sin faster Mimmi.
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Cementkändis. Mimmi Ekholm var 
en välkänd profil inom sin bransch.

FOTO FRISKS FOTO,  

UPPSALA STADSARKIV
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cementgjuteri. Där blev hon snart en nyckelperson. Hon arbetade 
hårt och skaffade sig goda kunskaper både om företaget och om 
branschen som helhet. När gjuteriet 1936 blev aktiebolag blev hon 
en av fem delägare. Redan då var hon en grundbult i företaget 
och hade ansvar för alla firmans affärer. 

De följande åren kunde hon köpa fler aktier, och 1940 klev 
hon upp som ensam ägare och vd. Företaget hade då ett 20-tal 
anställda, men under de följande åren skulle personalstyrkan 
komma att växa snabbt. År 1942 köpte cementgjuteriet mark 
vid Börjetull, och Mimmi lät bygga en modern fabrik dit verk-
samheten som tidigare legat på två olika platser flyttades. På 
1950-talet utvidgades gjuteriverksamheten med en station för 
färdig betong. 

UDDA BRANSCH FÖR KVINNA
I boken Kvinnors entreprenörskap under 400 år skriver national-
ekonomen Anita Du Rietz att det inte var ovanligt att kvinnor 
tog över företag. Många hade visserligen slukats av den starka 
hemmafrutrenden som kom på 1930-talet, men det fanns även 
kvinnor som ville — eller var tvungna — att yrkesarbeta. Om ett 
familjeföretag inte hittade någon lämplig arvinge fick ofta någon 
av de anställda axla rollen. Den som hade bäst koll på hur verk-
samheten skulle skötas var oftast den som tog över.

— Vad som är unikt med Mimmi Ekholm är inte att hon som 
kontorist kunde ta över företaget, utan att hon gjorde det i en 
ovanlig bransch. Kvinnor övertog ofta livsmedelsbutiker, textil-

industrier eller konfektionsföretag, men byggbranschen var 
förbehållen männen, säger Anita Du Rietz.

Hon berättar att det kunde vara svårt för en ny ägare att driva 
företaget vidare under denna tid. Konjunkturerna kunde svänga 
kraftigt, och många som tog över företag misslyckades redan 
under de första åren. De som klarade sig i fem år var de med 
känsla för företagande.

Att Mimmi så snabbt kunde bygga upp cementgjuteriet vittnar 
om att hon var ovanligt skicklig. 

Mimmi Ekholm hade onekligen de rätta egenskaperna, men 
ibland fanns det även tid för tvivel. I ett brev till den pensionerade 
arbetaren Alvar Lundell skrev hon i mitten av 1940-talet: ”Ett 
hjärtligt tack för hälsningen. Det var riktigt roligt att höra att allt 
var bra. Vi vilja nu sända en hälsning tillbaka och tala om att livet 
går sin jämna gång, ehuru affärerna har stagnerat.” >

Glansdagar. Uppsala Cementgjuteri på 1960-talet. 
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Mimmis framgång inom betongbranschen förklaras ofta med 
att hon, till skillnad från konkurrenterna, hade full kontroll över 
råvarorna. Hon hade nämligen sett till att köpa in eller arrendera 
ett tiotal grus- och sandtag utanför Uppsala. Det gjorde att hon 
kunde möta konkurrensen från Sankt Eriks lervarufabriker, som 
i början av 1940-talet startade en betongvarufabrik i samma stad. 
Görel Ekholm berättar att fasterns kontroll inte begränsade sig 
till råvaror. 

— Mimmi hade en självhushållningsfilosofi som präglade före-
taget och som var väldigt värdefull. Hon hade inte bara egna 
grustag utan även egna snickare, smeder och elektriker. Det 
gjorde att företaget inte blev beroende av utomstående aktörer.

SJÄLVKL AR LEDARE
Hur var det då att som kvinna på 1940-talet leda män i en mansdo-
minerad bransch? Det är lätt att föreställa sig att Mimmi Ekholm 
stötte på motstånd, att hon ibland möttes av fördomar och ned-
låtande kommentarer. Men Anita Du Rietz menar att det är en 
felaktig föreställning.

— Man kan tänka sig att det från början fanns konkurrens om 
vem som skulle ta över företaget. Men vi ska komma ihåg att det 
var Mimmi som fick köpa aktierna. Delägarna valde att sälja till 
henne, vilket betyder att hon hade ett internt stöd, säger hon.

Hon menar även att kvinnans makt i arbetslivet berodde på 
om hon var anställd eller ägare. När kvinnor blev ägare förvann 

betydelsen av deras kön. De fick samma pondus som män och 
kunde avskeda personer som inte visade dem respekt. 

Görel Ekholm kan inte minnas att Mimmi någonsin klagade 
eller reflekterade över sin roll som kvinna. Hon hade ett naturligt 
ledarskap och ställde höga krav både på sig själv och på sina 
anställda. Hon kunde vara sträng när det var motiverat. 

— En gång åkte vi förbi caféet i Edsbro. När Mimmi såg att en av 
firmabilarna stod på parkeringsplatsen stannade vi bilen. Efter 
att ha väntat en stund sprang hon in och skällde ut chauffören 
efter noter. Att ta långrast på arbetstid var inte acceptabelt.

Samtidigt var Mimmi generös och omtänksam. Hon höll kon-
takten med pensionerade arbetare, skrev tackbrev till sin personal 
i lokaltidningen och lät de anställda semestra i hennes släktgård 
på Väddö. Hon startade även en pensionsstiftelse som gav trogna 
arbetare några tusen extra per år i pension. Under en personalfest 
1958 överraskade hon de anställda med en bonus på sammanlagt 
40 000 kronor. Hennes sätt att leda personalen var uppskattad 
och många stannade hela sina yrkesliv. 

”TIO K ARL AR PÅ EN FRÖKEN EKHOLM”
Att Mimmi respekterades av sin samtid framtonar också i 
Byggnadstidningens artikel från ett besök på cementgjuteriet. 
”Fröken Ekholm är smått legendarisk bland betongfabrikanterna 
på grund av sin framsynta och kraftfulla ledning av företaget”, 
skriver tidningen. En av dem som intervjuas går ännu längre i 

P R O F I L E N

Chefen. Mimmi Ekholm på kontoret vid Börjetull.
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sitt beröm, och en fascination för kvinnan Mimmi tonar fram. 
”Det går tio karlar på en sådan kraftkvinna som fröken Ekholm”. 

Att Mimmi Ekholm under många år var styrelseledamot i 
Cementvarufabrikanternas riksförbund är också ett bevis på att 
hon var välkänd och respekterad i sin bransch. 

INSJUKNAR — OCH DÖR
När 1950-talet övergick i 1960-tal hade Uppsala Cementgjuteri 
nästan 100 anställda. Det skulle dessutom komma att expandera 
ytterligare under miljonprogrammets byggboom i slutet av 1960-
talet. Men 1961 blev Mimmi allvarligt sjuk och kunde inte längre 
vara en aktiv part i sin egen framgångssaga. Efter hennes död 
1961 drevs företaget vidare inom familjen, först genom brorsonen 
Staffan Ekholm och sedan genom hans syster Görel Ekholm. År 
2003 lades fabriken ner, och fabriksområdet såldes till Uppsala 
kommun för att omvandlas till bostadsområde. 

— Vi slutade tillverka rör på 1980-talet när plasten tog över. 
Snart blev det tydligt att vi hade två val — storsatsa på byggele-
ment, eller lägga ner. Vi valde att lägga ner, säger Görels brorson  
Mats Ekholm som ansvarar för den fastighetsförvaltning  
som fortfarande finns kvar under AB Uppsala Cement gjuteri.

Vi återvänder till Börjetull. Fabriksbyggnaderna är borta men 
historien är ändå närvarande. På Mimmi Ekholms torg sitter 
en kvinna och läser en lokaltidning på en av de skrivmaskins-
tangenter i jätteformat som spridits ut över torget, som en hyllning 

till cementgjuteriets framgångsrika kontorist. Vad Mimmi skulle 
ha tyckt om det arv hon lämnade efter sig vet vi inte. Men att hon 
var nöjd med sin livsgärning vittnar en av hennes klasskamrater 
om i en minnesskrift. 

”Jag skall aldrig glömma när hon för några år sedan, då vi var 
samlade i hennes hem, drog mig litet undan och sade: — Sally, 
det är min mors och fars böner jag har att tacka för att det gått 
så bra för mig.” •

UPPSALA CEMENTGJUTERI
FÖRETAGET grundas 1919 av fabrikör Carl August 
Eriksson. Till en början bedrivs verksamheten i en fabrik 
på Svartbäcksgatan 38 i centrala Uppsala. År 1934 till-
kommer ytterligare en fabrik vid Kungsängstull. Två år 
senare bildas aktiebolag, och i början av 1940-talet flyttas 
verksamheten till SJ:s gamla järnvägsområde vid Börjetull. 
Företaget tillverkar produkter i betong, exempelvis rör, 
hålsten och kulvertar. Efter andra världskriget tillverkar 
man även små skyddsrum, och 1957 startar företaget pro-
duktuion av färdig betong. 
Som mest har företaget cirka 120 anställda. 

Varutransport. Uppsala 
Cementgjuteri hade en stor 
produktion av betongrör. 
Bilden är tagen 1945. 
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BRA LEDARSKAP
med bäst före-datum

VÄGVISARE. Att ledarskapsidealen har växlat genom 
århundradena är kanske ingen nyhet. Trots det är 
det fascinerande att se att dagens mest hyllade läror 
många gånger bara är upputsade varianter av förra 
seklets idéer. Och det börjar redan under antiken.

TEX T FOLKE HASSELM ARK

Informellt. P G Gyllenhammar 
spelar gitarr och sjunger på 
scen — otänkbart för de flesta 
av hans företrädare. 
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D 
en antike historikern Xenofon berättar i sin bok 
Ledarskap hur hans lärare Sokrates för 2 400 år 
sedan besökte sin vän Iskomakos som ägde ett 
gods på landet utanför Aten. De promenerade 
runt på ägorna och började samtala om hur man 
leder arbetet på en stor arbetsplats. 

”Ja, det är egentligen så enkelt att du nog skrattar när jag berättar 
det”, säger Iskomakos. ”Det är så här: Djur lär sig lydnad om man 
straffar dem när de är olydiga och behandlar dem väl när de 
lyder, och egentligen är det likadant med slavar. För att få dem att 
göra som du vill måste du först och främst se till att de är mätta. 
Sedan kommer du att märka att det finns några som hungrar efter 
beröm och dem måste du säga något uppmuntrande till ibland.”   

”Men”, fortsätter Iskomakos, ”jag har också ett annat sätt att 
styra dem. De måste ju ha kläder och skor. Då ser jag till att de 
duktigare arbetarna får saker av bättre kvalitet än de lata får. Då 
känner sig de duktiga belönade och de andra känner sig sårade 
när de får gå i sämre kläder och det kan få dem att arbeta flitigare 
till nästa gång.” 

Ja, menar Sokrates, slavar behöver väl, precis som fria män, 
kanske till och med mer, något att se fram emot. Han lät inte 
helt övertygad. 

PERSERKUNG MEDMÄNSKLIG FÖREGÅNGARE
Hur man får människor att samverka har alltid varit ett aktuellt 
ämne, och den patriarkaliska syn Iskomakos hade på sina arbe-
tare har nog varit dominerande i de jordbrukssamhällen som 
dominerade Europa under årtusenden. Men det var inte det 
enda synsättet. Läser man andra av Xenofons skrifter finner man 
att idealet för honom själv var långt ifrån Iskomakos. I boken En 
persisk furstes uppfostran beskriver han sin egen förebild som 
ledare, perserkungen Kyros. 

När Kyros intog Babylon 539 f. Kr. frigav han alla krigsfångar 
och förbjöd också tvångsarbete och slaveri i sitt välde. Besegrade 
fiender integrerade han så fort som möjligt i sin egen tjänst och 
tillät dem att behålla sin religion och kultur. 

Den så kallade Kyroscylindern som man fann vid en utgräv-
ning i Babylon 1879, och som kan beskådas på British Museum i 
London, har kallats en föregångare till FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna. Gammaldags ledarskap kan 
betyda väldigt olika saker.  

Sverige var likt andra länder i Europa ett jordbruksland under 
många århundraden, men med järnbrukens framväxt i Sverige 
på 1600-talet skapades en länk mellan jordbrukssamhället och 
den senare industrialiseringen av Sverige. En ny gestalt trädde 
också fram i ledarskapshistorien: brukspatronen. Själva ordet 
kommer ursprungligen från latinets pater, fader, och beskriver 
väl den roll personen hade som beskyddare och fadersgestalt. 
Han byggde sitt ledarskap på att personligen känna de familjer 
som arbetade åt bruket, och dessa hade vanligen stor vördnad för 
honom och hans familj. Större bruk, som några av de uppländska 
med omkring 1 000 invånare, blev små samhällen och kunde ha 
en lärare och till och med en egen präst. 

ÄVEN KVINNOR BLEV FADERLIGA
Det fanns också kvinnor som skötte gods och bruk. Antingen 
var de änkor eller också var männen frånvarande på grund av 
krig eller uppgifter vid hovet. Ett exempel är grevinnan Eva 
Ekeblad (1724—1786) som styrde över flera slott och herrgårdar i 
Västergötland på 1700-talet. Hennes son, landshövding i Uppsala, 
beskrev henne med orden: ”hon förde spiran i sitt stora hushåll” 
och ”styrde och ställde med sträng hand och höll räfst med 
fogdarna och läste lagen för dem”. 

När hon dog sades det att hon var mest saknad av de fattiga 
”som bespisades af hennes bord, kläddes af henne, bodde under 
hennes tak och blefvo af henne uppfostrade”. Även det matriarka-
liska ledarskapet var patriarkaliskt, och den övre samhällsklass 
som av Gud satts att styra andra förväntades, likt Gud, stå för 
omtanke, maktutövning och bestraffning.

FRÅN NATURLIGT TILL MEK ANISKT
När Sverige gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett 
industrisamhälle i mitten av 1800-talet innebar det inte bara en 
ekonomisk omdaning av Sverige. Det var också ett kulturskifte 
som betydde att människor fick anpassa sig efter ett helt nytt 
sätt att tänka och en ny livsstil.  

Arbetet i ett jordbrukssamhälle styrdes mycket av årstids-
rytmen och tillgången på dagsljus. Fanns det mycket att göra,> 
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arbetade man mycket. Fanns det mindre att göra och vädret var 
dåligt, tog man ledigt. Industrin lockade eftersom den erbjöd fast 
inkomst, men innebar samtidigt att arbetaren skulle infinna sig 
på ett bestämt klockslag, stängas in i en mörk och bullrig miljö 
och låta sig styras av en förman och en maskin. Det är inte svårt 
att förstå att många helt enkelt inte kom till jobbet efter några 
dagar och bara infann sig igen när pengarna var slut. Det kan 
vara ett skäl till att man gärna tog in barn i fabrikerna. De var 
lättare att disciplinera än tidigare jordbruksarbetare. 

KYRK AN OCH ARMÉN FÖREBILDER
Det stora industriella genombrottet i Sverige kom i mitten av 1800-
talet, började med sågverken och följdes av järn- och stålverken 
och massaindustrierna. Och företagen växte och blev stora. Hur 
organiserar man verksamheten när ingen längre kan ha person-
liga relationer till de anställda? Var kan man hitta förebilder? 

Det fanns två institutioner som hade erfarenhet av att leda stora 
verksamheter — kyrkan och armén. Det som förenade dem var att 
båda hade strikt hierarkiska strukturer och noggrant beskrivna 
uppgifter. I den militära befälsordningen kunde det vara mer än 
tio steg mellan den högste officeren, som kände hela stridsplanen, 
och den menige soldaten som inte behövde veta mer än vad hans 
befäl gav order om. Men nu var det inte generalen eller biskopen 
man såg upp till. Om prästen var det gamla samhällets auktoritet, 

hade den rollen nu tagits av den nya tidens profet, ingenjören. 
Den vanligaste vägen att bli chef över en verksamhet var också 
att skaffa sig en teknisk och mekanisk utbildning.

LIBERAL A IDÉER IMPORTERADES
Sedan var det ändå så att många av dessa ingenjörer hade utbildat 
sig i Europa och fått en del liberala idéer som de ville omsätta 
också i Sverige. Exempel är Fredrik Göransson (1819—1900) som 
grundade Sandvikens Jernverk 1861 efter studier i järnhantering i 
England, och Fredrik Berg (1846—1907) som byggde upp Skånska 
Cementaktiebolaget, det som med tiden blev Skanska. 

Berg införde fri sjukvård och olycksfallsförsäkringar för ett 
öre om dagen där företaget betalade resten. Han gick i person-
lig borgen när arbetarna ville bygga hus och såg sig som en far 
för sina arbetare. I det längsta motarbetade han därför att de 
organiserade sig fackligt. Vad skulle de ha fackföreningen till? 
De hade det ju så bra ändå. När ”Socialistligan i Malmö” ändå 
1889 lyckades organisera 400 arbetare på cementfabriken och 
kräva att timlönen höjdes från 25 till 30 öre, organiserade han 
den första lockouten i Sverige men fick till slut, efter bråk och 
polisingripanden, ändå ge sig och acceptera den nya tiden. 

Likadant var det i Sandviken där Fredrik Göransson byggde 
bostäder, tvättinrättningar och sjukhus för de anställda men 
också, efter att August Palm (1849—1922) besökt orten, satte upp > 

Gräddan. Sveriges första 
kvinnliga mejerichef, 
Inga-Lena Ekelund, Arla, 
i samspråk med kollegan 
Bertil Ruuth.
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anslag på arbetsplatserna om att ”Den som vill göra eller låta i 
politik, får söka arbete på annan plats.” Det tog ytterligare 20 år 
innan en fackförening bildades på järnverket. Den patriarkaliska 
ledarstilen mötte den nya tiden i början av 1900-talet, och det 
var inte helt utan strid. 

VARJE MINUT RÄKNAS
Det nya sättet att leda de stora företagen kom att kallas Scientific 
Management, och den som närmast förknippas med det är ame-
rikanen Frederick W. Taylor (1856—1915) som 1911 gav ut boken 
The Principles of Scientific Management, på svenska Rationell 
arbetsledning. Han skrev där att ”utvecklingen af en vetenskap-
lig metod medför, att en mängd regler, lagar och formler måste 
uppställas, vilka skola ersätta arbetarens personliga omdöme”. 
Vad han först gjorde var därför att dela in arbetet i två slag: arbete 
för dem som tänker och för dem som utför. Sedan delade han in 
varje uppgift i dess olika moment och mätte den tid som en van 
arbetare behövde för att utföra dem och kom på så sätt fram till 
den optimala tiden för hela processen. 

Taylor mätte arbetsmoment med stoppur, men med tiden ska-
pades också ett nytt tidsmått, TMU, Time Measurement Unit. På 
en timme gick det 100 000 TMU. En TMU var alltså 1/28 sekund. 
Nu filmade man när olika arbetsmoment utfördes och kunde 
mäta varje böjning av en arm eller ett finger och se vilka rörel-
ser som var nödvändiga och vilka som var överflödiga. Taylor 
hade utgått från montörens arbetssätt, men nu gick man ett steg 
längre: Metodingenjören, inte arbetaren, avgjorde hur ett arbete 
skulle utföras. 

Volvo var, tidigt på 1950-talet, det första företaget i Sverige 
som införde det nya sättet att mäta arbete. Initiativtagare var 
Per Söderström, vd på Volvos motorfabrik i Skövde, och pro-

duktionschefen Erland Fägerskjöld, som också med tiden fick 
Metalls lokala fackförening att stödja det nya arbetssättet.  

SYSTEM I STÄLLET FÖR INDIVIDER
Kunde man studera och planera kontorsarbete på samma sätt? 
Fransmannen Henri Fayol (1841—1925) skrev 1916 boken Industriell 
och allmän administration där han visade att det var både möjligt 
och önskvärt. Dessutom skulle kontoret organiseras efter ett 
flödesschema liknande det löpande bandet. 

I den engelska inledningen till sin bok skrev Taylor ”In the 
past man has been first; in the future the system must be first”. 
Det tidiga 1900-talets ledarskapsforskning inriktade sig främst 
på hur organisationen kunde påverka och styra olika beteenden 
hos människan; medborgaren som skulle styras och discipli-
neras för att passa in i maskinåldern och samhällsmaskineriet. 
Metaforen var tydlig. 

UT MED TAYLOR, IN MED MAYO
Samtidigt som Newtons mekaniska världsbild började vackla 
kom också reaktioner på den enkla människosyn som låg bakom 
idéer som Scientific Management och de likaså enkla psykologiska 
modeller som man använde sig av. Det visade sig att människor 
i längden inte tyckte det var roligt att stå vid sin maskin eller sitt 
monteringsband. Utmaningen låg nu i att motivera arbetaren till 
att verkligen intressera sig för sitt enkla och tidsstuderade arbete. 

Redan 1927 inledde professorn och psykologen Elton Mayo 
(1880—1949) sina experiment på Western Electrics fabriker i 
Chicago. Mest känt är hur produktionen ökade när arbetarna 
fick ha inflytande på hur ljust det skulle vara i fabrikshallen. När 
det slutligen blev för ljust sänkte man till en lägre nivå man haft 
tidigare och produktionen ökade ytterligare! 

Mayo sammanfattade sina rön i boken The Human Problems of 
an Industrial Civilization, och den fick stort inflytande på det som 
kom att kallas The Human Relation Movement. En annan förfat-
tare, Douglas McGregor, ställde på 1950-talet frågan om varför 
ingen ingenjör skyller på vattnet när han tvingas anpassa en kon-
struktion efter att vattnet alltid rinner neråt. När människor rea-
gerar negativt på vissa ledningsbeslut sägs de bara vara dumma, 
ovilliga till samarbete eller lata. ”Skyll inte på människorna”, skrev 
han, ”ändra systemen istället!” 

Samhällets utveckling gjorde att dessa system med tiden utma-
nades. Redan 1956 var det fler tjänstemän än arbetare i USA, 
och fler länder följde. På 1960-talet började också en mer anti-
auktoritär kultur att växa i många länder. Man demonstrerade 
mot kriget i Vietnam och krävde mer inflytande på sin arbets-
plats. I Sverige skrev PG Gyllenhammar (f. 1935) boken Jag tror 
på Sverige där han uttryckte förhoppningen att mänsklighet 
och effektivitet skulle kunna förenas i industrin. Volvo byggde 
Kalmarfabriken, tog bort det löpande bandet och återinförde 
lagarbetet. Medbestämmandelagen kom 1977 och året därefter 
Arbetsmiljölagen. Alla hade rätt till utveckling i arbetet, och man 
började tala om mjuka värden och kulturen på arbetsplatsen.

En bit in på 1980-taket svängde pendeln och nu ville man ha 
starka, visionära och karismatiska ledare. Någon måste ställa 

Nytänkare. Jan Carlzon vitaliserade svenskt 
ledarskap med sin bok Riv pyramiderna 1985.
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krav och se till att något hände. Det dög inte med hänsyn och 
att sitta i grupp och prata. 

Med tiden upptäckte man att dessa ledare inte bara ger energi 
utan också kan ställa till stor oreda, och då blev det åter dags 
att ta kontroll och skapa system för det. Den ekonomiska krisen 
i början av 1990-talet följdes därför av kvalitetssystemens tid. 
Förkortningar som ISO och TQM blev kända, och man vände åter 
till en teknisk-rationell syn på arbetet. Arbetet blev ”processen”, 
och att leda blev ”processtyrning”. Man analyserade och ska-
pade ”värdekedjor”. Nya begrepp som lean och Business Process 
Reengineering hördes på arbetsplatserna. Scientific Management 
kom tillbaka i ny kostym och ingenjören var åter chef. 

NY T T MILLENNIUM, NYA FÖRUTSÄT TNINGAR
Problemet var, sa Gary Hamel, professor både vid Harvard och 
London Business School, att tiden gått förbi den sortens lösningar 
och att det inte går att genomföra 2000-talets affärsprocesser med 
1900-talets ledarskapsmodeller och 1800-talets människosyn. För 
med 2000-talet ändrades förutsättningarna för ledarskapet. Den 
klassiska pyramidformade linjeorganisationen är byggd för att 
bevara stabilitet genom kontroll och avgränsade roller. I en värld 

med ständig teknisk utveckling, snabba kommunikationsvägar 
och globalisering, är den både för långsam och ineffektiv. De nya 
välutbildade generationerna har dessutom inte tilltro till gamla 
auktoriteter och förlegade arbetssätt. 

UNGA KRÄVER ANDRA BULL AR
När Carina Beckerman för ett par år sedan skrev en biografi 
över Marcus ”Dodde” Wallenberg Jr. (1899—1982) valde hon 
som titel det han själv sagt om ledarskap: Skepparen först, båten 
sedan. Ledarskap var för honom att styra en farkost av människor, 
som lydigt förväntades följa den som stod vid rodret. 

Det visade sig redan på hans tid inte vara det bästa ledarskapet 
och är det än mindre idag. Dagens unga vet att varken arbets-
givare eller samhälle kan garantera deras framtid. Det är ”pack 
your own parachute” som gäller. I detta nya klimat söker man 
efter nya former av både organisationer och ledarskap. Nu ska 
chefen vara den som utvecklar andra till att ta ansvar och leda. 
Utmaningen är sedan att finna organisationsformer som inte 
stelnar i hierarkiska system utan tar vara på allas förmågor och 
kreativitet. Xenofons Ledarskap kanske är den första kända boken 
i ämnet, men knappast den sista.•

L E D A R S K A P
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B Å DA L Ä N D E R N A  genomsyras av viktiga politiska händelser, 
Brexit och det stundande presidentvalet. Det som förenar är det 
stora misstroendet mot ”etablissemanget” och de splittrade poli-
tiska partierna. Britterna har i decennier haft en skeptisk attityd 
till Europa, vilket var en viktig orsak till att lämnasidan vann. 
Efter omröstningen avgick båda linjernas ledande företrä-
dare. Varken den som tog initiativet till omröstningen — David 
Cameron — eller de som kraftigt argumenterade för den vinnande 
sidan — bland dem Nigel Farage — ville ta på sig ansvaret för den 
fortsatta processen. Ovissheten om framtiden är stor. 

Samma tveksamhet till de etablerade politikerna i USA gav 
Donald Trump nomineringen som presidentkandidat för det 
republikanska partiet. Hans kampanjstrategi går ut på att sprida 
rädsla och lögner och att spä på fördomar. Talen ackompanjeras 
av åhörare som skanderar om att slänga ut mexikaner och spärra 
in Hillary Clinton. De båda kandidaterna får mycket medieut-
rymme och det som sägs sprids till breda lager av befolkningen. 

Oavsett vem som vinner presidentvalet så får en sådan valrö-
relse konsekvenser. När samhällets elit kan uttrycka sig på det 
viset Donald Trump gör så händer det något med värderingar 
och tillit i landet. Det politiska ledarskapet framstår här som 
obehagligt ansvarslöst.

U N D E R V I S T E L S E N I  U S A besökte vi södra Utah för att hälsa 
på bekanta. De är mormoner och hade en tydlig berättelse som 
handlade om ledarskap. Brigham Young — mormonernas andre 
president — är 140 år efter sin död fortfarande den store ledaren. 
Han pekade med hela handen för att få kyrkans medlemmar 
att flytta söderut och börja odla bomull. När människorna ville 
flytta ifrån den outhärdliga värmen, sa Young till dem att stanna 
och börja bygga en katedral för att få ett gemensamt mål. Innan 
den var färdig bad han dem att bygga ett ännu större tempel. 
De satte genast igång, och trots att platsen inte ansågs ha rätt 
markförutsättningar, övertalades de av Young att ändå bygga där. 

Våra bekanta utstrålade tacksamhet och beundran för Young 
som varit så framsynt. Någon tveksamhet om den auktoritära 
ledarstilen märktes inte. Tvärtom fick jag intrycket av att den 

LEDARSTILAR. Vad är bra ledarskap? Hur ser en ledare ut? Frågorna ställs ideligen 
och försöken till svar är många. Har precis återvänt från USA dit jag åkte efter 
ett besök i Storbritannien. Under dessa resor har jag mött tre fundamentalt olika 
sorters ledarskap — inom politik, religion och och näringslivsorganisation. 

DEMAGOGER,  DESPOTER ELLER DEMOKRATER    
— ledarskapet är vårt eget val 

anses självklar och naturlig. Den religiöse ledaren påverkar inte 
bara värderingar utan även hur människor ska leva sitt liv i detalj, 
mat, dryck, äktenskap med mera.

I  U S A  D E LT O G  J AG  O C K S Å  i en konferens för ledare inom 
Women Presidents’ Organization (WPO). Organisationens med-
lemmar är framgångsrika entreprenörer och kvinnor, och dess 
syfte är att medlemmarna ska kunna lyfta varandra genom erfa-
renhetsutbyte. Verksamheten organiseras i mindre grupper som 
träffas och diskuterar relevanta frågeställningar. Gruppledarens 
roll är att se till att alla får ut maximalt av övrigas kunskap. Här 
finns ingen konkurrens och ingen som vill få dig att göra något, 
vilket självklart skapar en mjukare miljö. Men ”samtalande” kan 
vara nog så effektivt som ”övertygande” som ledarskapsmetod.

G E M E N SA M T F Ö R D E S SA T R E  situationer är att vi har möjlig-
het att välja. Vi kan rösta, välja att gå ur en församling eller en orga-
nisation. Olika situationer kräver sitt ledarskap, och människor 
har inte samma preferenser. Vi väljer det vi tror tjänar oss bäst, 
det som gör att vi får ut det vi vill av livet.

Val kan dock vara mer eller mindre lätta att göra. I politiken 
får vi finna oss i att majoriteten avgör, att byta land kan ju kännas 
oöverstigligt. Ledarstilar varierar med sammanhang och tid. 
I slutänden får vi det ledarskap som vi som ska ledas tillåter. •

Gunvor Engström 

har en lång karriär 
som bland annat vd för 
Företagarna, landshöv-
ding och entreprenör. 
Idag driver hon Women 
Presidents’ Organiza-
tion i Sverige och arbe-
tar som personlig coach 
och i styrelser. 
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SLUTNOTA. När allt fler började lämna bort arbetet med att ta hand om 
döda släktingars stoft, begravningen och jordfästningen, växte en ny 
gren fram på det svenska näringslivsträdet, begravningsbranschen. 

Men snart hade kostnaden för deras tjänster skjutit i höjden, och 
folkrörelserna började fråga sig om inte de kunde ta hand om det hela. 

Resultatet blev sänkta begravningskostnader och dagens Fonus. 

TEX T JOHANNES STÅHLBERG

Uppställt. Begravning 
i Västerbotten 1913. 

>

B E G R A V N I N G S A F F Ä R E R
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För drygt hundra år sedan klarade sig de f lesta 
svenskar utmärkt utan begravningsbyrå. Anhöriga, 
släkt och grannar tog själva hand om förberedelser 
som tvättning, påklädning och svepning. 

Kistan tillverkades på gården eller av någon snick-
arkunnig i byn. Och det mesta skedde i hemmet utan 

att den döda behövde flyttas.  
Men seder och samhällsstruktur förändrades under 1900-talets 

första decennier. Nya behov uppstod till exempel när traditionen 
med öppet kistlock ersattes av en stängd kista — ett blankt lock ser 
liksom ödsligt ut om det inte överöses med blomsterdekorationer. 
Urbaniseringen skapade också nya behov, samtidigt som gamla 
lösningar gick förlorade. Bysnickaren fanns inte längre nästgårds 
när kistan skulle tillverkas, och döden blev inte automatiskt 
känd i hela stan, så som det hade varit i byn. I stället behövdes 
dödsannonser i tidningen för att informera vänner och bekanta.

DÖDEN BLIR DYRARE
De förändrade begravningstraditionerna sammanföll med att 
fler och fler började anlita experthjälp när döden kom. Många 
lämnade helt enkelt över ansvaret till en begravningsentreprenör 
när de ställdes inför den uppsjö av rekvisita med blommor, annon-
ser, dekorationer och speciella kistor som en värdig begravning 
nu ansågs behöva. 

Problemet var förstås att döden blev en mer kostsam historia. 
Enligt den statliga myndigheten Priskontrollnämnden borde pri-
set för en värdig begravning för en vuxen person inte vara högre 
än 401 kronor 1950. Grovt räknat motsvarade det en månadslön 
för en industriarbetare. Men vad som ansågs värdigt var långt 
ifrån solklart. Det fanns med andra ord spelrum för mer eller 
mindre oseriösa aktörer att utnyttja den oklara situationen. 

FOLKRÖRELSERNA HIT TAR LÖSNINGEN
Under 1940-talet inträffade det visserligen att entreprenörer 
dömdes för ocker, men problemet låg djupare än bara i en upp-
delning i hederliga och ohederliga företag. Frågan diskuterades 
inom kyrkan, i massmedierna och i riksdagen, men motioner och 
statliga utredningar om en allmän begravningshjälpsförsäkring 
var uppenbarligen inte lösningen. I stället var det folkrörelserna 
som på allvar tog tag i frågan. De ansåg att problemet hade två 
sidor: ”dels böra kostnaderna för en enkel men värdig begravning 
väsentligt nedbringas, dels bör man söka eftersträva en enklare 
sedvänja både ur estetisk och social synpunkt. Då det således 

gäller att lösa en både social och folkuppfostrande 
uppgift har det fallit sig naturligt, att folkrörelserna 

själva tagit upp begravningsfrågan till behandling 
och lösning.”

Lösningen var begravningsfören-
ingar, som rent företagsmässigt 

var organiserade som ekono-
miska föreningar. Den första 

som öppnades var Stockholms 
begravningsförening 1946. Samma 

år drogs verksamhet i gång också i 

Malmö, Göteborg, Eskilstuna och Västerås. Initiativtagare och 
medlemmar var bland andra konsumtionsföreningar, fackliga 
organisationer och Försäkringsanstalten Folket och Samarbete. 

Snart kunde man konstatera att föreningarna faktiskt lyckades 
få ner priserna och åstadkomma värdiga och samtidigt enkla 
begravningar. Genom medlemsorganisationerna mobiliserades 
sedan människor runtom i landet för att bilda nya och stödja 
redan befintliga begravningsföreningar.

RAKET PÅ MARKNADEN
Efter fyra år hade antalet begravningsföreningar ökat till 19 
stycken. Det kan låta lite, i synnerhet som en samtida uppskattning 
visade att det fanns cirka 460 begravningsentreprenörer i landet. 
Men siffror är förrädiska. I själva verket hade begravningsfören-
ingarna tagit ett jättekliv ut på marknaden. En jämförelse från 
1949 visar nämligen att hälften av de privata byråerna inte hade 
mer än högst 50 uppdrag det året, medan alla begravningsför-
eningarna hade minst 100, och ofta mångdubbelt flera, uppdrag. 
Begravningsföreningarnas samverkansutskott uppgav dessutom 
självt att de 1949 hade cirka 30 procent av alla begravningar i de 
städer där de var verksamma.

Fonus marknadschef i dag, Peter Göransson, kallar det för 
en ”succéhistoria i kooperationen”. Men trots framgången såg 

Marknadsföring. Broschyr från Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget 
Skåne rörande begravnings- och dödsboförsäkring 1934.
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föreningarnas samarbetsutskott ändå realistiskt på framtiden i 
sin verksamhetsberättelse för 1949:

”Som utskottet rapporterade vid fjolårets konferens kan man 
med nuvarande verksamhetsform och med hänsyn till befolkning-
sunderlaget icke räkna med mer än i stort sett 25 begravningsför-
eningar i landet, varför det är naturligt att nybildningen icke sker 
i samma takt som tidigare. [---] De resultat, som begravningsför-
eningarna redovisa för 1949, visa att rörelsen börjat stabiliseras.”

FONUS FÖDS UR FUSIONER
Så långt från sanningen låg inte prognosen. När Södra 
Västerbottens Begravningsförening öppnades i Umeå femton 
år senare var det den 27:e föreningen. Därefter började en tid 
av fusioneringar. År 1969 beslöt sig begravningsföreningarna 
i Stockholm, Västmanland och Dalarna samt Folkrörelsernas 
begravningsförening i Uppsala och Gävleborgs län att gå samman. 
Den nya storföreningen antog namnet Begravningsföreningen 
Fonus.

Sammanslagningar av större föreningar för att åstadkomma 

en central, rikstäckande förening pågick under 70-talet. Under 
den här tiden bildades också ett dotterbolag för kisttillverkning. 
Både fusionerna och den nystartade tillverkningen visade sig 
lyckade. Genom ett genomtänkt profilarbete, bland annat med 
namnbyte till enbart Fonus, lyckades man få namn och logotyp 
välkända i hela landet under 1980-talet. 

Trots att namnet i dag inte signalerar att Fonus är en förening, 
använder man sig fortfarande av samma företagsform. Och de 
gamla folkrörelserna finns fortfarande med som ägare. Peter 
Göransson är tydlig med att just detta inte är något de vill ändra på. 

— Att grundstommen är en ekonomisk förening är bra i för-
hållande till det vi sysslar med. Sedan kanske kunderna är mer 
intresserade av om vi är bäst i klassen än vilken företagsform vi 
har. Det är få som i dag vänder sig till oss på grund av det koope-
rativa. Man väljer oss på grund av våra priser, vårt bemötande 
och våra produkter.

Det låter precis som vilket företag som helst. Men bakom Fonus 
finns historien om hur folkrörelserna lyckades göra de svenska 
begravningarna till de mest prisvärda i Europa. •

 Allvarsamt. Denna reklambild från Skandia från tidigt 1900-tal går rakt på sak. 
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BLOMSTERTIDER. Tidigt 1970-tal. Tekoindustrin är på fallrepet. I Malmö har redan flera  
av de gamla textiljättarna dukat under. Men innanför de röda tegelväggarna på 

Malmö Mekaniska Tricotfabrik sjuder aktiviteten fortfarande. 
Här skapar designern Katja Geiger — Katja of Sweden — magi tillsammans med 
fabrikens skickliga arbetare i ytterligare några år. Som exempelvis 1973 då en 

sommarkollektion växer fram ur en progglåt.
 TEX T LINUS SOLLIN

FOTO MMT:S ARKIV HOS M ALMÖ STADSARKIV

PROTESTSÅNGEN SOM BLEV 

strandkläder

P R O G G M O D I G TP R O G G M O D I G T

Groovy. 1973 hade blomsterkraften fortfarande en del lockelse kvar. Fred och natur var på tapeten, åtminstone för Katja of Sweden.
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P å Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) hade det 
stickats tyger sedan 1892. Mellan 1954 och 1975 
samarbetade företaget med den trendskapande 
designern Katja Geiger (f. 1920). Under artistnam-
net Katja of Sweden skapade den från Amerika 
hemflyttade Katja kläder för aktiva människor. 

Efter Katjas önskemål lyckades MMT framställa ett lätthanterligt 
och slitstarkt bomullstyg som lanserades under namnet 3-T Jersey. 
De tre t:na stod för Tvätta, Torka och Ta på, och kom att bli en 
succé i de allt mer för vardagen lämpade modekollektionerna.

INSPIRERANDE PROGGL ÅT
Proteströrelsen som i slutet av 60-talet och början av 70-talet 
svepte över västvärlden, påverkade även kultuttryck såsom kläder 
och design. Studenter och hippies tog avstånd från föräldra-
generationens idéer och modernismens framstegstanke. De 
sökte i stället förebilder i det förflutna, naturen och främmande 
kulturer. I Sverige yttrade sig detta bland annat i proggmusiken. 
Där hittar vi den första komponenten i denna berättelse som 
börjar då konstnären Annika Blom (f. 1937) våren 1972 hör Maud 
Backeus (f. 1931) framföra Den nya visan om glädjens blomster, 
en naturromantisk sång som vänder sig mot det framväxande 
betongsamhället. Annika, ett barn av sin tid som bor kollektivt i 
Segesholm på den skånska Östkusten, målar en tavla inspirerad av 
låten och ställer ut den tillsammans med andra verk i sin hemby. 

Katja och maken Rod Geiger (1915—2000) som bodde i Huarröd 
knappt två mil bort, kom och tittade på Annikas verk. Några 
dagar senare besökte makarna Annika. Ville hon kanske göra 
tygmönster av sina målningar? Annika svarade ja.

TRYCKS PÅ MMT
Katja och Annika träffas ofta hemma hos varandra för att arbeta 
med rapporterna, mönstermallarna som sedan används för 
trycket. Den första målningen som blir tygmönster är tavlan 
Glädjens blomster. Motivet omarbetas till ett repeterbart möns-
ter, och dess många och sammansmälta färger blir till enskilda 
schabloner när mönstret trycks i en handfull färgkombinationer 
på ett rent bomullstyg stickat på MMT. 

Inledningsvis skissade Katja på kläder med mycket tyg där 
mönstret skulle få utrymme att synas i sin helhet. I det kärva 
ekonomiska klimatet som rådde, tvingades Katja emellertid 
fundera på andra möjligheter. När de först skissade plaggen 
tillskars, vände Katja i samråd med skräddarmästaren blicken 
mot spillbitarna och ritade flera plagg som krävde mindre tyg.

PROTEST BLIR PRODUKT
Resultatet blev en produkt av tidens 
anda. Med avstamp i en kamplysten 
låtskrivare, via en inspirerad konst-
när, en öppensinnad och skicklig 
designer och ett tufft ekonomiskt kli-
mat, blev protestsången till en mass-
producerad sommarkollektion. •

P R O G G M O D I G T

Musa. Annika Blom 
inspirerades av en progglåt 
och målade denna tavla, 
som i sin tur inspirerade 
designern Katja Geiger, 
alias Katja of Sweden.

51

1973. Plaggens snitt 
är tidstypiska.

Sälj. Reklambild 
för kollektionen.
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VAD MÄNNISKAN HAR SKAPAT  
UTVECKLINGSSTEG SOM  
FÖRÄNDRAT MÄNSKLIGHETEN  
 
RO N A L D FAG E R F J Ä L L  

Ekerlids förlag

Världshistoria, kulturhistoria, teknikhistoria, eko-

nomisk historia … Ronald Fagerfjäll gör ett försök 

att skildra allt viktigt som mänskligheten sysslat 

med under de senaste cirka 50 000 åren.

Han rör sig i två tidscykler, en som sträcker 

sig fram till mitten av 1800-talet, en annan som 

behandlar den moderna tiden, då 99,9 procent 

av alla vetenskapsmän varit verksamma. 

De olika tidsperspektiven känns inledningsvis 

förvirrande, men man vänjer sig, 

Nackdelen med detta enorma grepp är att 

mycket blir ytligt. Det uppvägs av möjligheten 

att visa hur samspel mellan olika områden har 

drivit utvecklingen.

Ronald Fagerfjäll är företagshistoriker och eko-

nomijournalist. Därför är det naturligt — och väl-

kommet — att han lyfter fram betydelsen av infra-

struktur, betalningsmedel och handel. 

Ett annat positivt inslag är att han också skild-

rar de forna asiatiska imperiernas uppgång, fall 

och comeback.

Vad människan har skapat kombinerar de stora 

linjerna i historien med nedslag vid de förändringar 

som främst bidragit till den situation vi har i dag. 

/Börje Isakson

SLAGET OM RUT   
— 20 ÅR MED HEMFRID  
 
M O N I C A L I N D S T E D T O C H 

S U S A N N E B A R K  

Ekerlids Förlag

År 1995 var Monica Lindstedt — tidigare bland 

annat vd för tidningen Folket och Fackpressför-

laget — med och grundade tidningen Metro. Men 

hon sålde sin andel och startade 1996 ett helt 

annat företag, Hemfrid, som erbjöd service i hem-

met: matlagning, städning med mera. Kunderna 

blev företag som kunde erbjuda Hemfrids service 

till medarbetare. Så, 2007, kom RUT (rengöring, 

underhåll, tvätt), en möjlighet för privatpersoner 

att få skatteavdrag för köp av hemtjänster. 

Det blev lyftet för Hemfrid, som balanserat på 

konkursens brant. År 2015 hade företaget 20 000 

medarbetare, omsatte drygt 400 Mkr och visade 

ett resultat på drygt 34 Mkr.

Men som titeln Slaget om rut … antyder handlar 

boken lika mycket om tillkomsten av RUT som om 

Monica Lindstedt och Hemfrid. Den berättar om 

bakgrunden, debatten, tillkomsten och genom-

förandet. Och debatten om RUT har inte upphört. 

Slaget om rut — 20 år med Hemfrid ger en 

levande och mångsidig bakgrund för alla som är 

intresserade av den, och av en mer än heltidsar-

betande fyrabarnsmamma och entreprenör som 

såg ett behov och satsade på att tillfredsställa det. 

/Börje Isakson

STUDIO WEZÄTA  
FÄRGFOTOGRAFIETS GENOMBROTT 
I SVENSK REKLAM 
 
I DA D I C K S S O N   

Votum & Gullers förlag

Under 1980-talet drabbades Wezätas studio i Göte-

borg av översvämning. Men man lyckades rädda 

bildarkivet, som skänktes till det Industrihisto-

riska museet: när det senare lades ner, hamnade 

bilderna hos Göteborgs Stadsmuseum. Det är 

dessa bilder som utgör stommen till Studio Wezäta. 

Texten berättar om färgfotografins utveckling  

i världen och i Sverige. Mycket tack vare Stig  

Sandell, då chef för företagets fotostudio, blev 

Wezäta 1939 först i Europa med att använda 

Kodaks nya färgfilm Kodachrome.

Ida Dicksson skildrar också hur Wezäta, som 

bland annat hade Volvo, Saab, Pripps, SKF som 

kunder, växte. År 1960 invigde företaget en jät-

testudio som hade plats för såväl provkök som 

bilar och bussar.

Men mest intressant är bokens omfattande 

bildmaterial. Genom det är det möjligt att följa 

både det svartvita fotografiets och färgfotografi-

ets utveckling inom reklamen. Färgfoto slog först 

igenom inom reklam för mat. 

Och även om vissa äldre bilder är lätt missfär-

gade går det också att följa olika trender, till exem-

pel förpackningarnas intåg i dagligvaruhandeln, 

varumärkenas växande betydelse och kläd- och 

designmodets utveckling.

/Börje Isakson
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EN OSYNLIG FÖRETAGSHISTORIA:   
DIREKTÖRSHUSTRUN I SVENSKT NÄRINGSLIV  
 
T H E R E S E N O R D L U N D E DV I N S S O N  

Sekel

Vem intresserar sig för företagsglömska? Ett svar 

är ekonomhistorikern Therese Nordlund Edvins-

son. Den glömska hon sätter sökarljuset på i sin stu-

die är den som drabbat direktörshustrun. Namn 

som Alice Wallenberg, Signe Rydbeck och Ann-

Ida Broström sätter scenen: företagsvärldens 

toppskikt under åren kring sekelskiftet 1900 och 

några årtionden framöver. Manliga motsvarig-

heter faller av lätt insedda skäl utanför arbetets 

gränser: Material saknas.

De kvinnor Nordlund Edvinsson lyfter fram är 

inte några samhällets olycksbarn. I stället har de 

dragit sin samtids högvinstlotter. Men det inne-

bär inte att de var fria att göra vad de ville. Rollen 

var lika fast som männens. Hans var yrkeskarriä-

rens. Hennes var uppgiften att regissera privatli-

vet, leda hemmets arbete och forma nästa gene-

ration till att föra vidare sociala förpliktelser och 

samhällsroll. Utan hustruns informella ledarskap 

skulle få näringslivshjältar ha lyckats. Men i hennes 

roll ingick inte att bli hågkommen i offentligheten. 

/Per TH Dahl

INNOVATÖRERNA   
GENIERNA OCH NÖRDARNA SOM SKAPADE  
DEN DIGITALA REVOLUTIONEN  
 
WA LT E R I S A AC S O N  

Albert Bonniers förlag

När jag via min dator kan få fram (nästan) all värl-

dens information med några knapptryck undrar 

jag naturligtvis: Hur kunde det bli så här?

Svaret finns i Walter Isaacsons bok.

Allt började på 1830-talet med Charles 

Babbages försök att bygga en maskin som kunde 

programmeras för att göra beräkningar och fort-

satte cirka 100 år senare med den första datorn.

Sedan gick utvecklingen via uppfinningar som 

transistorn, mikroprocessorn, mikrodatorn, upp-

byggnaden av Internet, modem och skapandet av 

Google, fram till dagens situation.

Isaacsons berättelse blir levande av porträtten 

av alla de personer, ofta udda, som drivit utveck-

lingen: forskare, innovatörer och entreprenörer. 

Här finns Bill Gates och Steve Jobs, men också 

många betydelsefulla, men ofta okända, personer. 

Den digitala revolutionen har inte genomförts 

av enskilda genier, utan av begåvade människor 

som samarbetat, skriver Isaacson.

Innovatörerna är en enastående bok som skild-

rar en revolutionerande teknisk utveckling på ett 

sätt som — trots den stora mängden fakta — är lika 

underhållande och spännande som en roman.

/Börje Isakson

PIRATERNA PÅ ÖRESUND  
VI MINNS RADIO SYD — SKÅNES EGEN RADIO 

 
U L F C L A R É N  O C H  

S TA F FA N O L A N D E R    

Kira förlag

I augusti 1958 började ett fartyg i Öresund att 

sända popmusik till skåningarna. Det var Nils-

Erik Svensson och hans Radio Mercur som kon-

kurrerade med Sveriges Radio.

Året därpå anställdes Britt Wadner som 1962 

tog över verksamheten och döpte om stationen 

till Radio Syd.

Den blev populär och Britt Wadner, som visade 

sig vara en målmedveten entreprenör, blev radio-

piratdrottning. Men hon tvingades till en hård 

kamp mot överheten, som 1962 förbjöd Radio Syds 

sändningar. Britt Wadner fortsatte emellertid att 

sända, vilket ledde till att hon åtalades vid totalt 

sju rättegångar och fälldes vid fyra. 

Stationen tvingades också kämpa mot väd-

rets makter. I september 1964 fick en storm sänd-

ningsfartyget att stranda. Det sjönk senare. Sänd-

ningarna upptogs emellertid från ett något större 

fartyg. 

I januari 1966 sveptes sändningsfartyget med av 

isen och tvingades ut på Nordsjön. Resan slutade så 

småningom i Gambia. Där återuppstod Radio Syd 

1969, men 2002 upphörde sändningarna för gott.

Piraterna på Öresund är inte i första hand en 

bok att läsa. Den består till största delen av bilder 

och tidningsklipp. Men den är ett intressant tids-

dokument och minnesalbum.

/Börje Isakson
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N Ä R B R I T T E R N A strax före midsommar 2016 beslutade sig för att nu fick det vara nog, 
nu ska vi ut ur EU (eller kanske med imperieperspektivet, ”nu får EU lämna UK”), var det 
många i den svenska debatten som uttryckte både förvåning och ilska över att Brexit-sidan 
drog det längsta strået i omröstningen. 

Från svensk horisont var det lätt att ta sig för pannan och fråga sig om det kyliga brittiska 
resonerandet helt över-Trumpats av dagens tillspetsade retorik och promiskuösa förhållande 
till fakta. Det var i så fall ett tecken på att minnet är kort. 

E U  H O TA R  VÅ R  S U V E R Ä N I T E T !  Vi förlorar beslutanderätten över viktiga frågor! 
Storpolitikens hejdukar i Bryssel kommer att bestämma över våra arbeten, vår mat och ... 
och ... vårt snus! 

Så kunde det låta när debatten om Sveriges inträde i EG, idag EU, pågick i början på 1990-
talet. De första stegen mot ett medlemskap togs 1990 när regeringspartiet Socialdemokraterna 
meddelade att de kunde tänka sig ett medlemskap, det andra när Ingvar Carlsson lämnade 
in Sveriges medlemsansökan 1991. Tre år senare, i juli 1994, skrev en ny statsminister, mode-
raten Carl Bildt, under Sveriges anslutningsfördrag. 

Men då återstod fortfarande ett viktigt steg innan Sverige skulle kunna gå med.  

DE POLITISKA PARTIERNA VAR officiellt för ett medlemskap, utom Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet som var emot. Men både inom partierna och runt dem fanns anhängare av båda 
linjerna. För att kunna gå vidare skulle folket få säga sitt i en rådgivande folkomröstning 
den 13 november 1994. 

Inför omröstningen mobiliserade båda lägren alla sina krafter. I och utanför medierna 
debatterades möjligheter och risker med ett medlemskap friskt, ofta med argument snarlika 
dem som användes i Brexit-kampanjen.

Som medlem skulle Sverige få inflytande och medbestämmande, inte bara komma som 
gäst till det dignande EG-bordet. Sa Ja. 

Som medlem skulle Sverige tvingas anpassa sin lagstiftning till det sämre på många punkter 
där vi låg längre fram än EG-länderna — till exempel kring alkohol. Sa Nej. 

E N H ÄT S K D E B AT T,  som det ofta blev, är en sak, men vissa grupper klarade inte alls av att 
föra demokratisk debatt. Så var fallet i bland annat Västerås, där Ja-sidans kampanjkontor 
gång efter annan utsattes för skadegörelse. Ansvarig för Ja till EG-kampanjen i Västmanland 
var Anders Edholm, idag på Svenskt Näringsliv.

— Skadegörelsen förekom på flera ställen, men Västerås var värst utsatt. Under en period 
var det glaskrossningar varje vecka, berättar han. 

Bland de föremål som kastades in igenom fönsterrutorna fanns stenen på bilden bredvid, en 
ansenlig pjäs som idag finns i Ja till EG-kampanjens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. 
Mer vanliga morgonfynd bland glaskrosset på kontoret var vanliga gatstenar. 

— Det blev väldigt dyrt i längden, våra försäkringar slutade gälla, till sist fick vi byta till 
okrossbart glas. Men det allvarligaste i sammanhanget var att det inte bara handlade om 
skadegörelse, utan att det var en demokratisk process som angreps. Skadegörelse ska aldrig 
förringas, men det blir ännu allvarligare när det handlar om ett försök att tysta den ena 
parten, säger Anders Edholm.

Så småningom greps ett antal personer för skadegörelsen, personer som visade sig utgöra 
en liten, extrem klick av Ung Vänster i Västerås.  

Resultatet i folkomröstningen beskrivs ofta som väldigt jämnt: 52,3 procent till ja-sidan 
och 46,8 procent till nej-sidan. Det svenska stödet för inträde var trots allt starkare än det 
brittiska för utträde: där fick lämna 51,9 procent, medan stanna hamnade på 48,1. 
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Skadegörelsen förekom på flera ställen, men Västerås var värst 
utsatt. Under en period var det glaskrossningar varje vecka.
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Argument. Denna betongklump, 
sannolikt en fot till en gatupapperskorg, 
var ett av de föremål som kastades in 
genom fönster på Ja til EU-kontor över 
hela Sverige 1994. 
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FÖRETAGSQuizet Testa dina kunskaper om näringslivshistoria!

FÖRETAGET Köpte 1947 
AB Landsverk i 

Landskrona.

Grundat 1840 som 
mekanisk verkstad 
och blev AB 1866. 
Släkten vars namn 
företaget har, har 
varit i näringslivet 

längre än så.

Övertogs av statliga 
Svenska Varv 1979 

och gick tio år 
senare samman med 

Karlskronavarvet AB.

Är idag en del av 
försvarskoncernen 

Saab.

Företagets stora 
bockkran, som var 
symbol för både 

företaget och dess 
hemstad, står idag i 
Sydkorea och kallas 
för ”Malmös tårar”.

PROFILEN Utöver sin mest 
kända firma drev 
personen ifråga 

även försäljning av 
tryckerimaterial.

Hon var dotter till 
grundaren av Nerikes 

Allehanda.

Drev frågan om kvin-
nors rösträtt och var 
aktiv i föreningarna 

Publicistklubben, 
Kvinnoklubben och 
Fredrika-Bremer-

förbundet.

Annonsbyrån hon 
grundade 1877 höll 

till en början till 
på Myntgatan 1 A i 

Stockholm.

Vid sin död 1915 
beskrevs Sofia som 
”Sveriges främsta 

affärskvinna”.

ÅRTALET Trisslotten lanseras. Bofors får en 
vapenexportorder av 
Indien, den största 
någonsin i svenskt 

näringsliv.

Nintendo 
Entertainment 

System, även känd 
som NES eller  

åttabitaren, lanseras 
i Sverige.

Det svenska  
hårdrocksbandet 
Europe släpper 
låten The Final 

Countdown och får 
en listetta världen 

över.

Olof Palme mördas 
och reaktorn  

i kärnkraftverket  
i Tjernobyl  

totalhavererar.

PRODUKTEN Uppfanns 1842 
av den engelske 

ingenjören Richard 
Clyburn.

På grund av detta 
kallas den för  

”engelsk nyckel” 
i vissa delar 

av Europa och 
Mellanöstern.

Den svenske 
uppfinnaren  

J.P. Johansson fick 
1892 patent på en  

vidareutvecklad 
variant av verktyget.

På danska kallas 
den därför för 
”svensknøgle”.

Företaget Bacho i 
Enköping har genom 

åren tillverkat 
över 100 miljoner 

sådana.

ORTEN Är i skrivande stund 
Sveriges 26:e största 

tätort.

Sedan 1755  
tillverkas här papper 
till sedlar och andra 

värdehandlingar. 
Anläggningen är 

världens äldsta i sitt 
slag.

1894 köpte Gustaf 
de Laval Hamra 

Gård, och än idag 
bedrivs här  

forskning och 
utveckling kring 
mjölkproduktion.

Både DeLaval och 
Alfa Laval är  

verksamma på 
orten.

Ishockeyspelaren 
Sven fick sitt  

smeknamn efter 
orten.

FRÅGEKONSTRUK TÖR GUSTAV SVENSSON 

Företaget: Kockums Mekaniska Verkstad/Kockums AB Profilen: Sofia Gumaelius Produkten: Skiftnyckeln Årtalet: 1986 Orten: Tumba.
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K RÖ N I K A

Ada Blocks apotek
VIKTIG VÄGVISARE FÖR DAGENS UNGA  
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Edward Blom är en tevepersonlighet och skribent med särskild 
inriktning på matens, dryckens och näringslivets kulturhistoria.  

Vid sidan om anställningen i eget bolag är han även knuten  
till Centrum för Näringslivshistoria som fellow writer.

UNDERPRIVILEGIERAT. Några som mer än alla andra verkat utan att synas är 
historiens kvinnliga företagare. Det är hög tid att lyfta fram dessa förebilder 
så att fler av dagens unga kvinnor får chans att inspireras av dem, skriver 
Edward Blom.

I  S O M R A S  B E S Ö K T E  V I  Petesgården på södra Gotland. 
Det är en kulturhistoriskt intressant 1700-talsbyggnad som 
köptes in, inreddes med autentiska inventarier och donerades 
till eftervärlden av en privatperson, Ada Block. Övervåningen 
påminner mer om en kyrkoherde eller burgen borgares 
boning än en bondgård — men så var det också en storbondes 
gård på en bördig plats under en era när jordbruksmetoderna 
förbättrades och inkomsterna av den gröna näringen ökade. 

Gården är således intressant ur en näringslivshistorisk syn-
vinkel — men det är även donatorn. Ada Block blev den första 
kvinnliga apotekaren på Gotland. I hela Sverige hade hon 

endast fyra kvinnliga före-
gångare. När hon skulle få 

sina apoteksprivilegier för 
Visby uppstod en enorm 
strid. Visserligen hade 

hon utmärkta meriter, 
men många manliga 
apotekare kämpade 

för att en kvinna inte skulle få driva apotek. Befolkningen på 
Gotland ska ha delats i två läger innan Ada till slut segrade och 
folk fick krypa till korset — eller bli utan läkemedel.    

D E T A B S U R DA Ä R AT T  detta skedde så sent som 1940. Den 
första kvinnan i Sverige som fick driva ett apotek genom eget 
privilegiebrev (inte bara med rättighet att som änka driva 
makens verksamhet vidare) var Agnes Arvidson i Norsjö 1928. 
Under efterkrigstiden gick förändringen ganska snabbt: Fram 
till 1970 när staten monopoliserade apoteken hann många 
kvinnor bli apotekare, och idag är det närmast ett kvinnoyrke.

Det gick bra för Ada. Redan första året kunde hon köpa 
sig en äkta päls som hon lät en fotostudio föreviga henne i. 
Kommande vinster kom i stället eftervärlden till godo, i form 
av investeringen i Petesgården och dess inredning.

PÅ  G RU N D  AV  L AG S T I F T N I N G  och diskriminering har 
det historiskt funnits mycket färre kvinnliga företagare än 
manliga. Men, det är också så att de som funnits inte fått 
sin rätta plats i historieberättandet, något Centrum för 
Näringslivshistoria jobbat förtjänstfullt med att försöka kor-
rigera det senaste decenniet. Personer som Ada Block borde 
lyftas fram som viktiga förebilder för unga flickor i Sverige 
idag, vilka förhoppningsvis kan bli morgondagens framgångs-
rika företagare. •
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Prenumerera på Sveriges enda tidskrift om företagshistoria!

4 nummer för 249 kronor

Fyll i talongen eller gå den digitala vägen foretagshistoria.prenservice.se

Fyll i namn och adress:

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot

NAMN

ADRESS

EPOST

FÖRETAGSHISTORIA
c/o Titeldata

SVARSPOST
20570342
110 12 Stockholm

NÄSTA NUMMER AV FÖRETAGSHISTORIA 
I BUTIK DEN 6 DECEMBER 2016

Skarpa affärer

Kod: 332 1002

SÅ BLEV BEMANNINGEN LAGLIG
Idag finns bemanningsföretagens 
personal i snart sagt varje vrå av 
näringslivet. Men det var faktiskt inte 
förrän 1992 deras verksamhet blev 
tillåten.

FÖRE SALTSJÖBADEN
Saltsjöbadsavtalet 1938 är trivia för alla med 
intresse för det. Men hur kom det sig egent-
ligen att det blev till? Vi bestämde oss för att 
titta närmare på den mylla som fick parterna 
att sätta sig ner. 

För eget bruk — och för andras. Sveriges vapenindustri har en lång historia och 
rymmer både framgångssagor och katastrofer. I nästa nummer av Företagshistoria 
möter du några av de företag som stått för kulorna för försvaret. 
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