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ABSTRACT 

A Jämtland Company in its Regional and National Setting. Sven O Persson's Entrepreneurship 1920-
1990. (En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld. Sven O Perssons företagande foreta gande 
1920-1990). 201 + 11. Swedish text with a summary in English. Bo Bodén, Department of Economic 
History, University of Umeå 1995. The subje ct o f this study is the business activities o f an industrialist 
from county of Jämtland, Sven O Persson (S P), from th e end of the 1 910's to the end of the 198 0's. The 
economic development o f Jämtland during the last one hundred year s has also been depict ed and placed in 
relation to the na tional one, during per iods of directional change a nd/or expansion. Of prim ary in terest is the 
interplay between S P's business operations and the surrounding world.This research looks at S P's business 
activities both from a structural-analytical perspective and an entrepreneurial. 

Sven Persson's operations commenced in Jämtland at the end of the 1910's with horse dealing, and the first 
woodland prope rties were acquired in 1926. Early on (1932) he linked his oper ations to the development of 
the motor vehicle. Up until the middle of the I960's the tran sport sector was the foremos t driving force 
behind his business expansion. Sven Persson's widespread net of personal contacts provided him with 
information of important sections o f the county's economy, which mad e it easier for him to discover and 
capitalize on the business opportunities opened by the bre akthrough of the truck ing ind ustry the tim ber boom 
and the regu lated economy of the W W II. It is worth mentioning tha t his operations integrated Östersund's 
advantages with those of the countryside and business activity was thus largely independent of the 
geographical location of this agrarian county and the long d istances to pop ulated, affluent markets. 

After the found ing of Persson Invest (PI) in 1968 business operations grew rapi dly an d princi pally outside 
the county, and the main product was then chipboard. The hardening competition in the economy had 
enabled the co ncern to acquir e insolvent comp anies and/or firms whose assets were too sma ll to meet futur e 
investment costs. In the first year of business of this concern the number of employees was around 500 and in 
1976 it had risen to almost 1,750. The new areas included the manufacture of agricultural and forest 
machinery and snowmobiles and three breweries. By 1980, however, the num ber of employees had decreased 
to about 1,100. During the following ten-year period the downswing was broken and employment increa sed 
to some 1,300 by 1990. The downswing was mainly due to rational izations, profitability problems and the 
sale of Pi's agricultural mach inery division. The 1980's upturn was mainly due to new acquisition s within 
the chipbo ard industry and the purchase of a large Volvo dealership in Norway. With the sale of the 
breweries in 1989 the sphere of business was thus nearly the same as in 1968. 

In a struct ural-analytic context the conc ern's acquisitions 1968-1976 were not successful. Rationalization 
was already far advanced in severa l of the firms when the takeovers took place, and their operatio ns were 
centered in stagnating and/or shrinking markets. Using Erik Dahmén's terminology, it was a matter of 
companies whose produc tion was on the negative side of the develo pmental fence. The concern's manu
facture of chipboard, however, had g reat success. A central role in th at development can be ascri bed to low 
capital costs. Profits from the ca r dealerships, regiona l developm ent gran ts and th e acquisit ion of chipboard 
firms explain the low cost. 

Sven Persson's entrepreneurial talen t was to discover op portunities offered by the m arket at an ea rly stage 
and to capitaliz e them, as in the case of the car d ealership and the chipboard manufacturing. Other charac
teristic traits was to make decisions based on informal conversations, intuition and personal evaluation, 
instead of formal decision-making, economic analyses and market resea rch. 

Keywords: structural change, business history, entre preneurship, regional development, Jämtland, Sven O 
Persson, regional support policies, chipboard manufacturing , breweries, motor veh icles. 
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FÖRORD 

Ena stunden går det inte alls, andra stunden går det som en vals. 
Nästa timme får han säkert stanna hemma, timmen därpå tror han sig 
bli kvitt dilemmat. Upp och ner humöret vandrar runt i kroppen, 
vresig arg och tvär, på nytt han ropar, "Toppen ". 

Lotta Bodén 

När avhandlingsarbetet nu är i sin slutfas framträder ett brett spektrum av minnesbilder. 
Det är med stor glädje och tillfredsställelse som jag efter slit och vedermödor glatt 
minns min dåvarande professor Ulf Olssons telefonsamtal i slutet av 1980-talet, vilket 
lockade mig till att inleda dett a projekt. När Ulf Olsson en kort tid däref ter lämnade 
institutionen övertog docent Jörgen Björklund, och senare professor Olle Krantz 
handledaransvaret. Till Er båda, som följt mitt arbe te med sto rt intresse och tålmodigt 
försökt förstå mina tankar och få mig att konkretisera dessa genom en insiktsfull 
handledning, vill jag rikta et t stort tack . 

Projektet förutsatte medverkan från företaget AB Persson Invest i Östersund. Ett fler tal 
personer inom o ch med anknytning till företaget har delat med s ig av sina kunskaper 
och erfarenheter samt avsatt tid och arbete. Jag ä r tack skyldig till Er alla. Ett speciellt 
tack vill jag i detta sammanhang rikta till Gösta Berglund, Boel Faxing, Gunnar 
Johansson, Bob Persson, Olle Persson och Ragnar Wenneborg. 

Till min syster, Inglis, och hennes familj vill jag rikta ett mycket stor t och varmt tack 
för Er gästfrih et under mina besök i Umeå. Utan E r hade detta arbe te inte blivit lika 
lättsamt. Den uppmuntran, stöd och vänlighet som jag mött vid mina besök vid institu 
tionen och i samband med de högre sem inarierna har jag uppskattat högt. Tack Ha ns-
Olof, Gunnel, Lena , Hans och övriga. Ett annat betydelsefullt stöd i arbetets slutfas har 
givits av alla de personer som hjälpt mig att läsa slutmanus i olika versioner. Jag 
tackar er varmt för det arbete Ni lagt ned. 

Den engelska sammanfattningen har översatt s av Stephen Haughey. Ekonomiskt stöd 
för avhandl ingsarbetets slutförande, för vilket jag tackar, har getts av Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, Glesbygdsmyndigheten, Expertgruppen för forskning om regional 
utveckling (ERU), Östersunds kommuns näringslivskontor och ALMI Företagspartner 
i Jämtland. 

Till mina närma ste - Lotta, Clara och Sanna - vill jag säga att u tan ert stöd, omtanke 
och förståelse hade detta projekt aldrig slutförts. Nu ska pa ppa upp från arbetsrummet 
i källare n. Tack för att ni väntade. 

Bo Bodén. 
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1. INLEDNING 

1 

Syfte, avgränsningar, frågeställningar och uppläggning. 

Under järnvägs- och sågverksepoken i slutet av 1800-talet genomgick Jämtland en 
snabb ekonomisk utveckling och förnyelse av näringslivet. Öster sund utvecklades till 
en service- och handelsstad för stora delar av No rrland, små täto rter växte upp utefter 
järnvägen, liksom sågverk och några massaindustrier. Denna utveckling förändrade dock 
inte förhållandet att Jä mtland var överväg ande agrart och därt ill 'backward'. Närings
livets agrara inriktning förstärktes av rollen som råv aruleverantör till den kustbaserade 
skogsindustrin. Det var i denna miljö Sven O Persson inledde sin affärsverksamhet som 
hästhandlare i slutet av 1910-talet, och i mitten av 1920-talet förvärvade han sina 
första skogsfastigheter.1 Vid hans död 1990 kan Jämtlands län karaktäriseras som något 
'backward', medan hans företag ande var vit tomfattande. 

I föreliggande undersökning koncentreras intresset till perioden 1920-1990 och till 
samspelet mellan Sven Perssons företag och deras omgivning, i det h är fallet Jämtlands 
län och Sverige samt de branscher som företagen tillhörde. Syftet är att analysera driv
krafterna bakom hans företagande, som utvecklades från ett enmansföretag till en norr
ländsk storkoncern.21 ett bredare perspektiv är avsikte n också att belysa drivkrafterna 
bakom Jämtla nds läns ekonomiska utveckling i allmänhet och det jämtländska före
tagandets villkor i synnerhet. Detta förklarar varför kapitel 2 inleds med några aspekter 
på länets ekonomiska utveckling före det moderna industrisamhällets genombrott i 
Sverige. 

Framväxten av Perssons företagarverksamhet och dess utveckling från enma nsföretag 
till norrländskt storföretag saknar motsvarighet i Nor rlands inland. Varför expanderade 
Sven Perssons företagande i denna ekonomiska miljö? Denna fråga och förhållandet att 
få, om ens några, undersökningar har ägnats åt att studera expansiva små och 
medelstora företag i ett långsiktigt regionalt sammanhang motiverar denna undersök
ning,3 som behandlar följande överg ripande frågeställningar: 

1. Hur har den nationella ekonomiska tillväxten och näringslivets omvandling påverkat 
Jämtlands län och företagandets villkor där? Vad hände t ex när de dominerande förut
sättningarna för den ekonomiska aktiviteten förändrades från råvarustyrd till marknads-
och politiskt styrd lokalisering. 

Sven 0 Persson kommer fortsättningsvis av praktiska skäl att skrivas Sven Persson. Initialen 0 syf
tar på Olof och den användes redan under( 1920-talet för att undvika sammanblandning med en annan 
Östersundsbo. Initialen har därefter ingått i namnet såväl muntligt som skriftligt. 

Av Persson Invests årsredovisning 1989/90 framgår att antalet anställda uppgick till nära 1 300 och 
omsättning var 1,9 Mdr. 

Med småföretag och medelstora företag avses i allmänhet företag med färre än 200 anställda respek
tive företag med upp till 500 anställda. Se t ex Braunerhjelm - Carlsson (1993), s. 317f. Av D S 
1992:79, s.l6ff. framgår att vid 90-talets inledning återfanns vart tredje arbetstillfälle inom den 
privata sektorn i företag med färre än 20 anställda och 60 % i företag med färre än 200 anställda. 
Vidare framgår att motsvarande procenttal för Jämtlands län var 53 % respektive 89 %. I ett jämt
ländskt perspektiv är det sålunda mer relevant att sätta småföretagsgränsen vid 20 anställda och 
storföretagsgränsen vid 200. 
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2. Hur påverkade förändrade institutionella förhållanden länets oc h Perssonföretagens 
utveckling? Det gäller bl a de nya ekonomisk-politiska inslagen under 1930-talet, 
krigsårens kristidsregleringar, jordbruks- och arbetsmarknadspolitiken efter andra 
världskriget, förändringar i förvärvslagstiftningen samt välfärds- och regionalpolitikens 
framväxt. I ett företagsperspektiv gäller även frågan hur nya organisations- och 
beslutsformer påverkade Sven Perssons företagande. 

3. Hur har regionala särdrag påverkat Perssonföretagen, och vilket inflytande hade Sven 
Perssons personliga band till Jämtland på företag andets utveckling? 

Undersökningen anlägger både ett str ukturperspektiv och ett entrepr enörperspektiv för 
att klarlägga drivkrafterna bakom Perssonföretagens utveckling. Den har en kronologisk 
uppläggning där utvecklingen indelats i två tidsperioder, före och efter 1950. Tyngd
punkten är förlag d till den senare perioden och forskn ingsarbetet har bedriv its så att, 

- Perssonföretagens omgivning har rekonstruerats med data huvudsakligen från officiell 
statistik. Dessa har bearbetats och systematiserats för att användas som strukturindika
torer i syfte att påvisa regelbundenheter och förändringar.4 

- Sven Perssons företagarverksamhet har i huvudsak rekonstruerats genom arkivstudier 
och intervjuer med företags- och branschrepresentanter samt privat personer. Före-
tagarverksamhetens utveckling har därefter relateras till omgivningen och på så sätt har 
perioder och aspekter i företagets verksamhet utskiljts. 

Avhandlingen består av två delar, vilka kan tyckas förefalla disparata. Därmed kan den 
också ge ett intryck av sammanvägningsavhandling, vilket dock inte är fallet. Genom 
att relatera omvärldens och Perssonföretagens utveckling till varandra, öppnas möjlig
heter att ursk ilja såväl generella som unika drivkrafter bakom företagens utveckling. I 
undersökningens sammanfattning inte greras de två delar na explicit med varandra. 

Thomas Cochran framhåller att företagshistorikerns uppgift är att förankra det som sker 
i företaget i ett problemom råde som spränger gränserna för det enskilda företaget.5 I 
detta arbete återspeglar sig detta i att sa mspelet mellan Sven Perssons företag och des s 
omvärld studeras i ett långsiktigt perspektiv.6 Kontakten med det enskilda och påtagliga 
gör det möjligt att studera t ex framväxten av nätverk, specifika kompetenser och 
beslutsstrategier i sin naturliga miljö. Därmed kan den sidan av företagens historia 
tecknas som bygger på ett nerifrån- ett inifrånperspektiv. Samtidigt ger strukturindika
torerna möjlighet att relatera resultaten på företagsnivå till den ekonomiska utvecklingen 

De indikatorer som behandlas avser befolkningsutveckling, inkomstutveckling, näringsgrenarnas för
ändring med avseende r>å sysselsatta samt antalet industriarbetare och industriarbetsställen i Jämt
land. Vidare används längre tidsserier för att analysera,spånskivebranschens- och bilismens utveck
ling. Exempel på komparativ regional analys återfinns i Åkerman, (1941). En allmän diskussion om 
strukturella indikatorer och behovet av tidsserieanalys förs i Åkerman (1961), s. 181-216. 

Refererat efter Lange (1988), s. 293. 

Gårdlund (1942), s. 60. formulerar kärnfullt behovet av ett långsiktigt perspektiv på följande sätt: 
"När man synar populära föreställningar^ historiens epoker, slår det en ofta, att de drag, som an
ses känneteckna en epok, kunna spåras så mycket tidigare och bli av väsentlig betydelse så mycket 
senare än vad som påstås." 
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i stort. Därmed ges möjlighet att se företagets historia i ett ovanifrån- och utifrån 
perspektiv.7 Undersökningen kommer därmed förhoppningsvis att appellera till dem 
som anser att historien förtorkar "om den inte får kontakt med det enskilda och påtag
liga" och till dem som likt Gerschenkron ifrågasätter om ekonomisk historia h ar något 
vetenskapligt värde om den inte omfa ttar systematiserande och abstrakta inslag, som 
gör det möjligt att generalise ra.8 

Inledningskapitlet föl js av kapitel som ger en kort översikt av Jämtlands ekonomiska 
utveckling före 1900.1 kapitel 3 och 4 presenteras Sven Perssons företagarverksamhet 
under perioden före respektive efter 1950. Periodvalet har gjorts utifrån 1) att villkoren 
för Sven Perssons företagande förändrades på en rad pu nkter under 1950-talet, 2) att 
denna förändring ur ett strukturanalytiskt perspektiv sammanföll med att det inom den 
nationella ekonomin skedde en övergång från en strukturomvandlings- till en struktur
rationaliseringsfas och 3) att villkoren för det jäm tländska näringslivet förän drades, 
bl a till följd av förändringar inom den agrara sektor n. I kapitel 5 och 7 presenteras 
några aspekter på den ekonomiska utvecklingen i Jämtlands län före respektive efter 
1950, medan den nationella utvecklin gen efter 1950 följs i kapitel 6. I kapitel 8 sam
manfattas undersökningens resultat. 

Teoretiska och empiriska utgångspunkter. 

Företagshistoria 

Avsaknaden av en allmänt accep terad ekonomisk teori som ger svaret på frågan vad 
som skapar ekonomisk tillväxt och "to which all case-histories conform" är lika uppen
bar som samstämmigheten om att företagen spelar en nyckelroll i denna process.9 

Företagens centrala rol l i den ekonomiska tillväxtp rocessen framgår av att den ökade 
materiella välfärden i mycket är ett res ultat av att ny teknik har intro ducerats, liksom 
nya varor, material, marknader, organisationsformer, färdigheter och kunskaper et c. 
Under de senaste årtiondena har föreg arverksamhetens roll för den ekonomiska till
växten även fått en allt mer framskjuten plats i den ekonomiska deb atten.10 Detta syns 

Perspektiven nerifrån och inifrån respektive ovanifrån och utifrån är hämtade från Ullenhag (1992). 
Dessa perspektiv anknyter till Dahméns uppfattning att företagsstudier baserade på en "mikrobaserad 
makroteori är nödvändiga för en fördjupad analys av samhällsutvecklingen. Se t ex Dahmén (1992b) och 
(1985). Ullenhag ser dessa perspektiv som utgångspunkt för att teorianknyta enskilda företagsstudier, 
med syfte att "vidga förståelsen inte enbart för företagsamhetens utan även för den ekonomiska till
växtens villkor." Ibid. s. 25. Se även Glete (1988). 

Hildebrand (1989), s. 1. Gerschenkron (1966), s. 436. "Without knowledge of basic aggregates, econo
mic history at best remain confined to easy but unsubstantiated generalizations. /.../. In short, 
economic history would contain everything tut one thing - economics. 

Mathias (1983), s. 6. 

Studier har visat att de kvantitativa förändringarna av produktionsfaktorerna arbete och kapital 
'förklarar' en allt mindre del av den ekonomiska tillväxten. Kvalitativa förändringarna i faktor
uppsättningen (teknikfaktorn) har fått en allt större betydelse, t ex spridandet av nya varor, änd
rad produktionsmix, förbättrad marknadsföring, rationaliseringar och organisatoriska rörändringar, 
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också i samhällsdebatten i stort där, t ex de etablerade politiska partierna har gjort 
företagandets villkor till viktiga frågor. Företagarna kan sägas ha iklätts rollen som den 
ekonomiska tillväxtens nyckelfaktor. Intresset för företagarverksamheten grun dar sig 
följaktligen i mycket på dess centrala roll i den ekonomiska tillväxtprocessen och då 
i samband med "the interaction between the creation of economic capacity and the 
related creation of economic demand".11 Detta har skett eftersom det är just före
tagarna eller presumtiva företagare i egenskap av entr eprenörer, som genom innovativ 
verksamhet bidrar till den ekonomiska kapacit etsutbyggnaden och/eller upptäcker och 
förmår att utn yttja de möjligheter marknaden ger.12 

Inom det ek onomisk-historiska forskningsfältet ha r ett flertal studier genomförts och 
avhandlingar skrivits om samhällsomvandlingens regionala effekter.13 Ur ett före tags-
historiskt perspektiv är dock regionala studier mer sällsynta och när det gäller små och 
medelstora företags utveckling i ett långsiktigt regionalt perspektiv är de i det närmaste 
obefintliga.14 I de företagshistoriker som har skrivits om små och medelstora företag 
har det lokala materia let vanligtvis inte systemat iskt relate rats till någon helhet, som 
tillåter komparationer på t ex nationell nivå. Vid are har den empiriska mångfalden och 
avsaknaden av övergripande frågeställninger bidragit till att många studier kan uppfattas 
som hyllningsskrifter tillägnade det studerade företaget, än som forskningsbidrag till 
ämnet ekonomisk historia.15 

Företagshistoria har, som K-G Hildebrand uttryckt det, betraktats som "en ganska 
suspekt verksam het, /.../ som ett sätt att bät tra på sina affärer på ett enkelt men inte 
alldeles reputerligt sätt."16 Under de senaste decenierna har dock den företagshistoriska 
forskningen till stor del tvättat bort denn a stämpel. Disciplinens teoretiska utveckling 
och de forskningsresultat som producerats har visat sig tillföra ny kunskap om den 
ekonomiska tillväxten o ch dess komplexitet.17 

ökad kunskap och erfarenhet hos arbetskraften, ökad maskinprestanda, förbättrade informationsflöden 
etc. Dahmén (1979b), s. 29-37. Teknikfaktorn består alltså till stor del av det som i dagligt 
tal betecknas företagarverksamhet. 

11 Leibenstein (1968), s. 77. 

Några regionalt inriktade ekonomisk-historiska arbeten är Bunte et.al (1982.), Bäcklund (1988) och 
Lundgren (1984). 

14 Jan-Erik Petterssons avhandling, Kristidsekonomi och företagsutveckling. Industrin i Uppsala län 
1939-49 bör dock omnämnas, men som bl a framgår av titeln saknas här ett långsiktigt perspektiv. 

15 Olsson (1979) 

16 Hildebrand (1989), s. 1. 

17 Antalet avhandlingar och andra arbeten som utförts inom disciplinen företagshistoria har ökat under 
1970-och 1980-talet. Olsson (1990) s. 59 uppskattar antalet doktorsavhandlingar sedan 1950-talets 
början inom den monografiska traditionen av det totala antalet i ekonomisk historia till närmare 10 
procent (15 st). Ytterligare 10% av avhandlingarna med inriktning på handel och industri anges till 
stor del baseras på företagshistoriskt material. En översikt av den tidiga företagshistoriska forsk
ningen i Sverige ges av E F Heckscher, "Om svenska företag och deras historiska behandling". Nordisk 
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I mitten av 1940-talet presenterade "Committee on Research in Economic History" ett 
fyrapunktsprogram i syfte att vitalisera den am erikanska ekonomisk-historiska forsk
ningen. De områden som forskn ingsansträngningarna skulle inriktas mot var, enligt A 
H Cole, stordriftens utveckling i U SA och Canada, bankväsendets historia, offentliga 
myndigheters betydelse för den ekonomiska utvecklingen och entreprenörskapets roll 
i amerikansk ekonomisk tillväxt. 18 Inom Business-History-traditionen i USA bildades 
"The Research Ce nter for Entrepreneuriael History" 1948. Därmed kom den företags-
historiska forskningens verksamhetsområde att utvidgas från att tidigare uteslutande ha 
inriktats på administrativa förhållanden i amerikanska storföre tag till att se företaget 
som en del i en större helhet. 19 Denna "entrepreneurial history" avsatte få spår inom 
svensk ekonomisk-historisk forskning utöver Lennart Jörbergs licentiatavhandling 
1956.20 På längre sikt kom dock nyorien teringen inom Business-History-traditionen 
och inriktningen på de fyra forskningsområdena att influera den företagshistoriska 
forskningen i Sverige. Ett exempel är kartläggningen och analysen av Kreugerföretagens 
historia och ett annat exempel är de monografier som skrevs över svenska storföretag 
under 1970- och 1980-talet.21 

I ett teman ummer om företagshistorisk forskning i Historis k Tidskrift 1979 framhåller 
Håkan Lindgren att , 

"mikroundersökningar av vad som händer på företagsnivå bör relateras till någon idé, hypotes eller om 
man så vill teori om makrostrukturen för att den induktiva metoden ska bli meningsfull och resultaten 
kunna bidra til l vår kunskap om helheten."22 

Ulf Olsson skriver i samma temanummer att "tend enser till såväl generella empiriska 
ansatser som teoretisk anknytning" har v uxit sig allt starkare inom den företagshisto
riska forskningen och att discipl inens framtida värde beror på om dessa inslag vidare

Tidsskrift 1950, s. 213-235. För perioden efter 1950, se Historisk Tidsskrifts temanummer 1979 och 
Uppsala Papers in Economic History 1989, Research Report No. 23. Se även R Adamsons översikt över 
svensk ekonomisk-historisk forskning efter 1975 i Scandinavian Economic History Reviews temanummer om 
den nordiska ekonomisk-historiska forskningen i No. 3 (1988), samt Ulf Olssons översikt om företags
historia som ekonomisk historia i No. 2 (1990). Även 18 Sandlund, Litteratur om svenska industri
företag (1979) och Uppsala Papers in Economic History, Basic Reading No. 1 (1985) och No. 8 (1992) 
bör också uppmärksammas, liksom Business History Vol. 35 (1993). 

18 Cole (1949), s. 79ff. 

19 Cochran (1953), s. 5f. I en schematisk beskrivning av studieobjekten för entrepreneurial history 
framhåller Cochran följande områden: expansion och innovation, relationer till konkurrenter, leve
rantörer och kunder, inre anpassning till externa förändringar och "managerial problems", "external 
relations" och "attitudes /..../ toward general problems of society". 

20 Jörberg (1956). Delar av den återfinns i Jörberg (1958). Arbetet har senare med vissa modifieringar 
publicerats i Jörberg (1988). 

21 Kreugerföretagens historia omfattar en serie om fem böcker: Hassbring (1979), Wikander (1979), Lind
gren (1979), Modig (1979) och Hildebrand (1985). Två exempel på företagsmonografier om de svenska 
storföretagens utveckling är Attman - Kuse - Olsson (1976) ocn Glete (1983), vilka behandlar L M 
Ericsson respektive Asea. 

22 Lindgren (1979), s.236, not 3. 
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utvecklas.23 I Erik Dahméns bidra g "Ka n den företagsh istoriska forskningen bidra till 
den ekonomiska teorins utveck ling?" besvarar han sin fråga med ett obetingat ja, men 
framhåller samtidigt att om frågan gällt om den har bidragit skulle svaret bli "inte 
mycket".24 

Den centrala frågan i den företagshistoriska forskningen tycks gälla att utveckla meto
der och analysinstrument, som gör det möjligt att hålla rågången k lar mellan glättade 
hyllningsskrifter å ena sidan oc h företagshistoria med vetenskapliga ambitioner å den 
andra. Företags historia som ekonomisk historia kräver möjligheter till generaliserande 
historieskrivning och att forskarna, med E F Heckschers ord, har "k lar blick både för 
vad de skola undersöka och hur de skola undersöka."25 

I en artikel från 1990 framhåller Ulf Olsson att för etagshistorikerna utifrån sina studier 
"have been able to widen their perspectiv es in different directions".26 I en del fall har 
studierna vidgats till att omfatta indu stribranscher och i andra har företaget relat erats 
till den nationella arenan, t ex projektarbeten om svensk stål- och varvsindustrin 
respektive bankhistoriker, som relateras till den nationella banksektorn.27 Andra studier 
har koncentrerats till vissa aspekter på företagets eller företagspopulationens verksamhet 
och det empiriskt underlaget har därefter relaterats till olika teoribildningar, t ex inom 
områden som strategiskt beslutsfattande och ägande.28 Ytterligare andra under
sökningar har koncentrerats på produktionsprocessens förändringar och hur den 
ekonomiska och tekniska utvecklingen påverkat de anställdas villkor.29 Vidare har 
företagshistorien tillförts en könsdimension genom arbeten om familjens och kvinnans 
roll för den kapitalistiska entreprenörklassens framväx t.30 Utvecklingen under 1970-
och 1980-talen visar m a o att både ag gregering och aspektstudier använts som metod 
för att öka resultaten s och generaliserbarhet.31 

23 Olsson (1979), s. 251. 

24 Dahmén (1979a), s. 254. 

25 Heckscher (1950), s. 235. 

26 Olsson, (1990), s. 60. 

27 Se t ex Olsson K (1983) och Fritz (1988) samt Ullenhag (1990), Lindgren (1988) och Olsson (1986). 

28 Se t ex Holmström (1988) och Glete (1987). 

29 Se t ex Berglund (1980), Isacson (1987), Magnusson (1987), Wikander (1988), Johansson (1988) 
och Göransson (1988). 

30 Göransson (1990) och (1993). 

31 Se t ex Glete (1993) och Aneli (1993). 
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Erik Dahmén har också genom sitt arbete at t kartlägga den industriella omvandlingen 
bidragit till att utveckla den företagshistoriska forskningen.32 Det Schumpeter-
Dahménska perspektivet har givit forskningen en mer dynamisk inriktning än tidigare, 
bl a genom att entreprenörteorin och det institutionella perspektivet bidragit till att 
stimulera intresset bland ekonomisk-his toriker att kop pla samman ekonomins mikro-
och makroperpektiv.33 

Den institutionalistiska synen på företa g och samhälle har seda n 1970-talet också fått 
ett starkt genomslag inom den företag shistoriska forskningen. Influenser från forskare 
som Oliver Williamson och Alfred Chandler Jr,34 har ökat medvetenheten hos svenska 
företagshistoriker om transaktionskostnadernas och de administrativa förändringarns 
betydelse för företagens expansionsmöjligheter.35 Ronald Coases, transaktionsanalysens 
'fader', ställde redan 1937 frågan, varför existerar företag? Svaret blev: "The main 
reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there is a cost of 
using the price mechanism".36 Coases menade att hierarkiska beslutsprocesser inom 
företaget var effektivare än stri kta marknadslösningar, vilket kanaliserade intresset till 
företagets inre organisation och dess förmåga att reducera sökkostnader, kontraktskost
nader och kontrollkostnader. Williamson tillhör de första forsk arna som åter tog upp 
Coases tankegångar och utvecklade dessa under 1970-talet.37 Douglass C Norths 
arbeten om lagstiftningens och andra spelreglers betydelse för den ekonomisk tillväxten 
samt för framväxten av kapitalistiska relationer och marknadsberoende företag, är ytter
ligare en institutionell teoribildning som fick genomslag inom den företagsforskningen 
under 1970- och 1980 talen.38 

Dahmén (1992b), (1988), (1985), (1980), (1950). Dahméns arbeten har utmynnat i en teoretisk begrepps
apparat för att beskriva och analysera industriell omvandling. Hans teoretiska utgångspunkter ankny
ter till 1) Joseph A Schumpeter och hans betoning av företagaryerksamhetens (entreprenörens) bety
delse för den ekonomiska dynamiken, 2) Thorstein Vehlens framhållande av institutionella faktorer 
i den ekonomiska utvecklingsprocessen oçh behovet att studera den ekonomiska processen snarare än 
det ekonomiska resultatet och 3) Johan Åkermans metod att med tidsekonomisk teori beskriva och av
gränsa utvecklingsförlopp. Dahmén (1950), s. 7f., Glete (1983), Lindgren (1985) och Ullenhag (1985) 
är exempel på arbeten som i olika avseenden influerats av Dahmén. 

Se t ex Glete (1988), Lindgren (1992) och Ullenhag (1992). 1 ett schumpeterianskt perspektiv befinner 
sig ekonomin alltid i ett tillstånd av obalans, genom att nya och effektivare kombinationer av produk
tionsresurser tillförs ekonomin genom entreprenöriell verksamhet, vilket leder till att jammal produk
tion slås ut (creative destruction). Med nya kombinationer av produktionsresurser avses innovationer, 
som utgörs av varor, produktionsmetoder, marknader, råvaror ocn halvfabrikat samt av organisations
former. Schumpeter (1961), s. 65f. 

34 Se t ex Chandler (1978), Chandler - Daems (1980) och Williamson (1975). 

35 Se t ex Olsson (1990) och Ullenhag (1993). 

36 Coase (1937), s. 390. 

37 Se t ex Oliver Williamson (1975), Hutchinson - Nicholas (1988) och Bjuggren - Skogh (1989). 

38 North (1985) och (1981). 
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Den sociala omgivningens betydelse för den kapitalistiska entreprenörklassen uppmärk
sammades tidigt av klassiker som Max Weber.39 Även denna aspekt har under de 
senare årtiondena åter uppmärksammats, bl a genom ett ökat intresse för nyföretagar-
verksamheten hos invandrargrupper i Sverige och utomlands samt, som tidigare nämnts, 
genom det ökade intresse för familjens och kvinnans betydelse för den moderna entre
prenörklassens framväxt. 40 

Den företagshistoriska forskningen i ekonomisk historia har alltså vidgat sitt verksam 
hetsfält genom att rela tera studieobjekten till en större helhet och teoretiskt förankra 
studierna inom den ekonomiska vetenskapen. Efterso m företaget utgör den arena , där 
många processer av betydelse för samhällets utveckling tar form, är det föga förvånande 
att forskningen uppvisar pluralism, både avseende teoretiska utgångspunkter och 
studieområden. 

I föreliggande undersökning emanerar de teoretiska utgångspunkterna för dess nedifrån-
och inifrån perspektiv från tidigare företagshistorisk forskning. Intryck har också tagits 
från institutionella teoribildningar. Eftersom dessa i huvudsak använts och genererats 
i samband med forskning om multinationella företag, har de endast använ ts som rikt
märken i denna undersökning. Därigenom kan sådana aspekter i Perssonföretagens 
utveckling urskiljas som är v ärda störr e uppmärksamhet än and ra, genom att de ökar 
undersökningsresultatens generaliserbarhet. Exempelvis har Alfred Chandler Jr.s arbeten 
om organisationsstrukturens betydelse för de multinationella bolagens framväxt, bidragit 
till att också de administrativa strukturernas förändring och betydelse för Sven Perssons 
företagarverksamhet blivit ett av undersökni ngens studieobjekt. 

Ett annat exempel utgörs av de inslag som tillfördes den ekonomiska mikroteorin i 
mitten av 1970-talet, genom att Coases transaktionskostnadsansats vidareutveckla
des.41 I korthet hävdas att företags expansionsmönster kan förklaras av deras ansträng
ningar att minimera sina transaktionskostnader, vilka kan specificeras i kontraktskost
nader ex ante och ex post. Vidare framhålls att ko stnadskomplementaritet gäller både 
för företagens produktionssida och deras informationssida. Därmed blir också företagens 
informationsnät av central betydelse för dess möjligheter att expandera. Företag besitter 
också i större eller mindre utsträckning firmaspecifika kunskaper. Dessa öppnar möjlig
heter att tillägna s ig kvasiräntor, vilkas storlek och varakt ighet beror på hur väl före
taget kan bevara sin unika kunskap.42 Enhetliga värdesystem mellan företaget och 
slutanvändarna öppna r vidare möjligheter att red ucera kostnaderna genom "allowing 

39 Weber (1978) 

40 I sin avhandling uppmärksammar Dahmén frågan om den sociala och kulturella omgivningens betydelse 
för nyföretagandet under mellankrigstiden bl a i samband med resonemanget om "levebrödsprincipens" 
betydelse för nybildningen av småföretag. Dahmen (1950), s. 386 f. I Nordlund (1992) diskuteras 
"levebrödsprincipens" och den sociala bakgrundens betydelse för företagarverksamheten bland invand
rare. Norlander (1992) och (1994) behandlar vidare kvinnans ställning, roll och möjligheter att 
agera som entreprenörer under industrialismens genombrottsskede. 

41 Se t ex Williamson (1975), (1985), och (1986) samt Arrow (1975) och Hutchinson - Nicholas (1988). 

42 Hutchinson - Nicholas (1988), s. 411-425. 
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contractual agreements to be modified for unforseen events."43 Denna ansats har i 
föreliggande undersökning medfört att Sven Perssons företagande studeras med 
uppmärksamhet på hans tillgång till marknadsinformation och frågan om kontaktnäts 
komplementaritet och effektivitet. 

Erik Dahméns inriktning har också tjänat som inspirationskälla för företagsanalysens 
mikroperspektiv. D et har fram för allt gällt den övergripande fråg an, om hur enskilda 
företag agerar när utbuds- och efterfrågeförhållandena förändras. Till de ovan nämnda 
teoretiska utgång spunkterna kan också läggas en socialpsykologisk inspirationskälla, 
som har riktat uppmärksamheten mot den sociala och kulturella omgivningens betydelse 
för en persons rollbeteende.44 

Ett ständigt nä rvarande problem i all företagshistorisk forskning borde var a att förena 
den 'lilla världens' komplexitet o ch särart med beskrivningar av den 'stora världens' 
utveckling och dess påverkan på den 'lill a världen'. I avsak nad av en teori om mikro
enheten (företaget) som på ett logiskt och konsistent sätt kan förena s med en teori om 
makroenheten (omgivningen), tycks det mig som om Håkan Lindgrens applicering av 
vad han kallar den historiska metoden på företagshistoriska studier, utgör ett konstruk
tivt inslag i arbet et att koppla samman dessa två perspektiv. Företagshistoria kan enligt 
Lindgren tjäna som "brobyggare" mellan de två perspektiven under förutsättning att : 

"the historical method includes both traditional source criticism, process analysis and attempts to 
connect unique observations with general trends of development in a scientifically convincing way. 
This means that partia l theories, with ambitions to be more or less narrow, may be - if they are found 
to have convincing explanatory power - included on different levels of reality as sections of the con
stantly broadening perspective."45 

Den lindgrenska metoden blir därmed också en fruktbar utgångspunkt för denna under
sökning. För att besvara frågan om varför företag inom samma verksamhetsområde 
utvecklas olika krävs att företagens agerande på mikroniv ån (scenen) studeras, t ex 
kontaktnät, beslutsfattande samt institutionella och marknadsmässiga förändringar. 
Inriktningen av denna nerifrån- och inifrån analys, som omfattar "unique observations", 
styrs i denna undersökning av de riktmärken, som nämnts ovan, och som tidigare före
tagshistorisk forskning genererat. Denna ansats ger däremot inte något tillfredsställande 
svar på vad som händer med själva scenen, d vs med företagets omvärld. Genom att 
studera Sv en Perssons företagande i ett strukturanalytiskt sammanhang öppnas dock 
möjligheten att se "vad som händer med själva scenen /och/ vad som händer på an dra 
scener".46 Därmed underlättas genera liseringar, liksom möjligheten att klarlägga om 
det var företaget självt som initierade förändringen eller om det var fråga om en 
anpassning till omgivningens krav. 

43 Ibid. s. 425. 

44 Israel (1984), kap. 2. 

45 Lindgren (1992), s. 74. 

46 Glete (1988), s. 102. 
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Strukturanalys 

Redan Karl Marx uppmärksammade, att den ekonomiska utvecklingen under k apita
lismen inte är en jämnt fort löpande process, utan a tt den kännetec knas av ett cykliskt 
förlopp med inslag av kriser och ekonomisk återhämtning. Vidare påverkas förloppet 
av politiska, soc iala, kulturella och andra institutionella faktorer, dvs drivkrafter som 
senare inte kom att ingå i den neoklassiska ekonomiska teorin. 47 

Joseph Schumpeter och Thorstein Vehlen var även de skeptiska till den statiska 
neoklassiska teorin. Vehlen framhöll t ex att neoklassiska ekonomer analyserar den 
ekonomiska utvecklingens resultat och inte dess förlopp och drivk rafter.48 Schumpeter 
kritiserade bl a jämviktstänkandet och framhöll att obalansen i samhällsekonomin är ett 
naturligt och dynamiskt tillstånd, som befrämjar överflyttningen av produktionsresur
serna från gamla till nya produktionsområden.491 denna förnyelseprocess spelar inn o
vationer och entreprenörer en central roll för framväxten av en effektivare produk
tionsstruktur, som skapar utrymme för en ökad tillväxt men också bidrar till att 
omoderna och icke konkurrenskraftiga företag slås ut. 

Johan Åkerman influerades av Schumpeters och Veblens arbeten. I sin bok "Theory of 
industrialism; Causal analysis and economic plans" sammanfattar han sin metod för at t 
beskriva ekonomiska förlopp. Metoden omfattar inte endast "endogeneous but also 
exogeneous factors in the explanation of a process, placing the cause or driving force 
in the exogeneus sphere."50 Därmed öppnas, enligt Åkerman, möjligheten att syste ma
tisera olika "methodological devices in a logical system /och att/ 'understand why 
people expect what they expect - otherwise expectation is mere "deux ex machina" that 
conceals problems instead of solving them'".51 Med exogena förhållanden avser han 
institutionella, strukturella eller chockver kande fak torer (t ex krig), vilka påverkar de 

ci 9 marknadsmekanismer som utgör neoklassikernas studieobjekt. Poängen i Åkermans 
modell är at t kumulativa och periodiska förändringar i ett förlopp endast kan avslöjas 
genom kausalanalys. Detta kräver att stru kturindikatorer konstrueras, "connected with 
specified decision-units, relevant to a real society with its specific structure and also 
relevant to a specied phase of cumulative movements".53 Indikatorerna skall väljas så 
att de både har anknytn ing till produktionen i samhället och omfattar beteenden som 

Se t ex Mandel (1974), kap. 4. 

48 Se t ex Dahmén (1950), s.8. 

49 Schumpeter (1961), s. 65f. 

50 Åkerman (1961), s. 282. 

51 Ibid. s. 286, Ibid. s. 287. Det inre citatet är från Schumpeter, "Review of J. M. Keynes' General 
Theory", Journal of the American Statistical Association, Dec. 1936. 

52 Ibid. s. 146. 

53 Ibid. s. 179. 
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påverkar efterfrågan.54 Vidare definierar han s truktur som ett 

"uttryck för delarnas inb ördes förhållande eller förhållande till totaliteten /samt som/ en inom angivna 
tidsgränser, strukturgränserna, tämligen oförändrad mekanism, varvid oföränderligheten konstateras 
genom studium av enskilda variablers inbördes förhållande under stigande och fallande konjunk
turer".55 

Dahmens kartlägg ning och analys av den industriella omvandlingen i Sverige under 
mellankrigstiden hade, som tidigare nämnts , Schumpeter, Vehlen och Åkerman som 
teoretiska inspirationskällor.56 Undersökningsresultaten från enskilda företag samman
ställdes på branschnivå med syftet att spegla det nationella omvandlingsförloppet. 
Omvandlingstrycket, för att använda ett av Dahméns senare analysbegrepp, emanerade 
från förändrade utbuds förhållanden på företagens faktor- och varumarknader. Driv
krafterna bakom förändringarna, som å ena sidan förorsakade företagsnedläggelser och 
å andra sidan nybildningar och expansion, förlades i schumpeteriansk anda till 
innovationsspridningen och företagarverksamheten samt till nationella och/eller 
internationella förändringar av politisk, social eller kulturell art.57 Senare arbeten av 
Dahmén har bl a resulterat i en utvidgad analytisk begreppsapparat för studiet av indu
striell omvandling och företagarverksamhetens roll i denna process.58 Exempel på de 
dahménska analysinstrumenten är be grepp som dynamisk och statisk konkurrenskraft, 
utvecklingsblock, strukturell spänning, marknadsutvidgning och marknadskrympning.59 

54 Ibid. s. 184. 

55 Åkerman (1949), s. 1. Den strukturanalytiska kausalmodellen illustruerar Åkerman bl a med hjälp av 
en metafor om vad som sker under ett parti biljard. Antag att biljarbollarna (strukturindikatorerna) 
läqe förändras genom en biliardstöt. En analys som begränsar sig till att kartlägga och rekonstruera 
enbart förloppet på spelbordet omfattar inga strukturella aspekter. Dessa tillkommer först när spela
ren som utför stöten ingår i analysen och en tidsdimension har tillförts densamma. Först därigenom 
çppnas en möilighet att studera förändringarna över tid och relatera resultaten till varandra. 
Åkerman (1961), s. 184. 

Se not 29. 

Den schumpeterianska företagarverksamheten som studieobjekt på mikroplanet är inte problemfri. Per 
Schybergson framhåller som ett exempel källornas kvalité och därmed svårigheterna att precisera bak
grunden till innovativa beslut på företagsnivå. Ett annat är de krav på metodolojisk och teoretisk 
skolning som entreprenörstudierna kräver, vilka kan vara främmande för företagshistorikern. Vidare 
riskerar forskningsperspektivet också att bli alltför snävt. Schybergson (1986). 

Den industriella omvandlingens effekter visar sig enligt Dahmén i "Introduction of new metods of pro
duction and marketing. Appearance of new marketable products and services. Opening up of new markets. 
Exploation af new sources of raw materials and energy. Scrapping of 'old' metohods of producing an 
marketing products an services. Disappearance of 'ola' products and services. Decline and fall of 
'old' markets. Closing of old sources of raw material and energy." Dahmén (1988), s. 4. 

Se t ex Dahmén (1992b). Utvecklingsblocken kännetecknas enligt Dahmén av en inneboende komplementari-
tet, vilket innebär att en innovation på ett område skapar flaskhalsar och strukturella spänningar 
inom angränsande områden. Dessa i sin tur stimulerar till nya investeringar och entreprenöriella 
initiativ. Dahmén (1988), s. 5. Vidare framhålls att utvecklingsblocken refers to a sequence of 
complementarities which by way of series of structural tensions, i.e. disequilibria, may result in a 
balanced situation." 
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Ytterligare en forskare som visat stort intresse för den industriella omvandlingsproces
sen är Ingvar Svennilson.60 I sitt arbet e att kar tlägga den europeiska tillväxtprocessen 
under mellankrigstiden framhålls dynamiken mellan den ekonomiska tillväxtens resultat 
och ekonomins omvandling eller transformation. "They are to some extent mutually 
interdependent, /.../. Together, these different elements constitute a system of causal 
relations, which makes it possible to regard longterm growth as a partly selfconstrained 
process in time". 61 En iakttagelse värd att notera är att både Svennilsons och Dahméns 
ansats får plats i strukturanalysen, vilket visar att både makroorienterade och mer 
mikroorienterade ansatser kan rymmas där. Målsätt ningen är i bå da fallen att ska pa en 
makrobild av omvandlingsförloppet. 

Vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund och under senare tid också i Umeå har 
den strukturanalytiska forskningstradition vidareutvecklats.62 Ett exempel är K rantz & 
Schön (1983). Författarna anlägger där ett strukturanalytiskt perspektiv på den svenska 
ekonomiska krisen under 1970-talet. Analysen grundar sig på på tre strukturindikatorer 
avseende perioden 1870-1980. Dessa var 1) de inhemska bruttoinvesteringarnas andel 
av BNP, 2) exportens andel av varuproduktionen och 3) maskininvesteringarnas andel 
av industrins totala investeringar. Indikatorerna uppvisar mönster och regelbundenheter 
bestående av 40-50 åriga cykler av olika karaktär. Indikatorernas centrala betydelse för 
den totala produktionen öppnade möjligheter att generalisera resultatet av under
sökningen till att gälla den svenska ekonomiska utvecklingen som helhet 1890-1980. 
Utifrån detta långsiktiga perspektiv upptäcktes periodiska regelbundenheter inom 
respektive cykel; en strukturomvandlingsfas och en strukturrationaliseringsfas. 
Övergångarna mellan faserna markeras av omställn ingskriser och respektive struktur-
cykels inledning och slut markeras av strukturkriser (1890,1930 och under första delen 
av 1970-talet). Dessa kriser kunde förebåda en förnyelse av den ekonomiska strukturen 
genom innovationsspridning och nyföretagande. Författarnas slutsats om 1970-talets 
ekonomiska kris är a tt kortsiktiga ekonomiska analyser tenderar att se "str ukturkrisens 
yttringar - oljepriser, inflation, kostnadsläge och marknadsandelar - som krisens 
orsaker."63 

Den makroorienterade strukturanalytiska ansatsen har endast i mycket begränsad 
omfattning tillämpats i regionalt syfte. Ett undan tag är Joh an Åkermans studie av de 
svenska länens ekonomiska utveckling under mella nkrigstiden.64 

60 Svennilson (1954). 

61 Ibid. s. 7. 

62 1 slutet av 1970-talet inleddes ett forskningsprojekt "Strukturförändringar i svensk ekonomi 1870-
1980. Historisk analys av nationalprodukt och priser" i Lund, vilket har resulterat i ett flertal 
arbeten. Exempel på senare arbeten inom den strukturanalytiska traditionen är bl a Krantz - Schön 
(1983), Krantz (1987), Krantz (1993), Pettersson, L (1990), Ljungberg (1990) och Schön (1991), 
(1993a) och (1993b). 

63 Krantz - Schön (1983), s. 485. 

64 Åkerman (1941). Vid ekonomisk-historiska institutionen i Umeå har dock nyligen ett forskningspro
jektet "Regionala mönster i svensk ekonomisk förändring 1820-1980" inletts. 
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Underlag för framställningen. 

Källorna till avhandlingens föret agsdel baser as på ma terial från Persso n Invests före
tagsarkiv och arkivmaterial från i huvudsak Riksarkivet, Krigsarkivet oc h Östersunds 
Landsarkiv. Intervjuer har vidare gjorts med personer som var när a medarbetare till 
Sven Persson. 

Det företagsinterna källmaterialet uppvisar stora luckor före 1950, vilket har begränsat 
förutsättningarna att teckn a en heltäckande bild av affärsverksamhetens utveckling ur 
ett nerifrån- och inifrånperspektiv. Källorna från denn a tid består i huvudsak av en 
inventariebok för hästhandeln 1937-1943, köpekontrakt för skogsfastigheterna och delar 
av den ekonomiska redovisningen för hande ln med skog sråvara. Förvärv en av s kogs
fastigheter och andra fastigheter under perioden före 1950 har kartlag ts utifrån Sven 
Perssons deklarat ion för 1952 och genom kontakt med inskrivningsmyndigheten vid 
olika tingsrätter. Hästhandeln har förutom inventarieboken kartlagts med hjälp av arkiv
material från krigsarkivet (Östersundsregementenas inköp av hästar), intervjuer och 
artiklar samt Sven Perssons egna anteckningar. Arkivstudier vid Riksarkivet och Öster
sunds Landsarkiv (ÖLA) har tillsammans med intervjuer öppnat möjligheter att rekon
struera Sven Perssons omfattande vedhandel med Statens Bränslekommission under 
andra världskriget och åren därefter. Kartläggningen av bilhandelns utveckling före 
1950 har bl a baserats på försäljningsuppgifter från Volvos företagsarkiv, registrerings
statistik och en kortfattad presentation av Bilbolaget i Östersund vid företagets 60 års 
jubileum 1982, skriven av Sven Persson. Studier av kronokamrerarens arkiv (ÖLA) har 
vidare gjort det möjligt att följ a Sven Perssons taxeringsuppgifter för åren 1923-1947. 
Värdefull information har också erhållits genom Sven Perssons opublicerade manuskript 
"Minnesanteckningar över mitt liv". 

De ovan angivna källorna har kompletterats med litt eraturstudier. Därmed h ar det trots 
de mycket stora luckorna i det företagsinterna källmaterialet under perioden 1920-1950 
öppnats möjligheter att rekonstruera Sven Perssons företagande. Arbetet kan liknas vid 
att lägga ett pussel bestående av flera mindre pussel. Pusselb itar har saknats och gjort 
vissa av de mindre pusslen ofullständiga, medan a ndra har kunnat läggas relativt fu ll
ständigt. Först sedan den stora pusslet (omgivningen) var lagt kunde de mindre pusslen 
hamna på plats, vissa fullständiga och andra behäftade med luckor. 

Tillgången på företagsinternt källmaterialet förbättras successivt efter 1950. Sven Pers
sons självdeklarationer är tillgängliga efter 1952, vilket bl a ökat möjligheterna att följa 
handelsbolagens utveckling. Efter 1960 ombildades dessa till aktiebolag, vilket gjort det 
varit möjligt att följa affä rsverksamheten genom bolagets exter na årsberättelser. Dessa 
är dock mycket knapphändiga före AB Persson Invests bildande 1968.1 årsberättelserna 
fram till 1980-talet redovisas de ekonomiska resultaten helt utan eller med mycket 
sparsamma kommentarer om det ekonomiska resultatet. Formella protokollförda styrel
semöten eller protokollförda planeringsmöten på koncernnivå förekom endast vid något 
enstaka tillfälle före slutet av 1980-talet.65 Persson Invests företagsarkiv är ty värr till 
övervägande del icke uppordnat. Endast koncernens årsredovisningar och dotterföre
tagens grundakter samt Sven Perssons affärskorrespondens under 1960-talet har varit 

Persson, 0 (1994), intervju och Johansson (1994), intervju. Vid intervjuerna underströks att beslut 
fattades informellt inom familjen Sven Persson. 



tillgängliga utan luckor. 
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Intervjuer har mot denna bakgrund varit viktiga för att rekonstruera Sven Perssons 
företagande efter 1950. För att minimera skevheter har följande teknik använts vid 
intervjuerna med den handfull personer som bedömts vara nycke lpersoner. Det första 
intervjutillfället formades so m en förberedande undersökning med öppna och relativt 
ostrukturerade frågor, men där utrymme lämnades för uppföljningsfrågor. Intervjun 
följde vissa bestämda frågeområden. Intervjuerna bandades och överfördes därefter till 
arbetspapper. Parallellt med intervjuerna bedrevs arkivstudier och litteraturstudier i syfte 
att kartlägga utvecklingen i företagets omvärld. Intervjuerna jämförde s därefter med 
varandra och relaterades till det övriga kartläg gningsmaterialet. Detta resulterade i att 
nya bundna frågor konstruerades och ställdes till interv jupersonerna, vanligtvis geno m 
telefonintervjuer. Därefter har intervjupersonerna fått ta del av avhandlingens företags
del för att granska sakuppgifterna. 

Analysen av Jämtlands läns ekonomiska utveckling baseras främst på tre statistiska 
källmaterial. Data om näringsgrenarnas utveckling har in hämtats från folkräkningarna 
och folk och bostadsräkningarna. Industrisektorns och industribranschernas utveckling 
kartläggs främst med data från indus tristatistiken. Inkomstutvecklingen beskrivs med 
data från inkomsttaxeringarna, som inhämtats genom Statistisk Årsbok, Årsbok för 
Sveriges kommuner och SOS Skattetaxeringarna. D essa källor har kompl etterats med 
uppgifter från företagsräkningarna (1931, 1952 och 1972) och sysselsättningsuppgifter 
från UMDACs/NUTEKs databas.66 

Sedan mitten av 1800-talet har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört folkräkningar 
med redovisning av bl a sysselsättningsuppgifter och Kommerskollegium (SCB efter 
1960) har samlat in industristatistik. Många forskar e har använ t dessa källor för att 
kartlägga och analysera ekonomiska förändringar över tiden och i deras källavsnitt och 
appendices framhålls de svårigheter som är förenade med att använda denna statistik.67 

Dessa uppstår bl a där för att klassificeringskriterier och definitioner har förändrats och 
i folk- och bostadsräkningen 1970 framhålls att "Jämförelserna av sysselsättnings
variablerna under en så lång tidsperiod som 60 år måste ske med stor försiktighet. /Det/ 
inses lätt att en bart mycket grova jämfö relser kan göras".68 

Dessa problem gäller också för denna unders ökning, men bedömningen är a tt de för
ändringar som skett, genom att klassificeringskriterier och definitioner förändrats, inte 
är av sådan omfattning att de förhindrar en användning av dem som strukturindikatorer. 
Den tryckta stati stiken används för at t studera den ekonomiska utvecklingen och där
med förbättra möjligheterna att relatera Perssonföretagens utveckling till länets och 
rikets ekonomi. Undersökningens strukturindikatorer, som baseras på folkrä kningarna 
och folk- och bostadsräkningarna samt industristatistiken, avser näringsgrenar, det 
totala antalet industriarbetsställen och sysselsatta vid dem. I de fall då nedbrytningar 

66 Nuteks/Umdacs databas bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Dessa data baseras på 
befolknings- och sysselsättninptatistik. Databasen används av länsstyrelserna i deras prognos-
verksamhet över länens befolknings- och sysselsättningsstruktur. 

67 Se t ex. Pettersson (1980), Lundmark - Malmberg (1988). 

68 Folk och bostadsräkningen 1970, del 13, s. 26. 
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görs till t ex industribranschnivå, sker det m ed avsikt att spegla för ändringar under en 
kortare tidsperiod, t ex en tio- eller tjugoårsperiod. Om indelningsgrunderna i dessa fall 
förändrats kommenteras detta i fotnoter eller genom tabellanmärkningar. 

Vid jämförelser mellan Jämtlands län och riket gäller att andelen sysselsatta inom 
näringsgrenarna handel, samfärdsel, industri och hantverk i Jämtland varit betydligt 
lägre än för riket som helhet. Detta medför att en liten absolut ökning av antalet yrkes
verksamma inom en näringsgren/industribransch kan innebära en förhållandevis stor 
procentuell ökning relativt riksgenomsnittet. Vidare kan det framhållas att befolknings
minskningen i Jämtland under 1950- och 1960-talen medförde att vissa närings
grenars/industribranschers andel av sysselsättningen ökade utan att antalet ökade 
nämnvärt. I vissa fall skedde t o m en minskning. 
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2. MODERNISERING OCH EFTERSLÄPNING. 

Aspekter på Jämtla nds ekonomiska utveckling före 1900 

Den första industriella verksamheten i Jämtland går tillbaka till slutet av 1600-talet och 
järnhanteringen vid Ljusnedal s bruk. Någ ra årtionen senare up ptäcktes kopparfyndig-
h e t e r  i  Å r e r e g i o n e n  o c h  i  m i t t e n  a v  1 7 4 0 - t a l e t  s t a r t a d e  d r i f t e n  v i d  H u s å  B r u k ,  d v s  
Gustavs- och Carlbergs kopparverk.1 

Bergsbruket var en ekonomisk hörnpelare i stormaktstidens Sverige. Statsmakten utfär
dade därför privilegier för att stimulera uppförandet av nya bergverk och bl a utfärdades 
1673 "Special Privilegier för nya Bergverks inrä ttande och Cultur uti S tor-Försten-
dömet Finland oc h Norländerne och Lappmarken".2 De nya bergverken spelade, med 
undantag för de värmländska, en liten roll för den svenska ekonomin.3 

I Jämtland kom emellertid bergverken att få stor betydelse för den regionala ekonomin. 
Förutom att bruken bidrog till en kolonisering av länet tillförde de regionen nya arbets
tillfällen, nya yrkeskunskaper och nya handelsmöjligheter. I bölja n av 1810-talet drygt 
ett tusental personer beroen de av Huså och Ljusnedals bruk för sin utkomst.4 Bruken 
anlade tidigt egna salusågar och äganderätten till stora skogar medförde att de blev 
intressanta affärsobjekt också när m ineralfyndigheterna inte längr e ansågs lönsamma.5 

Länets kontakter med omvärlden var dock spars amma. I böljan av 1800-talet var det 
främst böndernas traditionella forhandel, och de årliga marknaderna i länet som svarade 
för dem. Kontakter skapades också genom bergsbruket och de säsongbundna arbets-
vandringarna till angränsande lärfttillverkningsdistrikt i Ångermanland, Hälsingland och 
Dalarna. 

Den jämtländska forhandeln utgjorde en del i ett vittförgrenat handelsnät, som sträckte 
sig från 1) Tröndelag i väster till 2) de mellannorrländska kuststäderna i öster och till 

Wichman (1962), s. 155ff. 

2 Hedberg (1992), s. 21. 

3 Heckscher (1980), s. 115. 

4 Wichman (1962), s. 167 f. Ett hundratal personer, inklusive familjemedlemmar, var för sin försörjning 
beroende av Ljusnedals bruk i mitten av 1700-talet och femtio år senare var antalet över 300 personer. 
I Husåregionen var 600 personer direkt beroende av qruvdriften, exklusive den tiänsteskyldiga lantbe
folkningen. I Jämtlands och Härjedalens Historia (1929), s. 254 f. framgår att 800 personer var man
talsskrivna vid Huså bruk under 1830-talet. 

5 Wichman (1962), s. 525f. Den siste disponenten vid Ljusnedals bruk, W Farup, sålde stora avverknings
rätter till bl a James Dickson & Co, Bergvik och Ala AB och Hudiksvalls Trävaru AB. De norska intres
senterna som övertoq Liusnedal 1850 motiverade sitt övertagande med att bruket äqde stora skogstill
gångar. I Edqvist (1989), s. 24, s. 31 och s. 40f framgår att Huså Bruks skogstillgångar också var 
det främsta motivet bakom handelsfirmantJacob Elliot & Co förvärv 1883. Vidare omtalas att bruket 
redan under 1700-talet drev tre vattensågar, och i mitten av 1800-talet inriktades verksamheten i 
ännu högre utsträckning på trävaruhandeln. Under 1880 och 1890-talet förvärvade bruket två sågverk 
och verksamheten dominerades nu av produktion av och handel med sågade trävaror. 
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3) Dalarna och i viss mån även till Uppsala och Stockholm i söder.6 Transitohandel 
utgjorde ett betydand e inslag i forhandeln, men den minskade i omfattning i slutet av 
1700-talet. Tillgången på egna handelsvaror ökade genom kolonisation och uppodling, 
vägnätet hade förb ättrats och varuutbudet på den svenska markn aden hade ökat. Det 
medförde att den jämtländska ekonomin i högre utsträckning än tidigare sammanfoga
des med den svenska.7 

Sveriges förlust av Finland till Ryssland 1809 och unionen med Norge 1814 förbättrade 
villkoren för den jämtländska for- och marknadshandeln. Statsmaktens strävan att 
minska handelsutbytet med Finland efter det ryska makt- övertagandet och de tullsänk
ningar som följde på unionsfördraget ökade varutillgången och förbättrade avsättnings
möjligheterna.8 Den jämtländska for- och marknadshandeln expanderade fram till 
slutet av 1830-talet. Under 1800-talets tre förs ta årtiond en ökade bl a antalet årliga 
marknader i länet från sex till tolv. Dessa utgjorde ett av få tillfällena då kommersiella 
marknadskrafter gjorde sig gällande i länet. Som exempel kan nämnas Gregoriimark-
naden, som under ett par d agar förvandlade Östersund till ett 

"centrum för hela mellersta Norrlands komm ersiella liv med tillslutning av köpmän och hantverkare 
icke blott från närgränsande städer utan även en och annan från Märladalen, Västergötland och 
Östergötland förutom alla de mindre allvarligt betonade nöjes- och geschäftföretagen, som hörde en 
riktig marknad till". 9 

For- och marknadshandeln skapade en köpmannatradition i det i övrigt naturahus-
hållningsinriktade länet . När förändringens vindar böljade blåsa und er 1840-talet och 
handelslivet antog nya former spelade köpmannatraditionen en viktig roll. Dessa vindar 
var kraftiga och N. A. Bennich skriver i 1860-års landshövdingeberättelse; "Ingenstädes 
inom Sverige torde några årtionden ha åstadkommit fullkomligare omskapning av 

Wichman (1962), s. 197-238, Avsnittet om den jämtländska for- och marknadshandeln bygger på Wichman. 
Författaren framhåller bl a att den jämtländska forhandeln till stor del hade karaktären av transito
handel, De jämtländska forböndernas arbetsår inleddes med en resa till för julsmarknaden i Levanger-
(Norqe). Sill och annan nordsjöfisk, salt och hästar inköptes där. Det var inte ovanligt att inköpen 
gjordes på kredit, som där reglerades på Levangermarknaden i februari/mars. I början av januari reste 
man sedan till de mellannorrländska kuststäderna, Dalarna, Härjedalen och ibland även till Uppsala 
och Stockholm. Varusortimentet man hade med sig bestod i huvudsak av de norska varorna, egen avel och 
viktualer och vilt, som de hade bytt till sig från länets torpare och nybyggare i utbyte mot säd. I 
utbyte erhöll man lärft, vadmal och andra textilier samt iärnmanufakturvaror och kontanter. Därefter 
stundade i februari/mars den andra resan till Levangermarknaden,och inför denna fylldes varusortimen
tet på med jämtländska handelsvaror, t ex. humle och träslöjd. Äter på Levangermarknaden reglerades 
eventuella skulder och varuföråden fylldes inför t.ex. Gregorimarknaaen, som hölls i mars manad på 
Frösön (senare i Östersund). Se även Ullenhag (1980) som behandlar den ångermanländska forhandeln. 

Ibid. Transitohandelns nedgång bör också enl. Wichman ses mot bakgrund av den merkantilistiskt inrik
tade statsmaktens strävan att erhålla kontroll över den jämtländska allmogehandeln och handelsutbytet 
med Norqe. Handels- och militärpolitiska skäl, utgjorde tillsammans med försvenskningssträvandena av 
Jämtland, centrala motiv bakom grundandet av Östersund 1786. De protektionistiska strävandena hade 
dock spelat ut sin roll i början av 1800-talet då de liberala ekonomiska idéerna fick ett allt star
kare genomslag, samtidigt som unionen med Norge 1814 ledde fram till mellanrikslagens införande 1825. 

Ibid. s. 536ff. 

Ibid. s. 539. 
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förhållandena än inom detta län" .10 Bennich gav här offentlighet åt att länet på några 
årtionden hade förts in i penningekonomin och att de kapitalistiska relationerna var i 
full färd med att br yta ned självhushål ls- och byteshandelssystemet. 

En av de främsta drivkrafterna bakom denn a omvandling var en kraftigt ökad e fter
frågan på timmer och sågade trävaror. I böljan av 1 800-talet hade industria liseringen 
av Nordvästeuropa lett till att de lättillgängliga skogstillgångarna i Norge var 
förbrukade och intresset vändes därför mot de orörda timmerskogarna i Norrland. 
Exploateringen av den jämtländska timmerskogen var en del av denna internationella 
"frontierrörelse".11 I jakten på nya råvarumarknader tillfördes regionerna ny teknik, 
arbetskraft och kapital, vilket var nödvändigt för skogens omvandling till handels vara. 

Exploateringen av de jämtlä ndska skogstillgångarna finansierades till övervägande del 
med hjälp av kapital från handelshusen i Göteborg och Stockholm, norska och 
engelska skogsintressen samt norrlandskustens sågverkspatroner.12 Det var genom dem 
som arbetskraften avlönades, skogshemmanen förvärvades, flottningslederna iordning
ställdes och sågverk byggdes upp. 

Skogens omvandling till handelsvara och framväxten av kapitalistiska relationer krävde 
också politiska beslut, som anpassade de institutionella ram arna till marknadens krav 
och därmed underlättade utbytet av varor och tjänster. Genom 1820 års avvittringsstad-
ga öppnades möjligheten att överföra kronoskog till de jämtländska bönderna, vilket på 
sikt skapade en marknad för handel med skogs- och avverkningsrätter.13 Marknads
ekonomins utbredning gynnades vidare av näringsfrihetsreformerna 1846 och 1864, 
liksom av den första aktiebolagslagen 1848, som bl a un derlättade för de expanderande 
sågföretagen att tillgodose sitt behov av rörelsekapital. I mitten av 1800-talet 
reducerades vidare handelshindren för trävaruexporten och med beslutet om ett 
rikstäckande stamb anenätet påböljades järnvägsbyggandet i Jämtland.14 

10 Wichman (1962), s. 543. 

11 Sejersted (1980), s. 164f. När "frontierrörelsen" fortsatte sin expansion mot orörda skogsområden i 
slutet av 1800-talet riktades intresset mot Finland och Ryssland. 

12 Flodén (1962), s. 478-523. De externa kapitalintressena i länet representerades bl.a. av träpatorner 
som P F Heffner (Vifsta Varv), F Biinsow (Skönsvik AB), 0 Dickson (Svartviks AB), C Jacobsen (Tunadal) 
och J A Enhörning (Kubikenborg). Förutom sågverken i Sundsvallsdistriktet hade också Hudiksvalls 
Trävaru AB och Marma & Bergvik skogsintressen i Jämtland och Härjedalen. I Edqvist (1989), passim., 
visas hur norska, skottska och brittiska kapital intressen är verksamma i uppbyggnaden av skogsindu
strin i västra Jämtland, t ex Trondhjems Aktie Traelast Compagnie och Jacob Elliot & Co, den engelske 
trävaruqrossisten Lewis Miller samt The Sulphite Pulp Mills Co of Scotland, som uppförde en massa
fabrik i Järpen 1886. 

13 Rolén (1990), s. 54f. Skogens omvandling till privat handelsvara medförde inte någon omedelbar för
ändring för allmogens folk. Men som det med på ett målande sätt, tom skönlitterät sätt uttrycks i 
Jämtlands och Härjedalens Historia (1929), s. 240 blev det möjligt att exploatera "storskogen och 
inom en snar framtid ekade yxhuggen i storskogen, sågbladen sjöngo, ochtstorskogen stupade, klockorna 
rinqde efter basvägarna, när den fördes ned till vattendraget, som på vårstarka armar bar den ner 
till havet, där sågramar och skepp väntade på den." 

14 Wik (1950), s. 131. Exporttullarna på svenska trävaror avskaffades, liksom de franska och engelska 
importtullarna. 
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Näringsfrihetsreformerna medförde att hantverks- och skråväsendets regelsystem 
ersattes av fri etableringsrätt för näringsidkare. Hantverkarna kunde därmed utvidga och 
öppna nya verksam heter allt efter ma rknadens behov. Inom handeln växte det upp en 
kår av lanthandlare och kraven på väl fungerande leverantörskedjor ökade, vilket 
skapade nya expansionsmöjligheter för par tihandeln.15 En konsekvens av nyordningen 
inom handeln var att utrym met för den trad itionella marknadshandeln minskade. 

Unionen mellan Sverige och Norge resulte rade bl a i 1825 års mellanrikslag , som i 
princip hade avskaffat tullarna vid landtransporter o ch vidare halverat dem när det 
gällde sjötransporter.16 När den reviderades 1860 medförde det at t oförtullat gods från 
de norska hamnarna fritt kunde tra nsiteras till Öster sund, vilket stimulerade handeln i 
länet. Det stora hadelsuppsvinget kom dock när järnvägen integre rade Jämtland med 
övriga Sverige och Trondheim i böljan av 188 0-talet. Östersund kunde nu på allv ar ta 
upp kampen med Sundsvall om positionen, som norrlänskt partihandelscentrum för 
kolonialvaror.17 

Järnvägens ekonomiska betydelse för Jämtland var oomtvistad enligt E F Heckscher. 
Det fanns "icke i Sveriges rike något län vars utveckling till den grad är bero ende av 
en enda bana som Jämtlands."18 Mellanriksbanan, Sundsvall-Ånge-Östersund-Trond-
heim, och norra stambanan, Stockholm-Ånge-Bräcke-Långsele länkades samman med 
ångbåtstrafiken och vägnätet. Kommunikationsstrukturen förbättrades ytterligare genom 
telegraf- och telefonnätets utbyggnad, liksom av en utbyggd postgång och ett ökat antal 
lokaltidningar med allt större upplagor. I slutet av 1800-talet hade länets olika delar 
integrerats till en någorlunda väl fungerande enhet med goda kommunikationer med sin 
omvärld.19 

Under andr a delen av 1800-talet vaknade länet upp ur sin törnrosasömn. Järnvägs
byggandet skapade nya ekonomiska förutsättningar och sågverken växte upp som 
svampar ur jor den utmed banan. Byar na blev till järnvägssamhällen och befolkningen 
ökade kraftigt. Köpmän nen, hantverket och den småskaliga tillverkningsindustrin fick 
tillgång till nya marknader, och Östersund utvecklades till handels- och servicecentrum 
för stora delar av Norrlands inland.20 De förbättrade kommunikationerna medförde 

Björklund (1986), s. 26. Björklund påpekar att partihandlama konkurrerade ut mindre konkurrenskraf
tiga minuthandlare, eftersom partihandlarna också i stor utsträckning ägnade sig åt minuthandel. 

16 Carlsson - Rosén (1961), s. 344. 

17 Björklund (1986), s. ì l i . ,  s. 36 och s. 70f. Wikström (1936), s. 134ff. I Wichman (1962), s. 566 
framcfår att det första tåget anlände till Östersund i december 1879. År 1881 erhöll staden en direkt-
förbmdelse med Stockholm och samma år invigdes sträckan Östersund Trondheim. 

18 Heckscher (1907), s. 47f, s. 130f. Se även Wik (1950), s. 296ff. 

19 Rolén (1990), s. 119-142. Den första telegrafförbindelsen upprättades i början av 1860-talet och 20 
år senare uppfördes det första lokala telefonnätet. Rikstelefonlinjen Stockholm-Sundsvall-Östersund-
Trondheim invigdes 1902. 

20 Wichman (1962), s. 432f, Under perioden 1850 till 1900 ökade länets befolkning från 52 271 till 
133 536 personer och dess andel av rikets befolkning stea från 1,5 till 2,2 procent. Östersunds 
befolkning ökade under samma period från 817 personer till 6 866 personer. 
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också att varuutbudet ökade och fraktkostnaderna minskade, vilket gjorde att prisnivån 
föll och konsumtionsutrymmet ökade.21 Den kraftigt ökade ekonomiska aktiviteten 
ställde krav på och skapade underlag för en expanderande kreditmarknad. Antalet 
banker i länet st eg från två till åtta mellan 1 860 till 1 901.22 Att handeln med skogs
råvara dominerades av externa intressenter hindrade inte att även j ämtländska köpmän 
och storbönder etablerade sig som trävarugrossister, skogs- eller sågverksägare.23 

Trävaruhandel genererar förhållandevis stora mängder kapital. De nya företagarnas 
starka finansiel la ställning o ch affärsmässiga kunnande skapade ett nytt inslag i det 
jämtländska företagandet, sågverket som industriell arbetsplats. De lokala träpatronerna 
underlättade också för andra företagare att om sätta sina idéer till prakt iskt handlande. 
Vid sidan av träva ruhandeln och sågverken bidrog de också med kapital och kunnande 
för att skapa nya företag utanför trävarubranschen.24 

I början av 1900-talet var situationen en annan. Den snabba ekonomiska omvandlingen 
under senare delen av 1800-talet hade upphört runt sekelskiftet. Näringsstrukturen 
förnyades mycket långsamt och andelen av befolkningen, som 1940 var beroende av 
den agrara och den industriella sektorn hade till och med ökat respektive minskat rela
tivt riksgenomsnittet.25 I Norrlandskommitténs principbetänkande 1949 heter det att 
norrlandslänens ekonomiska utveckling var ett uttryck för en historiskt betingad efter
släpning, so m kännetecknades av, 

1) strukturella obalanser inom skogsind ustrin, 
2) en låg skattekraft och hög kommunal utdebi tering, 

Björklund (1986), s. 27-42. Björklund visar genom att jämföra priser för parti- och detaljhandels-
firman Robert Fresk i Östersund och genomsnitt för Sverige för åren 1862 och 1912, att "... järn
vägen på ett aktivt sätt bidrog till att sänka prisnivån i staden", (s. 37) Expansionen, diversifie-
ringen och specialiseringen av länets näringsliv visar enligt Björklund ett nära samband med järn
vägens tillkomst. 

Ibid. s. 37. Under periodens senare del anlades också filialer i centralorterna utanför Östersund. 

Rolén (1990), passim. Björklund (1986), passim. Wikström (1936), passim. Författarna framhåller hur 
lokala företagare, som N 0 Näs, C F Burman J 0 Åström, G Jonsson i Vapland, E.O. Sundin, P Edling, 
C Lithander, J S Diller, J Ocklind m fl utnyttjade den nya tidens möjligheter att etablera sig som 
trävarugrossister och skogs- och sågverksägare. Deras bakgrund hade stora likheter. Flertalet kom 
från bondehem där handel var ett vanligt inslag, t ex norgehandel, sörköreri, lanthandel och häst
handel. Genom förvärv av avverkningsrätter, fallrättigheter och skogshemman utvidgades affärsverk
samheten till att även omfatta trävaruhandel och träindustrieli verksamhet. Fram till mitten av 1800-
talet saknade länet egna betydelsefulla företagare och handelsmänn. I Wichman (1962), s. 538f. fram
hålls ett undantag Per Wikström. Wikström växte upp som torparpojke i gränstrakterna till Norge (Med-
stuaan). Efter att försörjt sig som norgehandlare och sörkörare erhöll Wikström burskap i Östersund 
1810. Där etablerade han sig som grosshandlare och affärsrörelsen utvidgades, bl a genom förvärv av 
i ordbruksfas tiaheter och köp av Ljusnedals bruk. Sonen Per Wikström d y etablerade sig som grosshand
lare i Stockholm. Av Gårdlund (1947) s. 234ff framgår det att Wikström d y hade stora intressen i den 
norrländska sågverksindustrin och bergverket i Oiden. Den andre sonen Nils Wikström flyttade faderns 
affärsverksamhet till Sundsvall där han bildade bl a Möns Trävaru AB. I Sundsvalls Historia (1921/22), 
del IV, s. 8 f ramgår att han tillhörde de ledande kretsarna inom Sundsvalls, borgarklass och att han 
var aktiv inom bankvärlden. En tredje son, Ivan Wikström, var borgmästare i Östersund. 

Företag utanför trävaruindustrin som bildades under medverkan av de inhemska trävarupatronerna var 
Hissmofors Massafabrik, Gusta Stenhuggeri, Östersunds Mekaniska Verkstad och Östersunds Elektriska AB. 

Se. tab. 5:2. 
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3) ett färre an tal förmögen heter per inv ånare, 
4) brist på riskvilligt kapital, 
5) glest befolkade områden och en köpsvag befolkning, 
6) avsaknad av industriell yrkestradition och höga transport- och 

levnadsomkostnader och 
7) stora finansierings-, rekryterings- och avsättningssvårigheter för 

näringslivet.26 

Norrlandsproblemet 

Det agrara samhällets omvandl ing till ett industri- och tjänstesamhälle har präglat den 
ekonomiska utvecklingen under den senaste dryga hundraårsperioden. Utvecklingen har 
medfört betydande samhällsförändringar och de regionala utvecklingsförloppen har visat 
stora skillnader, eftersom den ekonomiska tillväxten spritts geografiskt ojämnt.27 Jämt
lands län avvek på ett fle rtal punkter och ännu 1940 var t ex nära var sjätte innevånare 
i länet för sin försörjning beroende av den agr ara sektorn jämfört med drygt va r tredje 
invånare för riket som helhet. Vidare saknades en differentierad industristruktur o ch 
utflyttningen från länet var betyda nde, med undantag för 1910-talet och tiden efter 
1970. Johan Åkerman visar i sitt arbe te om de svenska länen unde r mellankrigstiden 
att den ekonomiska utvecklingsgraden i Jämtland var den lägsta av samtliga län. 28 

Den ekonomiska eftersläpning som kännetecknade Jämtland och stora delar av de 
övriga norrlandslänen uppmärksammades redan i slutet av 1800-talet.29 Utvecklingen 
under de följande årt iondena var fortsatt svag och i en statlig utredning 1943 framhålls 
nödvändigheten av "åtgärder för det Norr ländska näringslivets förk ovran /ty/ försörj
ningsmedlen äro knappa i förhållande till befolkningen".30 Den historiskt betingade 
eftersläpningen i norrlandslänen krävde förbättrade ekonomiska utvecklingsbetingelser 
och Norrlandsutredningen 1949 förordade speciellt riktade insatser för att främja före-

26 SOU 1949:1 s. 208. 

27 Se t ex Söderberg - Lundgren (1982) och Lundmark - Malmberg (1988). 

28 Åkerman (1941) s. 47. 

29 Se t ex Norrlandskomittens betänkande (1904), del 1, s. 58ff,, Emigrationsutredningen (1910), Slut
betänkande del III, Statistisk öfversikt öfver de olika länen., och Emigrationsutredningen (1910), 
Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar. Norrlandsfrågans framväxt och be
handling i riksdag och regering 1892-1901 analyseras av Gerard (1971) och (1973). Se även Edling 
(1994) och Sörlin (1988). 

30 SOU 1943:39, s. 4 och s. 7. Utredningen omfattar huvudsakligen en beskrivning av befolkningsutveck
lingen och näringsstrukturen regionalt och ortsvis i Norrland. För näringslivets utveckling framhålls 
behovet av en förbättrad jordarrondering, skogsvårdande och skogsförbättrande åtgärder, ett förstärkt 
undervisningsväsen och införandet av skatteutjämningsbidrag. I allmänna ordalag påpekas möjligheterna 
att etablera komplementindustrier, att decentralisera den statliga förvaltningen, att utveckla turist
näringen, att sänka fraktkostnaderna och att anpassa byggnadsverksamheten efter näringslivets krav. 
Ibid. s. 191ff. 
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tagarverksamheten.311 regeringens lokaliseringspolitiska proposition 1964:185 under
stryks, liksom i SOU 1951:6, att landets produktionsresurser skulle lokaliseras så att ett 
snabbt ekonomiskt framåtskridande främjades. Beslutet öppnade dock samtidigt möjlig
heter för staten att genom aktiva lokaliseringsåtgärder locka företag att etablera s ig i 
orter "där rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik av olika skäl inte kan lösa 
sysselsättningsfrågorna".32 Propositionen kan ses som inledningen till en ny statlig 
stödpolitik. Från att det regionalpolitiska stödet omfattat lån och bidrag till b yggnads-
och maskininvesteringar i det " norra stödområdet" fanns det 20 år senare 13 regional
politiska stödformer sam t ett femtiotal and ra näringspolitiska stöd.33 

De statliga utredn ingarna under 1900-talet och framväxten av den moderna region al
politiken vittnar om att samhällsutvecklingen skapade regionala obalanser. Nya tillväxt
regioner växte fram paral lellt med att and ra regio ner hade stora svårighete r att locka 
till sig nya expanderande verksamheter. De regionala problemen visade sig framför allt 
i bristen på alternativ till sysselsättning inom den agrara sektor n. Utvecklingen efter 
1870 visar att detta inte en bart var ett norrlandsproblem utan ett generellt problem för 
landets jord- och skogsbruksbygder. Vad som utmärkte Jämtland och skilde det från 
flertalet andra län var att major iteten av dess befolkning var jordbrukare inte endast 
under det frambrytande industrisamhällets tid, utan också sedan det moderna 
industrisamhället var eta blerat under 1930-talet. 

I antologin "Norrländska Framtidsperspektiv" 1964 framhålls uppfattningen att det inte 
existerade något väldefiniera t och generellt norr landsproblem.34 Erik Dahmén visar 
t ex att företa gsbildningen inom den norrländska verkstadsindustrin "knappast erbjuder 
några anmärkningsvärda allmänna drag, som väsentlig t avviker från jämförbara, andra 
delar av landet. "35 Denna slutsats , fast inom andra områden, delas ock så av de andra 
författarna, som granskade konsumtionsvanor, transportförhållanden och företagens 
kapitalförsörjning. Strukturrationaliseringen inom det norrländska skogs- och jordbruket 
och därmed anpassningen av den agrara sektorn till det moderna industrisamhällets krav 
skapade stora försörjningsproblem för landsbygdens befolkning. Detta var dock endast 
en sida av samhällsutvecklingen. På den andra fanns suget efter arbetskraft från de 
expanderande industriregionerna, vilka kunde erbj uda den friställda arbetskraften ny 
sysselsättning och i allmänhet en högre materiell standard. Avfolkningen av de regioner 
som saknade egen livskraft var det pris dessa fick betala för e n ökad ekonomisk till
växt, vilket andra regioner fått erf ara tidigare. Vida re var det stor a antalet yrkesverk 
samma inom jord- och skogsbruket och de höga fördelsetalen i dessa regioner något 
som skulle försvinna i takt med att näringsstrukturen moderniserades. Denna utveckling 

SOU 1949:3. Utredningsförslagen som genomfördes gällde framför allt insatser för att främja små
före tagarverksamheten , vilket kom att ske i form av en ökad statlig rådgivning och stöd till före
tagarföreningarna. 

32 Prop. 1964:185, s. 182. 

33 SIND. Stödhandboken 1985. De avsåg arbetsmarknads-, bransch-, energi-, export- och miljöstöd, 
FoU-stöd, stöd för mindre och medelstora företag samt skatteförmåner. 

34 Wallander et. al (1964). 

35 Dahmén (1964), s. 105f. Uppfattningen är symptomatisk alla författares bidrag i boken. 
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öppnade också enligt Wallander möjligheter till att koncentrera ansträngningarna på de 
delar av det norrländska näringslivet som hade möjlighet att leva vidare och 
expandera.36 

Tidsaspekten och vad regionens utveckling relateras till, den s k relationsaspekten, 
spelar stor roll för hur utvecklingsförloppet ska tolkas. Om detta t ex ses som uniformt 
med landet som helhet, utan att hänsyn tas till att v issa regioner släpar efter, medan 
andra ligger i fronten av utvecklingen, finns det en risk för att viktiga aspekter i en 
regions utveckling tappas bort. När det gäller Jämtlands läns ekonomiska utveckling har 
uppmärksamheten främst riktats mot de problem som följde av att en så stor del av de 
yrkesverksamma återfanns inom den agrara sektor n och på det övriga näringslivets 
svårigheter att utveckla och expandera sin verksamhet.37 De företag som har expand e
rat och utvecklats till medelstora företag, med norr ländska mått mät t storföretag, har 
med undantag för de stora sko gs- och gruvföretagen i mycket liten utsträckning blivit 
föremål för långsiktiga systematiska studier.38 En förklaring till detta kan vara att tids— 
och relationsaspekten inte har beaktats i tillräcklig stor utsträckning och att detta bidra
git till att strukturella problem framstått som konjunkturella. Detta kan i sin tur ha 
medfört att uppmärksamheten inriktats på näringslivet som helhet och att därmed de få 
expansiva företagen 'drunknat' i mängden av an dra företag. Ytterligare en möjlig för
klaring är att intresset bland politiker och forskare har gällt företagandets resultat 
snarare än den process som lett fram till detta. 

36 

37 

38 

Wallander (1964), s. 15f. 

SOU 1963:45. Passim. 

Se t ex. SCA 50 År (1979)., Gårdlund (1951)., MoDo 1940-1985 (1986) och Eriksson (1991). 
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3. FRÅN HÄSTHANDEL TILL BILHANDEL - TIDEN FÖRE 1950. 

Traditionen förs vidare 

Sven Olof Persson föddes i Östersund år 1900. 1 Under en stor del av sitt vuxna liv var 
han en centralgestalt i det jämtländska näringslivet och han deltog aktivt i styrningen 
av sina företag fram till börj an av 198 0-talet. Vid hans död 199 0 var nära 1 300 per
soner sysselsatta inom koncernen Persson Invest och omsättningen uppgick till nära 1,9 
miljarder kronor.2 

Hans far, Per-Olof, dennes bror Pau l och deras far hade unde r 1880-talet startat en 
häst- och kreatursrörelse i Lit några mil utan för Östersund. Under 1890-talet flyttade 
bröderna verksamhet en till staden där de fortsatte att driva sin gemensamma affärs
rörelse fram till 1906. Fadern förvärvade då en centralt belägen fastighet, "Utfod-
ringsstallarna", där han starta de Centralåkeriet. I samma kvart er som Centarlåkeriet 
fanns närmare ett hundratal stallrum, vilka användes av landsbygdens bönder som 
uppställningsplats för deras hä star när de gästade stad en t ex i samband med de årliga 
marknaderna och månadsmötena. Åkerirörelsen såldes omkring 1915 och därefter 
ägnade sig fadern åt minut- och partiförsäljning av foderprodukter, kreatur, grisar, 
hästar, jordbruksmaskiner, ved etc.3 I böljan av 1920-talet blev fadern vidare invald 
som styrelseledamot i Jämtlands Folkbank. 

Sven Persson avlade realexamen 1915 och därefter arbetade han under några år i 
faderns firma. Under denna per iod deltog sonen också som medhjälpare i farbrodern, 
Paul Perssons, hästhan delsverksamhet. Det gav Sven Persson bl a möjlighet att besöka 
olika marknader i samband med farbroderns inköp sresor.4 

"Utfodringsstallarna" inrymde även Café Svea och fastigheten var belägen i centrum 
av staden. Miljön var en knutpunkt där mycket av information om den jämtländska 
handeln passerade revy och om sin uppväxtmiljö skriver Sven Persson: "Det var en 
ständig ström av bygdens folk och ekipage av olika slag som besökte staden. Själv kom 
jag på så sätt mycket tidigt in i bekantskapen med en stor del av Jämtlands b efolk
ning."5 

Om ej annat anges bygger avsnittet nedan på ett odaterat och opublicerat manuskript av Sven Persson, 
"Minnesanteckningar över mitt liv". Sven Persson föddes som nummer tre i en syskonskara av fyra brö
der och en syster. 

PI:s årsredovisning 1989/90. 

Ännonser i Jämtlands Tidning och Östersunds-Posten. Se t ex den 7 september 1923, 17 november 1924 
och 1 oktober 1928. 

Persson (uå), s. 18f. Sven Perssons framhåller att hans första utomlänsresan gjordes till Norge och 
St. Hansmarknaden 1913 tillsammans med Paul Persson. Den första inköpsresan på egen hand gjordes i 
samband med vårmarknaden i Mora 1917. 

Ibid, s. 3. 
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I slutet av 1910-talet började Sven Persson att handl a med hästar på egen hand och 
under de följande två årtiondena gjordes inköpsresor både inom och utom Sverige.6 

Affärerna bedrevs i nära samarbete med fadern fram till slutet av 1920-talet och 
"Utfodringsstallarna" var kn utpunkt för hästh andeln. Av Sven Perssons inventariebok 
för hästhandeln framgår att avbeta lningshandel var vanligt förekommande. Att döma 
av skuldreversernas och fordringarnas anta l och storlek skapade hästha ndeln ett v itt
förgrenat kontaktnät, som omfattade stora delar av den jämtländska skogs- och bonde
näringen.7 Hästarna såldes till övervägande del inom länet och försäljningen skedde 
bl a genom minuthandel via Utfodringsstallarna. En del inköpta hästar såldes och 
transporterades via järnväg till andra hästhandlare i Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län.8 Partihandeln riktad e sig också mot länets mindr e hästhandlare och 
till stadens regementen. De militära regementena var också en viktig kund i samband 
med de årliga hästlegorna, dvs när regementena hyrde in hästar för större repetitions
övningar. 

De första skogs- och jordbruksfastigheterna förvärvades av Sven Persson under andra 
delen av 1920-talet.9 Totalt omfattade förvärven nära 200 hektar produktiv skogsmark 
och två hektar åkermark. Skogsfast ighetsförvärven utgjorde star ten för Sven Perssons 
virkes- och vedaffärer, vilka kom att expandera kraftigt från mitten av 1930-talet. 
Kostnaderna för förvä rven under åren 1926 till 1 930 uppgick till närmare 160 000 kr, 
vilket motsvarade närmare 60 årslöner för en industriarbetare.10 Fastighetsförvärven 
finansierades genom löpande avverkningar, överskott från hästh andeln samt bank lån. 
Den växande affärsverksamheten avspeglade sig också i inkomsttaxeringarna, som steg 
från ett par tusen kronor i mitten av 1920-talet till över 10 000 kr i slutet av 1920-
talet.11 Inkomstökningen sammanföll med den uppå tgående skogskonjunkturen i slutet 
av 1920-talet och med att Sven Persson övertog allt mer av "Utfodringsstallarnas" 
affärsverksamhet. Det gällde bl a faderns affärer med stadens regementen, t ex häst-

6 I Persson (1982), s. 34-44 framgår att hästinköpen främst avsåg ardennerhästar. Inköpen på de norska 
marknaderna skedde framför allt under 1920-talet, t ex på Stavsmarknaden, Förjulsmarknaden och Sankt 
Hansmarknaden i Trondheim. #I en intervju med Sven Perssons fru, Ruth Persson, i Östersund 4 september 
1990, framhåller hon att några inköpsresor i början av 1930-talet gjordes till Baltikum, Polen och 
Tyskland. De inköpta hästarna transporterades med järnväg via Finland och Haparanda till Östersund. 
Äv Sven Perssons Inventariebok för Hästhandeln 1937-1943" och i en intervju med fd hästhandlaren K J 
Ekberg i Rossbol 17 oktober 1990 framgår att hästinköpen främst gjordes i Väster- och Östergötland, 
Småland, Skåne, Halland, Dalarna, Värmland och Dalsland. En stor del av "sörhästarna" inköptes från 
Änders Nilsson i Flakenberg, Helge Gustavson i Motala, Gustav Rosengren i Ystad, Gustav Skott i Brå-
landa och Gustav Skogfeldt i Sunne. De två sistnämnda tillhörde de största hästhandlarna i Sverige. 

7 Sven Persson hade 1937 fordringar på 342 kunder om sammanlagt 283 000 kr och 277 egna skuldreverser 
om 180 000 kr. Persson Invests arkiv (PIA), "Inventarieboken för hästhandeln 1937-1943". 

8 Persson, R (1990), intervju och Ekberg (1990), intervju. Deras uppgifter om försäljningsområdena 
för hästhandeln under 1920-talet överensstämmer väl med de försäljningsområden som framgår av 
inventarieboken för hästhandeln. 

9 Köpebrev 13 november 1926 för Torvalla 48, köpebrev 15 juni 1927 för Granbo l16 och köpebrev 31 juli 
1928 för Odensala nr. 9.(PIA) 

10 SOS Löner 1930. 

11 Östersunds Landsarkiv (ÖLA), Kronokamrerarens arkiv 1920-1930. 
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legorna oc h hästhandeln.12 I detta sammanhang kan framhållas att Per-Olof Persson 
i början av 1920-talet köpte en cirkelsåg, vilket sannolikt förklarar at t mindre par tier 
sågade trävaror och brännved böljade säljas via utfodringsstallarna.13 

Köpet av jord-och skogsbruksfastigheten i Odensala strax utanför Östersund och 
grannfastigheten till "Utfodringsstallarna", Åkeriet 2, öppnade nya expansionsmöj
ligheter för Sven Perssons affärsverksamhet.14 Den expanderande hästhandeln krävde 
ökat utrymme och en allt större del av verksamheten förlades till Odensala. "Utfod
ringsstallarna" i staden oc h grannfastigheten Åkeriet 2 skulle inom kort komma att 
härbärgera en ny affärsverksamhet, bilhandel. 

Gammalt och nytt - en fruktbar kombination 

Bilismens expansion 

"Hie history of the automobile more than anything e lse is the history of a revolution. In only a few years 
industrial methods were transfor med, and along with them means of communications, and more, the natur e 

of rural and urban li fe, the way goods are distribut ed, and the entire economic system."15 

Bilismen framträdde under andra delen av 1920-talet som en allt mer central drivkraft 
bakom transportsektorns omvandling och näringslivets förnyelse. Under bilismens 
experimentstadium hade ett flertal produkt- och metodinnovationer skapat en produk
tions- och marknadsorganisation, som var anpassad till massproduktion och masskon
sumtion. När detta stadium var avslutat fortsatte utvecklingen av egen kraft. En 
omfattande investeringsverksamhet följde och kedjereaktioner uppstod via ökad 
inkomstbildning, effektivare råvaruleveranser, framväxten av nya företag och nya 
arbetstillfällen.16 Med bilismen uppstod alltså ett nytt utvecklingsblock inom svensk 
ekonomi. 

Bilismens andel av den inhemsk a transportsektorns förädlingsvärde ökade snabbt, från 
drygt 5 procent 1920 till nära 40 procent i mitten av 1 930-talet, samtidigt som antalet 
motorfordon steg kraftigt.17 

Krigsarkivet. Kungliga Norrlands Artilleriregemente, Intendenturavd. Serie A I. Upphandlingsprotokoll 
och anbud. Vol. 7-30. Kunjliga Jämtlands Fältjägarrecfemente, Avdelning IV. Upphandl ingsp r o t okol 1, 1920-
1927. Intendenturavd. Serie F II. Kontrakt, Uppnandlingsprotokoll och Anbud. Vol. 1-13. 

13 Enligt en faktura från 1922 införskaffades ett cirkelsågverk av P 0 Persson i samband med Byggnads
aktiebolaget J A Hellströms konkurs. (PIA) 

14 Intervju med Persson Invests VD Olle Persson 3 september 1990 samt köpebrev daterat 25 oktober 1930. 

15 Bardou, J-P. et al. (1982), s. 13. 

Dahmén (1950), s. 380f. Av Bilismen i Sverige (1965), s. lOff. framgår att antalet anställda inom 
branschen ökade från 87 000 1933 till 159 000 sex år senare. 1950 hade den siffran stigit till 179 000. 

17 Andersson-Skog (1993), s. 47. 
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Tab. 3:1. Bilparkens storlek och andelen (!) lastvagnar och bussar (LVB) i Sverige, samt 
antalet invånare per bil (IB). Valda år. 

1923 

E—
• 

O
* fH 1931 1935 1938 

Bilpark 
Andel LVB 
Antal IB 

50 460 
25 
119 

81 465 
26 
75 

149 378 
31 
41 

159 083 
31 
39 

219 201 
29 
29 

Källa: Statistisk årsbok. 

Under mellankrigstiden var det fram för allt den yrkesmässi ga trafiken som påverkade 
samhällsutvecklingen. Lastbilarna övertog en stor del av omlastnings- och tran
sportarbetet till och från järnvägarna liksom en stor del av konsumtionsvaruindustrins 
transporter. Anspannsfordonen (hästskjutsar och oxar) ersattes i rask takt av den 
bilburna yrkestrafiken och vidare utsattes järnvägarna för en hård konkurrens om 
transportarbetet på kortare sträckor.18 Att transportsektorn var en expansiv bransch 
visas bl a av att lastbil arnas transportarbete växte 7,6 gånger sna bbare än BN P mellan 
1923 och 1939.19 Denna dynamiska utveckling bek räftas också av prishistoriska s tu
dier. Under perioden 1928-1955 föll bilindustrins relativpriser med 223 procent och 
försäljningsvolymerna ökade med 1 100 procent.20 

Bilismens expansion fick en stor betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen. 
Varu- och arbetsmarknadernas integration unde rlättades, transportkostnaderna min
skade, företagens lokaliseringsvillkor förändrades och nya transportbehov skapades. 
Transportrevolutionen medförde att state n kom att spela en viktig roll i fördelningen 
av transportarbetet mellan landsväg och järnväg, bl a genom att man utfärdade 
förordningar och kontrollerade tillståndsgivningen för yrkes trafiken.21 

De statliga regleringarna under 1920- och 1930-talen bidrog till att den bilburna 
yrkestrafiken hade svårt att h ävda sig inom be ställningsfrakter, som konkurrerade med 
järnvägarnas långväga transporter.22 En annan förklaring till detta förhållande var 
vägnätets dåliga kondition och lastbilarnas ringa lastkapacitet, vilket gjorde at t de hade 
svårt att prismä ssigt konkurera med jä rnvägen om de långväga transporterna.23 Vidare 
bidrog den restrikti va tillståndsgivningen till a tt åkeribranschen fick en småföretagar-
struktur. Dessa faktorer medverka de till att lastbilstransporterna framf ör allt fann sin 
marknad inom kortväga transporter och att de mest expansiva marknaderna för den 
medeltunga och tunga lastbilstrafiken kom att växa fra m på landsbygden. 24 Lastbils

18 Westlund (1992), s. 70. 

19 Krantz (1972), s. 94 och s. 150. 

20 Ljungberg (1990), s. 203. 

21 Glimstedt (1993), s. 99ff. 

22 Ibid, s. 101. 

23 Se t ex Krantz (1972), Westlund (1992), s. 70. och Andersson-Skog (1993), s. 47. 

24 Glimstedt (1993), s. 101. 
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transporterna ökade snabbt framför allt inom skogs-, jordbruks- och bygg- och 
anläggningsområdena. Dessa svarade 1953 för hela 75 procent av lastbilarnas totala 
transportarbete.25 Utvecklingen innebar att efterfrågan på medeltunga och tyngre 
lastbilar ökade. Från att endast var tion de lastbil hade en lastkapacitet på över två ton 
1930, hade andelen ökat till mer än hälf ten 1937. 26 

I slutet av 1930-talet var Volvo det ledande lastvagnsmärket på den svenska marknaden 
med en nyregistreringsandel på omkring 30 procent.27 Vid starten 1927 hade man dock 
inriktat sina ansträngningar på att producera en konkurrenskraftig personbil, men 
framgången uteblev.28 Företaget stod mycket nära en konkur s 1928, vilket föranledde 
företagsledningen att med full kraft satsa på att utveckla ett lastvagnsprogram anpassat 
för den svenska marknadens behov29 Volvos VD Assar Gabrielsson skrev i ett brev 
till SKF:s amerikanska bolag 1929: "At last we begin to see daylight. Last month 
showed a small - helas, what a small - profit."30 Ansträngningarna lyckades och i 
mitten av 1930-talet presenterade Volvo ett konkurrenskraftigt produktprogram för 
medeltunga och tunga lastvagnar, inklusive de fordonstyper som under en lång följd av 
år skulle utgöra stommen inom svens ka skogstransporter.31 Under 1930-talet lyckades 
Volvo också förbättra sin markn adsställning på personv agnssidan. Nyregistreringsan
delen för personbilar ökade frå n 2,2 procent 1928 till drygt 6 procent 19 38.32 

Tab. 3:2. Antalet levererade motorfordon från Volvo och dess andel (%) av det totala antalet 
antalet nyregistrerade motorfordon i Sverige. Valda år. 

1923 1927 1931 1935 1938 

Antal Volvobilar . 297 1627 2 405 5219 
Andel Volvo - 8,3 11.7 12,2 

Källa: Statistisk årsbok och Bilen i Sverige (1947), s. 229. 

Under första delen av 1930-talet utvecklades Volvo till ett vinstgivande företag med 
en allt större andel av den svenska bilmarknaden, (tab. 3:2) Försäljningsteknik och 
reklam hade en central plats i marknadsföringsstrategin. Annonska mpanjer, tävlingar, 

25 Godlund (1966), s. 50. 

26 Glimstedt (1993), s. 114. 

27 Bilismen i Sverige, 1952. 

28 Volvos VD Assar Gabrielsson noterar i en historisk betraktelse över Volvos första 30 verksamhetsår 
att "the first sedan we built was described as likening a pregnant cow". Gabrielsson (1958), s. 5f. 
Göteborg. 

29 Glimstedt (1993), s. 89. 

30 Bilen i Sverige (1947), s. 222. 

31 Glimstedt (1993), s. 122. Framgångarna på lastvagnssidan medförde att av Volvos samlade bilproduk
tion 1930-1945 utgjorde lastvagnarnas andel nära 75 procent. 

32 Volvos dataregister MEMO 1990-01-17. 
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bilkorteger och direktreklam till presumtiva köpa re var nå gra metoder som tillämpa
des.33 Andra inslag var att enhetliga värder ingstabeller infördes och att register över 
tänkbara kunder uppr ättades. Volvos svenskhet och vikten av serviceåtaganden och 
lyhördhet i produktions- och försäljningsleden intog också en framskjuten plats i 
företagets policyarbete. I ett av de första numr en av Volvos tidning "Ratten" kunde 
återförsäljarna läsa hu r Volvos försäljningschef Hilmer Johansson pläderade för "up to 
date kunskaper", den effektiva mun-till-munreklamen, och behovet av en strate gi som 
byggde på insikten: "N är vi sålt så pass br a denna vecka, vad skulle vi inte då kunnat 
sälja föregående vecka." 34 

Bilbolaget Persson &. Co och bilismen i Jämtlands län 

Bilismen utgjorde ett av de få expansiva inslagen i länets ekonomiska utvecklingen 
under 1920- och 1930-talen. Antalet anställda och företag med anknytning till bilismen 
ökade snabbt liksom det allmän na vägnätet.35 Bilparkens tillväxtmönster var i mycket 
detsamma som rikets, men det fanns också skillnader. Bilparken i länet ökade t ex 
långsammare än riksgeno msnittet under 1920-talet för att under det följande årtion det 
öka snabbare, (tab. 3:3) Vidare ökade antalet lastbilar och bussar snabbare än 
riksgenomsnittet under både 1 920- och 1930-talen. 

Tab. 3:3. Antalet motorfordon och antalet lastvagnar/bussar (LVB) i Jämtlands län och Sverige. 
1923=100. 

Förändring % 
1923 1927 1931 1935 1938 1923-31 1931-38 

Antal totalt 
Sverige 
Jämtland 
Antal LVB 
Sverige 
Jämtland 

100 218 296 315 434 196 47 
100 203 224 265 395 124 76 

100 225 324 362 495 224 53 
100 248 439 483 741 339 69 

Källa: Statistisk årsbok. 

Länets näringsstruktur och råvarutillgångar skapade goda villkor för lastbilstrafiken och 
lastbilstransporternas snabba tillväxt förk larades bl a av vattenkraftsutbyggnaden, det 
ökade väg- och bostadsbyggandet och de nya framväxande transportbehoven inom 
skogs- och livsmedelsindustrin. 

Bilismens expansion förstärkte också Östersunds ställning som regionens handels- och 
servicecentrum. Tillgängligheten och rörligheten ökade, vilket för stärkte redan existe
rande transportbehov, samtidigt som nya skapades. Det medförde i sin tur nya möj lig

Ratten (1930), Nr. 3 s. 11. 

Ratten (1931), Nr. 1 s. 28. 

Av Statistisk årsbok (fortsättningsvis SÅ) 1920 och 1940 framgår att det allmänna vägnätet byggdes 
ut från 250 till 400 mil. Angående bilismens effekter på sysselsättning och företagande se sidorna 
138 och 140. 
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heter för länets näringsliv at t expandera. De omvälvningar som följde i bilismens spår 
framstod också tydligt för 1930-talets stadsflanör när han tog, 

"en titt upp till f.d. Nytorget, numera Gustav III:s torg, med busscentralen /.../ och de moderna 
bussarna, /.../ som varje dag fyllas med brådskande passagerare från alla håll och kanter i Jämtland -
och så låter tanken gå några tiotal år tillbaka, då på denna plats /.../ bölande kor stodo bundna vid 
trästänger; annars var platsen en tom öken, där vind och vattenflöden hade fri genomfart".36 

Hästar och kreatur var viktiga inslag i Per-Olof och sonen Svens handelsverksamhet 
i "Utfodringsstallarna", som var belägna i dir ekt anknytning till Gustav III:s torg. Sven 
Persson kom dock tidigt att också anamma den nya tidens handelsvara, bilen. Tre 
begagnade bilar inköptes 192 8 hos Philipsons i Stockholm för att säljas vidare på den 
jämtländska marknaden.37 De stora bilmärkena, Ford och General Motors, hade redan 
under första delen av 1920-talet öppnat återförsäljaragenturer i länet och i slutet årtion
det var också Volvo representerat, genom C J Joha nssons Maskinvaruaffär.38 Volvo
agenturen övertogs 1932 av Sven Persson och hans yngre bro r Gustav, vilka bildade 
Bilbolaget Östersund Persson & Co.39 De första åre n gav ett dåligt ekonomiskt utbyte 
och att affäre rna gick ihop berodde, enligt Sven Persson, "i första hand på våra små 
utgifter, i andra hand på att vi starkt gick in för lastbilsförsäljningen".40 Under det 
första året såldes 14 bilar för uppskattningsvis 84 000 kr. Summan motsvarade ungefär 
en sjättedel av affärsrö relsens totala försäljningsintäkter, som uppgick till närm are 482 
000 kr.41 Detta antyder att kapit albildningen till en början var me r beroende av häst-
och skogsaffärerna än av bilhandeln. 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Werner - Wörnlund (1936), s. 346. 

Persson (1982), s. 2. 

Bilen 1 Sverige (1947), s. 855ff. 

I Persson (1982) ges följande beskrivning av agenturövertagandet. Sven Persson kontaktade agenten C 
J Johanssons Maskinaffär och fick uppfattningen att för innehavaren "var det nog närmast en lättnad 
när han fann en köpare". Efter att na anmält sitt intresse till Volvo att förvärva agenturen samman
träffade Sven Persson med Volvos försäljningschef, Hilmer Johansson. Denne var på affärsresa i Norr
land och mötesplatsen förlades till järnvägsstationen i Brâckç. Diskussionerna var inte avslutade, 
när tåget skulle lämna stationen. De fortsatte på tåget till Ange, där Sven Persson steg av med ett 
förhandsbesked om att Volvo skulle ställa sij positiv till hans önskan att överta agenturen i Öster
sund. I Bilen i Sverige (1947), s. 47, framhaller Gustaf Liedholm att endast ett fåtal etablerade 
bilhandlare visade intresse av att sälja Volvo. För att beskriva det oseriösa inslaget i återför-
sälj arleden framhåller han att bland de 34 återförsäljarna 1927 återfanns bl a "en kohandlare, en 
lingongrossist, en bankdirektör och en militär på övergångsstat". 

Ibid. 

Ibid. Försäljningspriset 84 000 kr är en uppskattning, som bygger på Ljungberg (1990), s. 335. För 
en komplett lastbil från Volvo anges priset ligga inom intervallet 4635-6335, exklusive hyttmonte
ring. Personbilar kostade mellan 5 050 och 6 900 kr. Priserna i Östersund bör ha#legat något högre 
p g a transportkostnaderna. Summan 84 000 kr motsvarar ett genomsnittligt pris på 6 000 kr per bil. 



31 

Den ekonomiska krisen i början av 1930-talet medförde bistra tider också för bilbran
schen, vilket visade sig i fallande nyregistreringstal och i att bilparken minskade.42 

Förutsättningarna för Bilbolaget Persson & Co var dock goda jämfört med andr a bil
handlare. (tab. 3:4) Volvo stod inför sitt stor a genombrott på den svenska lastvagns
marknaden och länets agrara näringsstruktur gjorde länet, som tidigare nämnts, till en 
god marknadsplats för tunga och medeltunga lastbilar. Volvos lastbilar hade vidare 
konstruerats för att motsvara bl a sko gs- och jordbruksnäringens transportbehov.43 När 
dessa transporter började att motoriseras försköts också efterfrågan i riktning mot tyngre 
lastbilar, vilket skapade gynnsamma utvecklingsförutsättningar för Bilbolaget i 
Östersund. 

Tab. 3:4. Bilparkens storlek i Jämtlands län, antalet jämtar per bil, Volvos andel {%) av antalet 
inregistrerade bilar i länet och därav andelen (%) lastvagnar/bussar (LVB) samt andelen ($) last
vagnar/bussar av märket Volvo (VLVB). Valda år. 

Bilpark 1007 
Invanare/bil 
Andel Volvo 
Andel LVB 
Andel VLVB 

Anm. Beräkningarna för Volvos andelar bygger på regional registreringsstatistik för Jämtlands län. 
Jämförelser med Volvos nationella andelstal blir därmed ungefärliga. 
Källa: Statistisk årsbok. H Ericsson et al. (1931), Vem äger bilen 1931, R Ohlsson et al. (1935) Bil
register över Jämtlands län 1935 och Sven Wallin et al. (1938), Bilbok för Jämtland och Härjedalen 1938. 

Bröderna Persson utvidgade sin bilhandelsrörelse 1935 genom att förvärva Volvoagen
turen i Sundsvall.44 Ungefär samtidigt hade bilbra nschen återhämtat sig efter krisåren 
1931-33 och vidare hade Volvos marknadsställning stärkts under första delen av 1930-
talet. Skogs- och hästhandelsaffärer höll sannolikt Sv en Persson väl informerad om 
lastbilstransporternas framtida expansionsmöjligheter inom de agrara näringarna. Han 
ger också i efterhand uttry ck för e n sådan insikt: "visst anade man lite av den stora 
omvälvning som skulle komma i och med bilismens genombrott / / man kunde för
stå att klockan var slagen när dom börja de köra hästar på last bil".45 

1923 1927 1931 1935 1938 

2040 2260 2672 3984 
135 60 60 51 34 

- - 3,0 8,3 11,9 
14,3 17,5 23,7 26,0 27,0 

- - 6,8 20,7 23,9 

42 SÅ 1932 och 1933. Mellan åren 1932 och 1933 minskade bilparken i Jämtland med 4,8 % och med 3,7 % i 
riket. Av Bilismen i Sverige (1973), s. 17, framgår att antalet nyregistrerade bilar 1931 var 19 419 
och året därpå 8 015. 1935 hade nyregistreringen återhämtat sig, och 1938 uppgick dentili ca 43 000 
bilar. I Bilen i Sverige (1947), s. 221, framgår vidare att Volvo klarade krisen förhållandevis bra, 
Antalet nyregistrerade Volvobilar minskade endast marginellt och registreringstalen var följande: 
1931:1627, 1932:1959 och 1933:1892. 

43 I Glimstedt (1993), s. 121, framhålls att Volvos VD Assar Gabrielsson i samband med Svenska Flottnings-
förbundets årsstämma 1934 under temat "Motortransporternas inverkan på flottningen" diskuterade 
lastbilens användning inom skogsbruket. Han redogjorde där för Volvos egen marknadsundersökning bland 
sina återförsäljare, vilka hade fått i uppgift att samla in "allt som kunde sägas om lastbilen som 
transportmedel". 

44 Persson (1982), s. 3. Av detta särtryck inför Bilbolagets 50-årsjubileum framgår att Volvos försälj
ningschef, Hilmer Johansson , kommenterade övertagandet av agenturen i Sundsvall med orden: "Det kan 
väl inte bli sämre än vad det varit under föregående år då där endast sålts en Volvobil." 

45 Ibid, s. 2 och Rindberg (1989), s. 120. 
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Volvos återförsäljare gynnades också av att deras konkurrenskraft stärktes genom 
Sveriges beslut att lämna guldmyntfoten 1931. I förhållande till dollarn minskade 
kronans värde med närmare en tredjedel, vilket bidrog till att marknadsandelarna för 
både Volvos lastbilar och personbilar ökade.46 Mot bakgrund av detta och länets 
agrara näringsstruktur var det inte förvånande att Bilbolaget i Östersund visade sig 
tillhöra ett av Volvos bästa återförsäljningsdistrikt.47 

Tab. 3:5. Antalet nyregistrerade bilar 1938 fördelade på personbilar och lastvagnar/bussar i Sverige 
och inom Volvos Östersunds- och Sundsvallsdistrikt samt andelen (It) nyregistrerade Volvobilar därav. 

Sverige 
Person
bilar 

Lastvagnar/ 
bussar 

Östersund 
Person
bilar 

Lastvagnar/ 
bussar 

Sundsvall 
Person
bilar 

Lastvagnar/ 
bussar 

Totalt 32 589 10 360 639 194 536 173 
Volvo 1 991 3 132 50 88 35 46 
Andel Volvo 6,1 30,2 7,8 45,4 6,5 26,6 

Källa: Bilismen i Sverige och intern statistik frän AB Volvos företagsarkiv. 

Försäljningsframgångarna för Bilbolaget i Östersund bek räftar att länets ekonomiska 
utveckling under 193 0-talet skapade goda markn adsvillkor för bilhandel n. Av antalet 
nyregistrerade Volvobilar i Sverige 1932 hade Östersundsdistriktets 14 sålda bilar 
motsvarat 0,6 procent, en andel som 1938 hade ökat till 2,7 procent ( 138 bilar). De 
stora andelsskillnaderna på lastvagnssidan, framför allt mellan Östersunds- och 
Sundsvalldistrikten, antyder också att Sven Perssons kännedom om och ställning inom 
viktiga marknadssegment spelade en viktig roll för försäljningsframgångarna. Häst- och 
skogsaffärerna öppnade möjligheter för honom att bygga upp ett vittförgrenat kontaktnät 
inom stora del ar av den jämtländska skogs- och jordbruksnäringen. Dessa affärer gav 
honom också ett gott renommé inom för bilhande ln viktiga kundgrupper48 Många bil-
kunder hade under häståkeriernas tid vänt sig till Sven Persson för att köpa hästar, 
vilket gjorde at t det föll sig naturligt för dem att f ortsätta och även göra bila ffärer med 
honom.49 De åkare som köpte en Volvo hade också möjligheter att erhålla timmer-
och vedtransporter för hans räknin g och hans kunder hade också möjlighet att lämna 
hästar och kreatur som inbytesobjekt. 

46 Axelsson, et al. (1983), s. 65. 

47 Av intern statistik från Volvo framgår att bilbolagets fakturering, i procent av det totala antalet 
inregistrerade bilar för försaljningsdistriken 1938, i medeltal uppgick till 12.2 procent. Östersunds
distriktets procenttal var 16,6 procent och Sundsvallsdistriktet 11,4 procent. 

48 Wickbom (1985), s. 14f. Sven Persson framhåller i intervjuartikeln att affärsmoralen och tumreglerna 
från häst- och forbondehandeln var viktiga inslag i hans företagande. Det gällde bl a att ett hand
slag var ett handslag och att detta beseglade en affär. Vidare gällde det att stå för en uppgörelse, 
även om man gjort en dålig affär. Sannolikt bidrog denna folkliga inställning till att ge nans 
företagande en hög goodwill. 

49 Rindberg (1989), s. 120. 
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Hästhandel, skogsaffärer och regleringsekonomi 

När Volvoagenturen förvärvades 1932 hade brö derna Sven och Gustav Persson gjort 
en arbetsfördelning, som innebar att det dagliga arbetet inom bilhandelsrörelsen sköttes 
av Gustav Persson. Därmed blev det möjligt för Sven Persson att både engagera sig i 
centrala beslut inom bilhandeln och att samtidigt forts ätta med häst- och skogshan
del.50 

Regementena var en viktig kun d för Per-O lof och Sven Perssons affärer under 1920-
talet.51 Bruttointäkterna för hästlegor och leveranser av hästa r, ved, foder etc. uppgick 
till närmare 2 80 000 kr. Under 1930-talet blev affärerna färre och med ett undantag 
omsattes mindre belopp än 10 000 kr per år.52 Det minskade affärsutbytet var 
sannolikt en följd av den allmänna ekonomiska tillbakagången i början av årtiondet, 
liksom av 1925 års försvarsbeslut enligt vilken försvarsanslagen minskade. Vidare hade 
regementena svårt att prismässigt konkurrera med skogsnäringen om de hästar som 
utbjöds till försäljning efter det att skogskonjunkturen vände upp åt i mitten av 1930-
talet.53 

Villkoren för hästhandeln var, liksom för bilhandeln, gynnsamma under andra delen av 
1930-talet. Under perioden 1932 till 1944 ökade hästbeståndet i länet med 24 procent 
eller drygt 3 300.54 Uppgången förklaras bl a av bättre konjunkturer inom skogsbruket 
och tillskottet av drygt 1 0 00 jordbruksenheter i länet 1932-1944.55 Vidare ökade den 
militära användningen av hästar under and ra världskriget, och en stor mängd hästar 
krävdes också i skoge n för att trygga landets vedförsöijning. Det kan också framhållas 
att de större hä sthandlarna hade delat in den jäm tländska marknaden i geografiska i n
tresseområden.56 Vissa affärer var också av den storleken att de krävd e ett samarbe te, 

50 Persson (u å). 

51 Uppköps- och anbudshandlingarna från stadens regementen. Se not 12. 

52 Ibid. Undantaget gällde en större vedaffär 1934 om nära 20 000 kr. 

53 Ibid. Av regementenas anbuds- och inköpshandlingar framgår det att priserna som säljarna begärde för 
hästarna från och med 1933/1934 i stor utsträckning, låg på en högre nivå än de fastställda priser 
som regementena var tvingade att följa. Trots att ae militära myndigheterna höjde prisnivån från 800 
kr/häst till 1 000 kr/häst 1935 och två år senare till 1 200 kr/häst sålde de stora hästhandlarna få 
hästar till regementena fram till 1939/1940. 

54 SOS Jordbruksräkningarna 1932 och 1944. Nationellt minskade hästbeståndet med 1,3 % eller nära 
7 900 hästar. Ökningen av antalet hästar i Jämtland var sannolikt större än vad den officiella 
statistiken visar. Fd hästhandlaren K J Ekberg framhåller att de hästar som årligen bytte ägare, 
s k löshästar, inte omfattas av statistiken. Dessa hästar användes sommartid i jordbruket i mellan 
och södra Sverige, för att vintertid användas i det norrländska skogsbruket. Deras andel av det 
totala antalet nästar i länet under 1930-talet uppskattades till mellan 20 och 30 %. 
Ekberg (1990), intervju. 

Ekberg (1990), intervju. De större hästhandlarna i länet under 1930-talet var Sven Persson i Öster
sund, Anders Persson i Traista, Albert Carlsson i Häggenås, Jonas Paulsson i Lit, Axel Hansson i 
Stocke, Anton Andersson i Stavre och Änders Henriksson i Mattmar. Några av de mindre hästhandlarna 
var Sven Svensson i Hammerdal, Peter Sundström i Sveg och Lars Hansson i Siljebodarna. 
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t ex regementenas hästlegor. Lönsamheten tycks ha va rit förhållandevis god och Sven 
Perssons nettovinst för åren 1937-1940 uppgick till nära 110 000 kr, exklusive 
affärsuppgörelserna med regementena.57 

Från mitten av 1930-talet ökade skogsaffärerna i storlek och betydelse för Sven 
Perssons affärsverksamhet och innehavet av produktiv skogsmark ökade 1935-1940 
från 340 till nära 4 200 1940.58 Kostnaderna för förvärv en uppgick till nära 27 0 000 
kr och till den summan kan läggas ytterligare 90 000 kr för förvärv et av Åkeriet 3, en 
grannfastighet till Bilbolaget i Östersund. Förvärven, som kompletterades med inköp 
av avverkningsrätter, finansierades genom banklån, inkomster från tidigare avverkningar 
och vinstmedel från övrig verksamhet. Huvuddelen av sågtimret och massaveden såldes 
till skogsindustrin oc h endast en mindre del sågades i egen regi eller användes för 
brännvedsproduktion. 

Sven Perssons affärsverksamhet expanderade således under 1930-talet. Företagandet 
var i huvudsak inrik tat på den jäm tländska marknaden men både handeln med hästar, 
skogsråvara och bilar hade också sökt sig marknader utanför länet, framför allt i 
Sundsvallsregionen. Framgångarna kunde också avläsas i hans taxeringsuppgifter, som 
visade att den statligt taxerad e inkomsten steg från i genomsnitt 16 500 kr för åren 
1930-1935, till 64 200 kr för perio den 1936-1940.59 

Under världskriget öppnades nya affärsmöjligheter för Sven Persson. Anbudshand
lingarna från regementerna i Östersund indikerar att det existerade ett ackumulerat 
underskott på hästar vid krigsutbrottet, samtidigt som krigsorganisationen krävde ett 
nytillskott.60 Detta gjorde det möjligt för Sven Persson att genomföra den sannolikt 
största hästaffären i länets historia. 1940 slöt han två kontrakt med stadens regementen 
om leverans av totalt 339 hästar till ett pris av 473 250 kr.61 Denna affär markerar 

Inventariebok för hästhandel 1937-1940. (PIA) Inflaterat med levnadskostnadsindex motsvarar det i 
1992 års penningnivå närmare 2,3 miljoner. 

58 Daterade köpehandlingar. (PIA) Under åren 1935 till 1937 förvärvades tre skogsfastigheter tillsam
mans med Jonas Paulsson, en hästhandlare och bonde från Lit. De skogsfastigheter som förvärvades 
senare ägdes gemensamt av Sven och brodern Gustav Persson. 

59 Kronokamrerarens Arkiv. (ÖLA) 

60 Se not 54. 

61 Kungliga Norrlands Infanteriregemente, protokoll 34/1940. Kungliga Norrlands Artilleriregemente, 
kontrakt 91/1940. Prisnivån för hästarna var 1250-1500 kr/st. K J Ekberg uppger att affären qjordes 
på initiativ av Sven Persson, men att dess storlek krävde medverkan av andra hästhandlare, bl a av 
Anders Persson i Tramsta. Ekberj (1990), intervju. Dessa två kallade i ett senare skede in ytter
ligare två hästhandelare, som fick en lott om totalt ett 25-tal hästar. En antydan om vinsten på 
denna affär ger Sven Perssons deklaration för inkomståret 1940. Av uppgifter från Kronokamrerarens 
Arkiv (ÖLA), framgår att den till kommunal skatt taxerade inkomsten för Sven Persson aldrig tidigare 
hade överstigit 100 000 kr. Inkomståret 1940 uppcfick den tiin03 000, vilket var nära 40 000 kr mer 
än brodern Gustav Perssons. Mot bakgrund av att intäkterna från skogsförvärven delades lika efter 
1937 är det troligt att större delen av skillnaden i taxerad inkomst förklaras av intäkterna från 
hästhandeln. 
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också slutet på Sv en Perssons aktiva köp mannaskap inom hästhand eln.62 

Regleringsekonomin skapade också nya expansionsmöjligheter för Sven Perssons 
företagande. När Sverige under krigsåren 1939-1945 avskärmades från sto ra delar av 
den internationella marknaden skapade det akuta försörjningsproblem för landet. Ett led 
i statsmaktens strategi för att trygga "för sörjningen inom riket, med för befolkningen 
eller produktionen viktiga förnödenheter" var att inrätta Folkhushållningsdepartementet 
1939.63 Genom lagar, förordningar oc h regleringar skapades ett nationellt självför
sörjningssystem, som förändrade produktions- och konsum tionsmönstren i samhället. 

Tab. 3:6. Den svenska importen, exporten och industriproduktionen 1936/38-1948. 1936/38=100 

År Import Export Index Export- Övervägande hemmamarknadsindustri 
volym volym industri- industri Kapital- Konsum- Träkol/ Övrigt 

produktion varor tionsvaror träsprit 

36/38 100 100 100 100 100 100 100 100 
39 123 102 109 105 109 108 111 113 
40 74 58 100 79 100 107 127 109 
41 75 55 98 64 104 101 153 118 
42 74 44 103 73 115 100 243 132 
43 66 36 108 69 121 103 349 150 
44 48 24 114 63 127 113 434 166 
45 99 46 112 69 113 124 425 173 
46 143 62 136 91 147 135 189 174 
47 182 69 140 96 150 142 169 174 
48 223 73 149 106 156 150 189 192 

Anm. Exportindustrin; gruv-, sågverks-, pappersmasse-, pappers- och tändsticksindustrin. 
Kapitalvaruindustrin; lärn-, verkstads- ocn byggnadsämnesindustrin. Konsumtionsvaruindustrin; 
livsmedels-, textil-, Beklädnads-, läder- och gummivaruindustri. 
Källa; SOU 1952:49/50, s. 463 och s. 966. 

Kristidspolitiken medförde att den ekonomiska aktiviteten i den jämtländska ekonomin 
ökade. Inom jordbruket infördes prissubventioner för att motverka inflationstrycket och 
stimulera jordbruksproduktionen.64 För att trygga bränsleförsörjningen krävdes omfat
tande skogsavverkningar och en snabb utbyggnad av kolnings- och trädestillationsan-
läggningar. Vidare pås kyndades också utbyggnaden av vattenkraften och regleringarna 
av sjösystemen.65 Detta bidrog till att det jäm tländska näringslivet kunde forts ätta sin 
verksamhet under krigsåren utan allvarliga avbräck. Industrins importbehov var litet och 
produktionen var i hög grad inriktad mot hemmamarknaden. Beredskapsåren medförde 

Verksamheten drevs dock vidare av en anställd, Erik Mattsson, fram till mitten av 1960-talet. Av 
Sven Perssons deklarationer framgår att nettovinsten under 1950-talet varierade mellan 1 000 och 
10 000 kronor och att omsättningen låg runt 400 000 kronor. 

I SOU 1952:49, s. 63 och Björnberg (1946), s. 18 ges en beskrivning över den statliga styrningen av 
ekonomin. Under Folkhushållningsdepartementet inrättades centrala nämnder och kommissioner med olika 
ansvarsområden. De regionala kristidsstyrelserna och de lokala kristidsnämnderna sorterade under 
olika tillsynsmyndigheter som, P ri skönt rol lnämnden, Livsmedels-, Bränsle- och Industrikommissionen. 

64 SOU 1952:49, s. 156f. 

65 SOU 1952:50, s. 886ff och 897f. 
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också att många militärer var förlagda till länet, vilket tillsammans med militära 
beställningar stimulerade produktion och handel . 

Regleringspolitiken på bränsleh ushållningens område medförde en kraftig styrning av 
skogsbrukets produktionsinriktning.66 Omställningen av energibalansen, från kol och 
flytande bränsle till ved, genomfördes bl a genom a tt produktionsplikt för ved infördes, 
vilket medförde en radikal omfördelning av virkesanvändningen. Vidare infördes 
minimipriser, liksom premiesystem och förskottering av medel för att täcka av
verkningskostnader. Därutöver kontrollerades distributions- och handelsleden, all ved 
i lager beslagtogs, rapporteringsplikt infördes för lagertillgångar och endast auktorisera
de uppköpare tilläts upphandla industri- och brännved.67 

Statens Bränslekommission (SBK) auktoriserade brännvedsuppköpare, som tilldelades 
bestämda uppköpsområden. Vedproducenterna inom dessa områden var ålagda att sälja 
all ved till SBK:s uppköpare. Uppk öparna erhöll förlagska pital från SBK, vilket gav 
dem möjligheter att förskottera medel till sina leverantörer. SBK garanterade också 
uppköparna ett minimipris för den auktoriserade vedkvantiteten, som skulle täcka deras 
transport-, lagrings- och övriga anskaf fningskostnader. Vidare fanns en klausul som 
reglerade eventuella prisförändringar och kostnader för en eventuell förtida avveckling 
av verksamheten. Uppköparna var även undantagna från det allmänna förvärvsförbudet 
av avverkningsrätter inom sitt uppköpsområde.68 Sammantaget medförde regleringspo
litiken att avverkningsvolymerna ökade och att skogsbrukets resurser styrdes över mot 
brännvedsproduktion, (tab. 3:7) 

Tab. 3:7. Beräknad årlig skogsavverkning (milj kbm fritt under bark) och av SJ utförda 
vedtransporter (1 000-ton) 1938-1947. 

Sågtimmer/ 
Massaved 

Brännved Övrigt Totalt Vedtran
sporter 

1938 27.6 10.3 2.0 39.8 . 
1939 24.0 13.2 1.9 39.1 17 
1940 19.3 19.1 1.7 42.1 242 
1941 16.5 26.8 1.6 44.9 2 244 
1942 18.3 24.4 1.6 44.2 2 191 
1943 23.6 26.1 1.6 51.3 2 432 
1944 18.7 18.6 1.5 38.8 3 132 
1945 19.8 27.5 1.6 48.9 3 471 
1946 25.0 17.3 2.1 44.4 3 067 
1947 26.7 17.0 2.1 45.8 1 437 
1948 22.0 10.9 2.5 35.4 -

Källa: S-0 Olsson (1975), s. 227 och 240. SOS Det enskilda skogsbruket 1948, s. 21. 

Regleringsekonomin öppnade möjligheter för Sven Persson att erhålla auktorisation som 
brännvedsuppköpare för Statens Bränslekommision, vilket därmed skapade utrymme för 

66 

67 

68 

Ibid, s. 717-860. 

Ibid, s. 717-748. 

Ibid, s. 732-735. 
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en omfattande vedhandelsverksamhet.69 Under perioden 1945-1949 leverade Sven 
Persson närmare 300 000 lm3 ved till SBK. (diag. 3:1) Förtjä nsten av affärerna är dock 
svåra att uppskatta. SBK:s minimiarvode garanterade dock en förtjä nst om 225 000 kr 
efter det att alla om kostnader var täckta.70 Till skillnad frå n vedhandeln var reglering
arna få avseende produktionen av träkol och gengasved.71 Licens krävdes dock för 
inköp av råkol till retort- och milugnar, och det fanns även restriktioner för vilket slags 
ved som fick användas för framställning av bilkol och gengasved. Handeln med 
gengasbränsle "lämnades ett relativ t fritt spel rum uta n några mer tyngande band s om 
hämmade företagsamheten".72 Övergången till gengasdrift öppnade därmed för en 
snabb utbyggnad av produktionskapaciteten. 

Tab. 3:8. Antalet registrerade bilar och antalet gengasdrivna bilar 1939-1945 samt antalet 
retortanläggningar och milkolsugnar. 

Registrerade 
bilar 

Därav 
gengasdrivna 

Träkolstillverkning 
Retortanlägningar M ilugnar 

1939 248 854 • 19 10 
1940 81 344 28 858 325 
1941 74 375 72 755 39 5 200 
1942 79 098 72 781 -

1943 78 114 70 780 106 5 000 
1944 81 239 72 895 
1945 95 967 57 898 
1946 202 678 6 763 

Källa SOU 1952:50. s. 754 och s. 1039. 

Diag. 3:1. Av SBK till Sven Persson auktori
serade vedinköp (A) sant hans årliga (L) och 
totala (T) leveranser till SBK i lm3 1944-1949. 
330000-. 

300000-

230000 

200000 

150000-

100000 

50000-
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Källa: Riksarkivet, SBK-Vedavdelningen H:5, F:IIa. 

Diag. 3:2. Sven Perssons förvärv av produktiv 
skog (1000-ha) rånettot (kr/kbmj 1926-1951. 

Kr/kbm 

1000-tals h t  

'  i  '  i  '  i  '  i  •  r  '  i  '  i  i  i  i  i  '  i  i — l ' i 1   
26 28 30 33 34 36 30 40 42 44 46 48 50 

Anm. Rånettot omräknat med partiprisindex. 
Källa: Streyffert (I960), s. 165. Persson Invest. 

Statens Bränslekommission, Vedavdelningen (VA) 2098/44. PM tillhörande förnyad auktorisation, 
15 september 1944.(RA) 

70 Ibid. I auktorisationsavtalet framgår att ett nettoarvode om 75 öre/lm3 garanterades uppköparen. 

71 Ibid, s. 755. 
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Vid Färsån i Jämtland uppförde t ex Bilbolaget i Östersund en retortugnsanläggning 
1942, som hade en kapacitet om minst 3 000 m3 gengaskol per år. 73 I SBK:s statistik 
tillhörde anläggningen gruppen ugnar med högsta kapacitet. 74 Den egna produktionen 
omfattade också gengasved och kol från milor, t ex. i Bakvattnet. Vidare komplettera
des den med uppköp från andra tillverkare och gengasbränslet fördes till Öst ersund för 
lagring och försäljning via Bilbolaget. Förtj änsten kommenteras av Sven Persson med 
följande ord, "Försäljningen av gengaskol och sedermera av ved till därför avsedda 
aggregat gav goda pengar".75 Under krigsåren accelere rade också förvärven av jord-
och skogsfastigheter. Totalt köptes 14 nya fastigheter, omfattande nära 7 400 ha 
produktiv skogsmark, till en kostnad av 850 000 kr.76 

Den omfattande handeln med skogsprodukter och det ökade skogsinnehavet krävde en 
fastare organisation.77 Skogsaffärernas räkenskapsresultat hade tidigare bokförts i 
Bilbolagets räkenskaper under posten vedkassan. Under slutet av andra världskriget 
bildades avdelningen Virke och Ved i syfte att förvalta Sven och Gustav Perssons 
skogsfastigheter, förvärva avv erkningsrätter och sköta handeln med skogsprodukter.78 

Bolaget sysselsatte från mitten av 1940-talet sex heltidsanställda, av vilken en var 
förvaltare på den största skogs- och jordbruksegendomen, Hällered utanför Borås. 
Periodvis sågades också egen skog och inköpta rotposter vid egna sågar i Östersunds 
regionen och vid sågen i Hällered.79 Huvuddelen av skogsråvaran såldes dock också 
under 1940-talet till massafabriker och sågverk. Efter det att SBK avvecklades 1949 
minskade brännvedsaffärerna för att helt upph öra omkring 1950. 

Förvärven av skogsfastigheter ha de fram till mitten av 1940-talet genomförts under en 
period när priserna var låga jämfört med tiden därefter, (diag. 3:2) Skogsråvarorna hade 
också i jämförelse med andra industriprodukter en gynnsam prisutveckling under denna 
period, (tab. 3:9) De kraftiga prisökningarna efter 1945 öppnade möjligheter för S ven 
Persson att, med god förtjänst, realisera skogstillgångar som förvärvats före 1946.80 

B räns1ekomm i s i onens arkiv, D:II. c, d. Register över bilveds- och bilkolsproducenter. (ÖLA) 

SBK, Vedavdelningen F:9, D:III:9. (RA) 

Persson (u å), s. 27. I ett brev från Kristidsstyrelsen i Jämtland till SBK uppskattades länets kon
sumtion av träkol och bilved till 70 000 m3 respektive 60 000m3. SBK, V F:6., 22 september 1942. (RA) 

Köpehandlingar. (PIA) Den angivna summan avser löpande priser och inkluderar även några stadsägor. 

Intervju med f d kamreren för handelsbolaget Virke och Ved, Tage Backman, 22 oktober 1990. 

Virke och Ved registrerades som handelsbolag först 1953 och avvecklades 1963. Länsstyrelsen i Jämt
lands län, Handelsregistret. 

I Östersundsregionen bedrevs sågning i Odensala och senare i Aspåsnäset. De allt större skogs
affärerna under kriget och åren därefter medförde att sågverksamheten i Odensala utvidgades till 
att omfatta vedhantering och sågning av slipers. Persson, 0 (1990), intervju 

Av Ljungberg (1990), s. 117f., framgår att prisutvecklingen till stor del förklarades av att efter
frågan på trävaror ökade till föl id av återuppbyggnaden av Europa efter världskriget och Korea
boomen. Vidare framhålls att en ökning av kapacitetsutnyttjandet inom skogsindustrin motverkades 
av en allmänt spridd uppfattning om att det förelåg en risk för överavverkning, en uppfattning som 
bidrog till att råvarupriserna pressades uppåt. Med riksskogstaxeringen 1953-1955 följde ett föränd-
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Att så skedde indikeras av att det egna kapitalet inom Virke och Ved ökade kraftig t, 
från 167 OOO kr 1946 till 1 200 000 kr 1951. Av räkenskaperna framgår vidare att de 
egna avverkningar nådde ett maximu m under 1951. 81 

Tab. 3:9. Skogsråvarornas årliga prisförändring relativt industrivaror. Procent. 

Timmer Massaved Brännved 

1907/13-1928/34 1.15 1.12 0.16 
1928/34-1949/55 4.87 3.18 2.38 
1949/55-1963/69 -0.63 -1.00 0.44 

Källa: Ljungberg (1990) s. 115. 

Under krigsåren hade bröderna Persson moderniserat och utvidgat sin bilhandelsrörelse 
och bl a invigdes en ny reparationsverkstad i Öste rsund 1942.82 Bilbolaget i Sundsvall 
flyttade till ändamålsenligare lokaler 1944 och året före hade bröderna Persson utvidgat 
utvidgat rörelsen med Ådalens Bilaff är AB i Härnösand.83 De svenska bilhandelsföre
tagen klarade i allmänhet krigsårens minskade bilförsäljning bättre än vad branschföre
trädarna hade befar at vid krigsutbrottet.84 Nya arbetsuppgifter och inkomstkällor till
kom när bilparken ställdes om till gengasdrift, det stora reparationsbehovet av lastbils
parken och försäljning och produktion av gengaskol och bilved. Bilbolaget i Östersund 
var därvidlag ett bra exempel. Företaget sålde ett mindre antal bilar och bilverkstäderna 
var syssels atta med reparationsarbeten, omställning av bilparken till gengasdrift och 
tillverkning av p-boggis.85 Vid Östersundsföretaget var vidare försäljning av egen-
producerad och inköpt bilved och gengaskol en viktig del av verksamheten, liksom 
reparationsarbete för militärens räkning. Försäljningen av gengasbränslet skedde i form 
av minuthandel och partiförsäljning till övriga Sverige. 86 Totalt sysselsatte bilhandels
företaget omkring 140 anställda 1947, varav 74 i Östersund.87 

rat synsätt och uttagen av skogsråvara ökade, vilket bidrog till att priserna föll. 

Inventariebok för Virke och Ved 1945-1971. (PIA) Före registreringen administrerades verksamheten 
inom Bilbolaget under verksamhetsnamnet "Vedkassan". Backman (1990), intervju. 

Investeringskostnaden för verkstaden i Östersund uppgick till 225 000 kr. Sven Perssons deklaration 
för inkomståret 1952. 

GP-företagen ( u å). Ådalens Bilaffär AB registrerades som aktiebolag 18 september 1939. Patent och 
Registreringsverket, Bolagsbyrån. 

Leidholm (1947), s. 80. Av Bilismen i Sverige (1952) framgår det att antalet nyregistreringar under 
krigsåren 1940-1945 uppgick till totalt drygt 27 400 fordon eller 58 procent av nyregistreringarna 
1935. Bilparken minskade under samma period med nära 39 procent. 

Backman (1990), intervju. P-boggis var en konstruktion som gjorde det möjligt att använda person
bilsdäck till lastbilarnas bakaxlar. 

Bilen i Sverige (1947) s. 828, s. 832 och s. 855. Vidare framgår att de övriga fyra stora bilhan
delsbolagen i Jämtland var 1) GM:s agent Sandström & Ljungqyist med 85 anställda, 2) Jämtlands 
Maskinaffär med 85 anställda, 3) AB Berner & Co med 50 anställda och återförsäljare av Scania-Vabis, 
Willys-, och Citroens agent och 4) Fords agent, AB Knut Wiklander, med 22 anställda. Bilbolaget var 
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Avsaknaden av företagsekonomiskt källmaterial gör det svårt att när mare värde ra det 
ekonomiska utfallet av företagsverksamheten under perioden fram till 19 50. Kvar står 
dock det faktum att aff ärsverksamheten växte och att de årliga taxeringarna visade på 
kraftigt stigande inkomster för Sven Persson. Den genomsnittliga årliga taxerade 
inkomsten i löpande pr iser var för perioden 1933 till 193 9 nära 47 000 kr, jämfört med 
102 000 kr för perioden 1940 till 1946.88 De affärsmässiga framgångarna bidrog också 
till att han invaldes i Jämtlands Folkbanks styrelse 1945.89 Styrelseuppdraget skulle 
inom några å r medföra att han s företagande utvidgades till att även omfatta ind ustriell 
tillverkning. Vid årsskiftet 1947/48 hade A B Bonäshamnshus, ett sågverk beläget i 
västra Jämtland, inställt sina betalningar.90 Folkbanken riskerade därmed e n kredit
förlust, vilket föranledde bankle dningen att vända sig till två av bankens styrelseleda
möter, Nils Håkansson och Sven Persson, med en förfrågan om de var beredda att 
förvärva konkursboet. De två styrelseledamöterna förklarade sig villiga därtill och efter 
en rekonstruktion återupptogs driften vid sågverket 1952. 91 

I börja n av 1950-talet kunde Sven Persson blick a tillbaka på et t 30-årigt företagande 
och konstatera att han i egenskap av sågverksägare, en av Norrlands största bilhandlare, 
styrelseledamot både i Jämtlands Folkbank och i Jämtl ands Travsällskap, ägare av ett 
flertal jord- och skogsbruksfastigheter, trävaruhandlare, fd hästhandlare och uppköpare 
för SBK m m hade erhållit en stark social och ekonomisk ställning inom länets 
näringsliv och bland den jämtländska allmänheten.92 

det enda av de fem stora företagen SOD grundades efter 1930. 

Kronokamrerarens arkiv. Taxeringsuppgifter för åren 1933-1946. (ÖLA) 

Intervju med Nils Håkansson 20 april 1990. I Nilsson-Tannér (1974), Jämtlands Folkbank 100 år, fram
går att två nya styrelseledamöter, köpipännen Sven Persson och Olle Hallberg, invaldes i bankstyrelsen 
dajen före årsmötet den 15 mars 1945. Arsmötesdagen avsattes bankdirektören, G Björkman. Leon E 
Eriksson, .politiker och ordförande i Jämtlands Läns Kristidsstyrelse, blev bankens nye styrelseord
förande. Årsmötet uppvisade kuppliknande förtecken och i ett opublicerat intervjumanus med Sven 
Persson, tsignerat Peppa Forslund, framhåller Sven Persson: "Den sparkade chefen blev mycket upprörd 
och sa på stämman, Det ska jag säga dig Sven Persson, att man byter inte bankdirektörer som man 
byter hästar. Jag svarade inget då, men replikerade senare, att det aldrig varit så angeläget för mig 
att byta någon häst."(PIA) 

Ibid. Av Primärmaterialet till SCB: s industristatistik framgår det att företaget åren före betal
ningsinställelsen hade giort omfattande investeringar i samband med att sågverksverksamheten kombi
nerades med småhusbyggande. 

Håkansson (1990), intervju. Enligt Håkansson innebar köpet av sågverket att de nya ägarna övertog 
bankens fordringar. Ägandet delades mellan Sven Persson och Nils Håkansson, varvid Håkansson också 
svarade för den dagliga ledningen av företaget. 

Forslund (1983) ger en beskrivning av Sven Perssons travengagemang, som började med programförsälj
ning på Storsjöns is under 1910-talet. Därefter utökades engagemanget från voltordningsman, sekre
terare och körsven till ordförande i Jämtlands Travsällskap (1939) och Svenska Travsportens Central
organisation. 
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4. FRÅN BILBOLAGET ÖSTERSUND PERSSON & CO. TILL KONCERNEN 
PERSSON INVEST - TIDEN EFTER 1950 

En översikt 

Under 1950-talet förändrades villkoren inom ett flertal affärsområden för Sven Persson. 
Den storskaliga vedhandeln under 1940-talet hade till stor del skett på en statligt regle
rad marknad, där han som uppköpare för Statens Bränslekommission hade monopol på 
handeln med skogsråv ara inom sitt uppk öpsområde. När bränsleimporten återupptogs 
efter kriget och marknaden avreglerades, normaliserades successivt bränsleförsörjningen. 
Gengasbyråns verksamhet upphörde 1946 och SBK:s Vedavdelning a vvecklades for
mellt 1949.1 Därmed upphörde också förutsättningarna för Sven Persson att bedriva 
storskalig vedhandel.2 Vidare hade också möj ligheterna att fö rvärva jord- och skogs
bruksfastigheter i det närmaste upphört 1950. Jordförvärvslagen 1948 medförde att 
möjligheterna för privatpersoner at t förvä rva jord- och skogsbruksfastigheter kraftigt 
begränsades.3 Tidigare hade bol agsförbudslagen (1906) och bulvanlagen (1925) endast 
förhindrat aktiebolagsförvärv, medan lagstiftningen tillät kapitalstarka privatpersoner att 
förvärva jord- och skogsfastigheter. Den nya lagstiftningen omfattade dock även 
privatpersoners förvärv i spekulations- och kapitalplaceringssyfte. Lagstiftningen 
skärptes vidare 19 51 till att också gälla exekutiva förvärv.4 

De kringskurna möjligheterna att bedri va skogs- och vedaffärer medförde att en stor 
del av Sven Perssons affärsverksamhet, som tidigare skapat kapitalbasen för hans före
tagande, inte längre existerade. Därmed kom bilföretagens betydelse som 'kapitalgene-
rator' att öka efter 1950. Inom bilhandeln skedde också stora förändringar. Privat
bilismens expansion och den fortsatta motoriseringen inom jord- och skogsbruket 
öppnade nya affärsmöjligheter. I Östersund uppförde Bilbolaget en för sin tid storslagen 
försäljnings- och administrationsbyggnad samt en ny plåt- och lackeringsverkstad, som 
integrerades med den gamla verkstadsdelen.5 Ytterligare en Volvoagentur förvärvades 
i Hudiksvall 1 954 och en filial uppfördes i Ljusdal. 

I mitten av 1950-talet beslutade sig dock bröd erna Sven och Gustav Persson för att 
dela upp affärsverksamheten och gå skilda vägar. De n då 55 årige Sve n Persson och 
hans några år y ngre bror hade båda barn som började närma sig vuxen ålder. Genera
tionsskiftesfrågans första fas löstes så att Sven Persson erhöl l moderföretaget i Öster
sund och två mindre trafikföretag i Jämtland, meda n Gustav Persson övertog bilföre-

1 Statens Bränslekommission, arkivregister över Statens bränslekommisions verksamhet 1 juli 1940 till 
1 juli 1953. (RA) 

2 Efter det att Sven Persson i slutet av 1940-talet hade köpte tillbaka stora mängder ved av Statens 
Bränslekommision och därefter avyttrat den på nytt, upphörde vedhandeln i början av 1950-talet. 
Persson, 0 (1990), intervju. 

3 Ivarsson (1977), s. 42ff. 

4 Ibid, s. 34 ff. och s. 375. 

5 Berglund (1992), s. 15. 
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tagen i Sundsvall, Härnösand och Hudiksvall, inklusive filialen i Ljusdal.6 Även 
huvuddelen av brödernas gemensamma skogstillgångar delades upp. Sven Persson kom 
några år senare att inleda ett samarbete med Ragnar Wenneborg, en auktoriserad revisor 
med kontor i Stockholm.7 Därigenom tillfördes företagandet sådan administ rativ oc h 
skatteteknisk kompetens man tidigare saknat, vilket kom a tt få stor betydelse för fö re
tagets möjligheter att exp andera under 1960-talet.8 

Under perioden 1959-1963 expanderade Sven Perssons företagande kraft igt. Volvo-
agenturerna i Örnsköldsvik (1959) och Lycksele (1963) förvärvades och nya filialer till 
Bilbolaget i Östersund anlades i Strömsund, Hammarstrand och Hede.9 Vidare bildades 
1961 två nya företag med anknytning till Bilbolaget i Östersund. Det ena var 
regummerings- och däckföretaget Ringservice Östersund A B och det andra förs älj
ningsföretaget Maskin och Motor Östersund AB.10 Delägarskapet i Bonäshamns Såg
verk kom också att leda fram till att ytte rligare ett nytt företag bildades, Lockne Trä 
AB. I slutet av 1950-talet hade sågverk ets ägare , Sven Persson och Nils Håkansson, 
låtit utreda föru tsättningarna för spånskivetillverkning i länet.11 Utredningen resulte
rade i att en spånskivefabrik 1 962 uppfördes i Lockne, två mil sydöst om Östersund. 
Sven Persson uppförde däref ter i egen regi ytterli gare en spånskivefabrik i Lit 1965, 
Byggelit AB, två mil norr om Östersu nd. 

De nya företagen som bildades under första delen av 1960-talet förändrade inte på 
något avgörande sätt bilhandelns domin erande ställning inom Perssonföretagen, (tab. 
4:1) De nya företagen, Lockne Trä AB, Byggelit AB och Maskin & Motor AB, ökade 
visserligen successivt i betydelse, men bilföretagen svarade ännu 1967 för tre fjärde 
delar av omsättningen och drygt fyra femtedelar av sysselsättningen. Av den totala 
vinsten under perioden 1960 till 1967 uppgick bilhandelns andel till hela nio tiondelar 
medan dess andel av investeringarna var drygt en tredjedel. Förskjutning i investerings
mönstret från bilhandeln till den övriga verksamheterna skulle komma att fortsätta 
under drygt två årtionden.12 

6 AB Persson Invests Arkiv (PIA), köpeavtal 21 september 1955. I ett PM daterat 22 juni 1959 framgår 
att bilföretagen 1955 värderades till nära 8 Mkr. Därav utgjorde värdet på Bilbolaget i Östersund 
4,2 Mkr. Ett motiv till delningen var att generationsfrågan ryckte allt närmare för de två bröderna. 

7 Intervju med revisor Ragnar Wenneborg, 21 september 1992, Lidingö. 

8 Wenneborg (1990), intervju. Uppgifter har vid förfrågan styrkts av Persson Invests f d ekonomichef 
Gösta Berglund och av koncernens VD, Olle Persson. Det var t ex få Wenneborgs initiativ som Bil
bolaget Persson & Co 1960 omvandlades från handelsbolag till aktiebolag. 

9 Årsredovisningar för Bilbolaget Persson & Co Östersund AB, 1960/61-1964/65. (PIA) 

10 Ibid, 1960/61. Ringservice AB bildades av Sven Perssons son, Olle Persson. 

11 Brev från konsulten A Ullman till Lockne Trä AB, 11 december 1963. (PIA) 

12 Persson Invests (PI:s) årsredovisningar 1967/68-1987/88. Det följande avsnittet om Persson Invests 
utveckling bygger, om ej annat anges, på uppgifter hämtade från företaqets årsredovisningar. Av 
årsredovisningen 1967/68 framgår att koncernen bildades genom att Litsplattan AB, ett vilande bolag 
som registrerats 1965, namnändrades till AB Persson Invest i september 1967, samtidigt som aktiekapi
talet ökades från 5 000 kr till 1 Mkr. Av en PM undertecknad Ragnar Wenneborg i juni 1966 framgår att 
substansvärdet på Perssonföretagens aktieportfölj värderades till 10 Mkr och att det beräknade avkast
ningsvärdet uppgick till 20 Mkr. Värderingen omfattade inte Sven Perssons privata jord- och fastig
hetstillgångar, vilkas förmögenhetsvärde uppgick till 5 Mkr inkomståret 1966. 
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Tab. 4:1. Perssonföretagens omsättning (Mkr), rörelseresultat (Mkr), investeringar (Hkr) och antal anställda 
1960-1967, samt bilhandelns andel därav. 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Omsättning 44 46 49 67 66 68 82 89 
därav bil 100 92 91 90 90 90 83 75 
Resultat 1,4 0,3 0,5 1,5 1,3 2,2 1,7 2,3 
därav bil 100 100 100 99 85 87 105 63 
Investeringar 0,2 3,8 3,3 0,1 3,8 5,7 1,1 0,3 
därav bil 100 100 53 65 12 0 0 0 
Anställda 240 283 323 404 401 424 432 427 
därav bil 100 93 89 90 87 85 84 83 

Anm: Perssonföretagen används som samlingsnamn för familjen Sven Perssons företag, inklusive Lockne Trä AB, 
som fram till 1967 ägdes till 50 procent av Nils Håkansson. Bilhandelns resultat inkluderar Ringservice AB. 
Källa: Perssonföretagens årsredovisningar. 

Det nybildade AB Persson Invest förvärvade 1968 de övriga Perssonföretagen. Diversi-
fiering o ch expansion i början av 1960-talet hade skapat en splittrad ägarbild inom 
familjen och mellan företagen.13 Genom koncernbildningen 1967/68 skapades en 
klarare ägarbi ld. 

Fig. 4:1. AB Persson Invest 1968. 

AB Persson Invest 

AB Håtark-Vilande 

Byggelit Östersund AB 

AB Lockne Trä AB 

Bil och Truck 
Örnsköldsvik AB 

Maskin & Motor 
Östersund AB 

Bilbolaget Lycksele 
Persson & Co AB 

Ringsenice 
Östersund AB 

Bilbolaget Östersund 
Persson & Co AB 

Maskin & Motor 
Örnsköldsvik AB 
- vilande -

Källa: Persson Invests årsberättelse 1968. 

Bildandet av Persson Invest blev inledningen till den mest expansiva perioden i Sven 
Perssons företagande. Under den följande 1 O-årsperioden utvecklades Persson Invest 
till ett norrländskt storföretag. Först förvä rvades Gällö Sågverk 1968 och följande år 

13 Ägarbilden före det att Persson Invest i början av 1968 förvärvade aktierna i de övriga Perssonföre
tagen var följ ande: Sven Persson ägde ensam Maskin & Motor AB, 50 procent av Lockne Trä AB och hade 
röstmaioriteten i Bilbolaget Östersund Persson & Co AB. Olle Persson ägde ensam Ringservice AB och 
var liksom de fyra andra syskonen delägare i Bilbolaget. Det ägde i sin tur de övriga dotterbolagen 
inom bilhandelsrörelsen, Gällö Sågverk samt 50 procent av Lockne Trä AB. 
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genomförde koncernen sitt första riktigt stora företagsförvärv. Maskin och Motor AB 
hade sedan början av 1960-talet varit återförsäljare för det Bolinderägda verkstadsföre
taget A B Westeråsmaskiners snösk otrar. Företaget, som också tillverkade lantbruks
maskiner, var ett dotterföretag till And Fischer. I slutet av 1960-talet drabbades de 
Bolinderägda företagen av ekonomiska problem och Persson Invest fick erbjudandet att 
förvärva And Fischer, vilket man också gjorde 1969. Överta gandet nära nog fördubb
lade omsättningen och antalet anställda inom Persson Invest.14 Verksamhetsmässigt 
tillfördes koncernen genom maskintillverkningen ett nytt område, inom vilket koncern
ledningen saknade tidigare erfarenhet. Ytterligare en ny bransch tillfördes koncernen 
genom förvärvet av Östersunds Bryggeri AB 1974. Bryggerirörelsen, sedermera TILL-
Bryggerier AB, utvidgades under de följande två åren genom förvärven av Nyckel-
bryggerier AB i Luleå och Bockens Bryggeri AB, med tillverkning i Gävle och Bollnäs. 

Under slutet av 1960-talet och första delen av 1970-talet expanderade även spånskive-
företagen och Maskin & Motor AB snabbt . Spånskivefabrikerna i Östersundsr egionen 
byggdes ut och i den västerbottniska kommunen Storuman uppfördes en ny fabrik 1973. 
Maskin och Motor AB, sedermera Aktiv Maskin AB , erhöll agenturen för Hemek:s 
skogsmaskiner, vilket medförde en kraftig utbygg nad av företagets försäljnings- och 
serviceorganisation. 

Hemek-agenturen förlorades dock till V olvo BM i mitten av 1970-talet. Detta var en 
starkt bidragande orsak till att Persson Invest 1975 förvärvade ännu ett verkstadsföretag, 
Doro-Verken Mekan AB. Företaget i sydvästra Västerbotten var t ill skillnad från And 
Fischer ett litet företag och sysselsatte knappt ett tiotal anställda. Vid förvärvstillfället 
var företaget sysselsatt med att utveckla en egen skötare för virkestransporter. För
värven under perioden 1968-1976 genomfördes utan att koncernen öppnades för 
externa ägarintressen. Däremot förändrades formellt Sven Perssons ställning genom att 
han inte längre ensam hade röstmajoriteten inom konce rnen.15 

Företagsförvärven efter 1 968 och utbyggnaden av spånskivetillverkningen inneba r att 
omsättningen och antalet sysselsatta ökade kraftigt inom Persson Invest, (diag. 4:1) 
Vidare skedde också en kraftig vinstökning i början av 1970-talet, som dock följdes 
av ett kraftigt försämrat resultat 1974-1977. (diag. 4:2) 

De försämrade vinstresultaten fick koncernledningen att börja ompröva sin tidigare 
verksamhetsinriktning. Det medförde att Persson Invest började avveckla sitt verkstads
industriella engagemang och bl a såldes Aktiv Fischer 1980 till Elektroluxägda Över
ums Bruk. Avvecklingen av maskintillverkningen fortsatte och 1986 hade den egna 
tillverkningen av skogsmaskiner och snöskotrar upphört vid Akt iv Doroverken AB (fd. 
Doroverken-Mekan AB). Några år se nare upphörde också försäljni ngsföretaget Aktiv 
Maskin AB med sin verksamhet. Aktivföretagen hade tillsam mans med brygger iföre
tagen svarat för en betydande del av det försämrade koncernresultatet under andra delen 
av 1970-talet. Efter kraftiga rationaliseringar inom TILL-Bryggerierna kunde de några 
år in på 1980-talet, för första gången efter förvärvet 1974, uppvisa ett överskott. Fram
tidsutsikterna försämrades dock under andra delen av 1980-talet och 1989 såldes 

14 Av PI:s årsredovisningar 1968/69 och 1970/71 framgår att omsättningen och antalet anställda ökade 
från ungefär 100 Mkr och 500 anställda 1968/69 till 204 Mkr och 1 150 anställda 1969/70. 

15 Protokoll från PI:s aktieägarkonsortsium, 25 september 1969 och 27 september 1974. (PIA) 
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TILL-Bryggerierna till AB Falcon. 

Diag. 4:1. Omsättning (Mkr) och antalet 
anställda inom Persson Invest, 1968-1989, 

} '• Anställda 

Chnsättning 

TO 72 74 76 78 82 84 86 88 

Diag, 4:2. PI:s resultat (tkr) före e o intäkter 
och kostnader, skatt och bokslutsdispositioner. 

29D0D 

2000D 

-9000 
74 78 78 80 70 72 

Anm: Omsättning och rörelseresultat är deflaterat ned produktionsprisindex. 1968 års priser. 
Källa: Persson Invests årsredovisningar, dotterbolagens årsredovisningar och Statistisk årsbok. 

Intäkterna från företa gsförsäljningar stär kte koncer nens likviditet och soliditet, vilket 
bidrog till att skapa ekonomiskt utrymme för nyinvesteringar. Dessa styrdes under 
1980-talets första del till framför allt spånskive verksamheten och bl a förvärvades tre 
andra spånskiveföretag. (tab. 4:11) I slutet av 1980-talet gjordes också, för första 
gången sedan början av 1960-talet, mer omfattande investeringar inom bilhandeln. 
Volvoagenturen Wist AB i norska Tröndelag förvärvades 1989 och vidare beslöt före
taget att uppför a en ny bilanläggning i Östersund. Efter företagsförsäljningarna och 
förvärven var Persson Invests verksamhetsområden i stort sett desamma som vid 
bildandet 1967/68, vilket bl a framgår vid en jämförelse av antalet anställda inom 
TILL-Bryggerierna och Aktivföretagen i förhållande till det totala antalet anställda 
inom koncernen 1 968-1989. (Diag. 4:3) 

Diag. 4:3. Antalet sysselsatta inom Persson Invest totalt och därav antalet anställda 
inom Äktivföretagen samt TILL-Bryggerier AB, 1968-1989. 
Antal 
2000 

1500-

1000-

500-

Anställda totalt 

\ Anställda TILL-Bryggerierna 
Aktivföretagen 

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

Källa: Persson Invests årsredovisningar. 
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Efter denna inledande översikt kommer de följande avsnitten att belysa Perssonföre
tagens utveckling fram till Persson Invests bildande 1967/68. Därefter analyseras 
dotterföretagens utveckling fram till slutet av 1980-talet, genom att deras utveckling 
relateras till viktiga förändringar i deras omvärld. I k apitlets sista avsnitt presenteras en 
sammanställning av dotterföretagens och koncernens ekonomiska utveckling. 

Massbilism och motoriser iiig 

När bilen blev var mans egendom 

Bilens roll i samhället förändrades från arb etsredskap och lyxvara i början av 1950-
talet till kommunikations- och nödvändighetsvara under 1 960-talet.16 Med den för
ändringen följde också under 1950-talet en expansion av privatbilismen bland folk i 
allmänhet. Årtiondet innan hade importrestriktioner och andra reglering ar förhindrat 
bilbranschen att arbet a under normala villkor.17 Förhållandena normaliserad es under 
1949 och antalet inregistrerade bilar passer ade detta år 19 39 års nivå och året därpå 
översteg också antalet nyregistererade bilar förkrigsnivån. 

Tab. 4:2. Antalet inregistrerade och nyregistrerade bilar i Sverige och Jämtlands län och andelen 
Volvo därav, samt antalet invånare per bil i Sverige och Jämtlands län. 
• 
Ar Antal inregistrerade Antalet nyregistrerade Andelen nyregistrerade Invånare per 

bilar bilar Volvo bil 
Sverige Jämtland Sverige Jämtland Sverige Jämtland Sverige Jämt] 

1939 248 850 4 416 47 220 8331 118 16,71 26 31 
1945 95 967 1 759 2 679 - 47,0 - 70 81 
1946 202 678 3 633 19 956 333 17,3 22,0 33 39 
1949 280 971 4 960 22 425 331 33,6 45,3 25 29 
1950 334 953 6 060 73 207 1091 15,2 15,5 20 24 
1955 754 895 14 053 141 507 2 279 22,0 24,0 10 10 
1965 1934 520 31 385 294 721 4 116 22,0 - 4 4,2 
1975 2760 264 47 488 302 009 3 800 20,4 - -

1985 3382 000 57 353 285 966 - 27,0 - - -

1 Avser år 1938. 
Källa: Bilismen i Sverige. Intern statistik från Volvo. 

Under första delen av 1930-talet hade Volvo, som tidigare nämnts, lyckats i sina 
ansträngningar att utveckla ett konkurrenskraftigt lastbilsprogram, vilket innebar att 
Volvo i slutet av årtiondet var det ledan de lastbilsmärket på marknaden. Under 1950-
talet skull e också Volvos personbilar nå stora fram gångar. Bakom försä ljningsfram
gången låg bl a den nya 'folkbilen' PV 444, som hade presenterats på Stockholms
utställningen 1944, och lanseringen 1956 av den nya bilmodellen Volvo Amazon.18 

16 Cardebring, et al. (1985), s. 27. 

17 SOU: 1952:50, s. 1031-1039. Utredningen framhåller att importrestriktioner bl a infördes på bilar, 
drivmedel, bilplåt och resvervdelar. I Sahlgren (1989), s. 134ff. diskuteras de problem som detta 
skapade för svensk bilindustri. 

18 Volvo 1927-1982 (1982), s. 30 och s. 42. 
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Privatbilismens expansion skapade därmed en mycket gynnsam mark nadssituation för 
Volvohandlarna, som kunde se Volvos andel öka på en snab bt växande mar knad, från 
drygt 15 procent 1950 till 22 procent 1965. 

De kraftigt ökade real lönerna under 1950- och 1960-talen och det sjunkande relativ
priset på bilar öppnade bilmarknaden för landets arbetare.19 I ett temanummer om 
bilismen i Metallarbetaren 1956 framhålls bl a, att andelen nyr egistrerade personbilar 
som ägdes av arbetare ökade från 8 procent 1950 till 20 procent 1955.20 De ökade 
disponibla inkomsterna bidrog också till att förändra det priv ata konsumtionsmönstret 
och den andel av hushållens inkomster som lades på inköp och drift av fordon ökade 
mycket kraftigt .21 (diag. 4:5) 

I början av 1950-talet hade personbilen övertagit järnvägens ledande roll som person-
transportör.22 Godstransportsektorn hade re dan under mellankrigstiden revolutionerats 
av lastbilstrafiken och under 1950- och 1960-talen fortsatte lastbilarnas andel av gods
transporterna att öka snabbt. Räknat i miljarder tonkilometer ökade lastbilstransporterna 
tre till fyra gånger, och i mitten av 1950-talet passerade lastbilarnas godsandel 
sjöfartens för att i slutet av 1960-talet även överta järnvägarnas roll "som primärt 
nätverk" för de långväga transporterna.23 Bilismen skapade också spin-off-effekter 
inom t ex jord- och skogsbruket och anläggningssektorn, vilket medförde att nya typer 
av motorfordon och motorredskap utvecklades, t ex skogs- och entreprenadmaskiner. 

Diag. 4:4.Antalet inregistrerade och nyregistre-
och rade bilar i Sverige, 1923-1988. 
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Diag. 4:5. Nominal lön och reallön för industri
skogsarbetare samt bilpris (PV 444). 1947=100 
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Källa. Bilismen i Sverige. 
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Källa: SOS Löner. Ljungberg (1990), s. 377. 

19 Ljungberg (1990), s. 203. Priset på bilar jämfört med andra industrivaror minskade årligen med 2.3 
procent under perioden 1928 till 1955. 

20 Apelqvist (1956), s. 14. 

21 Westerlind - Bäckman (1979), s. 72f. Den årliga volymökningen för inköp och drift av motorfordon 
uppgick till 7,5 procent mellan 1950 och 1970 och dess andel av den privata konsumtionen ökade 
under samma period från 5 till 9 procent. 

22 Ekström (1982), s. 49. Järnvägarnas persontransporter minskade till under fem miljarder person
kilometer fram till 1968, medan personbilarnas steg till över 50 miljarder personkilometer. 

23 Westlund (1992), s. 70f. 
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Samhällets motorisering efter andra världskriget ledde fram till att sysselsättningen 
ökade snabbt inom trans portnäringen och den närst ående branscher, (tab. 4:3) Exklu-
deras bilindustrin var ökningen av anta let sysselsatta snabbast under 1950-talet. Även 
bilparken och antalet nyregistrerade bila r ökade snabbast under detta årtionde, (diag. 
4:4) Bilismens expansion skapade vidare nya bosättningsmönster och den ställde också 
krav på en anpassning av stadskärnor och vägnät till bilismens behov. Bilen kom 
därigenom att bli en av de främsta drivkrafterna bakom bygg- och anläggningssektorns 
expansion. Erik Dah mén har liknat bilismen vid en 'primus motor' för svensk ekonomi, 
som under 1950-talet blev centrum i ett kraftfu llt utvecklingsblock, i vilket bostads
byggandet o ch vägbyggandet även ingick.24 Bilismens omskapande kraf t påverkade 
också den politiska arenan i samhäll et. Privatbilismens expansion gjorde *bilen till var 
mans egendom', vilket gjorde den politiskt betydelsefull genom att expansionen tolkades 
som ett tecken på samhällets dem okratisering. 

"Bara för några årtionden sedan var bilägandet ett fåtalspr ivilegium. Privatbilen var en överklassleksak, 
ett klassmärke. Men så är det inte längre. Utvecklingen har gått mycket snabbt. Bilägare finns nu i alla 
samhällsklasser och vi är på väg att rase ra de skrankor som ännu är kvar. Frågan är om inte bilismens 
utveckling är det mest påtagliga i vår tids demokratisering".25 

Tab. 4:3. Antalet sysselsatta inom transportnäringarna och närstående branscher. 

1939 1950 1958 1968 1983 

Lastbilstrafik 75 000 92 000 131 000 169 000 185 000 
Persontrafik 26 000 33 000 35 000 32 000 40 000 
Bilhandel och repara
tionsverkstäder 13 000 24 000(185) 40 000(308) 45 000(346) 45 000(346) 

Väjbjrggnad och under-
22 000 13 000 14 000 13 000 20 000 

Drivmedelshandel 9 000 10 000 13 000 16 000 10 000 

Totalt: 145 000 172 000 233 000 275 000 300 000 
Index 1939 100 12K+21) 1611+40) 190(+29) 207(+17) 
Bilindustri 14 000 7 000 13 000 30 000 80 000 
Totalt 159 000 179 000 246 000 305 000 380 000 
Index 1939 100 113(+13) 155(+42) 192(+37) 239(+47) 

Källa: Bilismen i Sverige 1969, 1974, 1984. 

Bilismens kvantitativa utveckling i ett längre perspek tiv uppvisa r likheter med en S-
formad tillväxtkurva där depressionsåren i böljan på 1930-talet samt andra världskriget 
och regleringsåren därefter, som kännetecknades av extrema yttre förhållanden, är til l
fälliga störningar, (diag. 5:4) Antalet inregistrerade och nyregistrerade bilar uppvisar en 
snabb tillväxt fram till mitten av 1960-talet. Därefter stagnerar nyregistreringstalen och 
bilparkens snabba tillväxt mat tas av, och från mitten av 1970-talet fram till mitten av 
1980-talet var tillväxten marginell. Utvecklingen visar således att den svenska bilmark
naden började att mät tas i mitten av 19 60-talet. Allt fler svenskar var nu biläga re och 
bilarnas livslängd ökade, vilket motverkade en fortsatt snabb efterfrågeökning. Jämfört 
med åren efter kriget, när antalet invånare per bil uppgick till 30, var bilhandelns- och 
bilindustrins expansionsmöjligheter på hemmamarknaden starkt begränsade. Bilindustrin 

24 Dahmén (1985) s.56. 

25 Andersson (1956), citerat från Tengström (1991), s. 104. 
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mötte den nya markna dssituationen med ökade sats ningar på exportmarknaden.26 Bil
handeln och reparationsverkstäderna saknade däremot denna möjlighet och de fick 
uppleva hur delbranschens tidigare kraftiga sysselsättningstillväxt förbyttes i stagnation. 

Bilbolaget Östersund Persson & Co 

Bilbolaget i Östersund var i böljan av 1950-talet ett modernt och väl utrustat bil
handelsföretag. Invest eringarna i en ny plåtslageri- och lackeringsverkstad hade gjor t 
verkstadsdelen komplett, och genom att bygga en ny administrations- och försäljnings
byggnad 1952 kunde företagets försäljnigs- och verkstadsdel integrer as och bedrivas 
på samma ställe.27 Nybyggnationen skapade vidare utrymme för nya försäljningsmeto
der. Bl a lanserades biltorgsförsäljning och en permanent utställningslokal inrättades där 
de senaste Volvomodellerna var väl exponer ade.28 Biltorgsidén hade Sven Persson fått 
i samband med en studieresa till England, som i övrigt tycks ha gett ett ringa utbyte. 

"när v i gått ett par dagar konstaterade vi, att det mesta vi såg var ga mmalmodiga verkstäder / / 
Resan var i alla fall inte förgäves, jag fick av en händelse se ett mycket bra arrangerat försäljningstorg 
för bilar. En idé som jag omedelbart kopierade när jag k om hem."29 

Bröderna Sven och Gustav Persson hade genom förvärvet av Volvoagenturen i Hudik
svall 1954 ytterligare befäst sin ställning som en av Norrlands största bilhandlare.30 

Bilföretagen var också återförsäljare för Volvos lantbrukstraktorer, och mellan 1946 och 
1957 såldes nära 900 traktorer.31 Bröderna Perssons bilföretag var m a o väl rustade 
för att möta privat bilismens expansion och den allmänna motoriseringen av samhället 
under 1950- och 1960-talen. I tak t med denna uppför des nya anläggninga r i Ström
sund, Wilhelmina, Ham marstrand och Hede.32 Efter bröderna Perssons uppdelning av 
bilföretagen 195 5 utvidgad, som tidigare nämnt s, Sven Persson sin bilhandelsrörelse 
med Volvoagentu rerna i Örnsköldsvik 1 959 och Lycksele 1963.33 

26 Bilismen i Sverige. Bilindustrins exportandel för personbi 1 sproduktionen ökade mellan åren 1963, 1973 
och 1984 från 38 procent till 73 respektive 76 procent. För lastbilsproduktionen var motsvarande tal 
49, 74 respektive 91 procent. 

27 Av Sven Perssons självdeklaration för taxeringsåret 1951 framgår att 1,2 Mkr investerats i Bilbolaget 
Östersund sedan 1942. Investeringskostnaderna under hela 1940-talet uppgick till 347 tkr, därav 222 
tkr för de nya verkstadslokalerna 1942. Fram tills den nya försäljnings- och administrationsbyggnaden 
invigdes hade företagets verkstads- och försäljningsavdelning legat pa olika ställen i staden. 

20 Persson (u.å.), s. 30. 

29 Ibid. 

30 Bröderna Perssons Volvoagenturer omfattade därmed distrikten i Östersund, Sundsvall, Härnösand och 
Hudiksvall. 

31 Volvos företagsarkiv. Statistik över antalet nyregistrerade motorfordon inom distrikten och Volvos 
leveranser till de olika distrikten. 

32 Årsberättelser för Bilbolaget Östersund Persson & Co AB, 1960-1964.(PIA) 

33 Ibid. Sven Persson hade vid delningen av bilföretagen 1955 erhållit Bilbolaget i Östersund. Hans 
bilhandelsrörelse utökades 1969 med Volvoagenturen i Storuman, Bil-Safo AB. Enligt Bilbolagets f d 
kamrer Gösta Berglund var förvärvet av agenturen i Örnsköldsvik av offensiv karaktär, medan över-
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Diag. 4:6. Jämtlands läns andel av antalet in
registrerade motorfordon i Sverige 1923-1988. 

Diag. 4:7. Antalet nyregistrerade motorfordon i 
Jämtland och riket 1946-1976. 1946=100 
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Efter andra världskriget och fram till andra delen av 1950-talet ökade antalet inregist
rerade bilar i Jämtlands län ungefår lika snabbt som i riket som helhet, (diag. 4:6) 
Därefter minskade tillväxttakten i länet, vilket bl a bör ses mot bakgrund av att länets 
befolkning minskade med nära 1 3 procent mellan 1955 och 1970.34 Några år in på 
1970-talet var bilparke ns tillväxttakt återigen i paritet med rikets. Jämförs l astbils
parkens utvecklingen, inklusive bussar , med personbi lsparkens finner man att antalet 
lastbilar ökade betydligt snabbare i Jämtland än i riket före 1950, medan personblis-
parkens tillväxt hade vari t långsamare än för rik et, med unda ntag för an dra hälften av 
1930-talet. (diag.4:6) Efter 1950 har utvecklingen dock varit densamma för de två 
grupperna i Jämtland och i riket. När det gällde antalet nyregistrerade bilar i länet, 
liksom i riket, minskade nyregistreringarna efter 1965 och först 197 6 var de återigen 
i paritet med 1965 års nivå. (diag. 4:7) Jämfört med riket uppvisar också antalet 
nyregistrerade bilar en svagare utveckling i slutet på 1950-talet och länets andel 
minskade från 1,85 procent 195 9 till 1,4 procent 1965. 35 

Bilparkens kraftiga tillväxt och den stigande nybilsförsäljninge n liksom den växande 
marknaden för begagnade bilar och Volvos ökade marknadsandel lade grunden för 
bilhandelsföretagens försäljningsframgångar, (diag. 4:8) Framgångarna för Bilbolaget 
i Östersund 1946-1957 var större än för Volvodistrikten i genomsnitt och för Persson-
företagens övriga agenturer.36 Östersundsföretaget uppvisade, utom vid tre tillfällen, 
en större total nyregistreringsandel än de övriga distrikten inom Perssonföretagen. 

tagandet av Lycksele och Storuman skedde efter förfrågningar från Volvo. Telefonintervju 1992-03-18. 
Bilbolaget i Östersund omfattade också en mindre taxirörelse och ett mindre bussföretag, som för
värvades 1950 respektive 1953. 

34 SOS Befolkningsrörelsen. Länets befolkning uppgick 1955 till drygt 144 000 och 1970 hade antalet 
minskat till drygt 126 000. 

35 Bilismen i Sverige 1959 och 1965. 

36 Volvos arkiv. Statistik avseende Volvos leveranser till sina återförsäljare 1939 och 1946 till 1957. 
Volvos interna statistik visar antalet nyregistrerade Volvobilar jämfört med det totala antalet ny
registrerade bilar inom respektive återförsäljardistrikt. Av statistiken framgår vidare Volvos fat
turino till sina återförsäljare. Den visar att omsättningen var högre vid Östersundsföretaget än vid 
de andra Perssonföretagen. Faktureringssumman för perioden 1946-1957 uppgick till närmare 52 Mkr jäm
fört med 35 miljoner för Sundsvallsföretaget och 37 miljoner för de övriga två bilföretagen. 
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Östersundsdistriktet placerade sig också ständigt på den övre halvan av Volvos resultat-
och rankinglista över landets samtliga återförsäljare.37 Vid sju tillfällen placerade sig 
Bilbolaget i Östersund bland de tio främsta Volvoåterförsäljarna i landet och under 
större d elen av perioden låg företaget på e n fjärde eller femte plats, när det gällde 
reservdelsförsäljningen. 

Diag. 4:8 Nyregistrerade personbilar och lastbilar/bussar av märket Volvo vid 
Bilbolaget i Östersund. Index, riksgenomsnittet för samtliga Volvodistrikt=100. 
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Källa: Bilismen i Sverige och intern statistik från Volvo. 

Att Bilbolaget i Öste rsund var verksam inom en expansiv bransch och återförsäljare för 
ett framgångsrikt bilmärke förklarar inte i sig varför företaget var en av V olvos fram
gångsrikaste återförsäljare. Företagsspecifika förklaringar kan däremot ge en del av 
svaret. När Volv o i mitten av 1950-talet införde den femåriga vagnskadegarantin vid
gades återförsäljarnas åtaganden gentemot Volvo.38 Service och reparationer skulle 
utföras av auktoriserade verkstäder och Volvoägarna knöts därmed i högre utsträckning 
än tidigare till dessa. Återförsäljare med en väl utbyggd verk stadsrörelse kunde und er 
en övergångsperiod göra 'goda af färer', eftersom alla Volvohandlare inte på egen hand 
kunde uppfylla de åtaganden som garantin omfattad e.39 Bilbolaget hade tillgång till 
en modern och väl utrustade verks tad och under ett övergångsskede i samband med 
vagnskadegarantins införand e fick de "ofta pe r järnväg ta emot stora och bra arbets
objekt" från and ra Volvover kstäder.40 

Sven Persson hade vidare genom sina h äst-, ved- och skogsaffärer byggt upp ett brett 
och finmaskigt kontaktnät inom länet och affärsverksamheten hade också gett honom 
stor goodwill. Under privatbilismens expansion på 1950-t alet stärktes hans ställning i 
länet. I mitten av årtiondet engagerade han sig i kommunalpolitiken som representant 
för högerpartiet i stadens d rätselkammare, och några år senare utvidgades det politiska 

37 Ibid. Rankinjlistan avser andelen av inregistrerade bussar, personbilar eller lastbilar av märket 
Volvo i förhallande till det totala antalet inregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. 

38 Plate (1985), s. 26. 

39 Persson (u.a.), s. 30. 

40 Ibid. 
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arbete till att också omfatta landstinget. Vidare tillträdde han 1958 posten som styrelse
ordförande i Jämtlands Folkb ank och i bankens jubileumsbok från 1974 ges följande 
något panegyriska personbeskrivning av Sven Persson som bankens f d styrelseord
förande: 

"Han är som vi vet länets utan jämförelse driftigaste och mest framgångsrike köpman, industriman elle r 
vad han nu rätteligen bör benämnas. Hans affärssinne, hans oräddhet men framförallt hans ekonomiska 
klar- och långsyn gjorde honom snabbt ovärderlig inom Folkbanken. Hans enorma kunnande inom det 
kommersiella livet, hans rent fantastiska personkännedom, parad med okonstlad, enkel umgängeston, 
där sannerligen inte den humoristiska, mänskligt varma glimten saknas, har gjort Sv en Persson till en 
förgrundsperson inte bara i Folkbanken utan i hela länets näringsliv." 41 

Det väl utbyggda kontaktnätet och Sven Perssons starka sociala och ekonomiska ställ
ning genererade sannolikt starka spin-offeffekter. Den presumtive bilköparen kunde 
genom att göra bilaf färer med Sven Persson, framh ålla att han , som så många andr a, 
också minnsann gjort affä rer med 'Mr Jämtland'. 

Länsspecifika förklaringar kan också ge en del av svaret till Bilbolagets försäljnings-
framgångar. Bilinnehavet bl and den yrkesverksamma delen av länets befolkning ökade 
t ex snabbare än i riket.42 Senare utförda undersökninger visar även att bilinnehavet 
per invånare är högre i glesbygd och att den genomsnittliga kör sträckan per bil också 
är högre än i mer tätbefolkade områden.43 Marknaden för tunga och medeltunga last
bilar fortsatte också under 195 0-talet att utvecklas positivt, bl a genom den fortsatta 
utbyggnaden av vattenkraften och skogsbrukets motorisering. 

De goda tiderna för Bilbolaget i Östersund und er 1 950-talet kunde bl a avläsas i att 
omsättningen och antalet anställda trefaldigades respektive fördubblades samt i att 
bilhandelsverksamheten utökades med Volvoagenturen i Örnsköldsvik och med ett fler
tal filialföretag.44 I slutet av 1950-talet hade dock förutsättningarna för en fortsatt 
snabb expansion börjat att försämras. Bilparken och antalet nyregistrerade bilar i 
Jämtland ökade, som tidigare nämnts , inte längr e lika snabb t som i riket. (diag. 3:7) 
Expansionsmöjligheterna försämrades också av den kraftiga befolkningsminskningen 
i länet, vilken uppgick till elva procent under 1960-talet. De förändrade villkoren 
visade sig bl a i att bilföretagens omsättning inte längre ökade lika snabbt. Mellan 1954 
och 1959 hade den årligen ökat med när a 15 procent jämfört med drygt nio procent 
under den följande sexårsper ioden.45 

41 Nilsson-Tannér (1974), s. 25. 

42 Folkräkningarna 1950 och 1960 samt Bilismen i Sverige 1950 och 1960. Mellan åren 1950 och 1960 min
skade antalet yrkesverksamma per bil i länet, från 10,1 till 2,42. Motsvarande minskning i riket var 
9,3 respektive 2,45. 

43 Cardebring, et al. (1985), s. 17f. och Ekström (1982] s. 14. Medelkörsträckan per personbil anges 
av Engström till drygt 1 600 km i Norrlands inland jämfört med 1 400 km för landet som helhet. 

44 Primärmaterialet till SOS Företagsräkningen 1951 och Bilbolaget Östersund Persson & Co AB:s års
redovisning 1960. Under perioden 1951-1960 ökade omsättningen för Bilbolaget från 5,8 Mkr till 
nära 25 Mkr. Vidare fördubblades antalet anställda från ett åttiotal till drygt 160. 

45 Bilbolaget Östersund, Persson & Co AB, årsredovisningar 1960/61-1966/67. Sven Perssons självdeklara
tion för inkomståren 1954 och 1959. Bilpriserna ökade under de två perioderna med 19,5 respektive 
20,5 procent. Bilismen i Sverige (1990). 
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Möjligheterna för Sven Persson att efter 1963 utvidga sin bilhandel srörelse genom att 
överta nya Volvoagenturer var också starkt beg ränsade. Orsa kerna till det var flera.46 

I några fall var priset för högt, och i andra fall kollide rade förvärvsmöjligheterna med 
andra investeringsbehov.47 Vidare var Volvos inställning centralt avvakta nde o ch när 
det gällde ett övertagande av agentu ren i Enköpin g direkt negativ, till att över låta den 
på Sven Persson.48 

Volvo kontrollerade sitt återförsäljarled genom att individ uellt pröva var je överlåtelse 
av de personliga återförsäljarkontrakten. Lämpligheten bedömdes bl a utifrån en gene
rell policyförklaring, som innebar att kontr aktsinnehavaren och företagets VD skulle 
vara en och samma person. Innehavaren skulle vidar e ha god kännedom om distrik tet 
och vara statione rad inom detsamma. Förhållandet mellan par terna reglerade s genom 
ett dubbelsidigt exklusivavtal, som innebar att vaije kontraktsinnehavare hade ensamrätt 
på försäljningen inom ett visst distrikt och att han i gengäld fö rband sig att sälja e nbart 
Volvos produkter inom distriktet .491 de fall Volvo inte fann någon lämplig återförsäl
jare, t ex. i Gävle, övertogs agenturen av Volvos dotterföretag, Volvator.50 Volvator 
hade bildats 1967 i syfte att utveckla o ch stärka Volvos service- och försäljningsled 
i Norden. Tio år senare hade Volvator la gt under sig drygt 40 procent av den svenska 
marknaden för Volvobilar. 51 

Sven Perssons möjligheter att övert a nya Volvokontrakt var m a o starkt begränsade. 
Vidare var exp ansionsmöjligheterna för hans bilh andelsföretag små, samtidigt som de 
genererade ansenliga överskott. Lösningen på denna situa tion fann han i att investera 
överskotten i nya verksamheter. 

46 Intervjuer med 1) Persson Invests VD Olle Persson, 3 september 1990, Östersund. Intervju med revisor 
Ragnar Wenneborg 21 september 1992, Lidingö. Intervju med f d ekonomichefen vid Bilbolaget Östersund 
Persson & Co. och vid Persson Invest Gösta Berglund, 27 september 1992, Östersund. Framställningen om 
Bilbolagets förvärvsambitioner bygger på dessa intervjuer om inte annat anges. 

47 Persson, 0 (1990), intervju. 

40 Wenneborg (1992), intervju. Enligt Wenneborg hade Volvo satt en gräns för återförsäljarnas marknads
andel till runt 1,5 å 2 procent. Synnerliga skäl krävdes för att Volvo skulle medge undantag från 
denna gräns, vilket krävdes om Sven Persson förvärvade agenturen. Vid intervjun med Gösta Berglund 
framhåller han att förvärven av Volvoagenturen i Lycksele 1963 och Storuman 1969 genomfördes efter 
framstötar från Volvo. Vid förvärvet av agenturen i Lycksele hade Volvo aktivt ingripit i företagets 
skötsel något år innan det förvärvades 1963. 

49 SOU 1979:51 s. 244. 

50 Ibid, s. 248ff. Volvators, sedermera Catena, motiv att överta Volvoagenturer grupperades av utred
ningen i fyra undergrupper; 1) att säkra en kontinuerlig servicé- och försäljningsverksamhet vid 
nedläggningshot eller hot om "fientliga" uppköp, 2) att stärka kontrollen över återförsäljarledet, 
främst i storstadsregionerna, 3) att genomföra investeringar som ägarna av ekonomiska eller andra 
skäl var oförmögna att göra, 4) att sfcapa^n rationellare försäljningsorganisation. Vidare kunde 
Volvokoncernen vid kortare konjunkturnedgångar producera på lager genom att utnyttja Volvator som 
buffert och det fanns också en möjlighet att pressa återförsäljarmarginalerna för ae fristående 
återförsäljarna genom Volvators prisledande roll. 

51 Ibid, s. 248. Wenneborq uppger att Volvator genom fastighets- och lagerfinansiering och genom finans
iering av bilkontrakt hade ett starkt inflytande framför allt på de återförsäljare som hamnade i eko
nomiska trångmål. Genom att de^var "inne" i dessa företag och kände till dem väl kunde Volvator utan 
större svårigheter byta ut en återförsäljare, om man så önskade. Wenneborg (1992), intervju. 
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"Fram till 1962 var bilförsäljningen den huvudsakliga delen av vår verksamhet, /.../. Jag insåg att 
koncernen genom den pågående avfolkningen av Jämtland och stora delar av Norrland snart skulle 
stagnera - om vi inte skapade nya verksamhetsfält. Hellre än att skatta bort vinsterna investerar jag 
dem i länet för något nytt".52 

Nya verksamhetsfält och organisationsformer 

Försäljning- och serviceföretag 

Maskin & Motor Östersund AB (1961) och Ringservice Östersund AB (1961) utgjorde 
två av de nya verksamhetsfälten. Företa gen var nä ra knutna till bilhandeln och också 
de exemplifierade en regionalt bunden företagarstrategi, som ännu en tid fram åt skulle 
vara kännetecknande för Sven Perssons företagande. 

Bildandet av Maskin & Motor Östersund AB hade till stor del drivits fram av Volvo 
BM. Mekaniseringen och motoriseringen av det svenska samhället skapade nya villkor 
för Volvo BM:s produktion och försäljning av jordbruks- och entreprenadmaskiner. 
Volvos förvärv av Bolinder-Munktell 1 950 och Volvo BM:s samarbetsavtal med Öst
berg & Co (ÖSA) 1952 var ett led i Volvos strävan att stärka sin marknadsställning 
inför jord- och skogsbrukets fortsatta mekanisering.53 BM-affären ledde till en sam
ordning av produktions- och försäljningsleden, och under en övergångstid tillverkades 
två likvärdiga tra ktorserier, den gröna Bolinder-Munktellserie n och den röda V olvo
serien. När denna paralle lltillverkning upphörde, och de "nya" BM-Volvo traktorerna 
ersatte de två tidigare tra ktorserierna, skapade det övertalighet i återför säljarledet. 1 de 
fall Volvo BM hade två återförsäljare inom ett distrikt, överläts kontraktet till den 
störste återförsäljaren.54 Därmed förlorade många Volvoagenter sitt trak torkontrakt till 
Svenska Lantmännens Riksförbund, vilket också 1958 drabbade Bilbolaget Persson & 
Co. 

Förlusten av traktorkontraktet var ett av de största bakslagen för S ven Persson i hans 
företagarkarriär, eftersom han därigenom utestängdes från Volvo BM:s växande mark
nad för jord -, skogs- och entreprenadmaskiner55 För att bl a kompensera denna fö r
lust bildade han 1961 Maskin & Motor Öster sund AB. Företaget erhöll återförsälj-
ningsrätten för bl a Massey-Fergusons traktorer och lastmaskiner, Bröyts grävmaskiner, 
Hemeks skogsmaskiner och Aktiv Fischers snöskotrar.56 Maskin & Motors försälj
nings- och serviceverksamhet kompletterades med en egentillverkning av släpvagnar 

52 "Mer till länet mindre till Sträng", (1970). 

53 Östberg (1990), s. 140 f. 

54 Berglund (1992), intervju. 

55 Persson, 0 (1990), intervju. 

56 Maskin & Motor Östersund AB:s årsredovisningar 1962-1965. Wenneborg framhåller i intervjun 21 septem
ber 1992 att han förmedlade kontakten mellan Sven Persson och generalagenten för Ski-Doo i Stockholm, 
Hans Schröder AB. Ski-Doo agenturen ersattes senare av agenturrättigheten för Snow-Tric. Tillverk
ningen skedde vid AB And Fischers dotterföretag, AB Vesteråsmaskiner. Samarbetet blev, som tidiaare 
framgått, av stor betydelse då det bl a bidrog till Persson Invests förvärv av AB And Fischer 1969. 
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och lyftar till snöplogar. Försäljningen inriktades främ st på norrlandsmarknaden och 
återför sälj ar- och serviceorganisationen byggdes i huvudsak upp ru nt bilhandelnföre
tagen. 

Ringservice Östersund AB var en regummerings- och gummiverkstad som grundades 
1961 av Sven Perssons son, Olle Persson. Företaget och verksamheten kom att bedrivas 
i nära samarbete med den övriga bilh andelsrörelsen. Därmed hade företaget r edan från 
starten tillgång till en väl inarbetad marknad, och bilhandeln kunde i sin tur utöka 
serviceåtagandena mot sina kunder. Konceptet att bilda företa get hade vuxit fram hos 
Olle Persson under en årslång vistelse i USA, där han hade upp märksammat möjlig
heten att integ rera bilhan deln med ett regummeringsföretag.57 I ett branschperspektiv 
var bildandet av Ringservie 1961 en del i en större helhet. Under första delen av 1960-
talet ökade antalet regummerings- och gummireparationsindustrier kraftigt , och till
växten skedde bl a mot bakgrund av bilismens expansion och den snabb a ökningen av 
antalet jordbruks- o ch skogsbrukstraktorer och entreprenadmaskiner. 

Tab. 4:4. Regummerings- och gummireparationsindustrins utveckling. Valda år. 

1955 1960 1965 1970 

Arbetsställen 56 69 97 92 
Anställda 525 774 1249 1476 
Saluvärde Mkr. 11.7 21.8 57.3 96.2 

Källa: SOS Industri. 

Spånskivetillverkning; en ny industri i Sverige 

Produktionen av spånskivor hade startat i Tyskland under andra världskriget.58 I 
Sverige påböljades tillverkning i kommersiell skala 1956, när den första spånskivefab-
riken i Laholm togs i drift. Under de n följande 10-årsperioden spred sig spånskivein-
dustrin geografiskt, från Laho lm i söder till Jokk mokk i norr. 

Nyetableringarna av företag inom spånskivebranschen koncentrerades med ett undantag 
till perioderna 1956-1966 och 1972-1976, och under den mellanliggande perioden 
skedde en snabb utbyggnad av produktionskapaciteten vid existerande företag, (diag. 
4:10) Ett flertal spånskiveföretag erhöll ett omfattande regionalpolitiskt stöd. I en analys 
av 12 spånskiveindustrier 1978 , vilka svarade för 83 procent av branschen s kapacitet, 
framgår att de totala investeringskostnaderna för anläggningarna uppgick till 1 313 
Mkr.59 Totalt utbetalades 86 Mkr i regionalpolitiskt stöd till åtta av dessa företag, 
vilka sammanlagt svarade för 36 procent av fabrikernas produktionskapacitet.60 En 
grov uppskattning av de åtta stödföre tagens investeringskostnader blir att de uppgick 

57 Persson, 0 (1990), intervju. 

58 Avsnittet bygger om ej annat anges på Svensk skogsindustri i omvandling, (1971), Vol. 1, s. 182-195. 

59 "Analys av spånskiveindustrins resultatutveckling och ställning", (1979). Följande spånskivefabriker 
ingick ej i analysen; AB Plyfa, Såbi AB, Ry AB i Oskarsström, Laholmsfabriken och Scandia Plywood. 

60 Utdrag från SINDs databas 18 april 1991. 
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till 472 Mkr (0,36*1 313). Detta skulle därmed innebära att drygt 18 procent av 
investeringskostnaderna finansierades genom lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. 
Variationerna i stödets omfattning och storlek till företagen var dock stora , vilket bl a 
visas av att det regionalp olitiska stödet till Umelit AB motsvarade nära 50 procent av 
företagets investeringskostnader.61 

Tab. 4:5. Spånskiveföretagen i Sverige 1956-1988. 

Företag Fabriks- Startår Nedläjg-
ort ningsar 

Södra Skogsägarnas AB (.aholm 
Aryd 
Hultsfred 

AB Orsa Plattfabrik Orsa 
Ry AB Rydöbruk 

Oskarström 
Edsbyn-Johannedal AB Edsbyn 
Säbi AB Valdemarsvik 
Lockne Trä AB Brunflo 

lelit AB Lit 
Umelit AB Storuman 
Sarek Board AB Jokkmokk 
AB Plyfa Hassela 
AB Karlstadplattan Vålberg 
Broby Industrier AB Broby 
Norra Ny Ind7~ÄB Ambjörby 
Scandia Plywood Skattkärr 
AB Statens Skogsind. Laxå 

1956 1978 
1958 1985 
1972 
1957 
1957 1978 
1966 1985 
1960 
1961 1983 
1962 
1965 
1973 
1964 1980 
1964 1986 
1970 
1973 1982 
1974 
1974 1980 
1976 

Anm: De understrukna företagsnamnen ingår eller har ingått i Perssonkoncernen. 
Källa: Svenska spånskivef öreningen och Persson Invests årsredovisningar. 

Den snabba konsumtionsökningen av spånskivor fram till mitten av 1970-talet sam
manföll med en kraftig ökning av småhusbyggandet.62 (diag. 4:9) Spånskivan fick sitt 
stora genombrott som byggnadsmaterial under 1960-talet. Ny byggteknik hade medfört 
att det tunga bet ongbaserade byggandet hade minskat till förmån för det lätt a byggan
det, där åtgången av träbaserade material var större.63 Därmed ställdes nya krav på 
byggandets utformning och funktion, t ex att y torna skulle vara jämna för att underlätta 
tapetsering och golvläggning, väggarna skulle tåla slag och energihushållningen skulle 
förbättras. Spånskivan visade sig väl motsvara de nya kraven och genom det ökade 
småhusbyggandet breddades även marknaden för den nya produkten. Spånskiveindustrin 
utvecklades också till den mest expansiva delbr anschen inom byggnadsmaterialindu
strin. (tab. 4:6) 

61 Av PI:s årsredovisningar 1973/74-1976/77 framgår att investeringskostnaderna för nybyggnaden 1973 
och utbyggnaden 1976 för Umelitfabriken i södra Lappland uppgick till 47 Mkr. Av Umelits AB:s likvi
ditetsbudget 1973/74-1977/78 framgår att 49 procent av dessa kostnaderna finansierades med regional-
politiskt stöd. (PIA) 

62 I en utredning från SIND 1977:7, s. 206 framgår att byggnadsindustrins och möbel- och snickeriindu
strins andel av spånskivekonsumtionen sedan början av 1960-talet har uppgått till mellan nittio till 
nittiofem procent. Fördelningen mellan industrigrenarna har varierat över tid. Byggnadsindustrins 
andel inklusive trähusindustrins andel har legat mellan 40 och 50 procent, möbelindustrins mellan 15 
och 25 procent och snickeriindustrins mellan 15 och 25 procent. 

63 SIND 1977:5, s. 500f. 
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Tab. 4:6. Nyckeltal över byggnadsmaterialindustrins utveckling 1968-1975, genomsnittliga årliga 
procentuella förändringar. 

Tillför Produk Produkti Producent Lönsam Antal 
sel1 tion vitet2 pris het3 anställda4 

Spånskiveindustrin 16 19 9 4 8 13 
Träfiberskiveind. 4 -2 1 7 4 -3 
Gipsplatteind. 4 4 7 ( 3 0 
Byggmaterialind. tot. 2 2 4 9,5 7,5 -0,5 

1 Förändringar av tillförseln till den svenska marknaden. 
2 Produktiviteten mätt som förädlingsvärde i fast pris per sysselsatt. 
3 Lönsamheten mätt som genomsnittlig avkastning på totalt kapital 1968-1974. 
4 Avser 1968-1974. 
Källa: SIND 1977:5, s. 319-320 

Den snabba efterfrågeökningen stimulerade spånskiveindustrin till stora nyinvesteringar. 
Under första delen av 1960-talet hade produktutvecklingen inrik tats mot att skapa ett 
enhetligt och standardiserat prod uktsortiment. Därefter fortsatte utvecklingsarbetet 
bl a med att finna nya ytbehandlingsmetoder för spånskivor, vilket resulterade i at t nya 
skivtyper utvecklades, t ex skivor som gav minskad färgåt gång vid målning, f ärdig-
behandlade eller laminerade skivor och brandhärdigare och fuktbeständigare skivor. 64 

Produktutvecklingen ledde också fra m till falsade och spontad e spånskivor, liksom till 
att bärkraftigare skivor utvecklades. Vidare infördes formatsågning som anpassade 
spånskivorna till kundernas önskemål. 

Utbyggnaden av produktionskapaciteten under andra delen av 1960-talet och nyetable
ringarna under 1970-talet genomfördes utifrån bedömningen att export en och avsätt
ningen på hemmamarknaden skulle fortsätta att växa lika snabbt som tidigare.65 

Expansionen skulle bl a upprätthållas genom en fortsatt produktutveckling. Vidare 
bedömde spånskiveföretagen möjligheterna som goda att öka sina vinstmarginaler 
genom att bygga ut produk tionskapaciteten och därmed tillgodogöra sig stordriftsför
delar. Marknadsutvecklingen under andra delen av 1970-talet motsvarade dock inte 
spånskiveföretagens förvä ntningar. Produktionskapaciteten hade inte bara byggts ut i 
Sverige utan också internationellt, och på hemmamarknaden minskade småhusbyggan
det kraftig t, (diag. 4:10) Därmed ökade konkurrensen på både he mma- och export
marknaderna. I börj an av 1980-talet föll också exporten av spånskivor medan importen 
ökade och konsumtionen minskade. Branschen utvecklades till en krisbransch och 
antalet företag inom brans chen minskade från tretton 1977 till tre 1988. Under samma 
period minskade ant alet fabriker från arton till nio o ch antalet sysselsatta från ung efär 
1 250 till 860. 

64 Svensk skogsindustri i omvandling (1971), s. 189. Ekstrand (1979), s. 78. 

65 "Kan man hitta köpare till alla spånskivor som tillverkas" (1971). 
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Diag. 4:9. Antalet nybyggda småhus i Sverige och 
konsumtionen av spånskivor (1000-ton) 1961-1988. 
50000 

30000 

20000 
Konsumtion' 

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

Källa: Statistisk årsbok och SOS Industri. 

Diag. 4:10. Produktion, konsumtion, export och 
import av spånskivor (1 000-ton) 1959-1988. 

I • I I I I ! • I I I ' I » I I I I I I I I I I I « I 
60 62 64 86 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

Källa: SOS Industri. 

Tab. 4:7. Företag, fabriker, anställda , produktion, kapacitet och saluvärde för spånskiveindustrin 
i Sverige samt världsproduktionen. Valda ar. 

År Antal Antal Antal Produktion Kapacitet Världsproduk- Andel av världs
företag f abriker a nställda 1 000 m3 1 ÖOOm3 tion Milj. m3 produktionen 

1956 1 1 # # # t 

1960 3 4 74 1746 4.2 
1965 8 9 172 190 9 249 1.9 
1967 9 11 # 231 315 
1970 10 12 950 389 500 19 617 2.0 
1975 12 16 1705 929 1300 30 851 3.0 
1977 13 18 1952 1184 1650 
1978 13 18 1821 1255 1546 
1980 13 14 1650 1193 1500 41 144 2.9 
1985 7 12 1187 902 1100 45 087 2.0 
1988 3 9 1084 863 950 53 586 1.6 

Källa: Svensk skogsindustri i omvandling, Vol.II s. 253. Skogsstatistisk årsbok 1976 och 1992. 

Spånskiveindustrin i Jämtland 

Spånskiveindustrins framväxt i Jämtland hade en nära anknytning till Sven Perssons och 
Nils Håkanssons handelsbolag Bonäshamns Sågverk, sju mil väster om Östersund.66 

De två ägarna hade förvä rvat konkursboet AB Bonäsnäshamnshus omkring 1 950 och 
driften vid sågverket åter upptogs 1952/53 med nya mas kiner och ett 15—tal anställda .67 

En bidragande orsak till förvärvet var att AB Bonäshamnshus hade en oreglerad fordran 
på Stockholms Kraftaktiebolag, Svarthålsforsen AB. Under kriget hade bolaget fått 

66 Sven Perssons deklaration för inkomståret 1952. (PIA) Avsnittet om Bonäshamns Sågverk bygger på en 
intervju med f d hälftendelägaren Nils Håkansson 20 april 1990, om ej annat anges. 

67 Av Sven Perssons självdeklaration för inkomståret^1953 framqår att investeringskostnaden för såg
verket uppgick till 228 tkr. Nils Håkansson framhåller att förutom det 15-talet årsanställda syssel
sattes ytterligare 20 till 30 personer under avverkningssäsongerna. Vidare uppger Håkansson att 
förvärvsbeloppet var mellan 100 000 till 200 000 kr ocn att han svarade för den dagliela driften av 
sågverket medan den löpande administrationen sköttes av Sven Perssons handelsbolag, Virke och Ved. 
Håkansson (1990), intervju. 
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tillstånd att reglera Kallsjön, och i samband därmed hade sågverksområdet drabbats av 
stora skador. Genom rekonstruktionen av företaget kunde skadeståndsanspråken drivas 
vidare. Fordran reglerades 1955, och ersättningsbeloppet fastställdes till 746 000 kr.68 

Sågverkets produktion avsattes framför allt på den inhemska och norska marknaden. En 
mindre del såldes också på den övriga europeiska marknaden. En av företagets kunder, 
en snickeri- och spånskivefabrikant från Holland, föreslog Håkansson och Persson att 
de skulle uppföra en spånskivefabrik för att själva kunna återvin na sågverksavfallet. 
Ägarna fick ett erbjudande om att besöka den holländske affärsmannens spånskivefab
rik, vilket de accepterade. Efter det at t Håkansson återvänt från Holland beslöt ägarna 
att utreda förutsättningarna för att anlägga en spånskivefabrik alternativt en halvkemisk 
massafabrik i Bonäshamn.69 

En konsult från Stockholm anlitades för upp draget, och arbetet resulterade i att upp
dragsgivarna beslöt att uppföra en spånskivefabrik i Bon äshamn, under förutsättning att 
de beviljades statligt kreditstöd. Kreditansökan avslogs dock, och Persson och Håkans
son bestämde sig för att flytta lokaliseringen från Bonäshamn till Lockne, två mil utan
för Östersund. Efter beslutet att uppföra Locknefabriken svalnade intresset för att driva 
sågverket vidare och företaget såldes 1963.70 Mot bakgrund av att förvärvet av AB 
Bonäshamnshus, genom kundkontakten med den holländske affärsmannen, hade resul
terat i konceptet att uppf öra en spånskivefabrik i Jämtland, och att det samtidigt gav 
ägarna en ansenlig vinst som kunde användas för att förverkliga idén, bör Bonäshamns-
förvärvet betraktas som en lyckosam affär.71 

Kreditgivande myndigheter och branschexpertis tycks ha mottagit idén att uppföra en 
fristående spånskivefabrik i Lockne med skepsis, vilket bl a visade sig i att företagets 
ansökan om statliga garantilån avslogs.72 Avslaget hindrade dock inte att fabriken 
byggdes, och anläggningskostnaden som uppgick till 1,5 Mkr finansierades genom en 
egeninsats på 850 tkr, ett lån fr ån Jämtlands Företagarförening på 60 tkr och en ba nk
kredit på 6 00 tkr.73 

Produktionen av spånskivor i Lockne startade 1962 och försäljningen utvecklades posi
tivt. Efter något år översteg efterfrågan fabrikens produktionskapacitet, och ägarna 
beslöt sig för att inv estera ytterligare 400 tkr för att därigenom fördubbla produktions-

68 Sven Perssons självdeklaration för inkomståret 1956. (PIA) 

69 Brev från f d konsulten A Ullman till Lockne Trä AB, 26 juni 1963. (PIA) 

70 Primärmaterialet till SOS Industri. 

71 Av Sven Perssons självdeklaration för inkomståren 1961 och#1962 framgår av balansräkningen för 
Bonäshamns Sågverk att eget kapitalet och anläggningstillgångarna överfördes till Lockneprojektet. 

72 I ett brev från Postbanken den 16 april 1964 framgår det att Lockne Trä AB fick avslag på sin an
sökan om industrigarantilån för att bygga fabriken i Lockne. (PIA) Vidare skriver Locknefabrikens 
tidigare konsult, Alrik Ullman, i ett#brev 29 juli 1963: "Om man överhuvudtaget skulle reflektera 
på en självständig spånskivefabrik, måste den förläggas till lämpligare ort, tex. i Mellansverige. 
/.../ För mitt eget anseendes skull vill jag med denna redogörelse fastslå att jag icke har något 
ansvar för byggandet av en självständig spånskivefabrik - allra minst i Jämtland. (PIA) 

73 Ibid. 
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kapaciteten till nära 12 000 m3. Under företagets första år hade försäljningen skett 
direkt från fabrike n till Jämtland och angränsande län, norska Tröndelag och till de 
svenska Beijerföretagen. Ytterligare kunder stod i kö, men den låga produktionskapaci
teten gjorde det svårt att engage ra fler återf örsäljare.74 

Ägarna till Locknefabriken hade skilda åsikter om fabrikens framtida storlek och pro
duktionskapacitet. När möjligheter öppnades för Sven Persson att del- finansiera en ny 
fabrik genom att använda sig av Bilbolagets investeringsfonder beslöt han att, samtidigt 
med Lockneutbyggnaden, i egen regi uppföra ytterligare en spånskivefabrik i Lit utanför 
Östersund.75 I Kommerskollegiums utlåtande inför konseljbeslute t, angående statliga 
garantilån till den nya fabriken, framhölls att bolagets (Bilbolagets) solvens var god och 
att likviditetstalen var tillfredss tällande samt att Sven Persson var en "framgångsrik 
affärsman och industriidkare".76 Den nya fabriken erhöll en statlig lånegar anti på 2,5 
Mkr med motiveringen att spånskivefabriken var belägen i en region där råvarutillgång
en var tillfredställande, och där regionalpolitiska skäl talade för att uppför a en spån
skivefabrik.77 Driften vid Högbroforsen träsl iperi utanför Lit hade upphö rt 1964 och 
de regionala och kommunala myndigheternan såg sannolikt den plane rade spånskive
fabriken som en lämplig ersättningsindustri. 

Investeringskostnaden för den nya fabriken uppgick till 8,6 Mkr. och den finansierades 
med 1) medel från Bilbolagets investeringsfonder (1,2 Mkr), 2) ökade avskrivningar för 
Bilbolaget (1,4 Mkr), 3) ett botten lån från Sundsvallsbanken (2,5 Mkr) och 4) ett lån 
från Lits Kommun (1 Mkr).78 Även andra kommuner i Jämtland hade arbetat aktivt 
för att få spånskiv efabriken lokaliserad till sig bl a Föllinge och Hammerdal. Valet av 
Lit angavs framför allt bero på at t råvaru- och transportläget var bättre där än på de 
övriga orterna. Lits kommun visade sig också villig att aktivt stödja företagsetablering-
en med lån och vidare utfäste sig kommunen att , 

1) kostnadsfritt skulle upplåta tomtmark till fabriksbygget, och att företaget skulle 
erhålla options rätt på ytterligare mark , samt på den skogsråvara som kommunen 
avverkade. 

74 Bilaga till preliminär låneansökan för statliga garantilån, 30 december 1963. (PIA) Denna ansökan, 
som gjordes i Lockneföretagets namn, finns ej registrerad hos Kommerskollecfium. Detta tyder på att 
den aldrig sändes iväg. Istället tycks den ha ersatts av en ansökan från Bilbolaget Östersund Pers
son & Co AB. Se not 76. 

75 Wenneborg (1992), interviu. I denna framhåller han att Sven Persson önskade bygga ut produktions
kapaciteten vid Locknefabriken mer än vad Nils Håkansson ansåg lämpligt. Vidare framhaller Wenneborg 
att han upplyste Sven Persson om möjligheten att använda Bilbolagets finansiella resurser genom att 
bilda ett dotterbolag till Bilbolaget. Därmed öppnades möjligheten att använda koncernbidrag och 
bilhandelsrörelsens investeringsfonder för utbyggnaden av spanskiverörelsen. Detta fick Sven Persson 
att besluta sig för att själv uppföra en ny spanskivefabrik, enligt Wenneborg, och efter kontakter 
med länsarbetsmarknadsdirektören Ragnar Wiik, som uttalat sitt stöd för Litfabriken, erhöll Wenneborg 
uppdraget att kontakta Kommerskollegium och arbeta för att utverka statliga garantilån. 

76 Handelsdepartementet Dnr 1573, IA 290/64, konseljakt nr. 12, 4 december 1964. (RA) 

77 Ibid. 

78 Brev från Sven Persson till hans tekniske konsult Henning Eidnes 25 juni 1964. (PIA) Av brevet framgår 
att det också fanns ytterligare ett finansieringsalternativ, som innebar att företaget Byggelit AB 
skulle genomföra en nyemission av aktier och därmed öppna sig för intressenter utanför familjen Persson. 
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2) svara för kostnaderna för framdragning av vägar, VA-ledningar och elledningar till 
fabriksbyggnaden inklusive anslutn ingsavgifter. 

3) erbjuda elleveranser på "förmånligaste villkor" och bistå företaget med en lånekredit 
på 1 Mkr. 

4) aktivt medverka till att anskaffa av bostäder och tomter för småhus. 79 

En norsk konsultfirma, ETA A/S i Oslo, anlitades för marknadsanalys och teknisk 
projektering av Byggelitfabriken.80 Deras marknadsbedömning visade att konsumtionen 
av spånskivor kunde förväntas öka kraftigt i Sverige. Den norska förbrukningen av 
spånskivor per invånare och år var dubbelt så hög som den svenska. Den senare upp
gick till ungefär 1 0 kg. Vidare stod byggna dsindustrin för 90 procent av spånskive-
konsumtionen i Norge jämfört med ungefär 50 procent i Sverige. De framtida export-
möjligheterna angavs också som goda liksom förutsättningarna att vidareutveckla spån-
skivan. 

Denna ljusa bild av spånskiveindustrins framtidsförutsättningar delades av Sven Persson 
och andra föret rädare för spånskiveindustrin.81 Litsprojektet blev inledningen till en 
förändrad företagarstrategi hos Sven Persson. För första gången kom Perssonfö retagen 
att på allvar söka sig till marknader utanför Jämtland och Mella nnorrland. Småskalig-
heten, symboliserad av Lock nefabrikens årsproduktion på 6 000 m3 spånskivor ersattes 
nu av en storskalig produktion. Årskapaciteten vid spånskivef abriken i Lit kom inom 
loppet av några år att byggas ut till 90 000 m3. 

Från handelsbolag till koncernen Persson Invest 

Stockholmsrevisorn Ragnar Wenneborg blev en nära medarbetare till Sven Persson efter 
ett skattemål som hade uppstått till följd av brö derna Sven och Gustav Perssons upp
delning av sin gemensamma affärsverksamhet 1955. Därmed inleddes ett drygt 15-årigt 
samarbete. Wenneborgs arbetsuppgifter kom främst att gälla anpassningen av Persson-
företagens organisatoriska struktur till de krav som ställdes på ett snabbt växande 
företag, som också bedömdes stå inför ett generationsskifte.82 Under hans ledning 
ombildades Bilbolaget Östersund Persson & Co fr ån handelsbolag till aktiebolag 19 60 
och vidare var han 'a rkitekten' bakom bildandet av Persson Invest 1967. 

79 Kopia av Lits komiuns kommunalfullmäktiqeprotokoll, 30 december 1964, paragraf 112. (PIA) I ett 
brev från Sven Persson till kommunalnämaens ordförande Olof Pålsson den 18 december 1964 samman
fattas i sju punkter de önskemål, som Sven Persson fört fram till kommunen i samband med tidigare 
möten. Dessa önskemålen uppfylldes i kommunalfullmäktiges beslut den 30 december 1964. (PIA) 

80 Pressmeddelande i samband med Litsfabrikens invigning (u.å.) 

81 "Kan man hitta köpare till alla spånskivor som tillverkas" (1971). 

82 Vid intervjuerna med Olle Persson (1990) och Gösta Berglund (1992) bekräftas Wenneborgs centrala 
ställning mom Perssonföretajen under 1960-talet, vilket också framgår av intervjun med R Wenneborg. 
Hans arbete är dokumenterat i de interna PM som bl a låg till grund för Persson Invests bildande. Se 
t ex Wenneborg (1966). 
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Aktiebolagsbildningen medförde skattemässiga och administrativa fördelar för Persson-
företagen, samtidigt som ett fram tida generationss kifte underlättades.83 Tidigare hade 
tillgångarna inom handelsbolagen av skattemäss iga skäl skrivits ned.84 Denna strateg i 
blev dock allt mindre användbar allt eftersom Perssonföretagen växte och kreditbehoven 
ökade. För at t erhålla goda kreditvillkor blev det nödv ändigt att visa upp goda vinster. 
Aktiebolagsbildningen skapade dessa möjligheter genom att vinsterna kunde redovisas 
explicit och avsättas i investeringsfonder och/eller omvandlas till koncernbidrag. Dessa 
öppnade möjligheten att flytta obeska ttade vinstmedel mellan Perssonföretagens olika 
bolag, vilket medförde at t vinster inom ett bolag kun de täcka förluster inom ett annat. 
Det vinstgivande bolaget kunde därmed göra ett skatteavdrag, som motsvarade det 
överförda beloppet. Det mottagande företaget hade i allmänhet ett underskott, vilket 
medförde att den tidigare skattepliktiga vinsten vanligtvis red ucerades och ibland för
byttes till ett nollres ultat. Genom Wenneborgs arbete tillfördes Perssonföre tagen alltså 
administrativ och skatteteknisk kompetens, som bidrog till att skapa gynnsamma t ill
växtvillkor för företagen .85 

Bilbolagets omvandling från hande lsbolag till aktiebo lag 1960 skärpte också de redo-
visningsmässiga kraven inom Perssonföretagen. De nya administrativa rutinerna med 
bl a årsredo visningar och senare del årsbokslut förbättrade internkontrollen inom före
tagen samt därmed också företagsledningens beslutsunderlag. Vidare kunde det framtida 
generationsskiftet förenas med Sven Perssons önskan att skapa goda förutsättningar för 
familjeföretagets fortlevnad. Detta gjordes genom att aktie rna fördelades med hänsyn 
till barnens arvslotter och belades med hembudsskyldighet samt en inlösentid på 10 år, 
om övriga aktieägare så önskade.86 

Aktiebolagsbildningen 1960 blev också inledningen till en kraftig expansion av Sven 
Perssons företagarverksamhet. Tillkomsten av Mas kin och Motor AB, Ringservice AB 
och spånskivefabrikerna aktualiserade återigen frågan om företagets styrning och ägar-
bild i framtiden. Generationsskiftet blev allt mer aktuellt för den redan till åldern 
pensionsmässige Sven Persson och själv motiverade han bildand et av Persson Invest 
med att : 

"Den sv enska skattelagstiftningen gör det naturligt att reinvestera vinsterna och fortsätta att bygga ut. 
Samtidigt vill jag att koncernen skall bevaras som en enhet för framtiden. För att klara den över ett 
kommande generationsskifte beslöt jag att bilda ett investmentbolag - Persson Invest - där aktierna 
ligger hos mig och mina fem barn. / / Vill någon i framtiden ha ut pengar, skall aktierna säljas till 
de kvarvarande aktieägarna, /.../. Därigenom äventyras inte bolagets likviditet."87 

83 Wenneborg (1992), intervju. 

84 Wenneborg (1992), intervju och Berglund (1992), intervju. Avsnittet om aktiebolagsbildningens 
betydelse för Perssonföretagen bygger i huvudsak på dessa två intervjuer ned Bilbolagets revisor 
respektive ekonomichef. 

85 Berglund (1992), intervju. Persson, 0 (1990), intervju. 

86 Bilbolagets Persson & Co. Östersund AB:s bolagsordning. (PIA) Inlösentiden minskade risken för att 
företagets soliditet och likviditet hastigt skulle försämras. Vidare förbättrades de övriga familje
medlemmarnas möjligheter att själva finansiera en inlösen utan att öppna företaget för externa kapi
talintressen. 

87 "Motto för jämtkomet:'Mer till länet, mindre till Sträng'" (1970). 
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Kontrollen över koncernen behöll Sven Persson genom att äga alla A-aktier medan 
B-aktierna överläts till barnen. Koncernbildningen gjorde det också möjligt att nyemit
tera B-aktier motsvarande ett belopp på 15 till 20 Mkr utan att det hotade familjen 
Perssons bestämmanderätt över företaget.88 Några nya skattemässiga fördelar för före
tagen jämfört med aktiebolagsbildningen 1960 medförde inte koncernbildningen. Öppna 
koncernbidrag kunde också fortsättningsvis ges både från dotterbolagen till moder
bolaget och vice versa. I den interna revisionsrapporten, som föregick bildandet av 
Persson Invest, framhölls att koncernbildningen ökade möjligheterna till administrativa 
samordningsvinster och vidare att dotterföretagen därmed kunde lanseras under ett 
gemensamt företagsnamn.89 

88 Wenneborg (1966). 

89 Ibid. 
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Ett norrländskt storföretag och dess dotterföretag 

AB Gällö Sågverk; ett anrikt företag 

Den jämtländska sågverksindustrin stärkte sin ställning inom svensk sågverksindustri 
efter 1965. Utvecklingen under 1950-talet hade också varit gynn sammare än för riket 
som helhet, vilket däremot inte hade var it fallet unde r första delen av 1960-talet. 

Tab. 4:8. Antal sågverk och produktionen av sågat barrträdsvirke i Sverige (1000 m3) och Jämtlands 
läns (Z) andel (%) därav. 

1953 1958 1965 1973 1979 1984 1990 

Sågverk 6 980 6 589 4 465 3 563 2 611 2 499 2 483 
Andel Z 4,2 5,4 5,7 7,3 8,4 7,8 8,1 
Produktion 7 177 7 990 10106 13 794 11028 12120 11785 
Andel Z 1,3 1,9 1,6 1,8 2,2 2,7 3,7 

Källa: Ds Jo 1975:1, Boström - Nylinder (1985) och Andersson et al. (1991). 

Orsakerna till den generellt sett positiva utvecklingen relativt riksgenomsnittet var flera. 
Under 1950-talet expanderade bygg- och anläggningssektorn och efterfrågan på sågade 
trävaror steg, bl a till följd av den storskaliga vattenkraftsutbyggnaden. Den agrara 
näringsstrukturen i länet unde rlättade också arbetskraftsrekryteringen till sågverken.1 

Under första delen av 1960-talet försämrades dock villkoren. Den kraftiga utflyttningen 
från landsbygden och helårsanställningarna inom skogsbruket försvårade rekryteringen 
av billig arbetskraft. Vidare led den storskaliga vattenkraftsutbyggnaden mot sitt slut, 
samtidigt som den tekniska utvecklingen drev upp nyinvesteringskostnaderna och gjorde 
det svårt för många mindre sågverk at t forts ätta sin verksamhet.2 

Efter 1965 vände åter utvecklingen, vilket sammanföll med länets allmänna ekonomiska 
återhämtning och det regionalpolitiska stödets införande.3 Förutom stöd till sågverkens 
nyinvesteringar tillkom transport- och sysselsättningsstöd. Ett flertal nya träin dustrier 
och turistanläggningar etablerades också med hjälp av regionalpolitiskt stöd, vilket 
ökade sågverkens avsättningsmöjligheter på den regionala marknaden. Företagare inom 
länets träindustri kunde med stöd från regionala myndigheter och med regionalpolitiska 
argument arbeta för en utbyggnad av den jämtländska sågverksindustrin.4 Dessutom 
ökade det nationella bostadsbyggandet kraftigt och vidare genererade byggandets indu
strialisering en efterfrågan på nya produkter, som kunde utgöra basen för att utöka 
produktionen eller bredda verk samheten. Länets höga självförsöijningsgrad avseende 
sågtimmer, dvs totalt från länet levererat timmer i förhållande till förbrukningen inom 

SOU (1963:45), s. 36. och s. 389. 

SIND (1977:7), s.69. 

Westlund (1985), s. 99-112. Under perioden 1 juli 1965 till 1 juli 1979 erhöll länet 457 Mkr i 
1 okal i ser ingsbi draç och lån. Sågverkens andel uppgick till 40 Mkr, varav 13 Mkr i bidrag och 27 
Mkr i lån. Den övriga träindustrin erhöll 43 Mkr och turistsektorn 119 Mkr. 

Sågverksföretaget R.P Lamell i Stugun som bildades 1972 av Ragnar Pettersson utgör ett exempel och 
ett annat var Per Stjärnströos Camfore AB, som under 1970- och 1980-talet utvecklades till en mini
koncern med sin kärnverksamhet förlagd inom sågverk och annan träindustri. 
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länet, öppnade också möjligheten att öka produktionen utan att existerande skogsindu
strier i länet drabba des av råvarubrist.5 I böljan av 1980-talet var dock utslagningen 
av sågverk något större i länet än i riket , men de kvar varande sågverken ökade likväl 
sin andel av den totala produ ktionen i landet. Sågverken blev således allt större o ch 
effektivare och under andra delen av 1 980-talet fick länet sina första sågverk med e n 
årskapacitet överstigande 50 000 m3, däribland AB Gällö Sågverk. 

AB Gällö Sågverk var ett av länets äldst a sågverk.6 Efter en omfattande bran d 1963 
uppfördes ett nytt sågverk med en produktionskapacitet på 25 000 m3 sågade trävaror 
per år. Företaget hamn ade några år se nare i ekonomiska svårigheter och den pressade 
ekonomiska situationen ledde fram till att företaget böljade sälja ut sina skogstillgångar, 
bl a till SCA.7 Skogstillgångarna var det främsta motivet till at t Persson Invest förvär
vade företaget 1968. Därmed kunde koncernens skogstillgångar utökas med 9 000 ha 
produktiv skogsmark eller med 70 procent.8 Förvärvet bidrog också till att förbättra 
råvarubasen för Persson Invests spånskivefabriker och det fanns plan er på att an vända 
biprodukterna från sågverket till spånskivetillverkning.9 Vidare var verksamhetsområdet 
välbekant för d e nya ägarna, som ansåg att föret aget skulle kun na bli lönsamt om det 
drevs professionellt. Andra motiv var kopplade till skattelagstiftningen.10 Köpet 
öppnade möjligheter för koncernen att använda obeskattat kapital från moderbolaget och 
utnyttja det lediga avskrivningsutrymmet inom Gällö Sågverk, vilket medförde att 
ägarna kunde skjuta upp skatten på det tillförda kapitalet fram till dess att företaget gick 
med vinst. Persson Invests förvärv av Gällö Sågverk förh indrade också att sågverkets 
skogstillgångar övergick i de stora skogsbolagens ägo. Detta upplevde sannolikt Sven 
Persson som en positiv bieffekt av förvärvet mot bakg rund av hans uppfattnin g om 
storbolagens agerande i länet. Enligt honom hade "Jämtland ha r blivit styvmoderligt 

Andersson m fl (1990), bil. 17. Se även sågverksinventeringarna 1984, 1979 och 1973. 

Rolén (1990), s. 95, s. 97 och s. 368. Sågverket i Gällö var ett av länets äldsta och det anlades 
under 1880-talet av handelshuset H F Klingberg i Trondheim. Sågverket övertogs i slutet av århund 
rådet av tre storbönder från trakten, och övergick till Hons trävaru#AB i Sundsvall 1912. Norska 
intressenter övertog i början av 1920-talet sågverket och skogstillgångarna och bildade Gällö Ang-
sågsaktiebolag 1923. En firmaändring genomfördes 1951 och de nya norska ägarna, med intressen även 
i Pilgrimstad Boardfabrik, ändrade firmanamnet till Aktiebolaget Gällö Sågverk. 

Norrposten (1968), nr. 2 och Norrposten (1969), nr. 1. 

Norrposten (1969), nr. 1. I intervjuer genomförda med 1) revisor Ragnar Wenneborg, 21 september 1992, 
Lidingö, 2) Persson Invests f d ekonomichef Gösta Berglund, 26 augusti 1992, Östersund, 3) Persson 
Invests styrelseledamot Gunnar Johansson, 4 s eptember 1990, Östersund, och 4) Persson Invests VD Olle 
Persson, 3 september 1990 i Östersund, framhåller samtliga att skogstillgångarna var det primära för
värvsmotivet. Olle Persson framhåller också det skogliga intresset inom familjen och konstaterar att: 
"Vi har inte behövt erkänna att det varit ägandet av skog, som varit det intressanta." 

Norrposten (1968), nr. 1 Biprodukterna från sågverket var tänkta att användas som råvara till spån-
skivefabrikerna. Det pris som massaindustrin i Sundsvallsregionen erbjöd gjorde det dock lönsammare 
att sälja avfallet än att använda det till insatsvara vid spånskivefabrikerna. Sågverkets skogstill
gångar jå drygt 9 000 ha medförde vidare att massaved och annat klenvirke kunde nyttjas som ravara 
inom sp anskivet i11ve rkningen. 

Wenneborg (1992), intervju. Han liksom övriga intervjupersoner i not 8 framhåller detta motiv som 
sekundärt. 



66 

behandlat. Skogsbolagen har exploaterat oss, hämtat råvaran här men pla cerat vinsten 
söderut. Ingen skatt ha r gått till Jäm tland och kapitalet har successivt utarmats."11 

AB Gällö Sågverks andel av Persson Invests sysselsättning och omsättning var för 
perioden 1968/69 till 1987/88 5 respektive 4 procent och vinstandelen före skatt up p
gick till 7 ,5 procent.12 Sågverket spelade m a o en förhållandevis liten ekonomisk roll 
inom koncernen. Vid övertagandet 1968 uppgick årskapaciteten till 25 000 m3 sågade 
trävaror. Produktionskapaciteten byggdes ut 19 74 och 1987 till en årskapacitet på 35 
000 m3 respektive 70 000 m3.13 Produktionen avsattes vidare till största delen på 
exportmarknaden och exportandelen har sedan förvärvet varierat mellan 60 och 90 
procent. De pressade marknadsvillkoren för sågv erksindustrin efter 197 4 återspeglade 
sig också i produktionsutvecklingen för Gällö Sågverk. Först åt ta år efter utbyggnaden 
1974 översteg produktionsvolymen 30 000 m3. (diag.4:ll) 

Diag. 4:11. Produktionen av sågat barrträdsvirke(1 000 m3) i Sverige och vid Gällö Sågverk samt exportpriset 
på barrsågstimmer, tall och gran O/S kvalité sågade trävaror. Index 1968=100. 
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Källa: SOS Industri, Gällö Sågverks årsredovisningar 1968-1985. Skogsstatistisk årsbok. 

Utbyggnadsbeslutet hade växt fram un der de första åren på 1 970-talet när efterfrågan 
på sågade träv aror ökade, bl a till följd av av en 20-procentig uppgång i bostadsbyg
gandet på de viktigaste eur opeiska marknaderna och en kraftig ökning av småh usbyg-

11 "Ett personporträtt", (1968). 

12 Gällö Sågverks årsredovisningar och PI:s årsredovisningar.(PIA) Omsättning och vinstresultat i 
1968-års priser. 

13 PI:s årsredovisningar 1973/74 - 1987/88. Vid den första utbyggnaden uppgick investeringskostnaderna 
till 12 Mkr, varav 1,1 Mkr finansierades med regionalpolitiskt stöd, därav 577 tkr i lokaliserings
bidrag. Kostnaderna för utbyggnaden 1987-1988 uppgick till 55 Mkr, varav nära 24 Mkr finansierades 
genom lokaliseringsbidrag. Avskrift från SINDs beslut 23 juni 1988, Dnr 42401-87/87. (PIA) 

Exportpris 

Riket 
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gandet på hemmamarknaden.14 Utbyggnaden 1974 sammanföll dock med oljekrisen 
1973 och den följande internationella lågkonjunkturen, vilket medförde fallande export
priser och minskad produktionsvolym för branschen som helhet. Detta var bl a en följd 
av att byggnadsinvesteringarna minskade, både nation ellt och internationellt, samt att 
restriktioner infördes på råvar usidan för de svenska sågverken. 15 

Konjunkturnedgången i Europa blev kortvarig jämfört med den svenska. De stigande 
exportpriserna 1976 motsvarades inte av en uppgång i pro duktionen av sågade trävaror 
för de svenska sågverken, vilket antyder att den internationella konkurrenskraften hade 
försvagats efter 1974. Lagerstödet under 1975 och 1976 medförde dock att sågverks
industrins läge förbättrades.16 En viss återhämtning på exportmarknaden skedde efter 
nedskrivningar av kronan 1977 och 1978. Det var dock först med de två kraftiga deval
veringarna 1981 (10%) och 1982 (16%) som sågverksindustrins återfick sin internatio
nella konkurrenskraft.17 

Även vid Gällö Sågverk steg produktionen efter nedskrivningarna av kronan och det 
ekonomiska resultatet förbättrades. Vinsten före skatt bokslutsåren 1982/83 och 1983/84 
motsvarade en tredjedel av den sammanlagda vinsten för åren 1 968/69 till 1987/88.18 

Det bör också framhållas att sågverkets resultat under 1970-talet i hög grad påverkades 
av att företaget, för en billig penning, förvärvat Sven Perssons privata skogs- och 
jordegendom i Hällered. Under perioden 1970/71 till 1978/79 motsvarade de löpande 
intäkterna från fastigheten en femtedel av Gällö Sågverks vinstres ultat före skatt och 
inkluderas de extra ordi nära intäkterna samt ett lokaliseringsbidrag ökade andelen till 
nära 45 procent.19 

Rationaliseringarna inom sågverksindustrin var omfattande efter 1965. Antalet sågverk 
minskade kraftigt fram till slutet av 1970-talet. Därefter stabiliserades antalet sågverk 
medan antalet sysselssatta minska de kraftigt, samtidigt som arbetsproduktiviteten steg 
mycket snabbt, (tab. 4:9) 

Den svaga utvecklingen på hemmamarknaden efter 1974 och svårigheterna att öka 
avsättningen på exportmarknaden innebar hårdnande konkurrens och ökade krav på 

14 SIND (1977:7), s. 76. Småhusbyggandet ökade från nära 32 000 småhus 1971 till ungefär 47 000 hus 
1975, för att sedan kraftigt minska fram till 1986, då det producerades mindre än 14 000 småhus. 

15 Josefsson (1985), s. 254. 

16 SIND (1977:7), s, 76. 

17 Josefsson (1985), s. 244. 1982 översteg branschens produktion för första gången 1974 års nivå. 

18 PI:s årsredovisningar 1968/69-1986/87. 1968-års priser. 

"Redogörelse för inkomster och utgifter - Fastigheten Hällered". (u. å.) PIA. Köpeskillingen för 
fastigheten uppgick till 1,65 Mkr och samma år förvärvade Volvo en 1/3-del av den 1 400 hektar 
stora jord- och skoasegendomen i Älvsborgs län för 1,7 Mkr, exklusive skogstillgånqarna. Ersätt
ningen för skogstillgångarna uppgick till 1,9 Mkr och utbetalades till företaget 1976. På det för
värvade markområdet har Volvo uppfört en testbana för bilar. Lokaliseringsbidraget för utbyggnaden 
1973/74 uppgick till 560 000 kr. 
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rationaliseringar. Investeringarna i Gällö Sågverk är ett exempel på hur den fortsatta 
rationaliseringen inom branschen drev fram ökade invester ingar. Genom dessa skulle 
kostnaderna pressas, produktionskapaciteten öka , råvaruåtgången och antalet anställda 
minska samt lager- och torkningsmöjligheterna förbättras.20 

Tab. 4:9. Sågverksindustrin i Sverige. Antal sågverk, anställda, produktionen av sågat barrträdsvirke 
och produktionen per anställd. Index 1965=100. 

1965 1973 1979 1984 1990 

Sågverk 100 80 58 56 56 
Anställda 100 99 71 62 46 
Produktion 100 136 113 120 120 
Produktivitet 100 138 155 184 254 

Källa: Sågverksinventeringarna respektive år. 

De ramar Persson Invest satte upp för Gällö Sågverk och branschens marknadsvillkor 
medförde att företaget endast i begränsad utsträckning bidrog till koncernens expansion. 
Några planer på at t förvärva fler sågverk eller integrera Gällö Sågverk med anna n trä-
industriell verksamhet var inte aktuella under 1970-talet och första delen av 1980-talet. 
Förvärvet av Edsbyn Kilafors AB 1988 tillförde Persson Invest ytterligare ett sågverk, 
men detta förvärv var sna rare en bieffekt av Persson Invests deltagande i spånskive-
industrins omstrukturering än ett strategiskt förvärvsbeslut för att utvidga den egna såg
verksrörelsen. 

Byggelit-kp; en framgång i strukturrationaliseringens spår1 

Den snabba ökningen av spånskiveproduktionen i Sverige fram till 1978 var en d el i 
en internationell utveckling. Under perioden 1960-1978 ökade världsproduktionen 
tjugofalt och den svenska sextonfalt. Därefter minskade spånskiveproduktionen i 
Sverige fram till 1990 med en tredjedel, medan världsproduktionen ökade i mot
svarande grad. 2 

I mitten på 1950-talet introducerades i kommersiell skala svensktillverkade spånskivor 
på marknaden. När det lätta byggandet gjorde sitt genombrott i Sverige under 1960-
talet hade spånskivan under sin introduktionsfas standardiserats och utvecklats, och med 
nya kvalitéer och vidgade kunskaper om produkten ökade efterfrå gan kraft igt, (diag. 
4:12) Spånskivan användes inom by ggnadsindustrin framför allt som golv- och vägg
material. Produktutvecklingen ledde fram till ytbehandlade spånskivor, vilka blev en 
försäljningsframgång inom köks- och möbelindustrin. Den kraftigt ökade efterfrågan 

PI:s årsredovisningar och Gällö Sågverks årsredovisningar. Fram till utbyggnaden 1987 uppgick före
tagets investeringar i löpande priser till 33 Mkr, varav 4,2 Mkr avsattes till ett nytt hyvleri 1984. 
Vidare minskade antalet anställda från ett åttiotal personer 1968 till ett femtiotal 1987. 

BYGGELIT-kp blev samlingsnamnet för spånski ve före tagens försäljningsorganisation inom Persson 
Invest efter förvärvet av AB Karlstadplattan och spånskivefabriken i Norra Ny 1982. 

Skogsstatistisk årsbok 1976 och 1993. 
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på spånskivor utgö r också ett bra exempel på hu r en ny produkt med ny a egenskaper 
skapar möjligheter att effektivisera produktionen. Därmed konkurrerades träfiberplattan 
(masoniten) nästan fulls tändigt ut inom vissa marknadsområden. 

Den stegrade efterfrågan stimulerade gamla och nytillkomna företagare till ytterligare 
nyinvesteringar. Under den stora utbyggnadsperioden 1965 till 1978 ökade produktionen 
sexfalt, medan den inhemska konsumtionen ökade fyrfält.3 En kraftig obalans mellan 
utbud och efterfrågan på spånskivor uppstod och branschen hamnade i en lönsamhets
kris i mitten av 1970-talet.4 

Diag. 4:12. Produktionen (1 000-ton) av träfiberplattor och spånskivor i Sverige, 1959-1988. 
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Källa: Skogsstatistisk årsbok 1959-1990. 

De kraftigt ökade energipriserna efter oljekris en 1973 och de följande kostnadssteg
ringarna för råv aror, and ra insa tsvaror och arbe tskraft slo g hårt mot bransche n, efter 
som möjligheterna att kom pensera de ökade kostnaderna med höjda priser var sta rkt 
beskurna under 1970-talet. Redan 1969 hade näringsfrihetsombudsmannen påpekat att 
möjligheterna till detta "begränsades dels av det yttre tryck som importkonkurrensen 
medför, dels av överkapaciteten på den svenska marknaden".5 Prisutvecklingen för 
spånskivor i förhållande till andra inhemska industrivaror indikerar o ckså att så var 
fallet. 

Tab. 4:10. Producentprisindex för spånskivor och tillverkningsindustrin. 1970=100 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Spånskivor 100 99 98 102 115 114 144 144 
Industrin 100 102 106 119 147 159 172 187 

Källa: SIND 1977:7 och Statistisk årsbok. 

Skogsstatistisk årsbok 1993. 

"Analys av spånskiveindustrins resultatutveckling och ställning", (1979). 

Svensk skogsindustri i omvandling [1971), Vol I, s. 193. 
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Branschens läge blev krisartat, när bostadsbyggandet böljade minska i mitten av 1970-
talet samtidigt s om Statens Skogsindustriers (ASSI) fabrik i Laxå togs i drift. Laxå
fabrikens tillkomst 1976 medförde att spå nskiveindustrins produktionskapacitet ökade 
med närmare 20 procent. Vidare ha de produktionskapacitetsutbyggnaden ökat kapital
kostnaderna för spånskiveföretagen, och för de företag som hade en låg, i vissa fall 
negativ lönsamhet, blev dessa kostnader tunga a tt bä ra. 

I en utredn ing som beställdes av Svenska Spånskiveföreningen framgår att branschens 
nettoresultat för 1975/76 var negativt och att situationen förvärrades fram till 19 77/78, 
då även resultatet före avskrivningar och bokslutsdispositioner var negativt.6 Detta 
skapade stora likviditets- och soliditetsproblem för många spånskiveföreta g, framför 
allt för dem som inte ingick i större koncerner och därmed kunde räkna med finansiellt 
stöd. Branschens bristande lönsamhet kommenterades i en utredning från industri
departementet 19 79 och slutsatsen blev: 

"Branschens utsatta ekonomiska läge motiverar att ansträngningar görs i syfte att bättre anpassa 
produktionskapaciteten till marknadsförutsättningarna och därmed skapa utsikter till förbättrade priser 
och högre lönsamhet."7 

Under andra hälften av 1970-talet presenterades ett flertal and ra utredningar om den 
svenska spånskiveindustrins läge och framtida utveckling, vilka alla förespråk ade en 
anpassning av verksamheten till marknadens behov. 8 För at t en utslagning av företag 
skulle kunna undvikas krävdes en ökning av bostadsbyggandet och/eller en kraftigt 
ökad export. Utvecklingen blev dock den omvända, bostadsbyggandet fortsatte att 
minska, branschens ställning på exportmarknaden ytterligare försvagades och importen 
av spånskivor ökade. (diag. 4:10) Den svenska spånskiveindustrins konkurrenskraft var 
m a o svag och produktionskostnaderna var i de flesta fall högre än omvärldens.9 Inom 
branschen ökade lönsamhetsproblemen och landets första spånskivefabrik i Laholm 
lades ned 1978, vilket blev inledningen till en kraftig oms trukturering av spånskive-
industrin. Under den följande tioårsperioden skulle antalet produktionsenheter halveras. 

Tab. 4:11. Antalet företag, fabriker, anställda, produktion och produktionskapacitet inom spånskive-
industrin i Sverige 1978 och 1988. 

År Antal Antal Antal Produktion Kapacitet 
företag fabriker anställda 1 000 m3 1 000 m3 

1978 13 18 1821 1255 1546 
1988 3 9 1084 863 950 

Källa: Svenska Spånskiveföreningen. SOS Industri. Ds I 1979:5. 

6 "Analys av spånskiveindustrins resultatutveckling och ställning", (1979). Av PI:s årsredovisningar 
framgår att spånskiveföretaqens rörelseresultat var negativt före avskrivningar och bokslutsdisposi
tioner för bokslutsåren 1977/78 och 1978/79. 

7 Ds I 1979:5, s. 309. 

8 Ds I 1978:6., Ds I 1979:5., SIND 1977:7., och "Analys av spånskiveindustrins resultatutveckling och 
ställning" (1979). 

9 SIND 1986:1, s. 80. 
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Utvecklingen medförde att äg andet koncentrerades till AB Persson Invest och Swed-
span, varav det sistnämnda förvärvades av Rottneros Bruk AB i slutet av 1980-talet. 
Företagen svarade 1988 för över 90 procent av spånskiveproduktionen och tillsammans 
med Orsa Spånplattefabrik utgj orde de hela den svenska spånskiv eindustrin. 

Persson Invests andel av den svenska spånskiveproduktionen var drygt 45 procent efter 
förvärvet 1988 av NCB-ägda Edsbyn Kilafors AB. (tab.4:12) Konjunkturnedgången i 
början av 1990-talet bidrog till att omstruktureringen fortsatte och 1991 lades spån-
skivetillverkningen ned i Edsbyn.10 Vidare gick delar a v Rottneros Bruk AB i konkurs 
1992, men driften vid Rottneros fabriker i Lax å och Hultsfred fortsatte med nya ägare. 
Året efter konkurrsen förvärvade Persson Invest fabriken i Laxå och 1994 lade koncer
nen ned spånskivefabriken Vålberg. Till detta kan läggas att driften vid Orsa Spån
plattefabrik lades ned 1993. Svensk spånskiveindustri anno 1994 består således av 
Persson Invests sex spånskiveföretag och Four Seasons anläggning i Hultsfred. De svåra 
förhållanden som branschen hade att ve rka under framgår bl a av att mellan 1 988 och 
1993 minskade produktionen med nära en tredjedel, produktionskapaciteten med en 
femtedel och antalet anställda halverades. En översikt över spånskiveföretagens utveck
ling inom Persson Invest ges i följande tabell. 

Tab, 4:12. Spånskiveföretagen inom Persson Invest. 
t 

AR Åtgärd Kostnad Anstäl Andel av Produktion Andel av Andel Åtgärd 
Mkr lda1 branschen 1000m3 branschen laminat2 

1962 Nybyggnad Lockne 1,5 12 . _ _ 
1965 Utbyggnad Lockne 0,4 23 - - -

1965 Nybygg. Byggelit 8,6 50 - - -

1969 Utbygg. Byggelit 10,3 95 10 - -

1971 Lammering Lockne 5,0 110 9 - -

1973 Nybyggnad Umelit 25,0 203 13 114 13 
1974 Nybyggnad Brunflo 32,0 251 15 153 15 3 
1976 Utbyggnad Umelit 22,0 246 13 180 17 3 
1978 Laminerinj Lockne 8,0 275 15 200 16 12 
1982 Förvärv Valberg och 52,0 379 27 310 33 15 

1983 
Ambjörbyn 

1983 Förvärv Broby 
1984 Laminer. Byggelit 25,0 402 34 304 31 23 
1988 Förvärv Edsbyn 29,0 581 54 392 45 25 
1993 Förvärv Laxå 42,0 450 86 330 80 25(40) 

1 Ackumulerade tal. 
2 Andel laminat avser den totala spånskiveproduktion inom Persson Invest. 
Källa: Persson Invests och spånskiveföretagens årsredovisningar. 

Persson Invests andel av den svenska spånskiveproduktionen var i början av 1994 
omkring 80 procent. Trettio år tidigare hade företagets första fabrik i Lockne svara t för 
knappt fem procent och efter utbyggnaden av Litsfabriken 1969 ökade andelen till n ära 
tio procent. Koncernens utveckling till Sveriges ledande spånskivetillverkare reser 

10 Intervju med Persson Invest Trä ABs ekonomichef Hans Edervall, 6 maj 1994. Uppgifterna om spånskive-
industrins utveckling mellan 1988 och 1994 bygger på denna intervju. 
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frågan: Varför blev Persson Invest branschens vinnare?11 

Sven Perssons vilja att återi nvestera bilföretagens översk ott spelade en viktig roll för 
beslutet att satsa på spånskivetillverkning i större skala.12 Expansionsmöjligheterna 
inom bilhandeln var, som tidigare nämnts, star kt begrä nsade. De alternativa investe
ringsobjekten i länet var också få, men erfarenheterna från den första spånskivefabriken 
i Lockne var goda, liksom branschens framtidutsikter. 

De första spånskivefabrikerna kunde starta sin verksamhet med förhållandevis låga 
kapitalkostnader. Investeringarna för den första spånskivefabriken i Lockne finansiera
des till nära 55 procent av en egeninsats på 850 tkr. Kap italet hade till stor del frigjorts 
genom försäljningen av Bonäshamns Sågverk.13 Den andra spånskivefabriken, Byggelit 
AB, var under de första verksamhetsåren att likna vid ett namnskyltsbolag till Bilbo
laget Östersund Persson & Co. AB. Bilbolaget svarade för nära en tredjedel av investe
ringskostnaderna för Byggelitprojektets första del 1965. Till detta kom att Bilbolaget 
också bistod spånskiveföretagen med administrativt och finansiellt stöd. Fram till 1972 
avsatte Bilbolaget 10,3 Mkr av sina v inst- och investeringsfondsmedel till företagen i 
Lit och Lockne, vilket motsvarade nära 40 procent av investeringskostnaderna fram till 
1971/72.14 Spånskiveföretagen hade genom Sven Perssons skogstillgångar en egen 
råvarubas, som också kunde u tgöra säkerhet vid kreditansökningar. Avkastningskraven 
från moderbolaget var till en början inte marknadsmässiga i dagens mening, bl a debi
terades det ingen internränta.15 Avsaknaden av marknadsmässigt agerande gällde också 
Locknefabriken, i den meningen att företaget under sina första verksamhetsår inte 
tillämpade kalkylmässiga avskrivningar på kapitalets nyansk affningsvärde.16 De vill
kor, under vilka spånskivefabrikerna arbetade, kan h a medfört att spånskiveföretagen s 
lönsamhet överskattades. Därmed förstä rktes sannolikt också Sven Perssons positiva 
bild över branschens framtidsutsikter. 

Byggelitprojektet indikerar också att Sven Perssons industriella företagarverksamhet 
hade ändrat inrik tning, från småskalighet till storskalighet. Beslutet att uppför a spån
skivefabriken i Lit i egen regi var bl a en följ d av att den andre delägaren i Lockne Trä 
AB, Nils Håkansson, var mindre intresserad av att genomföra en sådan storskalig sats

Diskussionen om detta avgränsas till utvecklingen fram till förvärvet av Edsbyn Kilafors AB 1988. 
Anledningen är atttavhandlingen behandlar företagets utveckling till slutet av 1980-talet. Driv
krafterna bakom spånskiveverksamhetens utveckling efter 1988 är dock utifrån företagsnivå i stort 
sett desamma under 1990-talet, som under det föregående årtiondet. 

12 Se not 52 s. 54. 

13 Se not 69 och 71 s. 57. 

14 Årsredovisningar från Bilbolaget Östersund Persson & Co. 1964/65-1971/72. Byggelit AB och Lockne 
Trä AB blev först 1973Mett dotterbolag till Persson Invest. Tidigare var spånskiveföretagen dotter
bolag till Bilbolaget Östersund Persson & Co. AB. 

15 Intervju med Persson Invests fd ekonomichef Gösta Berglund 6 april 1994. Berglund framhåller att det 
var först efter koncernens bildande, som administrativa rutiner utarbetades för interndebitering. 

16 Berglund (1994), intervju. 
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ning.17 Projektet omfattade i ett första steg en nybyggnad (1 964/65) och därefter, om 
erfarenheterna var goda, en tredubbling av årskap aciteten, från 25 0 00 m3 till 75 000 
m3.18 Utbyggnaden av Litsfabriken 1969 följdes av en fortsatt snabb expansion av 
spånskiveverksamheten. Nya fabriker uppfördes bl a i Brunflo utanför Östersund och 
i Storuman i södra Lappland, (tab. 4:12) Expansionen medförde att de nationella och 
europeiska marknaden kom att spela en allt viktigare roll för Sven Perssons företag
ande. 

Investeringar framhölls av Sven Persson som ett viktigt medel för att bevar a och öka 
spånskiveföretagens konkurrenskraft. D e gav möjlighet att anpassa produktionen efter 
marknadens önskemål, och därigenom skapa goda kundrelationer, samt möjlighet att 
utnyttja stordrift ens fördelar.19 Ett exempel var utbyg gnaden i Lit och Dekoritanlägg-
ningen i Lockne, som gjorde det möjligt att pro ducera finskiktsskivor och spånskivor 
belagda med ett färdigt färgytskikt, s k laminat.20 Dessa skivor var framför allt 
avsedda att tillgodose möbelindustrins behov. Vidare installerades programstyrda 
formatsågar, som gjorde det möjligt för bes tällarna att sjä lva bestämma spånskivornas 
storlek. Genom att laminera och formatsåga spånskivorna erhöll kö ks- och möbelin
dustrin färdiga byggelement. Detta kom att visa sig viktigt när småh usbyggandet föll 
i mitten av 1970-talet, eftersom kunderna inom köks- och möbelindustrin ökade sin 
efterfrågan på laminerade spånskivor. Bland kunderna återfanns stora företag som 
IKEA, Marbodal, Ballingslöv, Norema, Kallingekök, m fl. Ett annat exempel var de 
spontade golvspånskivorna, vilka Byggelit AB var först med att tillverka på den 
svenska marknaden. Produktduktförnyelsen skedde vidare genom att b ärkraftigare och 
mer fuktbeständiga spånskivor utvecklades. Förnyelsen visade också på betydelsen att 
välja rätt teknik bland kända alternativ och att anpassa den till svenska förhållanden. 

Investeringarna ökade också leveranstryggheten och flexibiliteten i produktionsledet, 
genom att antalet produktionslinjer och fabriker ökade.21 Den utökade produktions
kapaciteten skapade vidare utrymme för längre prod uktionsserier, vilket underlättade 
ett effektivt utnyttjande av personal och maskinpark. Bl a samordnades produktions-
och presslinjerna, vilket gjorde det möjligt för spånsk iveföretagen inom koncernen att 
profilera sig mot olika produktområden, utan att det motverkade flexibiliteten i 
verksamheten som helhet. Andra stö rre inve steringar inom spånskiveföretagen gällde 
t ex fastbränsleanläggningar för fliseldning och nya virkesterminaler.22 

Håkansson (1990), intervju. 

Persson, 0 (1994), intervju. Vid fullt skiftsutnyttjande efter utbyggnade 1969 uppgick kapaciteten 
till närmare 90 000 kbm. 

PM angående utbyggnaden i Lit, 15 maj 1968. (PIA) Av Svensk skogsindustri i omvandling (1971), s. 
188., framgår att Kapitalkostnaden per kubikmeter producerad spånskiva minskade upp till 75 000 m3 
för att sedan ligga kvar på en relativt oförändrad nivå. 

Intervju med Byggelits fd fabrikschef Bengt Johansson, 12 oktober 1992. 

PI:s årsredovisningar. Se t ex årsredovisningen för 1981/82 s. 5. 

Protokoll från PI:s aktieägarkonsortium 1975-1979 och PI:s årsberättelser. 
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Spånski ve verksamhetens försäljningsorganisation hade stora likheter med Volvos. För
säljarna tilldelades geografiskt avgränsade distr ikt där relatione n till kunderna skulle 
vara personlig och präglas av lyhördhet inför deras krav och önskemål.23 De större 
kunderna besöktes regelbundet av Sven Persson och spånskiveföretagens chefer. De fick 
därmed e n god uppfattning om kundernas önskemål, samtidigt som banden stärktes 
mellan kund och tillverkare. Egna försäljningsorganisationer byggdes också upp på 
företagets viktigaste exportmarknader, t ex Scandinavian Chipboards Limited i England 
1970. Direktförsäljningen ökade enligt Byggelits f d försäljningschef Bengt Johansson 
utleveranserna och vinstmarginalerna, bl a genom att informationen mellan kunderna 
och företaget förbättrades. Detta gj orde att produktionen kunde anpassas till kundernas 
krav, och att förutsättningarna för långvariga kundrelationer ökade. Vinstmarginalen på 
exportmarknaden var likväl otillfredsställande och intresset var primärt knutet till 
hemmamarknaden.24 De kvantiteter som exporterades var dock betydande och Sven 
Persson tycks mot bakgrund av avsättningssvårigheterna på hemmamarknaden ha 
betraktat exporten som ett 'nödv ändigt ont' . "Exporten ger ingen vinst, men är n öd
vändig för att få avsättning för marg inalproduktionen. För närvarande siktar vi på att 
exportera en tredjedel av produktionen. En yt terligare exportökning är inte attraktiv för 
oss."25 

Regionalpolitiken spelade också en viktig roll för spånskiveverksamh etens utveckling 
inom Persson Invest, liksom för hela branschen. Kommunledningen i Storumans kom
mun (Västerbotten) vände s ig 1972 till Sven Persson med en förfrågan om han var 
intresserad av att delta i ett sa marbetsprojekt, som syftade till att uppföra och en spån-
skivefabrik i Storuman. Inviten accepterades och ett år s enare producerades den första 
spånskivan vid Umelitfabriken. Landshövdingen i Västerbottens län Bengt Lyberg 
framhöll att: 

"Tanken på en spånskivefabrik var kanske inte så särdeles originell - i själva verket har väl idén dykt 
upp i många kommunalmäns hjärnor runt om i Norrland - men det projektet som här diskuterades 
erbjöd en enligt min mening fundamental förutsättning, som i allt för många tidigare fall saknats, 
nämligen en realistisk möjlighet att vinna insteg på en konkurrensbetonad marknad . Därtill kom tillgång 
till erfarenhet också av teknik och företagsledning på området". 26 

Kommunpolitikerna i de skogsrika inlandskommunerna såg i spånskivindustrin en 
framtidsbransch, som skulle kunn a ersätta en del av de arbetstillf ällen som rationalise
rats bort inom skogsindustrin och jord- och skogsbruket. Expertbedömningarna om 
branschens framtid stärkte politikerna i deras uppfattning, och så sent som 1974 publi
cerade Svenska Träforskningsinstitutet en utredning med slutsatsen "att det finns 
utrymme för betydande utbyggnader men att lokaliseringen bör göras med mycket stor 
omsorg", bl a med tanke på råva rusituationen.27 

Johansson (1992), intervju. 

24 Johansson (1992), intervju. 

25 "Kan man hitta köpare till alla spånskivor som tillverkas" (1971). 

26 "Råvarusituatuionen i Norrlands inland" (1973), s. 835. 

27 Casselbrant (1974), s. 41. 
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Regionalpolitiska skäl spelade alltså en viktig roll för spånskivefabrikens etablering i 
Storuman. Under perioden 1 973-1979 erhöll Umelit, senare Byggelit Storuman AB, 
23,4 Mkr i lokaliseringslån och bidrag.28 Vidare utbetalades nära nio miljoner i stats
bidrag för fabrikens byggnadskostnader.29 Detta täckt e byggnadskostnaderna, och de 
regionalpolitiska stöden motsvarade 55 procent av investeringskostnaderna för maskiner 
och inventarier. Förutom stödet till företaget i Stor uman utbetalades 1968-1979 ytter
ligare drygt 72 Mkr i lokaliser ingslån och regionalpolitiskt stöd till spånskiveföret agen 
inom stödområdet.30 Det bör vidare framhållas att Persson Invest, genom att acceptera 
inviten att uppföra en spånskivefabrik, därmed sannolikt förhindrade att fabriken upp
fördes med en annan ägare. 

Transportstödet hade också stor bety delse för spånskiveverksamhetens lönsamhet. När 
stödet infördes 1971 återfanns motiveringen att "det norrländska näringslivets möjlig
heter att konk urrera på vidgade marknader skulle öka betydligt".31 Utredningar som 
hade föregått beslutet visade att fraktkostnaderna var upp till dubbelt så höga för före 
tag inom stödområdet, som för företag i södra Sverige. 32 Persson Invests spånskive-
företag var alla berättigade till transportstöd och för perioden 1973-1987 uppgick stödet 
i löpande priser till 45 Mkr.33 För perioden 1973-1978 motsvarade transportstödet 93 
procent av spånskiveföretagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner.34 När 
resultatet förbättrades under det följande årt iondet minskade stödets andel till ungefär 
10 procent. 

Under perioden 1968-1980 investerade spånskiveföretagen i Östersundsregionen i 
löpande priser nära 97 Mkr, varav det regionalpolitiska stödet utgjorde 8 Mkr.35 

Lokaliseringslån och bidrag hade här ingen avgörande betydelse för investerings
besluten, vilket de däremot hade för beslutet att etablera Umelitfabriken i Storuman och 

33 

34 

35 

28 Länstyrelsen i Västerbottens län. Avskrift, regeringsbeslut 1102/82. 

29 Ibid. Kopia av likviditetsbudget för perioden 1973/74-1977/78. 

30 SIND 1991, Utdrag från SIND:s databas 18 februari 1991. Lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag 
har utbetalats till följande företag: 1) Orsa Plattfabrik, 7 Mkr 2) Persson-koncernens anlägg
ningar i Lockne och Brunflo, 8 Mkr 3) Sarek Board AB/Jokkmokk, 8,5 Mkr 4) Plyfa AB, 5,4 Mkr (1985-
88), 5) Karlstadplattan AB i Vålberg 25,1 Mkr, därav 5,7(Mkr år 1980 och 6) Norra Ny Industri AB, 
23,8 Mkr. Av artikeln "Kan man hitta köpare till alla spånskivor som tillverkas" (1971), s. 33 
framgår att Norra Ny Industriers ordföranden, och tillika Uddeholms direktör, Nils Wadstein 
avgick "i protest mot att kommunernas representanter ville starta utan tillräckliga lönsam
hetsundersökningar" . 

31 SOU 1990:73 s. 26. 

32 Ibid. 

Byggelit, Byggelit Lockne Trä AB och Byggelit Storumans ansökningshandlingar till transportrådet. 

Spånskiveföretagens resultaträkningar (1973-88) 

Årsredovisningar för PI, Byggelit AB och Lockne Trä AB, 1968/69-1980/81. 
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indirekt också för förvärvet av de värmländska spånskiveföretagen 1982.36 Umelit AB 
hade enligt samstämmiga bedömningar inom Persson Invest inte uppförts utan 
regionalpolitiskt stöd o ch lånen för Umelita nläggningen avskrevs 198 2 när koncernen 
förvärvade spånskiveföretagen i Värmland.37 

När kraven på rationaliseringar ökade inom branschen i slutet av 1970-talet blev 
kapitalkostnaderna mycket viktiga för företagens lönsamhet. De låga kapitalkostnaderna 
öppnade en möjlighet för spånskiveföretagen att öka sina vinstmarginaler. Möjligheterna 
att genom prisökningar öka marginalen var starkt begränsade, eftersom utbudet av 
spånskivor översteg efterfrågan. Låga kapitalkostnader förbättrade därmed avsevärt 
företagens möjligheter att överleva på spånskivemarknaden. Mot denna bakgr und var 
beslutet att skriva av lokaliseringslånen för Byggelit Storuman AB (fd Umelit) av 
central betydelse för Persson Invests spånskiverörelse. Vidare skrev staten av sina 
fordringar på spånskiveföretagen i Vålberg och Ambjörbyn i samband med deras kon
kurser 1982, vilket bidrog till att Persson Invests förvärvade de två företagen. 

Det regionalpolitiska stödet och statens beslut att låta ASSI uppföra en spånskivefabrik 
i Laxå 1 976 hade i hög grad bi dragit till öve rkapaciteten inom brans chen. De tre stora 
mottagarna av regionalpolitiskt stöd inom Persson Invest spånskiveverksamhet 1982, 
svarade 1978 för nära 20 procent av branschens produktionskapacitet. Inklusive La xå
fabriken uppgick andelen 35 till 40 procent. Hur b ranschen och Persson Invests spån
skiveverksamhet skulle ha utvecklats utan en aktiv regionalpolik är en kontrafaktisk 
fråga. Av vad som ovan framgått skulle överk apaciteten inom branschen under 1970-
och 1980-talen sannolikt varit mindre utan lokaliser ingsbidrag och lokaliseringslån. 

Transportstödet var, som tidigare framgått, av stor betydelse för stödområdesföretagen. 
Stödet var dock så utformat att det skulle vara kostnadsneutralt i ett företagsekonomiskt 
perspektiv, vilket medförde att tra nsportstödet inte i någon högre grad diskrim inerade 
företag utanför stöd området.38 De regionalpolitiska bidragen och de avskrivna lokali
seringslånen var däremot en direkt subvention, som sänkte kapitalkostnaderna och där
med missgynnade företag utanför stödområdet. Villkoren för lokaliseringslånen under 
1970-talet var så utformade att lånta garen erhöll ränt efrihet under de två första åren 
och anstånd med återbetalningen under de tre första åren .39 Kapitalkostnaderna kunde 
därmed förskjutas över tiden och lönsa mheten förbättras. Låntagarna hade också möj
lighet att ansöka om förlängd amorterings- och räntefrihet, men även om avskrivning 

Lokaliseringslånen till Umelit, sedemera Byggelit Storuman AB. avskrevs med ett belopp om 17,3 
Mkr. 1982. Avskrift Regeringsbeslut 1102/82. De lokaliseringslån som utgått till fabrikerna i 
Ambjörbyn och Vålberg avskrevs i samband med Persson Invest's övertagande 1982. 

Persson, 0 (1994), intervju. 

SOU 1990:73, s. 25f. 

Arbetsmarknadsdepartementet, 6 december 1974, "Lokaliseringsstöd till Umelit AB", Dnr L 2300, 
2596/74. Lokaliseringslånen till Umelit, sedenera Byggelit Storuman AB^avskrevs med ett belopp 
om 17,3 Mkr 1982. Avskrift av regeringsbeslut 1102/82. De lokaliseringslån som utgått till 
fabrikerna i Ambjörbyn och Vålberg avskrevs i samband med Persson Invests övertagande 1982. 
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av lånen.40 De hade m a o en subventionseffekt under en begränsad period, såtillvida 
inte lånen avskrevs. Utslaget på Persson Invests spånskiveföretag i Storuman och i 
Östersundsregionen uppgick den regionalpolitiska subventionen till nära 14 procent av 
företagens investeringskostnader 1965-1981. 

En annan aspekt på lokaliseringslånen var att staten, som prioriterad fordrin gsägare, 
hade sina lånesäkerheter förlagda 'på toppen' av företagens lånebild. Detta medförde att 
den vid en betalningsinställelse, som siste prioriterade intressent hade möjlighet att 
skriva av sina fordringar och därmed underlätta en rekonstruktion av företaget.41 I 
sådana fall kom det regionalpolitiska stödet att bli en subvention till de nya ägarna, 
vilket blev fallet när Persson Invest 1982 förvärvade spånskiveföretagen i Värmland. 

Gynnsamma utgångsförutsättningar och en framgångsrik affärsstrategi tillsammans med 
det regionalpolitiska stödet var tre bidragande faktorer till framgången för Persson 
Invests spånskiveföretag. Under 1980-talet tillkom en fjärde faktor, uppköpen av andra 
spånskiveföretag. Förvärven öppnade, som nästa avsnitt kommer att visa, möjligheter 
att köpa billig produktionskapacitet och att minska utbudet av spånskivor på 
marknaden. 

Persson Invests soliditet förbättrades kraft igt i början av 1980-talet.42 Förbättringen 
förklarades bl a av Elektroluxs förvärv av And Fischer och dotterföretaget i Morgon
gåva 1980, devalveringseffekter 1981/82 samt av resultatförbättringen inom TILL-
Bryggerierna. Utifrån den förbättrade finansiella ställningen tog Persson Invest aktiv del 
i spånskivebranschens strukturrationalisering. Företaget förvärvade 1982 1) Karlstads
plattans konkursbo med spånskivefabriken i Ambjörby, 2) Millom AB:s konkursbo 
omfattande spånskivefabriken i Norra Ny och 6 000 ha skogsmark, och 3) 14 000 ha 
skogsmark i samband med Vänerskogs konkurs.43 Året därpå förvärvades ytterligare 
ett konkursbo, AB Broby Industrier.44 

Tre orsaker framhölls som avgörande för förvärven av de tre spåns kiveföretagen.45 En 
var att lönsamheten i branschen till stor del var bero ende av att ut budet på spånskiv or 
minskade och att förvä rven öppnade möjlighet at t skapa en bättre balans mellan utbud 
och efterfrågan. Vidare var tillverkningslinjerna i Ambjörbyn och Vålberg moderna och 

Industridepartementet, 10 juni 1982. Avskrift av regeringsbeslut, Dnr. 1102/82. Lokaliseringslånen 
till Umelit, sedermera Byqgelit Storuman AB, avskrevs^ed ett belopp om 17,3 Mkr. De lokalise
ringslån som utgått till fabrikerna i Ambjörbyn och Vålberg avskrevs i samband med att Persson 
Invest förvärvaae konkursföretagen 1982. Johansson (1994), intervju, 

Johansson (1994) intervju. 

PI:s årsredovisningar 1975/76-1984/85. Soliditeten var i genomsnitt 23,5 % per år under perioden 
1975-1979 och 38 % per år mellan 1980-1985. Soliditeten beräknad som summan av eget kapital och 
obeskattade reserver i relation till balansomslutningen vid räkenskapsårets utgång. 

PI:s årsredovisning 1981/82, s. 4f. 

PI:s årsredovisning 1982/83, s. 7. Enligt koncernledningen saknades förutsättningarna att rekon
struera AB Broby Industrier i Kristianstads län och tillgångarna avyttrades. 

Ibid. 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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av samma fabrikat som fyra av Perssonkoncernens tillverkningslinjer, vilket bedömdes 
kunna leda till samordningsvinster.46 En tredje orsak som angavs var att förvärven av 
skogstillgångarna i samband med Vänerskogs konkurs förbättrade de värmländska 
företagens råvarubas. Köpen medförde också att Persson Invest kunde utöka sin 
produktionskapacitet till ett lågt pris. En uppfattning om de låga kapitalkostnadernas 
betydelse för koncernens spånskiverörelse ges av nedanstående kontrafaktiska resone
mang.47 

Årskapaciteten inom Persson Invests spånskiveföretag var före förvärven 1982 282 000 
m3 och investeringskostnaderna i 1981 års penningvärde hade fram till dess uppgått till 
297 Mkr 48 Investeringskostnaden per kbm och år v ar således 1 053 kronor. Förvärvet 
av de värmländska spånskiveföretagen ökade produktionskapaciteten med 165 000 m3. 
Utifrån ett antagande att kapacitetsökningen skulle ha skett genom nyinvesteringar kan 
investeringskostnaden i 1981 års penni ngvärde uppsk attas till ungefär 173 Mkr (165 
000 * 1 053). Förvärvspriset för företagen exklusive skogstillgångarna uppgick till 
20 Mkr, dvs 153 Mkr under den berä knade nyinvesteringskostnaden. 

Om nyinvesteringarna finansierats genom upplåning på den öppna kreditmarknaden, kan 
man anta att de billiga förvärven fram till och med bokslutsåret 1986/87 medförde 
årliga kostnadsbesparingar på närmare 34 Mkr. Beräkningen grundar sig på att Persson 
Invest genom förvärvet undvek ökade räntekostnader och avskrivningar enligt följande; 

1. Minskade räntekostnader för ej upptagna lån med en 12-pro centig låneränta, 18,4 
Mkr. (0,12*153 000) 

2. Minskat avskrivningsbehov utif rån en 1 0-årig avskrivningsplan på investering ar, 
15,3 Mkr. (0,10*153) 

Spånskiveföretagens årliga genomsnittsvinst i rörliga priser uppgick under samma 
period till 45 Mkr. Räkna s den årliga b esparingen om till fasta priser blir resultatet at t 
spånskiveföretagens rörelseöverskottet förbyts till ett underskott på 5 Mkr49 Låga 
anläggningskostnader och därmed låga kapitalkostnader var således mycket viktiga för 
företagens lönsamhet un der 1980-talet.50 Förmågan att göra goda aff ärer spelade där

Ibid. Samordningsfördelarna avsåg "utveckling, produktionsteknik, produktionsplanering, service, 
reservdelsunderhål 1 " etc. Arbetsstyrkan vid de värmländska företagen halverades genom skiftsned
dragningar. 

47 Spånskiveföretagens årsredovisningar 1965/66-1986/87 och PI:s årsredovisningar 1967/68-1986/87. 
Uppgifterna för spånskiveföretagens rörelsevinst avser resultatet före skatt och bokslutsdis
positioner. 

48 Underlaget för den förda diskussisionen om eventuella kostnadsbesparingar genom förvärv alterna
tivt nyinvesteringar har tillhandahållits av Persson Invests fd ekonomichef Gösta Berglund. 

49 SÅ 1988. Den årliga kostnadsbesparingen har räknats om med prisindex för inhemsk tillgång. 
Uppgifterna för spånskiveföretagens rörelsevinst avser resultatet före skatt och bokslutsdis-
positioner. PI:s årsredovisningar 1981/82-1986/87. 

50 Det bör framhållas att det kan råda delade meningar om anläggningarnas ekonomiska livslängd och 
det årliga avskrivningsbehovet. Det förefaller dock klart att att smärre förändringar inte rubbar 
slutsatsen att förvärven i hög grad bidrog till den positiva lönsamhetsutvecklingen. 
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med en stor roll för spånskiveverksamhetens utveckling inom Persson Invest. 

Konkurrensen på spån skivemarknaden var h ård och spånskiveföretage n inom Persson 
Invest, liksom övriga spånskiveföretag, misslyckades i sina ansträngningar att öka sin 
export.51 Priset på spånskivor utvecklades dock gynnsammare på hemmamarknaden 
under 19 80-talet än årtiondet tidigare, då priset ökade långsa mmare än produktions
prisindex för andra industrivaror, (tab 4:13) Under 1980-talet ökade priset snabb are, 
vilket indikerar att utslagningen av produktionskapacitet inom branschen tillät de kvar
varande företagen att ta ut ett högre pris för sina produkter än under 1970-talet jämfört 
med övriga industriprodukter. 

Tab. 4:13. Producentprisindex på spånskivor samt för tillverkningsindustrin. 1979=100 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Spånskivor 100 
Tillverk.ind. 

119 
100 

134 
111 

150 
122 

156 
135 

162 
146 

166 
152 

168 
156 

178 
158 

185 
162 

189 
170 176 

Källa: Konkurrensverket. 

Lönsamheten inom Persson Invests spånskiveverksamhet ökade kraftigt under 1980-
talet och företagen genererade ett ansenligt ekonomiskt överskott, (tab. 4:14) När NBC-
ägda Edsbyn-Kilafors AB förvärvades 1987/88 var motivet till övertagan det i mycket 
detsamma som vid köpet av värmla ndsföretagen sex år tidigare.52 

Tab. 4:14. S pånskiveföretagens omsättning och rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner (tkr) 
fördelade på delperioder, samt deras andel (%) av koncernens omsättning och rörelseresultat. 

1968/69-74 1974/75-80 1980/81-87 

Omsättning 
Koncernandel 18 

38 889 
28 

118 063 
39 

385 491 

Resultat1 
Koncernandel 27 

2 157 
25 

547 
74 

10 569 

1 Omsättning och resultat deflaterat med producentprisindex för industrin. 1968-års priser. 
Källa: Persson Investis årsredovisningar. 

I en redogörelse inför Persson Invests aktieägarkonsortsium 1975 framhöll Olle Persson 
att framtidsutsikterna för koncernens spånskiverörelse "trots allt inte var så dystra".53 

Utvecklingen visade att hans framtidsbedömning var riktig, så tillvida att Persson Invest 
blev strukturrationaliseringens vinnare och att spånskiveföretagens rörelseresultatet 
förbättrades under 1980-talet. Den ökade lönsamhet en och förvärven av andra spån
skiveföretag skedde samtidigt med att konc ernen krympte sin verksamhet inom andra 

PI:s årsredovisningar. Exporten för åren 1982/83, 84/85 och 87/88 uppgick till 45 procent, 40 
procent respektive 13 procent av totalproduktionen. 

PI:s årsredovisning (1987/88), s. lOff. Edsbyn-Kilafors förvärvet tillförde även koncernen en 
produktionskapacitet på 7 000 kbm plywood och 82 000 kbm sågade trävaror. 

Protokoll från PI:s aktieägarkonsortium (1975), s. 5.(PIA) 
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verksamhetsområden. Spånskiveverksamheten blev därmed koncernens dominerande 
verksamhetsgren. Det bör i detta sammanhang framhållas att spånskivetillverkningen 
var en kärnverksamhet inom Persson Invest, vilket skilde företaget från and ra störr e 
företag med ägarintressen inom branschen, t ex Södra Skogsägarnas AB, Rottneros 
Bruk AB och Ry AB. Persson Invests aktiva deltagande i branschen s omstrukturering 
bör därmed också ses mot bakgrund av att det är lä ttare för ett före tag att avveckla e n 
sidoverksamhet än en kärnverksamhet. Kanske var det också en anledning till att d e 
andra större företagen intog en restriktiv hållning till att utvidga sin spånskiveverk-
samhet. 

Aktivföretagen; en ny erfarenhet 

Persson Invests förvärv av de Bolinderska familjeföretagen And Fischer AB med 
dotterföretaget AB Westeråsmaskiner i Morgongåva 1969 tillförde koncernen ett nytt 
verksamhetsområde, mekanisk verkstadsindustri.1 De Bolinderska företagens 
verksamhet bestod främst av tillverkning och försäljning av lantbruksmaskiner och 
snöfordon och som tillverknings- och försäljningsföretag var de nära sammanfl ätade 
med varandra. I böljan av 1969 hade Westeråsmaskiner och AB Bolinder-Munktell 
inlett förhandlingar, för att undersöka hur de båda tillverkarna av skördemaskiner skulle 
kunna komma tillrä tta med ett "fö r båda parter ohållbart konkurrensläge".2 

Under sommaren 1969 hamnade Bolinderföretagen i en akut likviditet- och förtroende
kris. Företagsledningen erbjöd via Ackordscentralen de oprioriterade fordringsägarna 
ett 100 procentigt ackor d i utbyte mot ett 3 månader långt skuldmoratorium.3 Bolin-
derföretagens största kreditgivare Svenska Handelsbanken vägrade dock att ge företaget 
ytterligare krediter, eftersom banken bedömde rekonstruktionsförslaget som ohållbart. 
And Fischers styrelseordförande Gunnar Ahlzén, som var tillsatt av Handelsbanken, tog 
då kontakt med Persson Invest för att förh öra s ig om deras intresse av att förvärva 
företagen, alternativt enbart tillverkningen av snöfordon.4 Wenneborg & Co Revisions
byrå AB fick i uppgift att granska Bolinderföretagens räkens kaper och den tidigare 
upprättade ackordsstaten, vilket resulterade i att r evisionsbyrån presenterade ett förslag 

Köpeavtal 23 oktober 1969. (PIA) Köpeskillingen uppgick till 1 340 000 kronor. Westeråsmaskiner var ett 
anrikt verkstadsföretag som hade qrundats 1874 (Westerås Mekaniska Verkstad). Produktionen inriktades mot 
lantbrukets behov och företaget flyttade till Morgongåva 1898. Grosshandlare Änders Fischer blev 1908 
huvudintressent i företaget och överlät det 1933 till svärsonen, civilingenjör Erik Bolinder. Verksam
heten omfattade produktion av lantbruksmaskiner och 1957 utvidgades den till att också omfatta snöfordon. 
Bilaga till köpeavtalet. 

Inlaga till skiljenämnden i tvisten mellan syskonen Bolinder och Persson Invest, 26 april 1971. (PIA) 

Ackordscentralen, 30 september 1969.09. Brev från And Fischers advokat Björn Bygge till oprioriterade 
fordringsägare hos And. Fischer AB och AB Westeråsmaskiner. (PIA) Det offentliga ackordet saknade dock 
säkerhet för betalningens fullföljande. 

Inlaga till skiljenämnden från Persson Invests advokat Gösta Heilborn, 17 mars 1971. (PIA) Persson Invest 
hade en naturlig koppling till And Fischer genom dotterföretaget Maskin & Motor som sålde företagets snö
fordon i Norrland och vidare var Gunnar Ahlzén och Sven Persson bekanta med varandra sedan tidigare. 
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om en 70-procentig ackordsuppgörelse.5 Utifrån ackordsförslaget förklarade sig Pers
son Invest beredd att förvärva And Fischer, med reservation för att förhandlingarna med 
AB Bolinder-Munktell kunde slutföras i enlighet med tidigare övere nskommelser. Ett 
avtal med BM bedömdes "nö dvändigt för att trygga sysselsättningen under den tid som 
fordrades för att nya produktionslinjer skulle kunna införas i tillverkningen".6 Under 
hösten 1969 slutfördes förha ndlingarna med BM och eftersom fordringsägarna hade 
accepterat den 70-procentiga ackordsuppgörelsen förvärvades företaget i oktober 1969. 

Med undantag för förvärven av Volvoagenturerna i grannlänen före 1960 innebar över
tagandet av Bolinderföretagen, att Sv en Persson för första gången förlade en stor del 
av sin företagsverksamhet utanför Jämtland. Förvärvet mer än fördubblade Persson 
Invests omsättning och sysselsättning, som 1970 uppgick till dry gt 200 Mkr respektive 
1 150 anställda.7 Koncernledning saknade dock verkstadsindustrien erfarenhet och 
kompetens och med undantag av att Maskin & Mortor AB var återförsäljare för 
Westeråsmaskiners snöskotrar, existerade det inga kopplingar mellan And Fischer och 
Persson Invest. Sven Persson var tveksam till att förvärva Bolinderföretagen, men 
genom att fullfölja aff ären kunde han på ett naturligt sätt överlåta det fulla ansvaret för 
en tung verksam hetsgren på familjeför etagets 'kronprins', Olle Persson.8 Risktagandet 
med förvärvet reducerades också genom avtalet med BM, som garanterade att de 
skördetröskor som tillverkades i enlighet med avtalet också hade en köpare. 9 

Förvärvet gav vidare möjlighet för Persson Invest att göra en icke skattepliktig 
ackordsvinst och dessutom översteg Bolinderföretagens tillgångar deras skulder, vilket 
gjorde en rekonstruktion av företagen möjlig utan stora insa tser av nytt ägarkapital.10 

Ibid. Ahlzén hade i ett tidigare skede nekat Persson Invest att själva ta del av Bolinderföretagens 
räkenskaper med motiveringen att det skulle skada Bolinderföretagen om Persson Invest drog sig ur 
affären. Ragnar Wenneborg var vid denna tidpunkt ekonomisk rådgivare och revisor för Persson Invest 
och han hade året innan tajit initiativ till bildandet av Finansbolaget Prospective Investment AB 
(PIA). Företaget var ett riskkapitalföretag som hade inriktat sig få att ge krediter till mindre 
företag i utbyte mot aktier och som företagets störste aktieägare aterfanns familjen Persson med 30 
procent av A-aktierna och 15 procent av B-aktierna. 

Brev till Persson Invests juridiska ombud Gösta Heilborn från säljarnas juridiska ombud Björn Bygge, 
4 februari 1971. (PIA) 

PI:s årsredovisning 1969/70. 

I artikeln "Mer till länet mindre till Sträng" (1970), framträder Olle Persson, som den drivande 
kraften bakom förvärvet. Intervjuerna med 1) revisor Ragnar Wenneborg 23(<september 1992, Lidingö, 
2) Bilbolaget Östersund Persson & CO: s VD Bob Persson 28 december 1992, Östersund, och 3) Persson 
Invests styrelseledamot Gunnar Johansson 5 december 1992, Östersund, bekräftar att Sven Persson var 
tveksam till förvärvet av Bolinderföretagen. 

Avtal den 15 december 1969 mellan Aktiv-Fischer AB i Morgongåva och AB Bolinder-Munktell. (PIA) 
Avtalet medförde att det nybildade Aktiv Fischer AB i Morgongåva, "förpliktigade sig att inte utan 
BM:s godkännande själv eller i samarbete med annan tillverkare under tio år räknat från denna dag 
konstruera, tillverka eller sälja skördetröskor. /—/1 särskilt avtal, träffat denna dag åter
finns bestämmelser för den legotillverkning BM under viss tid skall låta Aktiv utföra". 

Koncernbalansräkning, Öhrlings Revisionsbyrå AB, 31 augusti 1969. (PIA) Den preliminära koncernbalans
räkningen låg till grund för rekonstruktionen av Bolinderföretaget efter det att den granskats av 
revisionsfirman Wenneborg fi Co. De oprioriterade fordringarna uppgick till 18 Mkr och det 70-procen-
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De finansiella förutsättningarna för ett förv ärv av m a o goda och utvecklingsmöjlig
heterna för snöfordonsproduktionen bedömdes tillfredsställande samt de perifera verk
samhetsgrenarna som lättsålda. 

Efter Persson Invests övertagande bytte företaget namn från And Fischer till Aktiv 
Fischer AB med dotterbolaget Westeråsmaskiner AB. Vid rekonstruktionen i sam band 
med köpet krymptes verksamheten, bl a övertog Volvo BM försäljnings- och service
åtagandena för skördetröskorna och huvuddelen av verksamheten utanför Morgongåva
fabriken avvecklades, t ex bostads- och skogsfastigheter och Sala Trävara AB.11 BM-
avtalet skulle enligt Persson Invest skapa utrymme för Morgongåvafabriken att utveckla 
nya "produktionslinjer".12 Detta visade sig dock svårt och produktionen kom även efter 
förvärvet att uteslutande bestå av skördetröskor, slåttermaskiner och snöfordon. 
Jordbrukets fortsatta rationalisering skapade vidare problem för jordbruksmaskin
tillverkarna. Efterfrågan minskade och styrdes över till maskiner med större produk
tionskapacitet, samtidigt som konkurrensen från utländska tillverkare ökade.13 

Tab. 4.15. Antalet arbetsställen, anställda, saluvärde (tkr) och importens andel av saluvärdet (%) 
inom jordbruksmaskindustrin i Sverige, samt antalet producerade slåttermaskiner och skördetröskor. 

Arbets Anställda Saluvärde Import- Slåtter Skörde
ställen andel maskiner tröskor 

1969 75 7 984 778 48 8 590 2 726 
1975 67 9 275 2 017 88 6 697 1 580 
1980 55 6 803 2 284 74 2 672 827 
1988 40 2 841 1823 401 2681 0 

1 Uppgiften avser 1987. 
Källa: SOS. Industri. 

Under 1970-talet uppvisade Morgongåvaföretaget totalt en vinst på 12,5 Mkr i löp ande 
priser före skatt. 14 Överskottet 1973/74 och 1974/75 svarade dock för hela 90 procent 
av vinsten och lönsamheten för skörde trösktillverkningen föll därefter kraftigt. Under 
andra delen av 1970-talet ökade konkurrensen och lönsamhetsproblemen för Morgon
gåvafabriken, vilket fick företagsledningen att se framtiden an med viss oro.15 

tiga ackordet lämnade därmed ett utrymme för en skattefri vinst, eftersom Bolinderföretagets till
gångar översteg dess skulder med 4 Mkr. 

Företagens årsredovisningar 1968 respektive 1969/70. Förändringarna minskade omsättningen från 83 
till 34 Mkr och antalet anställda från 750 till 445. (PIA) 

Brev till Persson Invests juridiska ombud Gösta Heilborn från säljarnas juridiska ombud Björn Bygge, 
4 februari 1971. (PIA) 

Johansson, G (1992), intervju. Gunnar Johansson var under en kortare period VD för Morgongåvafab
riken. Han påpekar att företaget hade utvecklat en större skördetröska, som man dock var förhindrad 
att saluföra p g a avtalet med Volvo BM. 

Aktiv Fischers årsredovisningar 1969-79/80. 

PI:s årsredovisningar 1975/76 till 1979/80. Aktieägarkonsortsieprotokoll 1976-1979 (PIA) och 
Johansson (1992), intervju. Bokslutsåret 1977/78 uppvisade Persson Invest för första gången ett 
negativt bokslutsresultat, vilket bidrog till att förlustverksamheterna började granskas med nya 
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Svensk jordbruks- och skogsmaskinindustrin omstrukturerades i slutet av 1970-talet, 
vilket bl a öppnade möjlighet för Persson Invest att avyttra Morgongåvafabriken.16 

Samarbetsavtalet mellan Volvo BM och Aktiv Fischer gällde fram till 1979 och inför 
avtalets utgång upptogs förhandlingar, som utmynnade i at t de två svenska tillverkarna 
av skördetröskor 1979 bildade ett gemensamt handelsbolag. Samma år genomförde 
Volvo-BM en omorganisation och all verksam het utom entreprenad maskinverksam-
heten avvecklades. 17 Detta öppnad e möjlighet för Electroluxägda Överums Bruk AB 
att bredda sin produktion av jordbruksmaskiner och förhandlingar inleddes om ett 
förvärv av Aktiv Fischers och Volvo-BM:s skördetrösketillverkning. Electrolux för
värvade i böljan av 1980 Morgongåvafabriken och BM:s skördetrösktillverkning och 
stärkte därmed sin ställning, som Nordens största och en av Europas ledande tillverkare 
av lantbru ksredskap.18 

Försäljningen tillförde Persson Invest 13 Mkr. Köpeskillingen 1980 uppgick till 5 Mkr 
och på bolagsstämman som föregick äga rbytet fattades beslut om at t 8 Mkr av de d is
ponibla vinstmedlen skulle utbetalas till säljarna.19 Under vinståren 1973-74 hade 
Morgongåvaföretaget också betalt 4 Mkr i koncernbidrag till Persson Invest och vidare 
behöll Aktiv Maskin firmanamnet Aktiv samt tillverkningsrätten till snöfordonen, som 
under en övergångstid på två år skulle legotillverkas i Morgongåva. Förvärvet gav 
också koncernledning insikt om att verkstadsindustrieli tillverkning var förenad med en 
kostnads- och tidskrävande produktutveckling, liksom at t stora produktionskvantiteter 
var nödvändiga för att pro dukterna skulle kunna bära sina egna utvecklingsko stnader. 
Även behovet av marknadsanalyser som ett av flera styrinstrument för produktutveck
ling och branschbedömning hade uppmärksammats.20 De nyvunna insikterna bidrog, 
som tidigare nämnts, till att den övriga verkstadsindustriella tillverkningen började 
granskas med nya ögon. 

Persson Invests verkstadsindustriella engagemang hade utökats 1976, genom förvärvet 
av Doro-Verken Mekaniska AB.21 Drygt ett år tidigare hade förhandlingar inletts 

ögon. Med undantag för ett år var Äktivföretagens resultat negativt under andra delen av 1970-talet. 

16 Intervju med Lars Fast vid Överums Bruk, 14 oktober 1992. Se t ex Östberg (1990) och Plate (1985), 
s. 98ff. 

17 Plate (1985), s. 99f. 

18 Köpeavtal mellan Elektrolux och AB Persson Invest, 3 april och 17 april 1980. Köpeavtal mellan 
Elektrolux och Volvo BM, 28 april 1980. Pressmeddelande till Tidningarnas Telegrambyrå. (PIA) 

19 Protokoll från Aktiv Fischers bolagsstämma, 15 mars 1980. (PIA) Köpeskillningen för Bolinderföre-
tagen 1969 var 1,34 Mkr. 

20 Johansson (1992), intervju. Bristen på reflexion i samband med förvärven av Bolinderföretagen rela
teras av honom till den gynnsamma utveckling som kännetecknade Sven Perssons företagande under 1950-
och 1960-talen. Ett mått av fartblindhet, "allt man tog i blev guld", parat med viljan att expandera 
genom hårt arbete, gjorde att svårigheterna inom de nya affärsområdena underskattades. 

21 Doro-Verken Mekaniska AB startades 1968 i Dorotea. Företaget tillverkade industri- och skogstran
sportvagnar och redan från starten uppvisade det lönsamhetsproblem. Kommunens industriaktiebolag 
iklädde sig ett stort ägaransvar under det första verksamhetsåret. Omsättningen låg runt 1 Mkr och 
antalet anställda varierade mellan sex till elva anställda fram till 1974. Bilaga till ansökan om 
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1966 1969/70 1974/75 1979/80 1985/86 1989/90 
6 18 20 40 18 0 
- 0,4 0,8 •3,2 LO -4,1 

20 37 58 94 54 0 

mellan Aktiv Maskin (fd Maskin och Motor AB) och Doroverken, vilket resulterade i 
att Aktiv Maskin blev återförsäljare för Dorover kens skogsmaskiner och att de finan
siellt skulle stödja utvecklingsarbetet. Den direkta anledningen till detta var att Aktiv 
Maskin 1974 hade förlorat generalagenturen för Hemeks skogsmaskiner till Volvo BM. 
Agenturen hade var it en lönsam affär för Aktiv Maskin och det var mycket tack vare 
den, som företaget hade genomgått en positiv utveckling efter 19 65.22 

Tab. 4.16. Omsättning (Mkr) och rörelseresultat efter avskrivningar, finansiella intäkter och kost
nader (Mkr) i 1968 års prisnivå, samt antalet anställda vid Aktiv Maskin AB. Valda år. 

Omsättning1 
Resultat 
Anställda 

1 Omsättningen deflaterad med PPI. 
Källa: Aktiv Maskins årsredovisningar 1966 och och Persson Invests årsredovisningar. 

Under andra delen av 1970-talet bröts den positiva utvecklingen och Aktiv Maskin 
böljade uppvisa förlustresultat.23 Till stor del kunde förlusterna hänföras till det 
ingångna fö rsäljnings- och serviceavtalet med Doroverken, vilket ledde fram till att 
Aktiv Maskin sade upp avtalet 1979.24 Avvecklingskostnaderna och en vikande snö
skoterförsäljning medförde dock at t också de första å ren under 1980-talet utvecklades 
till förlustår för företage t. 

I enligt med avtalet mellan Electrolux och Persson Invest 1980 upphörde legotillverk
ningen av snöskotrar vid Morgongåvafabriken 1982. Tillverkningen förlades istället till 
Jämtland Härjedalen Produktion AB (JHP), ett företag som ägdes av Samhällsföretag. 
En mindre del av produktionen överfördes också till Aktiv Doroverken 1985. Försälj
ningen av Aktivs snöskotrar ökade några år före mitten av 1980-talet, vilket bidrog till 
att företaget för första gången sedan mitten av 1970-talet uppvisade ett vinstresultat 
1983/84.25 Under 1986/87 föll dock lönsamheten på nytt och företagets skotrar hade 
allt svårare att hävda sig i konkurrensen med de ut ländska märkena, (diag. 4:15) Detta 
framgick bl a av resultatet för 1987/88, som visade en förlust på 8,2 Mkr och under det 
följande verksamhetsåret avvecklades Aktiv Maskin.26 

lokaliseringsstöd, 27 oktober 1975. (PIA) 

I ett informationsblad från Aktiv Maskin 1982 framgår det att företaget sålde 745 skogsmaskiner av 
märket Hemek 1965-1975. De andra två stora försäljningsområdena för företaget var snöfordon och 
entreprenadmaskiner.tFritidsprodukter och produkter för industriellt bruk ingick också , t ex Ariens 
trädgårdsmaskiner. Båtar, motorer och kompressorer och tryckluftsverktyq återfanns också i försälj -
säljningssortimentet, liksom egentillverkade produkter som släpvagnar, boggilyftar och ploglyftar. 

Aktiv Maskins årsredovisningar 1970/71- 1979/80. Under åren 1970-74 uppgick rörelseöverskottet i 
rörliga priser till ungefär 3,5 Mkr och underskottet 1975-1980 till närmare 10 Mkr. 

Aktiv Maskins årsredovisningar 1979/80. Aktiv Maskins fd VD Bob Persson framhåller att förlusterna 
inom skogsmaskinhandeln äventyrade företagets fortlevnad. Persson, B (1992), intervju. 

Aktiv Maskins årsredovisning 1983/84. Se även diag. 4:15. 

PI:s årsredovisning 1988/89. 
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Persson Invests förvärv 1976 av Doro-Verken Mekan AB var, som tidigare framgått, 
en följd av att Aktiv Maskin hade förlorat agenturen för Hemek:s skogsmaskiner. Aktiv 
Maskin AB upplevde sig därmed ha förlorat en lukrativ marknad och den försäljnings-
och serviceorganisation som företaget hade byggt upp stod utan skogsmaskiner. Doro-
Verken och Industriella Utvecklingscentrum (IUC) i Skellefteå arb etade samtidigt med 
att utveckla en lätt och smidig skötare (Aktiv Skotten) för skogsbrukets behov.27 

Skotten vare en medelstor sköta re, som enligt intressenterna fyllde ut en lucka i det 
svenska skogsmaskinprogrammet. Doro-Verkens ekonomiska ställning var dock för 
svag för att de på egen hand skulle kl ara kostnaderna, som var förenade med en serie
produktion av Aktiv Skotten. Doro-Verken och IUC sökte därför efter en finansiell 
samarbetspartner, medan Persson Invest letade efter en ersättare till Hemeks skogs
maskiner. Intress et var m a o stort hos båda parter att inleda ett samarb ete. 

I ett första skede avsåg Doro-Verkens ägare och Persson Invest att förän dra ägarför
hållandena så, att Persson Invests ägarandel skulle uppgå till 40 procent. Därmed skulle 
företagets ekonomiska ställning förbättras samtidigt som möjligheter skapades att del
finansiera 'skotteprojektet' genom lokalise ringsstöd.28 Handelsbanken vägrade dock att 
ge Doro-Verken ytterligare krediter, såvida in te Persson Invest borgade för företagets 
totala kreditåtaganden.29 Inför hotet att Doroverken skulle begäras i konkurs och att 
Aktiv Maskin återigen skulle stå utan sko gsmaskiner, förvä rvade koncernen företaget 
för det symboliska priset av en krona, och företaget namnändrades till Aktiv 
Doroverken AB.30 Persson Invest gjorde också bedömningen att nedgång i efterfrågan 
på skötare efter 1973 skulle vändas till en uppgång under 1976. 31 Investeringskost
naderna för en seriepro duktion av Aktiv Sko tten uppgick till 5,8 Mkr.32 Investeringar
na kunde dock genomföras utan störr e insatser av nytt ägar kapital, genom att Aktiv 
Doroverken AB beviljades 7 Mkr i lokaliseringsstöd, en statlig lånegaranti på 6 75 tkr 
och ett produktutvecklingslån på 2,7 Mkr från Norr landsfonden.33 

I köpeavtalet som Persson Invest undertecknade förband sig företaget att bedriva indu
striell verksamhet i Dorotea så långt verksamheten var ekonomiskt försva rbar. Åsele 
kommun å sin sida förband sig att 1) ansvara för betalningsskyldigheten för lånet från 

Bilaga till ansökan om lokaliseringsstöd, 27 oktober 1975. (PIA) En skötare har till uppgift att 
transportera timret från awerkninjsplatsen fram till uppsamlingsplatserna, medan skördaren är en 
skogsmaskin som utför alla avverkningsmoment. 

Ibid, Av bilaga 1.2 framgår att Persson Invest, via Aktiv Maskin AB, avsåg att förvärva 40 procent 
av aktiekapitalet. Resterande 60 procent delads mellan kommunens industribolag och Doroplantor AB. 
I slutet av 1974 inleddes det första formella samarbetet mellan Aktiv Maskin och Doro-Verken Mekan 
AB. Granberg (1979). 

Johansson (1992), intervju. 

Köpeavtal, 27 januari 1976. (PIA) Avtalsslutande parter Åsele kommun, AB Persson Invest, Doro-Verken 
Mekaniska AB och Dorotea Sockens Industribolag. 

Ansökan om lokaliseringsstöd, bilaga 2:3., 27 oktober 1975. (PIA) Se även diag. 4:13. 

Industridepartementet, 16 mars 1978. Dnr. 285. (PIA) 

Ibid. I beslutet framgår att lokaliseringsbidraget uppgick till 2,35 Mkr. 
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Norrlandsfonden, samt för tidigare upptagna lån på 650 tkr. 2) förlänga ränte- och 
amorteringsfriheten på sitt tidig are lån till företaget på 500 tkr t o m 1984, 3) försälja 
erforderlig industrimark, 4) återköpa den gamla industrifastigheten till beräknade netto
anskaffningskostnad, maximalt 2,5 Mkr. Kom munens utfästelser p 2-4 gällde så länge 
Aktiv Doroverken bedrev indust riell verksamhet.34 Persson Invest hade alltså köpt en 
skogsmaskinprototyp och blivit ensam ägare till företaget för en krona. Vidare hade de 
nya investeringskostnaderna för en utbyggnad och upprustning av verkstadslokalerna 
finansierats till 40 procent genom lokaliseringsbidrag och till 27 procent genom lokali
seringslån och de inledande produktutvecklingskostnaderna hade övertagits av Åsele 
Kommun. Koncernens förhoppning att efte rfrågan på skötare s kulle öka under 1976 
visade sig dock felaktig. Aktiv Doroverken kom att göra stora förluster under andra 
delen av 1970-talet, vilket krävde stora koncernbidrag från Persson Invest för att före
taget skulle överleva, (tab. 4:17) 

Den tekniska utvecklingen och den fortsatta rationaliseringen inom skogsbruket bidrog 
till att efterfr ågan på skötare låg kvar på en låg nivå också efter 1978. (diag. 4:13) 
Ungefär samtidigt böljade en ny typ av skogsmaskiner, så kallade skörd are, att serie-
tillverkas och alla avverkningsmoment, fällning, kvistning och kapning kunde nu utföras 
med en enda maskin.35 Den fortsatta mekaniseringen medförde vidare att kapitalkost
naderna ökade inom skogsbruket, vilket bidrog till skärpta krav på ett effektivare utnyt
tjande av maskinparken. Den tekniska utvecklinge n hade också förbättrat skötarna, 
bl a hade lastförmågan, smidigheten och livslängden ökat. Detta tillsammans med att 
skiftgång infördes för många maskinförare medverkade sannolikt till att efter frågan på 
skötare stabiliserades på en förhållandevis låg nivå, jämfört med tiden före mitten av 
1970-talet. Skogsmaskintillverkningen kännete cknades vidare av små tillverknings
kvantiteter, höga utvecklingskostnader och konjunkturkänsliga marknader. De höga 
utvecklingskostnaderna bidrog till att Doro verken avskrev pla nerna på att utveckla en 
egen skördare och företaget satsade istället på en fortsatt utveckling av sina skötare, 
bl a Skotten 747.36 

Tab. 4:17. Antalet anställda inom Akt iv-Do rove rken, resultat (Mkr) samt koncernbidrag (Mkr) mellan 
dotterbolaget och moderbolaget Persson Invest. 1968-års prisnivå. 

1975/76 1976/77 1976/77 1977/78 1978/79 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

Resultat1 -0,4 -1,0 -0.5 -0,6 -1.1 0,1 0,9 0,7 0 -0,1 

Koncern . + 1,1 + 0,6 • 0,8 + 1.7 • • • 1,0 -0,8 •0,2 -2,0 • 

bidrag 

Anställda 31 39 41 37 51 47 50 42 42 42 

'Resultat efter avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader. 
Anm: Resultat och koncernbidrag deflaterat med PPI. 
Källa: Aktiv Doro-Verkens årsredovisningar. 

34 Köpeavtal, 27 januari 1976. (PIA) 

35 Nordansjö (1988), s. 34f. Enligt Nordansjö introducerades den första kompletta skördaren, ÖSA 710, 
1973. Se även Embertsén (1992), s. 51. 

36 Persson, B (1994), intervju. 
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Diag, 4:13. Antalet sålda skötare och skördare i Sverige 1965-1990. 

i Skördare 

66 68 70 72 74 76 78 BO 82 84 86 88 90 

Källa: Valmet Logging. Umeå 1992. 

Den svaga efterfrågan på skogsmaskiner och den hårdnande konkurrensen bidrog till 
en omfattande omstrukturering av svensk skogsmaskinindustri.37 Valmetkoncernen 
köpte traktor- och skogsmaskintillverkningen av Volvo BM 1980. Ett annat finländskt 
företag, Rauma Repola, hade 1979 förvärvat halva aktieposten i ÖS A Fabriks AB och 
några år senare förvärvades resterande del. Rauma Repola stärkte ytterligare sin 
ställning på den svenska marknaden 1984 genom köpet av Kockums Industrier ABs 
skogsmaskinrörelse, som sammanfördes med ÖSA. 

Omstruktureringen av den svenska skogsmaskintillverkningen underlättade för Persson 
Invest att successivt avveckla sitt engagemang i Aktiv Doro-Verken . Genom att Volvo 
BM avvecklade sitt skogsmaskinprogram öppnades möjligheter för Aktiv Doroverken 
att ingå ett återförsäljar- och serviceavtal med Svenska Lantmännen 1980.38 Lantmän
nen saknade en skötar e i samma storleksklass som Skotten 747, vilket även Kockums 
Industrier gjorde.39 Avtalet med Lantmännen hade tillförsäkrat Doroverken en 
produktion av ett 20-tal skogsmaskiner under andra halvåret 1981, vilket medförde att 
företaget kunde visa Kockums a tt det fanns ett kundunderlag för Skotten 747. Möjlig
heten för Kockums att erhålla ett heltäckande skogsmas kinprogram och indikationen 
på att det fanns en efterfrågan på 747:an var sannolikt de främsta motiven till att för e
taget vid årsskiftet 1991/82 köpte tillverkningsrätten till Aktiv Doro verkens skogs
maskiner.40 

37 

38 

39 

40 

Östberg (1990), s. 118 ff. 

Johansson (1992), intervju. Gunnar Johansson framhåller att han tillsammans med Aktiv Doroverkens 
VD Sören Granberg deltog i förhandlingarna med Lantmännen och senare i förhandlingarna med Kockums 
Industrier AB. Förhandlingarna utmynnade i att Kockums köpte tillverkningsrätten till Aktiv Doro
verkens skogsmaskiner. 

Ibid. 

Granberg (1984), s. 1. 
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Doroverken erhöll ensamrätt på att under tre år legotillverka Skotten 747. Avtalet 
stipulerade vidare att, " Om Kockums går i kon kurs eller upphör med tillverkningen av 
skogsmaskiner skall Aktiv ha rä tt att förvärva den del av Kockums skogsmaskinverk-
samhet som grundas på de genom detta avtal överförda rättigheterna och skyldig
heterna."41 Återförvärvsklausulen visade sig bli betydelsefull för Aktiv Doroverken nä r 
Rauma-Repola förvärvade Kockums skogsmaskintillverkning 1984. Köpet genomfördes 
utan att Doroverken und errättades och vid den förlikning som kom till stånd, överläts 
Kockumsavtalet och legotillverkningsrätten på Rauma-Repola, mot en ersättning på 8 
Mkr och en ekonomisk garanti för för beställning av 45 skogsmaskiner under 1985 
samt för 10 000 arbetstimmar under 1986.42 

Kockumsperioden under fö rsta delen av 1980-talet var den enda lönsamma perioden 
i Aktiv Doroverkens historia, (tab. 4:17) Ansträngningarna att utveckla alternativa 
produkter till skogsmaskine rna intensifierades efter Kocku msavtalet 1982.43 Företaget 
arbetade intensivt för att knyta produktionen av Aktiv Maskins sk otrar till Doroverken 
och man arbetade också med att vidareut veckla en snövessla.44 Andra produktionsal
ternativ gällde gallrings-, jordbearbetnings- och torvupptagningsmaskiner. Vidare 
undersöktes möjligheterna att legotillverka reservdelar och sälja legotjänster, t ex robot-
svetsning och laserbearbetning. Utvecklingsarbetet erhöll ett omfattande samhällsstöd 
och en del av stödet utformades som "tota lkvalitetsprojekt", för att höja den allmänn a 
kompetensnivån inom företaget. Andra dela r av stödet var mer specifikt inriktat o ch 
avsåg t ex lån för produktutveckling.45 Ledningen för Persson Invest såg emellertid 
inte någon framtida lönsamhet i dessa affärsidéer. För bokslutsåret 1985/86 visade 
Aktiv Doroverkens resultat återigen förlust och företagets framtid var m a o beroende 
av att produk tionen av Aktiv Maskins nya snöskoterm odell Caribo, som hade förlagts 
till Doroverken 1985, skulle utvecklas till en framgång. 

Efterfrågan på sko trar hade ökat s nabbt under 1970-talet och antalet årligen typ- och 
registreringsbesiktade skotrar ökade fyr fält mellan 1972 till 1980. Därefter halverades 
antalet fram till 1984, för att sedan mer än fördubblas fram till 1988. De svensktill
verkade skotrarnas marknadsandel minskade dock, från drygt 60 procent 1972, till nära 

41 

42 

43 

44 

45 

Köpeavtal mellan Kockums Industri AB och Aktiv Doroverken. s. 5. (PIA) Köpeskillingen uppgick till 
1,6 Mkr. Produktionen av Skotten 758 lades omgående ned i samband Kockums övertagande av tillverk
ningsrätten för skogsmaskinerna. 

Granberg (1984). Addetta PM framgår vidare att ett norrländskt konsortium, AC-Forest, där bl a Doro
verken, Cranab ochÅLÖ-naskiner ingick, försökte att förhindra en försäljning av Kockums skogsmaskin
tillverkning till ÖSA. Kockums såldes dock 1984 utan att AC-Forest fick möjlighet att lägga något#bud 
på företaget, och utan att Aktiv Doroverken underrättades. När avtalet löpte ut 1986 lade ÖSA omgående 
ned produktionen av Doroverkens skogsmaskiner. 

Ibid. 

Aktiv Maskin valde att förlägga huvuddelen av snöskotertillverkningen till Samhallföretaget, Jämtland-
Härjedalen Produktion (JPH). Endast prototyptillverkning^och mindre skoterbeställningar förlades till 
Doroverken, vilket fick företagets VD att konstatera: "Då JHP /.../ inte har samma företagsekonomiska 
krav som oss kommer dom alltid, i kronor och ören, att kunna lämna ett lägre pris om dom vill ha en 
speciell tillverkning." Granberg (1984), s. 6f. 

Ibid. Utvecklingsarbetet erhöll stöd från Norrlandsfonden, Utvecklingsfonden, Statens Industriverk, 
Industriellt Utvecklingscentrum i Östersund, Länsarbetsnämden m fl. 
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25 procent 1980, för att i böljan av 1990-talet helt ha utkonkurrerats från marknaden. 

Under andra delen av 1980-talet genomförde Persson Invest en utredning över skoter
tillverkningens framtida lönsamhet. Resultatet var nedslående och även det mest opti
mistiska framtidsscenariot visade på ett negativ t resultat.46 Utredningen bidrog till det 
beslutsunderlag som låg till grund för Persson Invest beslut att sälja Aktiv Doroverken 
1986 och nedläggningen av Aktiv Maskin 1989. 

Diag. 4:14. Antalet typ- och registreringsbesik- Diag.4:15. Ändelen (I) besiktade skotrar av 
tade skotrar i Sverige 1972-1991. svenskt fabrikat och lärket Aktiv 1972-1991. 
12900 

10000 

! Svensktillve rkade: 
7900 

5000 

i Aktivtillverkade 
2500 

Anm: Märket Aktiv i diag. 4:15 omfattar skotrar som tillverkades och salufördes av Aktiv Maskin. 
Källa: Trafiksäkerhetsverkets lodellkodsstatistik 1992. 

De svenska skotertillverkarna hade inriktat sin produktion på bruksmaskiner, dvs. tyngre 
och motorstarka skotrar, som framför allt var konstruerade för skogsböndernas och 
andra gruppers yrkesmässiga behov av en arbetsskoter. De japanska och även de ameri
kanska tillverkarna hade däremot inriktat prod uktionen på lätta, snabba och smidiga 
skotrar, som snabbt blev populära bland den växan de gruppen fritidsskoteråkare. Den 
snabba teknisk utveckling medförde att dessa skotrar blev allt starkare, vilket ytterligare 
ökade deras attraktionskraft och minskade de svenska arbetsskotrarnas marknadsandel. 

Kvantiteterna för de svensktillverkade skotrarna var sm å i förhål lade till japanska och 
amerikanska, vilket medförde att utvecklingskostnaderna per enhet var högre än för 
konkurrenterna. Detta försvå rade de svenska tillver karnas möjligheter att slå sig in på 
den expanderande fritidsskotermarknaden, som krävde ständiga årsmodellsförändringar 
och allt mer tekniskt avancerade skotrar. När de utländska skotertillverkarna i mitten 
av 1980-talet också började producera skotrar med backfunktion och breda och längre 
band, och därmed på allvar tog upp konkurrensen om den yrkesmässiga skotertrafiken, 
blev de svenska tillverkarnas ställning ohållbar.47 När möjligheten öppnades för P ers-

Persson, B (1992), intervju. Utredningen 1985/86 visade att en fortsatt tillverkning av skotrar vid 
Aktiv Doroverken saknade förutsättningar att bli lönsam oavsett om den förlades till Aktiv Maskin i 
Östersund, Aktiv Doroverken eller förlades till Samhalläjda JPH. Bob Persson framhåller att han vid 
ett studiebesök i Japan och USA konstaterade att produktionskvantiteterna och produktiviteten vid 
de utländska företagen utgjorde ett allvarligt hot mot den svenska skotertillverkningen. En jäm
förelse mellan Aktivs och Yamahas skotertillverkning visade att Aktivs totalvolymen varierade mellan 
två och femtusen skotrar per år, jämfört med 25 000 till 40 000 Yamahaskotrar. Aktiv slutmonterade 
ungefär 25 skotrar per dag jämfört med ungefär 200 vid Yamahas anläggning. 

Persson, B (1992), intervju. 
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son Invest att 1986 avyttra Aktiv Doroverken till Industrimiljö Mikael Ericsson AB, 
utgjorde det slutpunkten på Persson Invests maskintillverkning i egen regi. 48 När Aktiv 
Maskin lades ned 1989 avslutades en verksamhet, som 10 år tidigare hade omfattat tre 
företag med nära 120 Mkr i omsättning och 500 anställda.49 

Aktivföretagens andel av Persson Invests omsättning och sysselsättning hade successivt 
minskat efter förvärvet av Bolinderföretagen 1969.50 (diag. 4:16) Övertagandet av 
Doroverken Mekan AB hade föregåtts av några goda vinstår för Aktivföretagen, vilket 
till största delen förklarades av försäljningsframgångarna för Hemeks skogsmaskiner 
och av en ökad försäljning av skördetröskor. (diag. 4:17) Engagemanget i Aktiv D oro
verken medförde dock en kraftig resultatförsämring för Aktivföretagen och det var först 
efter försäljningen av Aktiv Fischer 1979/80 och Kockumsavtalet 1981/82, som Aktiv
företagen återigen under någr a år kunde uppvisa ett vinstresultat, innan de uteblivna 
försäljningsframgångarna för Aktivs snöskotrarna ånyo vände resultatet till en förlust 
under andra delen av 1980-talet. 

Diag. 4:16. Aktivföretagens andel av Persson Invests Diag. 4:17. Aktivföretagens (tkr) resultat under 
omsättning och antal anställda 1968/69-1987/88. perioden 1968/69-1987/88 1968-års prisnivå. 
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Anm: Resultatet i diag. 4:17 är deflaterat med produktionsprisindex. 
Källa: Persson Invest. 

Lågkonjunkturen efter 1973 och en allt hårdare konkurrens på marknaden ökade kraven 
på rationa liseringar inom svensk industri. Ett uttry ck för detta var att antale t arbets
ställen och sysselsatta inom tillverkningsindustrin minskade med nära 32 respektive 15 
procent under perioden 1970 till 1985.51 Ett annat tecken var den ökade förvärvs
frekvensen inom svenskt näringsliv, som bl a fö rklarades av att företagen strävade efter 

48 SIND. Beslut 954/89, Dnr. 42401-7773/89. Lokaliseringsstöden överfördes till de nya ägarna och efter 
ytterligare ett ägarbyte 1989 avvecklades företaget 1990. 

49 PI:s årsredovisning 1978/79. Företagen som avses var Aktiv Fischer i Morgongåva, Aktiv Doroverken i 
Dorotea och Aktiv Maskin i Östersund. 

50 Med Aktivföretagen avses Aktiv Fischer i Morgongåva, Aktiv Doroverken i Dorotea och Aktiv Maskin i 
Östersund. 

51 Svensk Industri (1992), s. 334. I absoluta tal minskade antalet arbetsställen från närmare 13 400 
till 9 100 och antalet industrisysselsatta från 908 000 till 769 000. 
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att öka sin effektivitet och stärka sin marknadsposition.52 Under första delen av 1970-
talet steg antalet för etagsförvärv från drygt 300 per år 1970 till närmare 800 1975, för 
att sedan ligga runt 600 fram till 1980.53 Under 1980-talets första år ökade ånyo 
förvärvsantalet och en topp nåddes 1983 med drygt 1 000 förvärv. Antalet före
tagsförvärv inom maskinindustrin var det näst högsta inom tillverknin gsindustrin.54 

Inom Aktivföretagens verksamhetsområden hade många små och medelstora företag 
slagits ut eller köpts upp av storföretag som Electrolux, Valmet, Kockums och Volvo. 
Inom samtliga tre pro duktionsområden, skörd etröskor, snöskotrar och skogsmaskiner, 
kom utländska företag att bli dominerande och tillverkningen av skördetröskor och 
snöskotrar upphörde helt i Sverige under de sista åren på 1980 -talet.55 Höga utveck
lingskostnader och små tillverkningsvolymer var två viktiga faktorer, som bidrog till 
Aktivföretagens lönsamhetsproblem. De små volymerna var bl a ett resultat av att före
tagen inte förmådde att eta blera s ig på eller öka sin försäljning på exportmarknaden. 
När efterfrågan miskade eller förändrades på hemmamarknaden förmådde inte företagen 
anpassa s ig till de nya förutsättningarna, t ex genom att öka sin export. De små till
verkningsvolymerna medförde också höga utvecklingskostnader per enhet, vilket skapa
de ekonomiska svårigheter att följa med i den tekniska utvecklingen oc h att anpassa 
produkten till en föränderlig marknad. 

Förvärven av de Bolinderska företagen och Doroverken Mekan AB var inte internt 
initierade affärsprojekt. Båda företagen var på ekonomiskt obestånd vid förvärvs
tillfällena och den första kontakten togs av företrädare för de uppköpta företagen.56 

Industriellt skedde inte någon innovationsverksamhet, som innebar någon större f ör
nyelse av produktionen vid de förvärvade företagen, utan tillverkningen bedrevs utifrån 
samma grundkoncept som tidigare. 

Försäljningen av And Fischer till Electrolux och försäljningen av tillverkningsrätten till 
Aktiv Doroverkens skogsmaskiner till Kockums öppnade möjligheter för Persson Invest 
att dra sig ur dessa verksamheter, som i den form de bedrevs hade små möjlighete r att 
överleva på längre sikt. Avtalen med Electorlu x och Kockums samt förlikningen med 

52 Ibid, s. 82. 

53 SOU 1990:1, s. 15ff. 

54 Ibid, s. 20. Under perioden 1970 • 1988 genomfördes 777 företagsförvärv inom maskinindustrin och 799 
inom metallvaruindustrin. Genomsnittet för samtliga industrigrenar uppgick till 403, exklusive gruv
industrin. 

55 Fasth (1992), intervju. Skördetrösktillverkningen såldes 1984 till det finska företaget Rosenlew. 
Tillverkningen vid Morgongåvafabriken övertogs efter några år av de anställda för att slutligen 
avvecklas under andra delen av 1980-talet. Efter 1987 återfinns inga uppgifter i SOS Industri om 
produktionen av skördetröskor i Sverige. 

56 Bolinderföretagens styrelseordförande Gunnar Ahlzén tog den första kontakten med Sven Persson vid 
förvärvet av And Fischer. Albert Andersson, en tidigare anställd vid Doroverken som därefter arbetade 
vid Industriellt Utvecklingscentrum i Skellefteå med att utveckla Aktiv Doroverkens skogsmaskiner, 
intresserade Sven Persson för dessa, som ett alternativ till den förlorade Hemekagenturen. Intervju med 
Aktiv Doroverkens f d VD Sören Granberg 19 november 1992. 
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Rauma Repola gav koncernen 7,5 Mkr i intäkter.57 Mellan bokslutsåren 1 968/69 och 
1989/90 var motsvarande vinst för Aktivföretagen 4,9 Mkr. Exklusive avvecklingskost
naderna för Aktiv Maskin ökade vinsten till 10 Mkr. Mot bakg rund av kostna derna för 
Aktiv Maskins avveckling och med beakta nde av Aktivföretagens totala vinst fram
träder försäljnings- och förlikningsavtalen som de ekonomiskt sett mest lyckosamma 
inslagen i Aktivföretagens historia. 

Förvärvet av Aktivföretagen på minner vidare om Persson Invests nära band till Volv o. 
Vid de två förvärven var Volvo BM:s agerande återigen av cen tral betydelse för Sven 
Perssons företagande, liksom det hade varit alltsedan Bilbolaget i Östersund bildades 
1932. Aktiv Fischers legotillverkningsavtal med Volvo BM hade framhåll its som en 
förutsättning för förvärvet av Bolinderföretagen 1 969, och Volvo BM:s övertagande 
Hemekagenturen tvingade Persson Invest att söka efter en ersättare för Hemeks skogs
maskiner, vilket ledde fram till förvärvet av Aktiv Doroverken. 

Det regionalpolitiska stödet, kommunala åtaganden och andra offentliga insatser var av 
stor vikt för Persson Invests beslut att överta Doroverken 1976. Samhällsstödet bidrog 
därmed till att ett 40-tal personer erbjöds arbete i Dorotea under en 15-årsperiod. 
Företagets betydelse för sysselsättningen i kommunen framträder tydligt när man beak
tar, att ett motsvaran de tillskott per kom muninvånare i Stockholm skulle kräva 7 000 
nya arbetstillfällen. En annan sida av samhällsstödet var att det minskade Persson 
Invests risktagande och därmed bidrog till en företagsekonomisk felsatsning, som när 
Aktiv Doroverken avvecklades 1986 hade kostat koncer nen miljontals kron or. 

TILL-Bryggerierna; ytterligare en erfarenhet 

Sedan början av 1900-talet har brygger inäringen kännetecknats av en ständigt fort
gående koncentrationsprocess i Sverige. Vid seklets början var antale t skattepliktiga 
och skattefria bryggerier närmare 1 100 och 1940 hade antalet minskat till 694.1 

Bryggeriföretagen blev allt större och ägarförhållandena förändrades så att antalet 
fristående företag minskade och antalet koncerner ökade.2 Vissa lokala bryggeriföretag 
kom genom uppköp och sammanslagningar att anta rollen som regionala furnissörer. 
Under perioden 1952-1968 minskade antalet företag inom malt- och läskedrycksindu
strin från 89 till 39.3 

Fusionen mellan AB Stockholmsbryggerier och Pripp & Lyckholm 1963 skapade ett 
stormaktsblock inom svensk bryggerinäring. Det nybildade Pripp-Bryggerierna AB var 
rikstäckande och med en marknadsandel på över 60 procen t fick företaget en domine

Vinsten deflaterad med PPI och beräknad i 1968 års prisnivå. 

Hamberg (1985), s. 222. 

Ibid, s. 251. Koncernbryggeriernas andel av antalet ölbryggerier ökade från 46 procent (66 st) 
1934/35 till 61 procent (52 st) 1959. Under sanna tidsperiod minskade det totala antalet ölbryg
gerier ned 42 procent (58 st). 

Pris och Kartellfrågor (1978), nr. 7/8, s. 6. (PFK) 
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rande ställning på marknaden.4 Ett av de främsta motiven till fusionen var de stor
driftsfördelar den skapade, vilka ansågs nödvä ndiga för at t mobilisera det kapita l som 
krävdes för att skapa ett bärkraftigt rikstäckande bryggeriföretag med internationell 
konkurrenskraft.5 

Rikstäckande bryggeriföretag och den rationaliseringsstrategi som kom att känneteckna 
Pripps var en ny företeelse inom branschen. Före 1963 hade näringen kännetecknats av 
en 'yttre rationalisering', dvs antalet företag minskade inom branschen medan tillverk
ningsenheternas storlek och antalet sysselsatta inom de kvarvarande företagen ökade. 
Pripps nya rationaliseringsstrategi kännetecknades av en satsning på kapitalintensiva 
storbryggerier och på en effektivisering av företagets beställnings- och distributionsled. 
Bl a byggdes depåsystemet ut och förbeställningar för leveranser infördes.6 Strategin 
kombinerades med kraftfulla mark nadsföringsinsatser, licenstillverkningsavtal och en 
utökad distribution av utl ändska märkesvaror.7 Den inre rationa liseringen inom Pripps 
minskade under åren 1963 till 1977 antalet tillverkningsenheter inom företaget från 35 
till II.8 

I Norrland fortsatte den yttre ratio naliseringsstrategin att vara domineran de fram till 
början på 1970-talet. Ett norrländskt konsortium bestående av fyra bryggeriföretag, 
däribland Östersunds Bryggeri AB, förvärvade 1961 bryggerierna i Umeå och Skellef
teå, vilka namnändrades till Norrlands Bryggerier AB.9 Vidare köpte Kooperativa 
Förbundet 1966 Sollefteå Bryggeri AB och införlivade det i AB Wårby Bryggerier. 
Även Pripps utvidgade sin verksamhet i Norrland under första delen av 1970-talet 
genom att komplettera sin depå- och ombudsverksamhet med egna produktionsanlägg
ningar i Gällivare och Sundsvall/Härnösand.10 

Riksdagens beslut 1965 att til låta försäljning av det nya s k mellanölet via daglig varu
handeln, ledde till en kraftigt ökad efter frågan på lagrade maltd rycker.11 Mellanölets 
snabba erövring av den svenska maltd rycksmarknaden minskade också den utländska 

4 Hamberg (1985), s. 252. 

5 Ibid. 

6 Ibid, s. 253. Under första delen av 1970-talet uppförde Pripps tre storbryggerier i Stockholl, Malmö 
(utbyggnad) och Göteborg. Invigningen av bryggeriet i Göteborg 1976 avslutade satsningen på storbryg-
bryggerier. Några år tidigare hade Pripps pa samma tomt uppfört en ny Coca-Colafabrik. 

7 PKF (1978), nr. 7/8 s. 8. Pripps sortiment omfattade ett antal utländska märkesvaror bl a Carlsberg, 
Tuborj, olika Coca-Colarrodukter och Schweppes. De utländska märkesvarorna svarade för ungefär 16 % 
av Pripps försäljning 1977 och marknadsandelen för utländskt öl var nära 66 %, 

8 Hamberg (1985), s. 252ff. 

9 "Historik över koncernen Norrlandsbryggerier", 28 maj 1974. (PIA) 

10 Hamberg (1985), s. 253f. Pripps förvärvade Topp-Bryggerier i Gällivare 1972 och Hernö-Sundsvalls 
Bryggeri AB 1973/74. 

11 Proposition 1965:94. Av propositionen framgår att en ny skatteklass infördes för maltdrycker med en 
alkoholhalt av högst 3,6 viktprocent, s.k. mellanöl klass HB. Riksdagsbeslut fattades 21 maj 1965. 
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konkurrensen, eftersom alkoholhalten 3,6 viktprocent inte hade någon motsvarighet 
utomlands och utländskt mellanöl följaktligen inte kunde impor teras.12 Konsumtionen 
av lagrade maltdrycker ökade från 281 miljoner lite r 1965 till 441 1970, för att sedan 
fortsätta att öka till 480 1975.13 Bryggeriföretagen byggde därför ut sin produktions
kapacitet och produktionen av maltdycker ökade med ungefär 55 procent fram till 1975. 
(diag. 4:18) Omsättningen steg och lönsamheten inom bransc hen förbättrades, vilket 
bl a underlättade för Pripps att finansiera satsningarna på storbryggerierna i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. Framtidsoptimismen lockade också de mindre bryggeriföretagen 
till nyinvesteringar och kapacitetsutbyggnader, men till skillnad från Pripps gjordes 
många investeringar utan att inordnas i någon övergripande plan utifrån bransche ns 
nationella utveckling.14 

Den snabba produktionsökningen avtog i slutet av 1960-talet och några år in på 1970-
talet minskade läskedrycksproduktionen. Med mellanölsför budet 1977 följde också en 
kraftig minskning av maltdrycksproduktionen fram till mitten av 1980-talet.15 

Konkurrensen ökade och därmed även kraven på rationaliseringar. Rationaliseringarna 
resulterade bl a i en kraftigt minskning av antalet arbetsställen och anställda under 
1970-talet. (tab:4:18) 
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12 Hamberg (1985), s. 253. 

13 Ibid, s. 157. Efter mellanölsförbudet 1977 minskade maltdryckskonsumtionen till 411 milj liter 1978. 
Av SOU 1991:28, s. 80., framgår att maltdryckskonsumtionen därefter årligen minskade till 373 milj 
liter 1984, för att sedan öka till 497 milj. liter 1989. 

14 Ibid, s. 253. 

15 Av SOU 1991:28, s. 80., framgår att maltdryckskonsumtionen efter mellanölsförbudet 1977 årligen min
skade från 441 till 373 miljoner liter 1978-1984. Därefter steg den till 497 miljoner liter 1989. 

4:18. Produktionen av malt- och lemonaddrycker (1 000 liter) 1965-1989. 
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Tab. 4:18. Antalet företag inom malt- och läskedrycksindustrin samt antalet arbetsställen och 
sysselsatta. Valda år. 

1952 1968 1978 1984 1990 

Företag/koncerner 89 38 12 9 6 
Arbetsställen 273 187 58 27 26 
Sysselsatta 7 867 7 066 4 071 3 212 3 866 

Källa: Hamberg (1985), s. 258., Pris och Kartellfrågor (1978) s. 6., SOU 1991:28, s. 80. och 
SOS Industri. 

Rationaliseringen inom Pripps skapade en produktions-, distributions- och försälj
ningsorganisation, som var överlägsen konkurrenternas.16 De distributionsmässiga 
fördelarna berodde bl a på att företaget hade en hög marknadstäckning i storstads
områdena och en väl utbyggd marknadsorganisation. Tillsammans med den överlägsna 
produktiviteten gav det Pripps en prisledande roll, som användes till att pressa mark
nadspriserna.17 Företaget genomförde också en aggressiv markn adsföring kombinerad 
med kvantitetsrabatter. Konkurrensen från Pripps pressade lönsamheten för flertalet av 
de privatägda bryggeriföretagen, och utslagningen av företag drabbade nu också de 
tidigare regionala furniss örerna.18 

Staten övertog aktiemajoriteten i AB Pripps Bryggerier 1974 och fick därmed ett 
avgörande inflytande över bryggerinäringens utveckling.19 Avtalet mellan PRIBO och 
staten stadgade: "P ripps skall drivas på ett rati onellt och företagsekonomiskt sunt sätt 
som möjliggör en rimlig utdelning till aktieägarna."20 Därmed kunde Pripps fort sätta 
med sin prispress och aggressiva marknadsföring. Bryggeriföretagens utsatta läge 
förvärrades när skattesatsen för mellanölet avskaffades, vilket innebar att mellanölet 

16 PKF (1978) nr. 7/8, s. 23ff. Av Statens Pris- och Kartellnämnds undersökning för åren 1976-1977 
framgår att Pripps hade en lägre tappningskapacitet än de övriga bryggerierna sammanlagt. Däremot 
var Pripps utleveranser av malt- och läskedrycker i förhållande till tappningskapaciteten närmare 
50 procent högre. Vidare var arbetsproduktiviteten drygt 50 procent större än hos konkurrenterna. 
Vinsten efter avskrivningar och finansiella intäkter i procent av nettoomsättninqen för de två åren 
uppgick till 8,4 respektive 10,9 procent för Pripps jämfört med 0,3 respektive -2,2 procent för de 
övriga bryggerier. 

17 Dsl 1978:34, s. 9. 

18 PKF (1978), nr. 7/8, s. 28. Se även Livsnedelsarbetarförbundets tidning Mål och Medel (1977), 
nr. 18, s. 18. 

19 Hamberg (1985) s. 207 och s. 217. Hamberg framhåller att frågan om det privata vinstintresset i 
brännvinshandeln och det allmännas inflytande över den ständigt har återkommit i den politiska 
debatten sedan 1855, "då brännvinshandeln skildes från annan handel och lades under tillstånds-
tvång." Vidare påpekar han att kraven på att monopolisera ochtförstatliga branschen väcktes av 
nykterhetsintressena i 1934 års maltdryckskommitté och att frågan därefter var ett permanent in
slag i den alkoholpolitiska debatten fram till 1974. Frågan avgjordes då genom statens förvärv av 
aktiemajoriten i AB Pripp-Bryggerier. 

20 Bringmark (1978), s. 14. Av Hamberg (1985), s. 217 framgår att Pripps Bryggerierna AB omstruktu
rerades 1972 och delades upp i förvaltningsbolaget PRIBO AB (Priçpbolagen) och det helägda dotter
bolaget och tillika tillverknings- och försäljningsbolaget AB Pripps Bryggerier. Avtalet mellan 
PRIBO och staten 1974 gav staten 60 procent av aktierna i Pripps. Andelen utökades till 75 1 1979. 
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klassades som starköl och därmed i praktiken avskaffades.21 Statens förvärv av 
aktiemajoriteten i Pripps och mellanölsförbudet 1977 kom av många privata företrädare 
inom branschen att betraktas som ett svek mot nä ringen. Protesterna mot Pripp s tilltog 
i styrka och från fackligt håll framfördes åsikten att: "Det råd er idag ett fullständigt 
horribelt förhållande i bryggeribranschen. En statlig koncern med ca. 73% av 
marknaden är i full färd med att d räpa alla övriga småbr yggerier inom och utom den 
egna koncernen".22 

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) hade redan 1 974 givit Statens Pris- och Kartell-
nämd (SPK) i uppdrag att fortlöpande samla in uppgifter om Pripps samarbete med 
andra företag. Den allt intensivare kritiken mot Pripps agerande och resultatet av SPK:s 
faktainsamling föranledde NO att 1 977 ge SPK i uppdrag att under söka, 

"huruvida Pripps utnyttjat sin dominerande marknadsställning till att söka ytterligare monopolisera 
marknaden för bryggeriprodukter genom att tillämpa en pris-, rabatt- och prestationskonkurrens i 
avsikt att försvåra eller eliminera konkurrensen från and ra köpare." 23 

Pripps hade genom förvärvet av Bryggeri AB Falken och AB Sandwalls Bryggerier 
1977 ytterligare stärkt sin marknadsställning. Deras marknadsandel efter förvärvet 
uppgick till nära 75 procent och mycket talar för att köpet skedde efter påtryck ningar 
från staten24 På frågan om inte Pripps f örvärv ytte rligare ökade koncentrationen inom 
branschen och därmed stred mot regeringens politik, gav dåvarande budgetminister 
Ingmar Mundebo följande sva r: "Kvar stod då n edläggning eller Pripps. Och vi kunde 
ju inte förbjuda Pripp s att köpa eftersom alternativet var nedläggning. / / vi hade 
ställt 500 utan jobb."25 

Regeringen tillsatte en bryggeriutredning för att bedöma näringens framtida utveck
lingsmöjligheter. I utredningsdirektiven framhölls att utredarna skulle beakta om 
branschstrukturen överensstämde "med samhällets intresse av en rationellt fungerande 
produktionsapparat och en balanserad sysselsättningsutveckling" samt att konkurrensen 
inte ytterliga re fick begränsas.26 

Bryggeriutredningen och SPK:s utredning om konkurrensförhållandena inom närin gen 
utgjorde grunden för regeringens proposition 1978/79:32. Den förordade aktiva statliga 
insatser för att skapa bryggeriföretag med långsiktiga överlevnadsmöjligheter och 

Proposition 1976/77:108. 

22 "Gör bryggeribranschen arbetarstyrd" (1978), 7. 

23 SPK., Dnr. 1977/120. NO:s uppdrag till SPK att undersöka konkurrensförhållandena inom bryggeri
branschen. (PIA) 

24 Bringmark (1977), s. 3f. I Bringmarks artikel framhåller fackklubbens ordförande vid Sandwalls Bryg
gerier att: "Det var staten som anmodade dom /Pripps/ att qöra affären." Denna uppfattning delas av 
Pripps f d marknadschef Wilhelm Halmqvist. Malmgvist (1991), intervju. 

25 Ibid, s. 3. 

26 Dsl 1978:34, s. 9. 
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insatser som beaktade regionala och sysselsättningspolitiska intressen.27 För att f ull
följa riksdagsbeslutet bildades det statligt helägda Brygginvest AB, som övertog statens 
andel i AB Pripps Bryggerier.28 Det statliga bolaget presenterade ett flertal åtgärds
alternativ. Det visade sig dock att de saknade förutsättningar för att skapa ett från staten 
och Pripps fristående konkurrenskraftigt bryggeriblock.29 Istället presenterades en 
handlingsplan, som förordade att Brygginvest skulle omvandlas till moderbolag för 
Pripps.30 Dess uppgift var att, "inom ramen för en sammanhållen produktions- och 
distributionsstruktur /.../ verka för en intern konkurrens i marknadsledet genom att 
försäljning och marknadsföring uppdelas i två eller tre fristående konkurrerande 
bolag".31 

Efter det att regering och riksdag godkänt Brygginvests handlingsplan sålde Pripps sitt 
dotterbolag, Bryggeri AB Falken, till Brygginvest, som därefter bildade det rikstäckande 
distributions- och marknadsföringsbolaget Falcon AB.32 Brygginvest hade tidigare 
också deltagit som samordnare i sammanslagningen 1978 av Grängesbergs Bryggerier 
AB och AB Risingsbo Ångbryggeri. Samgåendet blev inledningen till Spendrups Bryg
geri AB:s framväxt till ett rikstäckande bryggeriföretag. Under perioden 1978 till 1985 
ökade Spendrups markn adsandel från 4 till 11 procent.33 Framgångarna var bl a ett 
resultat av en aggressiv marknadsföring där företaget lanserades som "det privata 
alternativet till Pripps".34 Vidare hade för etaget nått stora för säljningsframgångar med 
sitt licenstillverkade prem iumöl Löwenbräu, och introduktionen av företaget på aktie
börsens OTC-lista 1983 gav företaget ett kra ftigt kapitalt illskott. 

Efter omstruktureringen av den svenska bryggerinäringen återstod i mitten av 1980-
talet fem större bryggeriföretag35 Pripps marknadsandel hade minskat från nära 75 
procent 1978, till 50 procent 1985. Marknadsandelarna för Falcon, Wårby och Spend
rups låg på ungefär 10 procent och tillsammans med Pripps hade dessa företag en 
rikstäckande distribution. TILL-Bryggerier AB var det femte företaget och deras mark

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Handlingsprogram för Brygginvest AB, 19 augusti 1981. (PIA) 

Ibid. 

Ibid. I ett av Brygginvests alternativ utgjorde TILL-Bryggerierna, Wårby och Falken stommen i ett 
nytt bryggeriblock. 

Hamberg (1985), s. 257. 

Ibid. 

Ibid, s. 258. Falcon ägdes 1985 till 55 % av ünileverägda Novia Livsmedelsindustrier AB och tili 
45 % av Falken, som även var Falcons produktionsbolag. Av SOU:1991:28, del 1, s. 217 framqår att 
Falken ägdes till 90, H av Brygginvest (senare Gambrinus 1985 och Procordia 1986) och till 9,9 % 
av Svenska Unilever Förvaltnings AB. Falcons ägarbild förändrades 1989 genom köpet av TILL. Âgar-
bilden efter köpet var följande; Svenska Unilever 51 %, Falken 40 % och Persson Invest 9 %. 

Grängesbergs Bryggerier AB namnändrades till Spendrups Bryggeri AB vid börsintroduktionen 1983. 

SOU 1991:28, del 1, s. 84. 

Ibid, s. 79f. 
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nadsandel var 5 procent. Till skillnad från de övriga företagen var m arknadsområdet i 
huvudsak begränsat till Nonland. 

Malt- och läskedrycksproduktionen ökade med drygt 50 procent mellan 1984 och 1989. 
(diag. 4:18) Den kraftiga ökningen förklaras bl a av a tt öppettiderna inom dagligvaru
handeln utökades, och att förbudet mot försäljning av folköl på kvällar och helger tog s 
bort, liksom av att produ ktsortimentet breddades med nya internationella varumär
ken.36 Den ökade efterfrågan på ma lt- och läskedrycker medförde att kampen mellan 
bryggeriföretagen om de nya kunderna blev hård. De fyra mindre bryggeriföretagen var 
tvingade att geografiskt och produktionsmässigt stärka sin ställning, för att på sikt 
utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till Pripps. Vidare hade Wårbybryggerierna 1985 
blivit ett självständigt dotterbolag inom KF Konsumtionsindustrier AB 1985. Detta 
medförde att Wårb ys avtal med KF om att tillverk a malt- och läskedrycker på k om
mission avvecklades, vilket öppnade möjligheter för Wårb y att nå nya kundgrupper 
inom den privata dagligvaruhandeln, samtidigt som KF:s butiker kunde upphandla 
bryggeriprodukter från andra leverantörer.37 Wårbybryggerierna misslyckades dock i 
sina försök att re krytera nya kundgrupper, medan KF-butikerna ökade sina inköp från 
andra bryggerier. Därmed förlorade Wårby marknadsandelar och ägarnas intresse av att 
driva företaget vidare minskad e. 

TILL-Bryggerierna förmådde inte heller att öka sina marknadsandelar efter 1985. Inom 
Persson Invest hade ledningen blivit allt mer övertygad om att bryggeriernas överlevnad 
krävde licenstillverkning av utlän dska märkesvaror och ett riks täckande distributions
nät.38 Avsaknaden av detta och Falcons låga representation på norrlandsmarknaden 
bidrog till att företagen slöt ett distributions- oc h legotillverkningsavtal 1986 .39 

Wårby och TILL hade m a o sämre förutsättningar än de övriga tre stora bryggeriföre
tagen att överleva på sikt. En försäljning av Wårb y till Falcon eller Spendrups skulle 
rubba jämvikten mellan de två före tagen, som båda hade drygt 10 procent av markna
den för malt- och läskedrycker. Från KF:s sida hade man dock beslutat sig för att s älja 
Wårby, och Spendrups och Falcon var båd a intresserade av att köpa företaget. Den 
uppkomna situationen bedömdes av Persson Invest, som ett gynnsamt tillfälle att bj uda 
ut TILL-Bryggerierna till försäljning.40 Resultatet blev att Spendrups förvärvade 
Wårby, och att Falcon köpte TILL, vilket skedde und er första halvåre t 1989. Därmed 
var Falcon och Spendrups jämnstora med en marknadsandel om vardera ca 20 procent. 
Omstruktureringen av svensk brygge rinäring under 1970- och 1980-talet hade resul

37 Ibid, s. 85. 

38 PI:s årsredovisning 1988/89, s. 4. 

39 TILL-Bryggeriernas akademimeddelande nr. 5, s. 2. (ua). (PIA) TILL-Bryggerierna fick därmed licens
tillverknings- och distributionsrättigheter till vissa av Falcons märkesvaror. 

40 Persson, B (1994), intervju. Avtalet med Falcon 1986 gav enligt Bob Persson, VD för TILL-Brygge-
rierna, företaget tillgång till ett rikstäckande distributionsnät för vissa produkter. Att utveckla 
samarbetet i riktning mot en sammanslagning mellan de två företagen stred dock, enligt Bob Persson, 
mot en av de grundläggande principerna inom koncernen; den att de rörelsedrivande bolagen skulle 
vara helägda. Vidare framkom att även Spendrups var intresserade av att köpa TILL-Bryggerierna. 
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terat i att Pripps, Spendrups och Falcon tillsammans hade en marknadsandel på närmare 
87 procent 1990. I övrigt bestod branschen av tolv mindre företag, musterier, juice-
och safttillverkare, som tillsammans hade en marknadsandel på 7,5 procent. De 
resterande 5,5 procenten utgjordes av import.41 

TILL-Bryggeriernas 15-åriga historia utspelade sig under den period då bryggeri
näringen var en av de branscher, som allra hårdast drabbades av rationaliseringen inom 
svensk tillverkningsindustri, (tab. 4:19) Persson Invests inträde i bryggeribranschen 
skedde också under den period när Pripps, genom en hård priskonkurrens och aggressiv 
marknadsföring, satsade h årt på at t öka sina m arknadsandelar på no rrlandsmarknaden. 

Tab. 4:19. Förädlingsvärde, arbetsställen, anställda och anställda per arbetsställe inom några 
valda industribranscher 1970-1985. Procentuella förändringar mellan åren. 

Förädlings
värde1 
1968-1984 

Arbets
ställen 
1970-1985 

Anställda 
1970-1985 

Anställda oer 
arbetsställe 
1970-1985 

Maltdrycksind. 186 - 81 - 42 208 
Läskedrycksind. 158 - 83 - 72 66 
Livsmedelsind. 62 -48 - 9 77 
Tillverkningsind. 106 - 31 -15 23 

1 Förädlingsvärdet är dividerat med antalet arbetade tiinar för arbetarpersonal. 
Källa: SOU 1987:44, LMU. Bilaga 4. 

Persson Invests engagemang inom brygg eribranschen inleddes med köpet av familje
företaget Östersunds Bryggerier AB 1974.42 Några år tidigar e hade Pripps förvärvat 
Top Bryggerier AB i Gällivare och 1973/74 köptes Hernö/Sundsvalls Bryggerier. 
Därmed hade Pripps ma rkerat sin ambition att stä rka sin ställning på norrlandsmark
naden. Den tredje aktören var KF-ägda Wårby Bryggeri, men eftersom Wårby uteslut
ande levererade sina produkter till KF:s butiker, framstod det inte s om någon riktig 
konkurrent. I Koppa rbergs och Gävleborgs lä n var också kampen om marknadsandel
arna hård mellan ett flertal bryggeriföretag, bl a Pripps, Nya Kopparbergs Bryggeri AB, 
Grängesbergs Bryggeri AB och Bockens Bryggerier AB. 

Östersunds Bryggerier AB bestod vid förvärvsti llfället av tre tillve rkande enheter och 
ett 20-tal depåer. Företagets marknadsandel var ungefär fyra procent och bryggerierna 
i Öster sund, Umeå och Skellefteå var m arknadsledande i sina regioner. Persson Invest 

SOU 1991:28, del 1, s. 82. 

"Historik över koncernen Norrlandsbryggerier", 28 maj 1974. (PIA) I denna korta otryckta historik 
framgår att bryggeriet grundades 1881 och expanderade, från en lokal till0en regional producçnt av 
malt- och läskedrycken Lokala bryggerier som förvärvades var bl a Svegs Angbryggeri, Asele Ana-
bryggeri, Strömsunds Angbryggeri ocn Bräcke Bryggeri. I början av 1950-talet köptes AB Sundsvalls 
Bryggeri, som därefter fusionerades med Sundsvalls andra bryggeri. Nordstjärnan Bryggeri AB. Det 
femtioprocentiga ägarinflytandet i det nybildade Sundsvallsbryggerier AB avvecklades 1961. Samma år 
bildade Östersunds BryggerioAB och tre andra bryggeriföretag ett konsortium, som förvärvade brygge
rierna i^Umeå och Skellefteå. De förvärvade företagen namnändrades till Norrlandsbryggerier AB (NB). 
Sollefteåbrycigeriernas andel i NB löstes in av de övriga konsortiemedlemmar 1966 och Siälevads Bryg
geris andel inlöstes 1962. Sundsvalls Bryggeri AB och Östersunds Bryggeri AB ingick 19/2 en överens
kommelse, som medförde att Östersunds Bryggerierna blev ensam ägare till Norrlandsbryggerier AB i 
utbyte mot dess ägarandel i Liljans läskedrycksfabrik i Sundsvall, som bl a tillverkade Coca-Cola. 
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förvärvade även Nyckel Bryggerier i Luleå 1974 och Bockens Bryggerier i Gävle 1976, 
vilket ökade TILL-Bryggeriernas marknadsandel till nära sju procent.43 TILL-
Bryggeriernas egna varumärken utanför hem mamarknaderna såldes till en början via 
Samsäljbolagen AB och basvarumärket TILL, med slogan "säg TILL om öl", lanserades 
redan 1958.44 Efter förvärven utgjorde bryggeriernas andel av Persson Invests omsätt
ning och anställda omkring 21 respektive 32 procent, (diag. 4:19) Konkurrensen inom 
branschen och de ökade kraven på rationaliseringar skulle dock bidra till att deras 
ställning inom koncernen försvagades, med undantag för åren 1979/80 när Aktiv 
Fischer såldes. 
Diag. 4:19. TILL-Bryggeriernas andel (X) av omsättning och anställda inom Persson 
Invest, 1974/75-1987/88. 

35 

Anställda 
30-

25-

Omsättning 
2 0 -

15-

10 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Källa: PI:s årsredovisningar. 

Någon utredning om bryggerinäringens framtidsutsikter hade inte föregått övertagandet 
av bryggeriföretagen.45 Förvärvet av Östersunds Bryggeri AB skedde på ett likartat 
sätt som vid köpet av And Fischer, såtillvida att det var sä ljarna själva so m initierade 
affäreren.46 Det första erbjudandet att förvärva bryggeriet i Östersund avvisades av 

PI:s årsredovisningar 1974/75-1976/77. Moderbolaget för Persson Invests bryggerirörelse var Öster
sunds Bryggeri AB. I framställningen används TILL-Bryggerier som ett samlingsnamn för Persson Invests 
bryggerirörelse. Den omfattade#Östersunds Bryggeri AB (1974), Norrlands-Bryggerier AB i Umeå (1974), 
och AB Nyckelbryggerier i Luleå (1974) och Bockens Bryggeri AB i Gävle (19/6). I mitten av 1980-talet 
namnändras moder- och dotterbolagen till TILL-Bryggener AB plus respektive ortsnamn. 

"Historik över koncernen Norrlandsbryggerier", 28 maj 1974. (PIA) 

Protokoll från PI:s aktieägarkonsortium, 22 oktober 1976. (PIA) En av aktieägarna framhöll att kon
cernens "investeringsbeslut om tiotals miljoner" bör föregås av långsiktiga framtidsbedömningar om 
branschens utveckling och att dessa ska dokumenteras. 

Intervju med Östersunds Bryggeriers fd styrelseordförande Nils Uddegård, 14 januari 1992. Uddegård 
framhåller att han tog kontakt med Sven Persson och erbjöd honom att förvärva Östersunds Bryggerier. 
De gamla ägarna till Östersunds Bryggerierna hade enligt Uddegård underhandlat med Nyckelbryggerier 
AB om ett förvärv av företaget före PI:s förvän av Östersunds Bryggeri 1974. Köpet av Bockens Bryg
gerier AB 1976 motiverades av att TILL önskade bygga upp ett flankskydd i söder och av en önskan att 
ringa in Pripps produktionsanläggning i Sundsvall. I intervjun med revisor Ragnar Wenneborg den 22 
augusti 1992 framhåller han att förvärvet också ansågs öka värdet på TILL-Bryggerierna vid en even
tuell försäljning. 
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Sven Persson.47 Efter någon månad ändrades beslutet och förvärvet kommenterades 
med att det kan "förefalla egendomligt, att vi n u engagerar oss i en helt ny bransch. Vi 
gör det emellertid av två skäl: dels bedömer vi bryggerik oncernen som en god place
ring, dels är det angeläget att den förblir i norrländsk ägo." 48 Vidare framhöll Sven 
Persson att en diversifiering av koncernens verksamhet var positiv, eftersom det ökade 
riskspridningen inom koncernen.49 

Den primära målsättningen för TILL-Brygger ierna var at t företaget skulle utgöra ett 
konkurrenskraftigt alternativ till Pripps på no rrlandsmarknaden. Förutsättningarna för 
de två bryggeriföretagen visade dock på stora skillnader. Pripps lönsamhet var betydligt 
bättre än konkurrenternas i mitten av 1970-talet. Produktiviteten och kapacitetsutnytt
jandet var också högre och tillsammans med stordriftsfördelar inom distributions-, 
marknadsförings- och uppköpsleden öppnade det möjligheter för Pripps att pressa 
priserna på norrlandsmarknaden och att införa kampanj- och kvantitetsrabatter till 
butiker, restauranger och storhushåll.50 Pripps sortimentet omfattade också till skillnad 
från TILL licenstillverkade varor, vilka hade en högre vinstmarginal än övriga 
produkter. Vidare stod varumärkesinnehavarna för en stor del av marknadsföringskost
naderna för licensprodukterna.51 

TILL-Bryggeriernas tillverkningsenheter var överlag omoderna i jämförelse med 
Pripps, och distributions- och marknadsföringsorganisationen var ineffektiv. Den lokala 
anknytningen till Norrland och konsumenternas köptrohet var TILL-Bryggeriernas 
främsta konkurrensfördel, men konsu menternas köptrohet krävde också ett finmaskigt 
distributionsnät till både små och stora kunder. Därmed kunde inte TILL, i samma 
utsträckning som andreleverantören Pripps, koncentrera sina marknadsresurser på stra
tegiskt viktiga kundgrupper. Pripps rabatt- och kampanj erbjudanden tillämpades selek
tivt, och de var vanligare och mer omfattande i de regioner där Pripps marknadsandel 
var låg.52 Enligt bryggeriutredningen skulle en halvering av de tota la rabattkostnaderna 
ha eliminerat flertalet av branschens förlustresultat.53 Under perioden 1974/75 till 
1976/77 ökade Pripps rabattgivningen i Norr land. Vidare användes ett rabattsystem på 
norrlandsmarknaden, som i flertalet fall var närmare en tredjedel högre än Pripps 

47 Uddegård (1992), intervju. De första kontakterna togs enligt Uddegård med Hakon-Bolagen och Sven 
Persson. Båda avvisade dock förvärvserbjudandet. En kort tid därefter ändrade Sven Persson stånd
punkt. Uddegård framhåller att förvärvsvillkoren inte hade förändrats, frånsett att Pripps framstod 
som den ende tänkbara köparen. Enligt Olle Persson, VD för Persson-Invest, uppfattade Sven Persson 
situationen så att ägarna var beredda att sälja företaget till Pripps. Persson, 0 (1992), intervju. 

48 "Persson Invest övertar Bryggerikoncern", utkast till pressmeddelande, (ua). (PIA) Detta budskap 
var också sentensen i lokaltidningarnas artiklar om förvärvet. Se t ex Länstidningen 31 maj 1974. 

49 Protokoll från PI:s aktieägarkonsortium, 27 september 1974 och 25 oktober 1975. (PIA) 

50 PKF (1978), nr. 7/8, s. 6-23. Se även Ds I 1978:34. 

51 Ibid, s. 8f. 

52 Ds I 1978:34, s. 35. 
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genomsnittliga rabatt för riket.54 

Konkurrensen från Pripps tvingade TILL-Bryggerierna till kraftiga rationaliseringar och 
under åren 1976 till 1978 lades tillverkning en ned i Skellefteå, Bollnäs och Gävle.55 

Vidare effektiviserades distribuions- och orderrutinerna. Bl a infördes förbeställningar 
och lastpallsdistribution, o ch antalet depåer minskades. Rationaliseringarna medförde 
en snabb och kraftig ökning av arbetsproduktiviteten, men ökningen var inte tillräckligt 
stor för att produktiviteten skulle nå upp till branschgenomsnittet, (diag. 4:20) Trots 
kraftiga rationa liseringar var röre lseresultatet negativt fram till några år in på 1980-
talet. (diag. 4:21) Lönsamheten försämrades ytterligare genom mellanölsförbudet och 
även det ökade utbudet av mejeriproducerade juicer och andra drycker bidrog till 
svårigheterna. 

Diag. 4:20. Arbetsproduktiviteten inom TILL- Diag. 4:21. TILL-Brageriernas rörelseresultat 
Bryggerierna 1975-1987. Riksgenomsnittet=100. (tkr) 1974/75-1987/88. 1968 års prisnivå. 
801 
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Anm: Rörelseresultatet före skatt deflaterat med produktionsprisindex. Arbetsproduktiviteten, mätt som 
produktionsvolymen per anställd i förhållande riksgenomsnittet. 
Källa: Persson Invests årsredovisningar och SOS Industri. 

Pripps inbrytning på norrlandsmarknaden minskade också lönsamheten för de 
norrländska bryggerier som förvärvades av Pripps. En analys av Sundsvalls Brygger ier 
AB visar på ett kraftigt försämrat rörelseresultat för perioden 1973/74 till 1975/76, 
dvs åren efter Pripps överta gande.56 Vidare framkom i analysen att TILL "förorsa
kats samma negativa lönsamhetsutveckling. Från god lönsamhet 1973/74 till stora för
luster efterföljande år, trots kraftiga rationaliseringar".57 Inbrytningen förändrade också 
spelreglerna på norrlandsmarknaden, vilket skapade en upprördhet bland de gamla 
aktörerna. Bland dessa återfa nns Sven Persson och Gösta Wallentin, Sundsvalls Bryg

PKF (1978), nr 7/8, s. 16f. Där framgår att i de regioner där rabatten låg 30 procent under genom
snittet återfanns bl a Stockholmsområdet och de södra och västra delarna av Sverige, dvs Pripps 
egna hemmamarknader. 

PI:s årsredovisningar 1974/75-1979/80. 

"Hernö-Sundsvallsbryggeriers resultatutveckling under räkenskapsåren 73/74, 74/75 och 75/76". 
(PIA) Av analysen framgår att omsättning efter Pripps övertagande ökade med ca 250 %, medan brutto
vinstens andel av omsättningen minskade från 10 till 4 %. Under samma period ökade Pripps omsättning 
med 50 % och bruttovinstandelen från 11 till 14 %. 

57 Ibid. 
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geriers tidigare ägare och tillika Pripps regionchef i Norrland. Gösta Wallentin tog 1974 
kontakt med Sven Persson för att finna en "vettig lösning på nuvarande och kommande 
konkurrenssituation mellan dina föret ag å ena sidan och Pripps på den andr a".58 Hans 
personliga uppfattning om förhållandena på den norrländska malt- och läskedrycksmar
knaden var bl a följande: 

"att nuvarande försäljningsmetoder och prissättningsmetoder, som främst til lämpas av Pripps, icke är 
i överensstämmande med min uppfattning om en ekonomisk riktig marknadsföring. / / Att 
huvudändamålet med vår verksamhet är att kunna erb juda våra kund er en bra och prisbillig vara, med 
en sådan prissättning och efter konkurrensvillkor a v sådan art att företagen äro lönsamm a och även kan 
utvecklas ytterligare."59 

Gösta Wallentin framför de att han inte uta n ett styrelseb eslut i Sundsvalls Bryggerier 
hade möjlighet att driva frågan vidare. Någon vidare diskussion kom dock inte till stånd 
mellan Pripps och TILL, vilket tyder på att synpunkterna inte vann något gehör hos 
Pripps ledning. Inom Persson Invest växte oron över förlusterna inom bryggeriverksam
heten och vid de årliga aktieägarsammanträdena under andra delen av 1970-talet ökade 
kraven på "a tt något hän der" inom bryg gerirörelsen och vidare fram fördes förslag om 
att man skul le arbeta för att nå en marknadsuppgörelse med Pripps.60 Mellanölsför
budet hade mins kat lönsamheten inom Pri pps, och i slutet av 1 970-talet böljade före
taget också förlora marknadsandelar till Spendrupägda Grängesbergs Bryggerier. Vidare 
var lönsamheten inom Pripps tillverkningsenheter i Nor rland otillfredsställande.61 Mot 
denna bakgrund inleddes i början av 1980-talet förhandlingar om ett samgående mellan 
Pripps och TILL. En utredning tillsattes och i sin rapport förordade utredarna ett 
samgående.62 Deras förslag utgick bl a ifrån att Pripps skulle förvärva hälften av 
aktierna i Östersunds Bryggerier AB, att Pripps anläggningstillgångar i Norrland skulle 
förvärvas av Östersunds Bryggerier AB och att Östersunds Bryggerier AB skulle 
namnändras till Norrlands-Bryggerier AB. Inför det slutliga avgörandet bröt dock 
förhandlingarna samman och planerna på ett på ett samgåen de avskrevs. 63 

Brev från Gösta Wallentin (GW) till Sven Persson (SP), 27 juli 1974. (PIA) G W och S P var sedan 
länge personligt bekanta med varandra. De var båda medlemmar i Svenska travsportens centralförbund 
och när S P avgick som dess ordförande efterträddes han av G V. 

60 Protokoll från PI:s aktieägarkonsortiun 1976-1979. 

61 Nilsson - Jämtelid (1982), s. 4. (PIA) Rörelseresultatet för produktionsenheterna i Sundsvall och 
Gällivare var negativt för 1980/81, och den genomsnittliga produktionen per anställd var också lägre 
än för TILL:s anläggningar. 

62 Ibid. Uppdraget initierades av Pripps VD, Nils Holgersson och TILL-Bryggeriernas huvudägare, Sven 
Persson. Arbetet utfördes under 1981/82. 

63 Pripps fd marknadsdirektör Wilhelm Malmqvist framhåller två orsaker till att förhandlingarna bröt 
samman. Det ena var att Pripps ledning erhöll signaler från Brygginvest om att ett samgående ansågs 
olämpligt. Det andra var att relationerna mellan Pripps VD, Nils Holgersson, och Sven Persson var 
sådana att grunden för ett förtroendefullt samarbete..saknades. Malmqvist (1992) intervju. Denna för
klaring anges också som orsak till sammanbrottet av Öhrlings revisor Sune Jämtelid, som var Till-
Bryggeriernas utredningsman inför planerna på ett samgående. Jämtelid (1992), intervju. 
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TILL-Bryggeriernas ekonomiska resu ltat vändes från unders kott till överskott under 
första delen av 1980-talet. (diag. 4:21) En bidragande orsak till detta var att pris et på 
läskedrycker steg kraftigt i början på 1980-talet, liksom även maltdryckspriserna 
1981/82 (diag. 4:23) Mellan 1980/81 och 1985/86 ökade också TILL:s produktions
volym med nära 25 procent och vidare hade arbetsproduktivitet ökat med nära 60 
procent mellan 1979 och 1982. (diag. 4:22) 

Diag. 4:22. Anställda, tillverkningsvolym och 
arbetsproduktivitet inom TILL-Bryggerierna 
1975/76-1987/88. Index 1975/76=100. 
175-
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Diag. 4:23. Årliga prisförändringar 
malt- och läskedrycker 1974-1987. 
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Anm: Arbetsproduktivitet, mätt som tillverknings
saluvärde 
volym per anställd i förhållande riksgenomsnitet. 
Källa: SOS Industri 
Källa: PI:s årsredovisningar 1975/76-1987/88. 

Anm: Prisförändringarna beräknade som 

dividerat med tillverkningsvolym för respektive 
år och den procentuella skillnaden mellan åren. 

Under TILL-Bryggeriernas vinstperiod 1981/82-1985/86 förändrades företagsstruk
turen och konkurrensläget inom näringen. Pripps marknadsledande ställning hade 
försvagats genom försäljningsframgångarna för Spendrups Bryggeri AB och tillkomsten 
av Falcon AB. Inom Pripps hade också interna konflikter uppstått efter Nils Hol
gerssons avgång och företagets produktion och försäljning av läskedrycker visade 
t o m ett negativt resul tat för 1985.64 TILL-Bryggeriernas övergripande målsättning 
förändrades dock inte under första delen av 1980-talet, dvs fortfarande gällde att 
företaget skulle inrikta sin verksamhet på norrlandsmarknaden och där utgöra ett 
konkurrenskraftigt alternativ till Pripps.65 

Norrlandsmarknaden utgjorde dock endast 15 procent av den totala marknaden för 
bryggeriprodukter och vidare hade TILL:s nationella marknadsandel minskat fr ån när
mare sju till fem procent mellan 1976 till 1985. Avsaknaden av licenstillverkade inter
nationella varumärken och den starka bundenheten till norr landsmarknaden bidrog till 
att TILL-Bryggerierna fortsatte att tappa marknadsandelar efter 1985. Produktionen av 
malt- och läskedrycker visade också att TIL L inte kunde försvara sina volymandel på 
marknaden. Under åren 1 984 till 1987 ökade den svenska produkt ionen med nära 50 
procent, jämfört med 10 procent för TILL . Vidare hade mark nadsandelen för de egna 

64 Perjus (1985), s. 18. 

65 TILL-Bryggerierna hade dock satsat på en egen distribution a» framförallt maltdrycker i Stockholms-
och Norrköpingsområdet och starkölet hade rikstäckning. 
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märkesvarorna minskat fr ån 5 procen t 1985 till 4 procent 1989. Dessutom hade före
tagets marknadstäckning på No rrland minskat från drygt 50 procent i mitten av 1970-
talet, till närmare 40 procent 1989. När Falcon förvärvade TILL var Pripps och TILL 
jämnstora på norrl andsmarknaden.66 

TILL-Bryggeriernas övergripande målsättning hade m a o inte uppfyllts men företagets 
ställning var fortfarande stark på norrlandsmarknaden. Däremot var företagets represen
tation utanför Norr land mycket begränsad och detta tillsammans med avsaknaden av 
märkesvaror, gjorde att TILL i mitten av 19 80-talet intensifierade sina ansträngningar 
att finna samarbetspartners. Detta resulterade i att TILL 1986 slöt ett distributions- och 
samarbetsavtal med Falcon, och att företaget erhöll licensrättigheter att tillverka det 
tyska starkölet Kaltenberg.67 Avtalet med Falcon mildrade också förlusten av distribu
tionsrätten för Coca-Colas produkter 1986, eftersom förlusten till viss del kunde 
kompenseras genom tillverkning och distribution av Falcons märkesvaror XL-Cola och 
Seven Up.68 De ökade åtaganden mot Kaltenberg och Falcon medförde ökade investe
rings- och marknadsföringskostnader. Eftersom ko stnaderna inte kunde kompenseras 
med ökade priser försä mrades rörel seresultatet och kravet på rationaliseringar ökade, 
(diag. 4:21) Det medförde bl a att drif ten lades ned vid bryggeriet i Luleå 1987/88. 

I mitten på 1980-talet hade konkurrensen inom branschen åter skärpts i jakten på ökade 
marknadsandelar. Ett tecken på den hårdnande konkurrensen var att prisökningstakten 
på malt- och läskedrycker föll trots att efterfrågan på dessa stegrades kraftigt.69 Denna 
utveckling skapade problem för TILL-Bryggerierna, eftersom företaget "varit utsatt för 
stora påfrestningar lönsamhetsmässigt. De mest betydande negativa faktorerna har varit 
höjningen av kostnaderna med ca. 5 % utan att priserna kunnat höjas."70 Inom Persson 
Invests ledning ökade också medvetenh eten om att TI LL måste nå rikstäckning för att 
överleva på längre sikt. Möjligheterna till detta bedömdes dock begränsade då 
beräkningar visade, 

"att det inte var ekonomiskt försvarbart att b ygga upp ett eget försäljnings- och distributionsnät i 
mellan- och sydsverige. Det fanns inte heller något bryggeri med verksamhet i området som gick att 
förvärva. Wårby, som var till s alu, har ingen eg en distribution /. ../ Emellertid visade det sig att Falcon 
AB hade ett starkt intresse av att bli rikstäckande."71 

Därmed var en försäljning av TILL-Bryggerierna det enda realistiska alternativet enligt 

66 Pressrelease från Falcon AB/TILL Bryggerier AB 1989-05-31. (PIA) 

67 PI:s årsredovisning 1986/87, s. 12f. 

68 I ett internt meddelande uppskattades den direkta resultatförsämringen, till följd av förlusten av 
distributionsavtalet med Coca-Cola, uppgå till 4,5 Mkr. Därutöver framhölls att Pripps, som ny 
distributör, sannolikt skulle erhålla en "fribiljett" till nya kundgrupper. (PIA) 

69 Se diag. 4:18 och diag. 4:23. 

70 PI:s årsredovisning 1986/87, s. 13. 

71 PI:s årsredovisning 1988/89, s. 4. 
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Persson Invests ledning och företaget såldes 1989 till AB Falcon.72 Med facit i handen 
kan man konsta tera at t förvärv et av TILL-Bryggerierna ägde rum vid en för Persson 
Invest ogynnsam tidpunkt. Bryggeri näringen var inne i en intensiv rationaliseringsfas. 
Pripps målmedvetna satsning på norrlandsmarknaden i böljan på 1970 skapade vidare 
en ny konkurrenssituation med kraftigt pressade priser. Till detta kom mellanölsförbudet 
1977, vilket innebar minskade produktionsvolymer och därmed förvärrade lönsamhets
problem. Förbudet bidrog också till att företaget inledde en satsning på lättöl och 
läskedrycker, produkter som skulle visa sig ha en låg vinstmarginal jämfört med 
mellanöl, utländskt premiumöl och starköl .73 Till-Bryggeriernas ställning som första-
handsleverantör på norrlandsmarknaden gjorde vidare företaget sårbart. Detta bl a därför 
att det öppnade möjligh eter för andrahandsleverantörerna att inrikta sina marknadsan
strängningar på strategiska kundgrupper som varuhus, restauranger och stormarknader. 
Marknadsinriktning på Norr land och traditionella varu märken, var sannolikt också en 
delförklaring till att TILL-Bryggerierna, först i mitten av 1980-talet, uppmärksammade 
betydelsen av utländska varu märken som ett mycket viktigt konkurrensmedel. Före
tagets två huvudkonkurrenter, Pripps och Spendrups, utnyttjade båda sin ställning som 
andrahandsleverantörer och licenstillverkare av utländska varumärken i kampen om de 
strategiska kundgrupperna på norr landsmarknaden. 

TILL-Bryggeriernas förlustresultat begränsade vidare utrymmet för offensiva sats
ningar. Exempelvis avböjdes erbjudandet att förvärva AB Falken Bryggerier och Sand-
walls Ångbryggeri AB 1977.74 Inriktningen på norrl andsmarknaden kan också här ha 
bidragit till att Persson Invest inte visade något större intresse av att förvärva eller 
inleda samarbete med brygg eriföretag, utanför norrlandsmarknaden.75 Resultatförbätt
ringen efter 1 981/82 kan vidare ha medverkat till att befästa uppfa ttningen att TILL -
Bryggerierna kunde överleva med den norrländska marknaden som primärt avsättnings
område. Företagsstrategin var också försiktig , passiv och bevarande, jämfört med t ex 
Spendrups Bryggeri AB. Ett exempel på detta var att TILL:s investeringskostnader 
endast var ungefär hälften av Spendrups under perioden 1977-1984.76 Spendrups 
satsade också redan i börj an av 198 0-talet på licenstillverkning av utländs ka märkes
varor (Löwenbräu), och företaget öppnades för externa ägarintressen vid börsintroduk
tionen 1983. Spendrups kraftiga satsningar medförde att företagets marknadsandel steg 
kraftigt. 1977 översteg TILL:s marknadsandel (7%) Spendrups med närmare en 
tredjedel för att 1985 endast vara hälf ten så stor som Spendru ps (10%). TILL-Bryg-
gerierns avsaknad av attraktiva varumärken var en anledning till att företaget inte heller 

Johansson (1994), intervju. 

Johansson (1994), intervju. Se även Bringmark (1977), s. 4. 

Under perioden 1977-84 förde Persson Invests koncernledning samtal med andra företrädare inom bryg
gerinäringen. Två kontakter förekom mellan Spendrups Bryggerier och Persson Invest, den första i 
slutet av 1970-talet och den andra efter sammanbrottet i förhandlingarna om ett samgående med Pripps 
1982. Vid den senare kontakten diskuterades ett samgånde mellan företagen, som utgick från att Spen-
rups skulle vara majoritetsägare. Persson, B (1994), intervju., Johansson (1994), intervju. 

Grängesbergs Bryggeri AB:s årsredovisningar 1977-1982, ÄB Spendrups Bryggeriers årsredovisningar 1983-
1987 samt Persson Invests årsredovisningar 1977/78-1987/88. Under åren 1985-1987 uppgick Spendrups 
investeringar till 220 Mkr jämfört med TILL-Bryggeriernas 76 Mkr. 
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efter 1985 förmådde att öka sin tillverkningsvolym i takt med konsumtionsökninge n. 
En annan orsak var att de flesta och mest expansiva delmarknaderna låg utanför TILL: s 
hemmamarknad. 

Resultatmässigt var TILL-Bryggerie rna en ekonomisk belastning för koncernen fram 
till 1989. Bryggeriernas förluster för perioden 1974/75 till 1980/81, motsvarade i fasta 
priser, drygt hälften av Persson Invests rörelseöverskott före skatt och bokslutsdisposi
tioner.77 I efter hand kan man dock konst atera att försäljningen av TILL-Bryggerierna 
till Falcon 1989, medförde att Persson Invests engagemang inom bryggerinäringen 
utvecklades till en relativt god affär för koncernen. Försäljningen gav koncernen 
intäkter på 45 Mkr, exklusive bryggerirörelsens fastigheter som ej ingick i köpet.78 

Vidare medförde överlåtelsen att Persson Invest kunde förvärva 9 procent av aktierna 
i Falcon, en affär som några år senare inbringade 30 Mkr i realisationsvinster till 
koncernen. Räknat i 1990 års prisn ivå uppgick försälj ningsintäkterna till närmare 73 
Mkr, anskaffningskostnaderna för bryggeriföretagen till nära 52 Mkr samt rörelseförlus
ten mellan 1974 och 1989 till 37 Mkr.79 Underskottet ska dock ställas i relation till 
att enbart bryggerirörelsens fastigheter i Luleå såldes för närmare 30 Mkr 1990. 

TILL-Bryggeriernas 15-åriga historia visar också på någr a utmär kande drag i Sven 
Perssons företagande. Kulturellt och ideologiskt var han star kt bunden till Jämtland. 
Hans misstro mot storbolagen va r uttalad, kanske lika utt alad, som hans framhållande 
var av det lilla företagets konkurrensmöjligheter och de patriarkaliska förpliktelser som 
följde med ett framgångsrikt företagande.80 Mycket talar för att Sven Persson i Pripps 
såg ett storbolag, som så snart de hade förvärvat Östersunds Bryggeri AB, skulle 
omvandla det anri ka företaget till en depå. Själv hade han e konomiska förutsättningar 
att förvärva bryggeriet och en stark tilltro till den egna förmågan. Dessutom var Sven 
Persson en offentlig förebild för ett livskraftigt norrlänskt företagande och han såg som 

PI:s årsredovisningar 1974/75-1987/88. Resultatet deflaterat med PPI och angivet i 1968 års priser. 

Tilläggsavtal till köpeavtal 30 maj 1989 mellan Persson Invest och Falcon AB, Göteborg 11 juni 1991. 
(PIA) Bryggerirörelsens fastigheter ägs sedan 1993 av ett systerbolaq till Persson Invest, Små-
bodarna AB. Efter försäljningen av rörelsens fastigheter i Luleå 1990 kvarstod fastigheter i bl a 
centrala Umeå, Östersund och Gävle. 

PI:s årsredovisning 1973/74-1989/90. Priserna har deflaterats med PPI. Det bör dock framhållas att 
Persson Invest förvärvade Östersunds Bryggerier AB och att dotterbolaget därefter förvärvade de andra 
bryggeriföretagen. 

I ett brev från Sven Persson till skriftställaren Per Nilsson-Tanner, 2 november 1965, framträder 
Sven Perssons grundsyn i dessa frågor. I brevet diskuteras storbolagens verksamhet i Jämtland. Via 
författarens penna uttalar han en önskan att sätta storbolagens handlande under debatt. Han fram
håller bl a att: "Någon hjälp behöver åtminstone inte landsbygdens många friställda befara att er
hålla från bolacfen. /---/ Bolagen har konsekvent genom utebliven beskattning av sina inkomster och 
styrning av kapitalet på sikt kapitalmässigt utarmat Jämtlands län. /—/ Genom sin billiga admini
stration och möjlighet till snaboa beslut, även som sitt goda arbetsresultat, är ett litet företag 
mången gång livskraftigare än vad teoretikerna talar om. Till syvende och sist är det i all verksam
het 'det personliga] som fäller utslaget. Jag har alltid sagt, att en bra bonde är mycket bättre än 
en aldrig så stor gård. /—/ Jag har också velat påtala att med stora värden i folk och naturtill
gångar, /.../ är det bolagens skyldighet att ge åt Stål en penning även". 
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en av sina uppgifter att främja det jämtländska näringslivet.81 Att mot bakgrund av 
detta välja att inte förvärva Öster sunds Bryggeri, trots att de ekonomiska utfallet av 
förvärvet bedömdes bli magert, skulle han s annolikt upplevt mycket otillfredställande. 
Bryggeriförvärven förstärkte också bilden av Persson Invest, som ett framgångsrikt 
företag med ansvar för sysselsättning och näringslivsutveckling i Norrland.82 

I en intervju i efter bryggeriförvärven 1976 framhöll Sven Persson att pe ngar var den 
främsta drivkraften bakom hans föret agande som ung men att han, som gammal man, 
främst såg det som ett sätt at t leva: "a tt va ra verksam är till att leva. "83 Viljan att göra 
affärer för affärernas egen skull bidrog sannolikt till bryggeriförvärvet, som dock visar 
på en avsaknad av strikt ekonomisk rationalitet. Några marknadsundersökninger eller 
branschanalyser föregick inte köpet, vilket fick en av delägarna inom Persson Invest att 
kräva att "underlag för framtidsbedömningar bör finnas dokumenterade".84 Vidare 
frågade sig delägaren, "hur man kan fatta investeringsbeslut på tiotals miljoner utan att 
över huvudtaget göra en framtidsbedömning".85 

Den beslutsstrategi som tillämpades vid bryggeriförvärvet kännetecknades liksom 
tidigare beslut av ad-hoc-mässiga tumregler, i vilka delårsrapporter, viljan att göra 
affärer och idéologiska och kulturella bindningar var viktiga komponenter. De styrande 
tumreglerna framhöll t ex vikten av hårt arbete, korta beslutsvägar, kostnadsbesparingar 
och investeringar. 

Dotterföretagen; en översikt 

Persson Invests (1968) framväxt till norrländskt storföretag omfattade den stora expan
sionsperioden fram till mitten av 1970-talet, en mellanliggande krisperiod och en kon
solideringsperiod under 1980-talet.86 Under diversifieringsperioden tillfördes ko ncer
nen nya verksamheter i form av maskintillverkning och bryggerier och antalet anställda 
trefaldigades och omsättningen mer än fördubblades, (diag. 4:1) De nya verksamhets
områdena uppvisade dock stora förluster under andra delen av 19 70-talet och nära två 
tredjedelar av koncernens rörelsevinst åtgick till att täcka dessa förluster, (tab. 4:21) 
Under denna krisperiod redovisade även spånskiveför etagen förlust resultat under två 
bokslutsår och bilhandeln framstod än en gång som koncernens ekonomiska ankare. 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

Ett exempel är det företagarpris som instiftade 1965, vilket årligen utdelas till en av länets 
företagare. 

Se t ex. Länstidningen 31 maj 1974. Östersunds-Posten 31 maj 1974. 

"Återblick med Sven 0 Persson", Sveriges Television, TV 2, 1976-10-03. 

Protokoll från PI:s aktieägarkonsortium, 22 oktober 1976. 

Ibid. 

Det bör framhållas att koncernen under krisperioden inte stod inför akuta ekonomiska problem, som 
kortsiktigt riskerade att äventyra koncernens framtid utan att det handlade om fallande lönsamhet och 
ekonomiska problem inom de ekonomiskt tunga förvärvs företagen. 
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Företagsförvärven under diversifieringsperioden initierades av säljarna. Persson Invests 
köp ingick sålunda inte i någon på förha nd uppg jord plan över koncernens framt ida 
utveckling. Resultatutvecklingen under andra delen av 1970-talet kan liknas vid en 
väckarklocka, som medförde att det inom koncernledningen växte fram till en mer 
kritisk hållning till de verksamheter som bedrevs. Inom bryggeriföretagen genomfördes 
kraftiga rationaliseringar och frågan om ett långtgående samarbete med Pripps aktuali
serades. Vidare höjdes röste r för att Persson Invest borde överväga at t dra sig ur ti ll
verkningen av jordbruks- och skogsmaskiner. Den skärpta konku rrensen och ökade 
krav på rationaliseringar drev fram en omstrukturering av bryggeri- och spånskivebran-
scherna samt av den maskintillverkande indus trin. Därmed öppnades möjligheter för 
Persson Invest att sälja ut och avveckla diversifieringsföretagen samt att konsolidera 
verksamheten kring spånskivetillverkningen, bilhandeln och skogstillgå ngarna. 

Konsolideringsperioden under 1980-talet kännetecknades av att förvärvs- och avveck
lingsbesluten drevs fram av en hårdnande konkurrens och av ökade krav på rationalise
ringar. Till skillnad från diver sifieringsperioden föregicks avvecklings- och förvärvs
besluten av ett aktivt handlande från Persson Invests sida, dvs initiativen till förvärven 
och avvecklingsbesluten kom från koncernen. Förvärven av spånskiveföretagen och den 
norska Volvoagenturen WIST AS under 1980-talet innebar att koncernen omsättnings-
mässigt kunde kompensera sig för förlusten av Aktivföretagen och TILL-Bryggerierna. 

Det totala antalet anställda i slutet av 1980-talet var när a 1 300, vilket innebar e n 
minskning med omkring 470 personer sedan toppen 1976. Jämfört med 1968 hade dock 
antalet sysselsatta ökat med när mare 800 personer eller 160 procent och omsättningen 
hade mer än trefaldigats. En översikt över Persson Invests inre utveckling under 1) den 
stora expansionsperioden 1968/69-1975/76, 2) krisårenperioden 1976/77-1979/80 och 
3) konsolideringsperioden 1980/81-1987/88 presenteras i nedanstå ende tabell er. 

Tab. 4:20. Verksamhetsgrenarnas omsättning^ (0) och anställda JA) i procent av Persson Invests totala 
omsättning och antal anställda. Fördelade på delperioder. 1968 års prisnivå. 
0 
Ar Bilhandel Spånskivor Aktiv Sågverk Bryggerier 

0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 

1968/69 - 1976/80 40,6 30,5 18,5 13,7 28,9 38,5 4,1 6,2 7,9 11,1 
1976/77 - 1980/81 29,4 23,8 24,8 18,3 23,2 25,5 4,0 3,8 18,7 28,5 
1981/82 - 1987/88 28,5 27,7 40,4 34,4 10,2 8,2 3,9 4,8 17,0 24,9 

1968/69 - 1987/88 30,7 27,5 33,2 22,4 16,3 24,9 3,8 5,1 16,0 20,1 

Anm: Omsättningen deflaterad med PPI. 
Källa: Persson Invests årsredovisningar och dotterföretagens årsredovisningar. 

Totalt för de tre delperioderna uppgick b ilhandels- och spånskiveföretagens andel av 
koncernens totala omsättningen till nä ra 64 procent och deras sysselsättn ingsandel var 
närmare 50 procent, (tab 4:20) Expansionsperiodens företagsförvärv, TILL-Bryggerier
na och Aktivföretagen, sysselsatte dock mer än h älften av koncernens anställda under 
krisperioden. Under samma period uppg ick deras an del av investeringarna till mer än 
hälften av koncernens totala inve steringar, samtidigt som deras rörelseförlust uppgick 
till nära två tredje delar av de övriga dotterföretagens överskott, (tab. 4:21) 

Av rörelseresultatet framgår vidare att bilföretagen var koncernens vinstgenerator fram 
till 1980-talet. Deras andel av vinstre sultatet hade dock ingen motsvarighe t i investe-
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ringarnas fördelning och den utveckling som inleddes redan 1962 kom att brytas för st 
i slutet av 1980-talet, genom förvärvet av Volvoagenturen i Norge. Investeringarna 
hade framför allt styrts över till spånskiveföretagen, vars andel av de totala investering
arna under perioden som helhet uppgick till nära två tredjedelar. Under 1980-talet 
övertog spånskiveföretagen bilhandelns ekonomiska roll och även omsättnings- och 
sysselsättningsmässigt var de koncernens störs ta verksamh etsgren. Sågverket i Gällö 
vägde lätt inom koncernen . Med undantag för at t sågverket under krisåren svarade för 
en förhållandevis stor del av koncernens vinst, hade verksamheten en liten betydelse 
för koncernens utveckling. 

Tab. 4:21. Verksamhetsgrenarnas rörelseresultatet (R) och investeringar (I) i procent av de de rörelse
drivande dotterföretagens sammanlagda rörelseöverskott och investeringar. Fördelade på delperioder. 
1968 års prisnivå. 
0 
Ar Bilhandel Spånskivor Aktiv Sågverk Bryggerier 

R I R I R I R I R I 

1968/69 - 1976/80 40,4 1,3 24,8 79,3 26,4 3,4 8,4 10,4 - 2,8 5,6 
1976/77 - 1980/81 62,8 7,5 17,9 33,9 -21,5 27,7 19,3 5,6 -42,3 25,3 
1981/82 - 1987/88 16,9 4,1 73,6 62,2 0,4 1,8 2,2 15,1 6,9 16,7 

1968/69 - 1987/88 33,4 3,6 54,0 63,7 5,3 6,8 7,2 11,8 - 3,9 14,0 

Anm: Rörelseresultat före extraordinära intäkter, kostnader och investeringar deflaterat med PPI. 
Från bilföretagens t investeringar har posten för leasingfordonen exkluderats. 

Källa: Persson Invests årsredovisningar och dotterföretagens årsredovisningar. 

Den förhållandevis goda vinståre n efter 1981/82 hade skapat ekonomiskt utrymme för 
nyinvesteringar. De negativa erfarenheterna av Aktivföretagen och TILL-Bryggerierna 
under 1970-talet var en starkt bidragande orsak till att investeringarna i allt väsentligt 
styrdes till koncernens egna verksamhetsområden. I de få fall koncernen engagerade sig 
i nya verksamheter gällde det intressebolag där man gick in med ägarkapital men inte 
själva bedrev någon verksamhet. Av de fem intressebolagen (1 989) var ägars kapet i 
Falcon AB (9%) och Edsbyn Sales (10%) ett re sultat av rörelsebolagens tidigare verk
samhet. Nyorienteringen av koncernens ve rksamhet utgjordes av ett hälftenägarskap i 
Jämtdata AB och innehavet av drygt en tredjedel av aktierna i Åreliftarna AB. Det 
femte intressebolaget, skogsplantföretaget AB Höbola Elitplant, hade en naturlig kopp
ling till Persson Invests skogsförvaltande verksamhet. Aktieinnehavet i Falcon AB, 
Jämtdata och Åreliftarna avyttrades i böljan av 1990-talet, medan ägarintressena i 
Höbola AB utökades till nära 1 00 procent. Förvärven av andra spånskiveföretag och 
den norska Volvoagenturen innebar vidare att Persson Invest också 1990 kunde behålla 
sin ställning som norrländskt stor företag. 

Återgången till de gamla verksamhetsgrenarna följdes dock av en nyorientering inom 
Persson Invests ledningsorganisation. Fram till 1989 hade Persson Invests ägare, 
familjen Sven Persson, också utgjort företagets styrelse. Verksamhetsåret 1989/90 
lämnade Sven Persson sitt styrelseuppdrag och styrelsen kompletterades med tre externa 
representanter från svenskt näringsliv.87 Professionella styrelserepresentanter och 
extern medverkan var någonting helt nyt t för Persson Invest. 

Av PI:s årsredovisning 1988/89 framgår de tre externa styrelseledamöterna var Kjell Nilsson, VD 
Trelleborg AB, Gunnar Grundström, VD Merchant, Grundström & Partners Holding AB samt Göran Grosskopf, 
professor i rättskunskap och skattejurist. Kjell Nilsson efterträdde Sven 0 Persson som ordförande. 
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5. JÄMTLANDS LÄNS EKONOMISKA UTVECKLING F ÖRE 1950. 

"... landet som blev hängande i luften mellan Sveriges industribygd och de vita fläckarna 
i fjällen... " 

Peter Mosskin 

Arbetets frukter skapar brist på ar bete 

Under andra delen av 1800-talet hade den ekonomiska omvandlingen i Jämtland öppnat 
nya sysselsättningsmöjligheter. Den kraftiga befolkningsökningen i övriga Sverige hade 
samtidigt försämrat försörjningsläget för stora grupper av landsbygdens befolkning, 
vilket medförde att arbetskraft sökte sig till länet.1 Förnyelsen av den jämtländska 
näringsstrukturen hade starka band till järnvägsbyggandet och sågverksindustrins 
expansion, som sammanföll med järnv ägens ankomst till länet i börja n av 1880-talet. 

Tab. 5:1. Antalet sågverk i Jämtlands län och Norrland, exklusive Gästrikland. Valda år. 

Förändring 
1850 1880 1890 1900 1913 50-80 81 3-90 90-00 00-13 

Norrland 107 324 336 288 278 217 12 - 48 - 10 
Jämtland 4 6 28 35 30 2 22 7 - 5 

Källa: Wik (1950), s. 287-314. 

När sågverksepoken och utbyggnaden av järnvägen var avslutade avstannade dock 
förnyelsen av näringsstrukturen och jämfört med riksgenomsnittet ökade beroendet av 
den agrara sektorn. Utvecklingen under de följande årtiondena föranledde följande 
dystra beskrivning av länets ekonomiska läge 1910: 

"Ingen svensk bygd företer i våra dagar en s å svag ekonomisk utveckling som Jämtland. Denna del av 
vårt land är det typiska exemplet på, att förbättrade kommunikationer icke ensamt göra till fylles. Af 
den stora stambanan genom länet synes man icke ha förstått att draga den nytta som vederbort. 
Jämtland är i stort behof af en sund ekonomisk företagsamhet."2 

Den som tecknade denna bild av det ekonomiska tillståndet var Gustav Sundbärg, 
emigrationsutredningens huvudsekreterare. Årtiondena fram till 1880 hade länet legat 
på den undre halv an i utvandringsstatistiken för de svenska länen.3 Under 1900-talets 
första årtionde ökade utvandringen kraftigt. Nära 7 000 personer lämnade länet, vilket 
motsvarade 85 procent av länets t otala flyttningsförlust och gav länet tredje plats i den 

Sundbärg (1910), s. 237. Under perioden 1851 till 1890 uppvisade de inrikes flyttningstalen ett 
överskott oå drygt 8 800 personer, varav inflyttningen under 1870- och 1880-talen uppgick till 
drygt 7 200 personer. 

Emi grati onsut redningen del 3 (1910), s. 492. 

Wichman (1962), s. 436. Av Historisk statistik för Sverige, del 1, (1967) tab. 47 framgår att 
under årtiondena efter 1850 fram till 1890 var länets andel av utvandringen från Sveriqe mellan 
0,7 och 1,3 procent. Under 1890-talet steg andelen till 1.9 procent för att det följande årtiondet 
stiga till hela 3,3 procent. 
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nationella utvandringsstatistiken.4 

Länets ekonomiska stagnation och den ökande utvandringen var, enligt Sundbärg, i 
mycket ett resultat av det jämtländska jordbrukets tillbakagång. Där förutsättningarna 
för skogsbruket hade varit de bästa och befolkningens inkomster störst var också 
jordbruket "mest försummadt och emigrationen störst".5 Han fortsätter sin föga smick
rande beskrivning med att länet, under perioden 189 0-1910, 

"helt och hållet förlorat sin gynnsamma ställning och nedsjunkit bland länen med en folkökning under 
medelmåttan. / / Jämtlands invånare sägs vara födda affärsmän, men numera synes denna begåvning 
plottras bort. Sedan tjugo år är allt initiativ, all företagsamhet i stort försv unnen från dessa trakter".6 

Sundbärg speglade ett flertal av de kortsiktiga negativa effekterna av den ekonomiska 
omvandlingen i länet omkring sekelskiftet. Det gällde bl a effekterna av att såg verks
industrin förlorade sin roll som ledande industribransch, vilket innebar att dess förmåga 
att generera nya arbetstillfällen och spridningseffekter minskade. Ett annat exempel var 
skogsbolagens köp av bondeskogar, som bidrog ti ll att e tt flertal mindre jordbruk lades 
ned. Länet saknade också, med några få und antag, expansiva företag inom den fram
växande verkstads- och konsumtionsvaruindustrin.7 Ur Sundbärgs emigrationssper-
spektiv var länet därmed en förlo rare jämfört med de framväxande industr iregionerna 
i riket. 

Tre år tid igare hade E F Heckscher givit en betydligt positivare bild av länets ekono
miska utveckling när han skrev att " en järnväg har kastats ut i ett nästan obr ukat land 
och skapat en industri, ja, delv is tom lantbruk".8 Heckschers utgångspunkt var en 
helt annan än Sundbärgs. Den nationella ekonomiska tillväxten stod i centrum 
och sysselsättningen var inget självändamål för honom. Utslagningen av små
bruken och effektiviseringen av produktionen var det pris samhället måste betala 
för en ökad ekonomisk tillväxt: 

" det är icke arbetet som folk lever av, utan arbetets frukte r, och dessas storlek växer naturligtvis, om 
ett visst resultat kan åstadkommas med ett mindre antal armar o ch hjärnor. Det är e n villfarelse att 
näringsgrenar bör sysselsätta mycket folk, lika som om detta i och för sig vore en vinst och ej 
ekonomisk uppoffring."9 

4 Rolén (1990), s. 190. 

5 Emigrationsutredningen (1910), del 3, s. 486. 

6 Sundbärg (1910), s. 237 och 239. 

7 Sundbärg visar, kanske omedvetet, på den dynamik som kännetecknar kapitalismen, d v s hur nya kom
binationer av produktionsfaktorer, i detta fall sågverksindustrin, slår ut äldre kombinationer, som 
här utyjordes av delar av det traditionella småbruket. När sedan sågverksindustrin förlorade sin 
ställning som ledande industribransch och dess position övertogs av verkstads- och konsumtionsvaru
industrin, saknade länet förutsättningar att locka till sig företag från sistnämnda branscher. 

8 Heckscher (1907), s. 47f, s. 130f. Se även Wik (1950), s. 296ff. 

9 Heckscher (1912), s. 285f. 
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Sundbärgs beskrivning visar dock att länets ekonomiska utveckling tappade fart när 
industrialiseringen gick in i ett nytt skede under 1890-talet. Den ekonomiska 
utvecklingen under det moderna industrisamhällets genombrottsperiod 1890-1930 kom 
därmed inte att ge länet en lika stor utdelning, jämfört med riket, som under den 
moderna industrialismens inledningsskede. 10 

Näringsgrenarnas utveckling 

Antalet handlare och hantverkare ökade snab bt i Jämtlands län under 1 800-talets tre 
sista årtionden.11 Med den snabba ekonomiska utvecklingen följde en differentiering 
av handel och hantverk och nya yrkesgrupper tillkom, t ex tapetserare, barberare, glas
mästare, skorstensfejare, kakelugnsmakare, sömmerskor, bokbindare, fotografer, träd
gårdsmästare och orgelbyggare. De nya yrkesgrupperna visade också på ett stigande 
välstånd, framför allt bland en växande grupp tjänstemän och affärsmän. Gränsen 
mellan hantverk och industriell tillverkning var flytand e och flertalet industrianlägg
ningar sysselsatte endast ett fåtal pers oner.12 Länets största industribransch, sågverks
industrin, sysselsatte 1896 drygt var sjätte indu striarbetare. SJ:s Mekanis ka Verkstad 
(1879) var dock det stör sta företaget med närmare 200 anställda. Tillsammans med de 
två andra industriella verkstadsföretagen, Östersunds Mekaniska Verkstad (1878) och 
Waplans Mekaniska Verkstad (1884), utgjorde verkstadsindustrin länets näst största 
industribransch.13 Med undantag av sulfitfab riken i Jär pen (1886) var de övriga indu
striföretagen inom de andra branscherna små och med få undantag var deras produktion 
inriktad på den lokala marknadens behov. 14 

Den ekonomiska utvecklingen under 1880-talet var snab bare i Jämtlands län än för 
riket som helhet, vilket bl a fram går av näringsgrenarnas förändring, (tab. 5:2) Jämfört 
med riket minskade den agrara sektorns storlek under 1880-talet medan de icke-agrara 
näringsgrenarna ökade med undantag för den offentliga sektorn. Dess storlek ökade 

Schön (1993), s. 266. Den strukturinriktade ekonomisk-historiska forskningen gör gällande att den 
industriella omvandlingsprocessen i Sverige kan indelas i tre olika perioder med föl i ande ungefär
liga tidsgränser 1840/50-1890, 1890-1930 och 1930 fram till 1970-talet. Det moderna industrisam
hällets genombrott förläggs till perioden 1890 till 1910. Se även Krantz (1987), s. 19f. och Schön 
(1982), s. 17f. 

11 Björklund (1986), s. 28. Under perioden 1870-1900 ökade antalet handlare och hantverkare/hantverks
arbetare i Östersund med ungefär 600 respektive 840 st. Den procentuella ökningen under perioden 
var hela 250 respektive 225 procent. 

12 Ibid, s. 42. 

13 Rolén (1990), s. 106f. Produktionen vid ÖMV och WMV var i huvudsak inriktad mot skogsindustrins 
och jord- och skçgsbrukets behov. WMV producerade även järnskenor till järnväcjsbyqciandet och senare 
vattenturbiner. Ängmaskiner fanns också under en kortare tid på ÖMV:s produktionshsta. 

14 Två undantag var Näldens Ullspinneri (1863) och Handöls Tälj stensfabrik (1885). 
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dock under 1890-talet.15 Däremot minskade de övriga näring sgrenarnas storlek unde r 
detta årtionde med undantag av den agrara sektorns, vars storlek dock ökade. 
Moderniseringen av länets näri ngsstruktur hade därmed avstannat jämfört med riket. 
Den agrara sektorns sysselsättningsan del i länet hade dock fortsatt att minska under 
1890-talet, om än i en långsamare takt än riksgenomsnittet. Följande årtionde upphörde 
också denna modernisering och antalet personer som var beroende av sektorn för sin 
försörjning ökade fram till 1920. (tab. 5:3) Jämfört med rik et fortsatte ökningen under 
1930- och 1940-talen.16 Även länets industri- och hantverkssektor utvecklades 
mycket svagt 1900-1940. I slutet av perioden var det endast näringsgrenen handel och 
samfärdsel, som nämnvärt hade för bättrat sin position jämfö rt med läget 1900. 

Tab. 5:2. Befolkning i Jämtlands län (B) fördelad efter näringsgrenar (I) 1880-1940 och 
näringsgrenarnas storlek (S) relativt riksgenomsnittet. Riket=100 

Jordbruk/ Industri/ Samfärdsel/ Offentlig 
Skogsbruk Hantverk Handel förvaltning m m. 
B S B S B S B S 

1880 85,9 126 5,7 33 2,5 34 5.9 81 
1890 75,0 121 13.3 61 6,3 72 5,4 72 
1900 71,9 131 15,6 56 7,0 67 5,5 82 
1910 73,2 150 15,1 47 8,4 63 3,3 75 
1920 67,0 152 18,5 53 10,2 67 4,3 72 
1930 64,5 164 17,4 49 12,6 69 5,5 82 
1940 59,1 174 20,0 53 13,8 88 7,1 84 

Källa: BiSOS Ä och SOS Folkräkningarna 1910, 1920, 1930 och 1940. 

Jordbruksbefolkningens begränsade utkomstmöjligheter och skogsbolagens köp av jord
bruksfastigheter uppmärksammades av de sty rande i slutet av 180 0-talet. En rad riks
dagsbeslut genomfördes för att förbättra landsbygdsbefolkningens situation. Det gällde 
t ex frisläppandet av hemmansklyvning 1881, införandet av egnahemslån, dikningsan-
slag och nyodlingsfonder, liksom bolagsförbuds-, arrende- och vanhävdslagarnas till
komst i böljan av 1900-talet.17 När bolagsförbu dslagen infördes 1906, ägde aktie
bolagen 43 procent av de privata jord- och skogsbruksfastigheterna i Jämtland. För
budet gjorde att en bulvanmarknad uppsto d, vilket föranledde riksdagen att införa en 
bulvanlag 1925.18 De politiska besluten inne bar bl a att sm åbrukarnas utkomstmöjlig
heter och rättssäkerhet förbättrades. Vidare kom ersättning att utbetalades för nyodling 
och ägarna till arrendefastigheter ålades underhållsskyldighet. En ofta förbisedd effekt 
av förbudslagstiftningen var dock att den även ökade möjlighetern a för kapita lstarka 
privatpersoner att förvär va skogs- och jordbruksfastigheter.19 

Av Rolén (1990), s. 206f. framgår att Kungliga Norrlands Artilleriregemente (A 4) förlades till 
Östersund i början av 1890-talet. Detta är sannolikt en viktig förklaring till ökningen inom 
näringsgrenen offentlig sektor. 

16 Av Folkräkningarna framgår att den agrara sektors storlek fortsatte att öka fram till 1960-talet. 

17 Rolén (1990), s. 83f. 

18 Wik (1950), s. 39. 

19 Ivarsson (1977), s. 15. 
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Skogsnäringens behov av säsonganställd arbetskraft och länets goda j akt- och fiske
möjligheter bidrog också till den agrara sektorns starka ställning i länet . Utkomsten för 
stora befolkningsgrupper tryggades genom att ett självhushållsinriktat småbruk kombi
nerades med löneinkomster från skogsarbete, flottning och sågverksarbete. Skogsarbe
tets centrala betydelse för landsbygdsbefolkningen i Jämtland/Härjedalen framgår bl a 
av socialstyrelsens rapport "Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor". Där kan utläsas 
att drygt 17 500 personer, eller 14,5 procent av landsbygdsbefolkningen, i medeltal 
utförde 81 dagsverken vi ntern 1934/35.20 Bristen på alternativ sysselsättning till arbete 
inom den agrara sektorn och de förbättrade villkoren för småbruken bidrog till att 
jordbruksbefolkning och antalet brukningsenheter ökade fram till 1920 respektive 
1944.21 (tab. 5:3 och 5:4) 

Tab. 5:3. Jordbruksbefolkningen i Jämtlands län 1910-1945 och dess andel (X) av rikets 
jordbruksbefolkning. 

1910 1920 1930 1940 1945 

Befolkning 85 693 
Andel 3,2 

89 569 86 732 
3,5 3,6 

82 001 
3,8 

75 625 
3,8 

Källa: Norborg (1968) s. 106. Folkräkningen 1945, Del V tab.9. 

Tab. 5:4. Antalet brukningsdelar i Jämtlands län 1900-1951. 

1900 19271 1937 1944 1951 

9 685 13 872 15 203 15 448 15 082 

1 Uppgifterna fr o m 1927 avser brukningsenheter om minst 0.26 hektar. 
Källa: Rolén (1990), s. 43. SOS Jordbruksräkningarna. 

Under 1900-talets första del hade politiska beslut och skogsindustrins behov av råva ra 
förbättrat möjligheterna till försörjning för stora grupper av länets landsbygdsbefolk
ning. I slutet av 1 930-talet hade dock stat smakten i hög re utsträckning börjat att upp
fatta jordbrukets överskottsproblem, som strukturellt och inte konjunkturellt betingat.22 

Andra världskrigets utbrott innebar att överskottsproblemet kunde skjutas på framtiden, 
men medvetenheten ökade om att dess lösning låg i att ska pa alternativ sysselsättning 
utanför jord- och skogsbruket.23 Ett tecken på de omställnin gssvårigheter, som skulle 

SOS Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor, s. 269. 

21 Minskningen av jordbruksbefolkningen efter 1920 antyder att ökningen av antalet brukningsdelar 
möjligen också kan förklaras av förbättrade administrativa rutiner. 

22 Bäcklund (1988), s. 183. 

23 SOU 1951:6 s. 37. I Bäcklund (1988), s. 182f. ges en kort beskrivning av jordbrukspolitikens föränd
ring efter andra världskriget. Genom 1947 års jordbrukspolitiska beslut infördes en produktionsrest
riktion, som syftade till att anpassa produktionen till den inhemska efterfrågan (produktionsmålet). 
Beslutet omfattade också införandet av principen om inkomstlikställighet mellan jordbruks- och in
dustriarbete. Principen gällde enbart jordbruk överstigande 10 ha åker, s k basjordbruk. I Jämtland 
var ungefär 8 procent av brukningsdelarna 10 ha och större. (SOS Jordbruksräkningen 1951) Prisstöd 
och speciella stöd till småbruken skulle minska omställningsbehovet få kort sikt. Det langsiktiga 
målet, krympningen av jordbruksarealen, skulle uppnås genom rationaliseringsstöd till bärkraftiga 
basjordbruk. På längre sikt försvagade 1947 års beslut småbrukets ställning. Skogsbrukets mekanise-
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komma att drabba länets agrart dominerade näringsliv, är att omflyttningen under krigs
åren visade ett underskott på 638 personer.24 Detta trots att kristidsekonom in innebar 
en ekonomisk högkonjunktur för länet. Det bör också än en gång understrykas att 
småbrukets expansion var resultatet av ett samspel mellan den förda statliga politiken 
och ett antal andra faktorer, t ex bristen på alternativ försörjning, skogsindustrins 
arbetskraftsbehov och goda jakt- och fiskemöjligheter. 

Jämtlands andel av antalet ind ustriarbetsställen och arbetare i Sverig e minskade några 
år in på 1900-talet. (diag. 5:1) Under 1910-tal et bröts denna utveckling och i slutet av 
årtiondet hade den tidigare nedgången åte rhämtats. Därefter följde ett kraftigt kraftigt 
fall fram till mitten av 1930-talet. Under 1920-talet minskade t ex antalet arbetare med 
14 procent och ökningen under det följande årtiondet stannade vid två procent. Det kan 
jämföras med industrisysselsättningen i riket, som ökade med 9 procent under 1 920-
talet och med hela 34 procent under 1930-talet. 

Diag, 5:1. Jämtlands andel (%) av antalet industriarbetare och arbetsställen 
i Sverige 1896-1945. 

1,50 

1,25 

1,00 

0,75 

0,5 
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Källa: BiSOS D och SOS Industri. 

Den industriella återhämtning under 1910-talet var till stor del ett resultat av krigsårens 
krav på ökad nationell självhushållning och massaindustrins och järnvägsnätets utbygg
nad. Uppsvinget följdes därefter av en mycket svag utveckling under mellankrigstiden, 
vilket i mycket förklara des av skogsindustrins dominerande ställning inom jämtländskt 

Arbetsställen 

Arbetare 

ring, industrins ökade efterfrågan på arbetskraft och 1947 års jordbrukspolitiska beslut medförde 
att antalet småbruk radikalt skulle komma att minska under de följande årtiondena. 

SÅ 1941-1945. Under perioden 1946-1949 ökade flyttningsförlusten och uppgick till 5 500 personer. 
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näringsliv och av frånvaron av expansiva indu strier.25 

Den uppåtgående skogskonjunkturen i mitte n av 193 0-talet och den stegrad inhemska 
efterfrågan på agrara produkter under andra världskriget bidrog till att bryta länets 
negativa industriella utveckling. Verkstadsindustrin upplevde också goda tider från 
mitten av 1930-talet, eftersom produktionen till stor del var inriktad på vattenkraftsut
byggnaden, jord- och skogsbrukets behov samt på reparationer av lok, vagnar och bilar. 
Till de expanderade industribranscherna hörde också livsmedelsindustri, kraft-, belys
ning- och vattenverk samt kemisk industri, (tab. 5:5) Östersunds regementen, två 
respektive tre under de två världskrigen, samt stora grupper beredskapsinkallade bidrog 
också till att efterfrå gan på varo r och tjänster ökade i länet. 

Länets industrie lla utveckling under mel lankrigstiden dominerades av skogsindustrin, 
som 1920 sysselsatte nära två tredj edelar av länets indu striarbetare. Därmed var dess 
ställning inom tillverkningsindustrin nära nog lika domin erande, som den agrara sek
torns relativt övriga närin gsgrenar, (tab. 5:2) Tjugo år senare var änn u nära var annan 
industriarbetare sysselsatt inom skogsindustrin, vilket innebar att sysselsättningen inom 
branschen hade minskat med drygt en tredjedel. I absoluta tal var minskningen nära 
dubbelt så stor som för indu strin totalt i länet, (tab 5:5) Därmed är det oc kså sagt att 
det ensidiga beroendet av skogsindustrin medförde att den konjunkturell och struk
turella utvecklingen inom skogsnäringen spelade en centra l roll för länets utveckling. 

De ekonomiska spridningseffekterna av massaindustrins genombrott och utbyggnad 
hade varit betydligt mindre genomgripande än av sågverkens.26 Massaindustrin var 
mindre arbetskraftsintensiv, friställda sågverksarbetare tillgodosåg en stor del av arbets
kraftsbehovet och sågverkens råvaruorganisation användes för att täcka en stor del av 
massafabrikernas råvarubehov. Deflationskrisen i början av 1920-talet skapade stora 
problem för massa- och pappersindustrin. Priserna föll kraftigt, ränteläget var högt och 

Björklund (1986), s. 42. Den industriella utvecklingen i Östersund under slutet av 1800-talet be
traktar Björklund son en industrialisering på halvfart. Frånsett etableringarna av SJ-verkstaden 
och Östersunds Mekaniska Verkstad var utvecklingen en fråga om hantverksindustrins omvandling till 
småindustri. I Rolén (1990), s. 383ff. ses 1920-talet som årtiondet när industrialiseringsprocessen 
"kom av sig" i Jämtland. En kombination av författarnas ståndpunkter ger troligen en mer fullständig 
beskrivning av industrialiseringsförloppet. "Halvfartsindustnaliserinq" av Östersund var nära sam
manknuten med sågverksindustrins expansion på landsbygden och utbyggnaden av järnvägen. Industriali-
seringensprocessens påverkan på näringslivets utveckling i Jämtland bör bedömas dels mot bakgrund av 
de förändringar som låg bakom penningekonomins framväxt i länet efter 1840, dels utifrån näringsgre
narnas storlek före ocn efter 1890, relativt riksgenomsnittet. Ur detta perspektiv pågick#en ekonom
isk omvandling "på full fart" i Jämtland fram till 1890-talet och en industrialisering "på full fart" 
under 1880-talet. Därefter inträdde en industriell tillbakagång relativt riksgenomsnittet, med un
dantag för de första åren på 1900-talet. Halvfartsperspektivet är relevant för länets industrialise
ring under 1910-talet, som snarast betraktas som en "brittsommarperiod", under vilken utbyggnaden av 
inlandsbanan och massaindustrins andra utbyggnadsperiod och den ökade efterfrågan på skogsravara gav 
länet ett tillfälligt ekonomiskt uppsving, dock utan några nämnvärda nya inslag jämfört med utveck
lingen före 1900. #Den svaga industriella utvecklingen under mellankrigstiden blir i detta#perspektiv 
en fortsättning på en nedåtgående utveckling, som påbörjades i slutet av 1800-talet och nådde sin 
botten i mitten av 1930-talet. 

Larsson - Olsson (1992), s. 27. Av Rolén (1990), framgår att det 1910 fanns två massafabriker i 
länet, Hissmofors massafabrik AB (1898-1979) och Järpens massafabrik (1886-1962). Under 1910-talet 
uppfördes Äggfors Träsliperi (1915-1970) och utmed inlandsbanan Högbroforsens (Högsfors) Träsliperi 
(Ì918-1966) och Ulriksfors Sulfitfabrik (1915-1946). I anknytning till Järpens massafabrik uppfördes 
ett pappersbruk (1912-22) och i Vaplan ett träsliperi 1924, som dock lades ned början på 1930-talet. 
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de finansiella påfrestningarna på skuldtyngda företag ökade. Krisen blev förhållandevis 
kortvarig, men när priserna åter föll i böljan av 1930-t alet förvärrades läget på nytt för 
massaindustrin. Utvecklingen under 1920-talet hade skärpt kraven på rationaliseringar, 
vilket drev fram nedlägningar och framväxten av rationellare produktions- och försälj
ningsenheter, t ex Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 1929. Den jämtländska 
massaindustrin hade uppenbara svårigheter att hävda sig i den ökade konkurrensen 
under 1920- och 1930-talen, vilket bl a visas av driftsn edläggningar och av att antalet 
arbetare inom massain dustrin 1920-1940 minskade med när a 33 procent jämfört med 
8 procent för riket som helhet.27 

Konkurrensen var också knivskarp för länets sågverk och priserna hårt pressade. 
Lönsamheten försämra des ytterligare genom att papper, betong oc h andra subst itut
produkter började kon kurrera med sågverksprodukterna på deras traditionella mark
nader.28 Utvecklingen skärpte kraven på rationaliseringar inom den svenska sågverks
industrin, vilket bidrog till en omfattande sågverksdöd. Av 381 sågverksföretag i 
Norrland 1919, upphörde driften vid 186 fram till 1940 och arbetarantalet minskade 
från drygt 20 000 till inte fullt 13 000.29 Den jämtländska sågverksindustrin var inget 
undantag och antalet arbetare mer än ha lverades mellan 1920 och 1940. Under 1930-
talet ökade dock både anta let arbetsställen och länets andel av antalet sågverksarbetare 
i riket, medan däremot produktionsandelen minskade.30 Utvecklingen indikerar att den 
genomsnittliga arbetsproduktiviteten vid de jämtländska sågverken var lägre och att 
rationaliseringen inte hade drivits lika långt. En ann an förklaring kan vara cirkelsåg
verkens framvä xt. Sågteknikens utveckling och lastbilstrafikens genombrott öppnade 
nya möjligheter för mindre sågverk, s k cirkelsågverk.31 Den tekniska utvecklingen 
och cirkelsågarnas flyttbarhet gjorde det möjligt för dessa små sågverk att kon kurrera 
med de större ramsågverken, framför allt på lokala mark nader.32 Sådana marknader 
skapades bl a genom bostadsbyggande och vattenkraftsutbyggnader, som bedrevs på 
platser långt ifrån de stora rams ågverken.33 

27 SOS Industri, 1920 och 1940. I absoluta tal minskade arbetarantalet i Jämtland från 913 till 620, 

28 Dahmén (1950), s. 169f. och 304-310. 

29 Ibid, s. 308. I sin undersökning grupperar Dahmén sågverksföretagen i tre grupper; säkert upphörda, 
troligen upphörda och möjligen uophörda. I de här angivna uppgifterna ingår inte gruppen möjligen 
upphörda. Dessa uppskattades till 19 företag med 265 anställda. Gruppen troligen upphörda omfattade 
136 företag med 1 497 anställda. 

30 SOS Industri 1920, 1930 och 1940. 

31 Enligt Wik (1950), s. 300 ökade antalet cirkelsågverk från 6 till 17 mellan 1920 och 1937. Vidare 
uppskattade han de jämtländska cirkelsågarnas produktionsandel till 17 procent 1937. 

32 Wik (1950), s. 172ff. Förutom lastbilstrafikens genombrott och en förbättrad teknik framhåller Wik 
följande faktorerjbakom cirkelsågverkens#expansion: 1) de sociala förpliktelserna var mindre#omfat-
tande och lönenivån läjre än vid de ramsågverken, 2) kapitalkostnaderna var förhållandevis låqa, 
vilket gjorde det löjligt för friställda sågverksarbetare och mindre skogsägare att enskilt eller i 
kollektiv anlägga cirkelsågar och 3) cirkelsågverkens geografiska rörlighet minskade transportkost
naderna och tiden mellan avverkning och försäljning av slutprodukten, vilket gav dem konkurrensför
delar i jämförelse med ramsågverken. 

33 SOU 1947:32 s. 120f. 
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Till skillnad mot massa- och sågverksindustrierna expanderade snickeri- och möbel
industrin. Antalet arbetsställen och arbetare ökade med tre fjär dedelar respektive mer 
än fördubblades, vilket bl a förklaras av ett ökat bostadsbyggande, detaljhandelns 
expansion och förändrade konsumtionsmönster.34 I Jäm tland var dock utveckling den 
omvända och antalet arbetare minskade med när a en tredjedel och arbetsställena med 
en sjättedel. 

Länets ekonomiska utveckling under mellankr igsperioden var, som tidigare framgå tt, 
svag. I en artikel av Johan Åkerman, "De svenska länens ekonomiska utveckling under 
mellankrigsperioden", visas att Jäm tland hade den svagaste ekonomiska utvecklingen 
av alla län.35 Åkerman anser att det ensidiga beroendet av skogsindustrin var den 
främsta anledningen till att länet var mellankrigstidens stora förlorare. Norrla ndslänens 
bottenplaceringar i ekonomiskt häns eende visar också enligt honom att den tidigar e så 
framgångsrika trä-, järn- och stålindustrierna snarast var att betrakta som en belastning. 

Den svaga ekonomiska utvecklingen va r dock inte to tal. (tab. 5:5) Nya möjligheter för 
länets företagare öppnades bl a genom elektrifieringen, vattenkraftsutbyggnaden, 
bilismen och bostadsbyggandet. De expanderande företagen var framfö r allt mindre 
service- och tillverkningsföretag med inriktning på den lokala och regionala m ark
naderna. En del av företagen hade tidiga re bedriv it hantverksmässig produktion, men 
genom att lägga nya verksamheter till gamla, växte de till mindre industriföretag.36 

Under 1930-talet förbättrades t ex villkoren för bygg- och anläggningssektor. Statliga 
subventioner infördes för ny- och ombyggnader av bostäder och ekonomibyggnader på 
landsbygden och Kungl. Vattenfallsstyrelsen påböljade kraftverksbyggena utmed 
Indalsälven.37 Omfattande väg-, vatten- och avloppsarbeten samt den ökade efter
frågan på bostäder till följd av inflyttningen från landsbygd en till länets centralorter 
bidrog också till b ygg- och anläggningssektorns uppsving.38 Livsmedelsindustrin till
hörde också länets expanderande industrigrenar under 1920- och 1930-talen. Nationellt 
var dock branschens expansionsfas avslutad och under 1930-talet minskade dess andel 
av industrisysselsättningen, vilket kan tolkas så att moderniseringen av länets närings
struktur släpade efter riket som helhet.39 Det bör också framhållas att expansionen 
skedde på en reglerad marknad, där den statliga jordbrukspolitiken och bondekoopera

34 Dahmén (1950), s. 137 och SOS Industri 1920 och 1940. 

35 Åkerman (1941), s. 29-67. 

36 Strömgren (1939), passim. 

37 Rolén (1990), s. 388f. och s. 408 ff. Statliga Vattenfalls första stora kraftverksbygge längs Indals
älven i länet var Statsforsen (1935-40). Utbyggnaden längs Indalsälven inleddes med Hammarforsens ut
byggnad (1925-27), som följdes Krånqedeforsarna 1931. Under 1930-talet inleddes även regleringarna av 
de stora fjällsjöarna i västra Jämtland och Storsjön. Under 1940- och 1950-talen samt början av 1960-
talet genomfördes de flesta stora kraftverksbyggena i länet. 

38 Ibid, s. 324f. 

39 SOS Industri 1930 och 1939. Livsmedelsindustrins andel av industrisysselsättningen 1930 och 1939 var 
för Jämtlands län 6,7 respektive 10,8 procent. Motsvarande procenttal för riksgenomsnittet var 9,6 
respektive 9,1 procent. Utvecklingen kan även ses som ett exempel på hur länets industri specialise
rades inom ett område där de naturliga förutsättningarna var goda för livsmedelsproduktion. 
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tionens dominerande ställning star kt begr änsade konkurrensen. 

Tab. 5:5. Fördelningen av antalet industriarbetare (Aj i Jämtlands län (%) och industribran
schernas storlek relativt r iksgenomsni t te t (S) valda ar. Riksgenomsnittet=100. 

Industribransch 1920 
A S 

1930 
A S 

1939 
A S 

1945 
A S 

Träindustri 38,7 253 34,1 251 26,7 229 20,2 187 
Papper och grafisk ind. 28,2 237 28,9 233 22,0 205 15,7 157 
Halm och metallindustri 10,6 33 13,5 43 18,5 49 20,9 53 
Jord- och stenindustri 7,2 67 7,5 77 11,6 161 8,8 106 
Livsmedelsindustri 6,6 72 6,7 70 10.8 119 13,4 156 
Kemisk industri1 3,5 85 1,2 36 0,2 7 4,3 122 
Kraftindustri 2,9 171 4,3 269 6,5 411 13,4 694 
Tekoindustri 2,3 15 3,5 19 3,6 18 3,3 18 

Totalt antal arbetare 3 552 3 043 3 100 3 687 

1 Branschens uppgång under krigsåren bör ses not bakgrund av att den omfattar de företag 
som producerade träkol och träsprit. 
Källa: SOS Industri. 

Den gynnsammaste utvecklingen av länets näringsgrenar uppvisade handel och sam
färdsel. Nya handels- och serviceföretag tillkom genom att nya varor, som radio
apparater, elektriska hushållsmaskiner och kylskåp, introducerades på marknaden. 
Framför allt förklaras dock utvecklingen av samfärdselns expansion under 1930-
talet.40 Samhällsutvecklingen ställde krav på en utbyggnad av transportsektorn, och i 
slutet av 1920-talet hade kollektivtrafiken och den yrkesmässiga automobiltrafiken 
blivit ett vanligt inslag i det jämtländska samhället.411 början av 1930-talet var länets 
andel av det totala antalet busslinjer och för personbefordran använda bilar och bussar 
i Sverige drygt tre pr ocent, vilket var mycket i förh ållande till befolkningsandelen som 
uppgick till 2,2 procent.42 Vidare påbörjades skogsnäringens motorisering i länet unde r 
1930-talet, och lastbilarna blev också ett viktigt inslag i utbyggn aden av vatten kraften 
liksom inom livsmedelsindustrin och bygg- och anläggningssektorn. Bilismens expan
sion i länet var unde r detta årti onde också krafti gare än för riket som helhet.43 

Expansionen bör dock, liksom livsmedelsindustrins, ses mot bakgrund av den efter
släpning som länet uppvisade i förhållande till riket.44 Det bör också beaktas att länet 

40 Folkräkningen 1930, del II, tabell 4. Folkräkningen 1940, del III, tabell 5. I slutet av 1930-talet 
var samfärdselns storlek i paritet med riksgenomsnittet och 1940 närmare 25 procentenheter högre. 

41 Rolén (1990), s. 417f. 

42 SOU 1934:33, s. 256. 

43 SÅ 1930-1939 och Bilismen i Sverige. Under perioden 1931 till 1939 ökade antalet inregistrerade last
bilar och bussar i Jämtland med 80 procent, jämfört med 46 procent för riksgenomsnittet. Personbils
sidan ökade med 101 procent jämfört med 66 procenttför riksgenomsnittet. Av Folkräkningen 1930, del 2, 
tab. 4 och Folkräkningen 1940, del 3, tab. 5 framgår att antalet yrkesverksamma inom landtransport
väsendet steg med 20 procent under 1930-talet, vilket var 15 procentenheter mer än riksgenomsnittet. 

44 SÅ 1927 och 1938. Antalet motorfordon per invånare var drygt 20 procent lägre än riksgenomsnittet 
1927 och tio år senare 15 procent. 
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var glest befolkat, att sko gs- och vattenkraftstillgångarna var rikliga och att avstå nden 
var långa mellan producenter och konsumenter. Därmed existerade det sannolikt ett 
transportbehov, so m kunde tillfredsställas först när den ekonomisk a utvecklingen och 
bilismens begynnande expansion gjord e detta möjl igt under 1930-talet. 

Några reflexioner om företa gandet 

Nyföretagandet i Jämtland uppvisade både likhete r och olikheter med den nationella 
utvecklingen.45 De svenska storföretagens specialiseringsgrad ökade under mellankrig
stiden och nya material och produkter intro ducerades på mark naden. Ett led i denna 
utveckling var att storföreta gen överlät vissa produktionsområden till mindre företag, 
vilket skapade expansionsmöjligheter för småför etagandet samt utrymme för nyföre-
tagande. De mindre företagen visade sig vara väl lämp ade att tillverka produkter i nya 
material, bl a därför att deras produktionsorganisationen var flexiblare och mindre 
beroende av massproduktion. I Jäm tland växte det dock inte fram några underleveran
törsföretag till de svenska storf öretagen. Det var också få företag som böljade tillverka 
produkter i nya material. Ett undantag var d ock Trangia Aluminium (1927), som med 
sin produktion av aluminiumkokkärl sysselsatte ett halvt dussin personer i början av 
1930-talet. 

Nyföretagandet stimulera des också av att efte rfrågan på konsum tionsvaror ökade och 
differentierades i takt med att levnadsstandarden förbättrades. De nystartade småföreta
gen kunde genom sin flexibilitet snabbt anpassa sin produktion till de nya efterfråge-
mönstren.461 detta avseende var företa gsbildningen i Jäm tland mer lyckosam och nya 
företag växte fram inom t ex livsmedels- och dryckesindustrin samt textil- och skinn-
industin. Dessa företag bedrev i många fall sin verks amhet i gränslan det mellan hant
verk och småindustri. Ett exempel var Lun dhags skoindustri, med tre anställda 1931.47 

Även den tekniska utvecklingen, i kombi nation med att t ransportkostnaderna för vissa 
produkter var höga i förhållande till deras vär de, öppnade möjligheter för nya företag 
att etableringa sig i länet. Det gällde t ex cement- och betongfabriker samt cirkelsåg
verk 48 Bilismens begynnande expansion, elektrifieringen och lanseringen av märkes
varor bidrog också till framväx ten av nya företag. B ygg- och anläggningsbranschens 
expansion i länet var nä ra knute n till dessa utvecklingsblock, som hade stora sprid
ningseffekter i tid och rum. Ett flertal snickeri- och möbelfabriker och annan träföräd-
lande industri etablerades, liksom rörledningsfirmor och företag med anknytning till 
byggnadssektorn.49 Inom hande ln lanserad es vidare vara ktiga konsumti onsvaror, som 

45 Dahmén (1950), 384 ff. och Dahién (1985), s. 40 f. 

46 Dahmén (1985), s. 41. 

47 Företagen Lundhag och Trangia bedrev 1993, liksom tidigare, sin produktion i familjebolagsform och 
antalet anställda uppgår till 33 respektive 22. 

48 Dahmén (1985), s 42. 

49 Strömgren (1939), passim. Det bör framhållas att Strömgrens inventering inte har någon redovisning 
över vad som är indus t ri 1 iknande verksamhet och att uppgifterna därför endast kan ge en grov bild av 
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öppnade affärsmöjligheter för service- och handelsföretag. Den främsta företagsgenera
torn var dock bilismen. Under mellankrigstiden etablerades 44 företag i Jämtland med 
direkt anknytning till bilismen.50 Dessa företag sysselsatte 1947 nära 580 personer. 
Inklusive de företag som tillkom under första delen av 1940-talet sysselsatte bilföre
tagen 1947 närmare 700 personer, dvs nära 20 procent av länets industriarbetare. 

Nyföretagandet i länet presenterade dock inga nya företagare, som kunde mäta sig med 
de jämtländska träpatronerna under andra delen av 1800-talet. Trävaruhandlare som 
N O Näs, C Lithander oc h N P Holmer var alla delaktiga i sågverksverksindustrins 
expansion, men också i bildandet av företag som Hissmofors Massafabrik, Gusta Sten-
förädlings AB och Östersunds Mekaniska Verkstad. I jämförelse med r iksgenomsnittet 
var nyföretagandet i Jämtland småskaligt och mindre diversifierat. Det var också mindre 
frekvent och kunskapsintensivt. Den bistra arbe tsmarknadssituation under 1920- och 
1930-talen och den småskaliga företagsbildningen tyder på att "levebrödsprincipen" var 
en viktig drivkraft bakom företa gsbildningen. Principen gällde dock inte för all före
tagsamhet. Några undantag var kalkbruket i Mattmar och Strå Kalkbruk, ett fåtal större 
träindustrier och märkeshandlarna inom bilhandeln. De nybildade ti llverkningsföre
tagens varusortiment bestod framf ör allt av produkter med låg teknisk komplexitet, 
t ex vulk- och cementvaror, skor, möbler och inredningar, jord- och skogsbruksverk
tyg, trävaror och grafisk produkter. Företagandet var vidare framför allt inriktat på den 
lokala marknaden och grannlänen. Förutom skogsindustrin var det endast ett fåtal, 
vanligtvis äldre företag, som arbetade på de nationella och internationella marknaderna. 
Detta gällde bl a Waplans Me kaniska Verkstad, Gusta Stenförädlings AB och Handöls 
Täljstensfabrik. Det bör också framhå llas at t några av de större partihandelsföretagen 
ombildades i slutet av 1930-talet. Framgångsrikast var Nordsvenska Köpmanna AB, 
som under 1940-talet utvecklades till det ledande kolonialvaruföretaget i Norrland.51 

Jämtlands län i ett nationellt perspektiv 

De försämrade försörjningsmöjligheterna för landsbygdens befolkning i övriga Sverige 
under andra delen av 1800-talet skapade "en tendens till bortst ötning av befolkningen 
från områden med kännbara försörj ningssvårigheter till de områden inom eller utom 

industrins och hantverkets utbredning i Jämtland. Enligt Strömgren fanns ett hundratal industrilik-
nande sågverk, ett 30-tal snickerifabriker, 6 möbelindustrier, 5 massafabriker och 10 övriga träför
ädlingsindustrier. Jord- och stenindustrin omfattade 28 industriliknande arbetsplatser, varav tre 
kalkbruk. Strå kalkbruk och Mattmars kalkbruk tillhörde de större industrianläggningarna i länet och 
de var aktiebolaq med säte utanför länet. Vidare fanns ett drygt 50-tal industriliknande kraftanlägg
ningar, däribland stora som Krånaede kraft till Hovermo kvarn och kraftstation. Den mekaniska verk
stadsindustrin uppgick till ett 15-tal industriliknande verksamheter, textil och beklädnad till tre 
och slutligen noterades ett 30-tal livsmedels- och bryggerianläggningar. 

Bilen i Sverige (1947), s. 855-867. Med direkt anknytning avses följande verksamheter: bilhandeln, 
bil- och motorrenoverinqar, cfummiverkstäder, karosseriverkstäder, bilsadelmakerier, billackerings
verkstäder och bilplåtslagener, bensindistributörer och bilskolor. 

Björklund (1986), s. 80. K J Karlssons Partihandel ombildades till Nordsvenska Köpmanna AB 1939. I 
början på 1950-talet sysselsatte företaget ungefär 330 personer och omsättningen var runt 50 Mkr. 
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landet som främst genom industrialiseringen erbjöd ett ökat näringsutrymme".52 I 
Jämtland hade järnvägsbyggandet och sågverksepoken medfört en kraftig tillväxt av den 
regionala ekonomin. En ökad efterfrågan på arbetskraft och nya affärsmöjligheter 
lockade kvinnor och män att flytta till länet.53 Under den moderna industrialismens 
inledningsskede kom vidare gamla marknadsstrukturer i länet att ersättas av nya, natur
resurserna blev till handelsvaror och nya företag växte upp. Förändringen av den regio
nala ekonomin var kraftfull, vilket bl a visade sig i att länets industri- o ch hantverks
sektor växte snabbare än riksgenomsnittet under 1880-talet samt i den kraftiga inflytt
ningen, som bidrog till en mycket snabb befolkningstillväxt 1870-1890. 

Tab. 5:6. Folkmängden (1 000-tal) i Sverige och Jämtlands län. Valda år. 

1870 1890 1920 1945 
Ökning % 
70-90 90-20 20-45 

Sverige 
Jämtland 

4 169 
70 

4 785 
100 

5 095 
134 

6 674 
143 

14.8 
42.9 

6,5 
34,0 

31,0 
6,7 

Källa: BiSOS A och SOS Folkräkningarna 1920, 1930 och 1945. 

Den kraftfulla ekonomiska omvandlingen av länets näringsstruktur avbröts i slutet av 
1800-talet. Den tidigare inflyttningen ersattes nu av en utflyttning och under det första 
årtiondet på 1900-talet uppgick flyttningsförlusten till 8 200 personer. Jämfört med 
riket som helhet kom vidare den industriella utvecklingen att stagn era och eftersläp
ningen att öka. (tab. 5:8) 

Tab. 5:7. Omflyttning (1000-tal) för Jämtlands län 1870-1945, fördelad på delperioder. 

1870-90 1890-20 1920-45 

Omflyttningstal 3 -10 -13 

Anm: Omflyttning, inflyttade minus inrikes och utrikes utflyttade. 
Källa: Wichman (1962) s. 432. Rolén (1990) s. 834. Statistisk årsbok 1941-1945. 

Förändringen sammanföll med det moderna industr isamhällets genombrott, som bl a 
innebar att det ekonomiska utvecklingsförloppet ändrade karaktär; från en tillväxt med 
ett förhållandevis litet tekniskt innehåll till en industrialisering med teknisk omvandling, 
massproduktion, masskonsumtion och fallande relativpriser.54 Under det tidigare indu
strialiseringsförloppet hade integreringen och specialiseringen av regionala ekonomier, 
jordbrukets förändring med tillhöra nde social dif ferentiering och kapitala ckumulerande 
hemmansägare spelat en cen tral roll för den ekonomiska tillväxten. Utvecklingen hade 
skapat kapital, arbetskraft och marknader, vilket var en förutsättning för den stundande 

52 Gårdlund (1942), s. 279. 

53 Wichman (1962), s. 433. Under perioden 1850 till 1900 ökade Jämtlands befolkningen från 52 271 
invånare till 111391. Östersunds befolkning ökade under samma period från 817 till 6 866 personer 
och länets andel av Sveriges befolkning ökade från 1,6 procent till 2,2 procent. 

54 Schön (1982), s. 6f. 
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tekniska omvälvning av produktionen.55 Denna förändring ledde till en starkt stigande 
produktivitet inom indu strin, som förenade fallande relativpriser med en ökad produk
tion. Därmed kunde både produktion och sysselsättning inom industrin fortsätta att öka 
när marknaden expanderade. 

Tab. 5:8. Arbetarantalet inom vissa industrier i Sverige och i Jämtlands län 1896 och 1910. 

Sverige Jämtland Ökning % 
1896 1910 1896 1910 Sverige Jämtland 

Verkstads- och metallindustri 39 687 64 054 2762 3652 61 32 
Trä- och massaindustri1 61043 91 333 1 251 1366 50 9 
därav sågverk 36 796 39 605 1063 859 8 -19 
massaindustri 4 959 13 178 1882 292 166 55 
pappersindustri 

Textil- och beklädnadsindustri 
5 071 8 100 - - 60 -pappersindustri 

Textil- och beklädnadsindustri 36 038 53 345 48 68 48 42 
Livsmedelsindustri 25 292 34 044 103 136 35 32 
Sten-,1er- och glasindustri 27 397 36 639 49 196 34 300 
Övrig industri 12 836 22 742 39 101 77 159 

Totalt 202 293 302 157 1 766 2 232 49 26 

1 Inklusive träkolstillverkning. 
2 Arbetarantalet för Jämtland 1896 har tillförts arbetarna vid SJ-verkstaden i Östersund samt arbetarna vid 
Järpens massafabrik. Arbetarantalet vid SJ-verkstaden har även inkluderats för Jämtland 1910. 
Källa: BiSOS D. Fabriker 1896 och 1910. 

Inom ko nsumtions- och kapitalvaruindustrierna växte nya ledande industribranscher 
fram, som övertog den centrala roll sågverks- och stålindustrin tidiga re haft för den 
ekonomiska tillväxten. 56 Den industriella tillväxten accelerer ade och under åren 18 80 
till 1913 femfaldigades industrins förädlingsvärde i fasta pr iser. Välståndet steg, efter
frågan på konsumtionsvaror och bostäder ökade och hemmamarknaden fick därmed en 
större betydelse för den ekonomiska tillväxten.57 Utvecklingen medförde vidare att 
industrins andel av B NP ökade kraftigt. Under 1900- talets första årtionde kom den att 
överstiga den agrara sektorns BNP-andel och 1910, var mer än 50 procent av be folk

55 Schön (1993a), s. 276. 

56 Larsson - Olsson (1992), s. 26-32. Exempel på storföretag inom verkstads- och elektronikindustrin är 
Atlas-Copco grundat 1873, LM Ericsson 1876, Alfa-Laval 1880, ASEA och Separator 1883, AGA 1904, SKF 
1907 och Electrolux 1910. Inom gruvnäringen och den tunga industrin skedde stora förändringar. Inom 
stål- och järnhanteringen integrerades tillverkningsenheterna, tex vid Domnarvets järnverk, som bör
jade byggas på 1870-talet. Stora Kopparberg omvandlades till aktiebolag 1888 och vid Sandvikens järn
verk inriktades produktionen på specialstål. Inom gruvnäringen bildades Grängesbergs Gruvaktiebolag 
1893 och exploateringen av malmfälten i Norrbotten resulterade i grundandet av LKAB 1890. Gårdlund 
(1942), s. $01., framhåller att den industriella utvecklingen efter 1890 skapade en diversifierad 
svensk industristruktur "inom den svenska fabriksindustrin - verkstäder, massafabriker, sockerfab
riker, cementfabriker, gummivarufabriker och några skofabriker - och mängder av småföretag - verk
städer, träförädlingsfabriker, konfektfabriker och livsmedelsfabriker". 

57 Ibid, s. 32. Importen av konsumtionsvaror minskade från två tredjedelar i mitten av 1880-talet, till 
en tredjedel i början av 1900-talet och Sverige utvecklades till nettoexportör av verkstadsprodukter. 
I Fridlizius (1963), s. 30. framgår att produktionen inriktades mot en ökad förädling. Verkstadspro-
dukter#och massa och papper ökade sina exportandelar medan trävaror och spannmål minskade. Ett undan
tag från förädlingstrenden utgjorde den nya exportvaran järnmalm. 
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ningen beroende av de icke-agrara näringarna för sin försörjning.58 I Jämtland var 
dock utvecklingen på många sätt den omvän da och mellan 1900 och 1910 ökade den 
agrara sektorns betydelse som förvärvskälla, både i abso luta och relativa tal. (tab. 5:2) 

Marknadsekonomin expander ade och en allt störr e del av medborgarnas konsumtion 
drogs in i penningekonomin. För de växande företagen blev de nationella och inter
nationella marknaderna allt viktigare. De ledande och snabbt växande industriföretagen 
lokaliserade sin verksamhet till befolkningstäta och köpstarka marknader, med tillgång 
till utbildad arbetskraft och goda kommunikationer. Avsaknaden av dessa lokaliserings-
faktorer var i mycket utmärkande för Jämtlands län. Det bör här också framhåll as att 
länets ekonomiska återhämtning under 1910-talet hade litet att göra med de ledande 
industribranscherna och uppsvinget var i stället framför allt ett resultat av krigsårens 
självförsöijningsstrategi och utbyggnaden av inlandsbanan och massaindustrin. 

Frånvaron av ledande expansiva industribranscher blev extra kän nbar för länet under 
1920-talet och första delen av 19 30-talet. (tab. 5:9) Jord- och skogsbrukets domine
rande ställning och det stora beroendet av skogsindustrin medförde att den återhämtning 
som skedde nationellt efter defla tionskrisen i börj an av 19 20-talet i stort sett uteblev. 
Näringsstrukturens eftersläpning och de strukturella problemen inom de dominerande 
näringsområdena innebar också att 1930-talets depression slog hårt mot länet. Friställda 
arbetare inom jord- och skogsbruket och skogsindustrin, liksom grupper i yrkesverksam 
ålder över huvud taget, hade få eller inga alternativ till sysselsättning utanför den agrara 
sektorn. Detta visas bl a av att än nu 1940 var nä rmare 70 procent av länets befolkning 
beroende av den agrara sek torn och skogsind ustrin för sin försörjning. 

Tab. 5:9. Industriarbetare (1000-tal) och arbetsställen i Jämtlands län och Sverige. Valda år. 

1913 1920 1930 1939 1945 
Förändring % 
1913- 1920-
1920 1930 

1930-
1939 

1939-
1945 

1913-
1945 

Arbetare 
Sverige 360,7 417,4 454,6 573,4 639,4 16 9 22 15 77 
Jämtland 2,5 3,6 3,0 3,1 3,7 44 -19 3 19 48 

Arbetsställen 
Sverige 9 266 12 022 14 610 19 092 22 074 30 22 31 16 238 
Jämtland 137 186 193 226 276 36 4 17 22 201 

Källa: SOS Industri. 

Den blygsamma nyorientering av länets näringsstruktur, som dock skedde under 
mellankrigstiden, var i mycket ett u ttryck för de nationella utvecklingsblockens spr id
ningseffekter i handels- och serviceleden. Jäm tland var och kom att så förbli i nästan 
total avsaknad av tung industri, gruvor, kunskapsintensiv industri och nationellt 
inriktade konsumtionsvaruindustrier. 

Förnyelsen av länets n äringsstruktur under järnvägs- och sågverksepoken hade inletts 
från en låg grad av modernitet relativt riksgenomsnittet och under en period då 
den ledande industribranschens, dvs sågverksindustrins, lokaliseringsbeslut 

58 Jörberg (1991), s. 37. 



126 

primärt var råvarustyrda. När industrialiseringsprocessen ändrade karaktär 
omkring 1890 medförde det bl a att de nya ledande industriföretagens lokalise
ringsbeslut, t ex verkstadsindustrins, i första hand styrdes av närheten till 
marknaden och tillgången på utbildad arbetskraft. Jämtland saknade i mycket 
sådana lokaliseringsfördelar och därmed också de förutsättningar som krävdes 
för en fortsatt snabb industrialisering. Bristen på ekonomisk förnyelse inom det 
jämtländska näringslivet visade sig bl a i en låg skattekraft (diag. 5:2) och en 
svag industriell utveckling relativt riksgenomsnittet, (diag. 5:1) Den negativa 
utvecklingen bröts dock i mitten av 1930-talet och under andra v ärldskriget steg 
skattekraften och andelen industrisysselsatta relativt riksgenomsnittet. 

Diag. 5:2. Skattekraften (%) i Jämtlands län i förhållande till riksgenomsnittet 1913-1945. 
0.75 

0.70-

0.65-

0 . 6 0 -
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0.45 
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Anm: Skattekraft mätt som den,till kommunal beskattning taxerade inkomsten. 
Källa: Statistisk årsbok och Årsbok för Sveriges kommuner. 

Den positiva utvecklingen i Jämtland under 1930-talet inträffade ungefär samtidigt med 
att det moderna industr isamhällets genombrottsperiod var till ända . Därmed var också 
svensk verkstads- och konsumtionsvaruindustris stora nyetableringsperiod avslutad, 
vilken sammanföll med att en ny strukturcykel inleddes i svensk ekonomi omkring 
1930. De nya framväxande utvecklingsblocken med anknytn ing till bilismen, elektri
fieringen och bostadsbyggandet, skulle i betydligt högre grad än tidigare skapa positiva 
ekonomiska spridningseffekter i länet. Den ekonomiska politiken under 1930-talet kom 
också att kännetecknas av ökade offentliga åtaganden, t ex offentliga investeringar i 
bostäder och infrastruktur.59 Dessa stimulanser tillsammans med en uppåtgående 
skogskonjunktur, de nya utvecklingsblockens spridningseffekter och krigsårens 
regleringsekonomi öppnade möjligheter för länet att bryta den tidigare negativa 
ekonomiska utvecklingen relativt riket som helhet, (tab. 5:2) 

Det jämtländska näringslivets grund läggande problem kvarstod dock, d v s de starkt 
begränsade möjligheterna för länets befolkning att erhålla sysselsättning utanför skogs
industrin och den agrara sektorn, de långa avstånden till köpstarka marknader och 

Magnusson (1993), s. 304. Magnusson framhåller också att förändringarna i den ekonomiska politiken 
sammanföll med "folkhemstanken" och välfärdspolitikens framväxt. 
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bristen på kompetens och riskvilligt kapital. Relativt riksgenomsnittet var den agrara 
sektorns andel av antalet sysselsatta i länet större 1940 än 1890 och industri- och hant
verkssektorns mindre. 

Den ringa förnyelsen av det jämtländska näringslivet förkla ras dock inte primärt av 
kapitalbrist, avsaknad av dugliga företagare eller dåliga kommunikationer. Det var mer 
en fråga om att industrialiseringsförloppet hade ändrat karaktär. Under industrialismens 
inledningsskede var de ledande indu stribranscherna råvarustyrda och länets re surstill
gångar passade 'som ha nd i han dske* med de lokaliseringsfaktorer, som krävdes för a tt 
sågverksindustrin skulle etable ra sig i länet. Länets skogsföret ag var dock små och få 
jämfört med skogsindustrin i Ångermanland och Medelpad, vilket medförde att länet 
i huvudsak tjäna de som råvarukälla för den kustb aserade skogsindustrin. 

När styrmekanismerna för den ekonomiska aktiviteten förändrades under den moderna 
industrialismens genombrottsperiod medförde det, som tidigare nämnts, att föruts ätt
ningarna för en fortsatt snabb ekonomisk utveckling i Jämtland var mycket begränsade. 
Det bör dock än en gång framhållas att goda affärsmö jligheter öppnades för enskilda 
företag med anknytning till de nationellt framväxande utvecklingsblocken, liksom att 
avsaknaden av viktiga lokaliseringsfaktorer i begränsad utsträckning kompenserades av 
de rikliga skogs- och vattenkraftstillgångarna och krigsårens självhushållningsinriktade 
ekonomi. 

Marknadsmekanismerna kan sägas ge upphov till två typer av industriell effektivitet. 
Det är dynamisk effektivitet med starka inslag av expansion oc h frivillighet, som ut
märker företag med stor utv ecklingskraft samt statisk effektivitet med star ka inslag av 
tvång och avveckling, som kännetecknar de mogna industr iföretagens ansträ ngningar 
att bevara sin konkurrenskraft.60 Under perioden 1860 till 1890 tycks Jämtlands 
ekonomiska utveckling i mycket utm ärkts av en dynamisk effektivitet, som bars upp 
av att skogen fick ett ekonomiskt värde, sågverksindustrins framväxt och av att 
järnvägar byggdes. Under 1900-talets tre första årtionden tycks denna dyna mik inom 
näringslivet ersatts av en statisk effektivitet, som bl a återspeglar sig i rationaliseringar
na inom sågverks- och senare massa industrin samt i en växande agrar sektor jämf ört 
med riket som helhet. 

60 Dahmén (1992b), s. 13. 
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6. ASPEKTER PÅ DEN NATIONELLA EKONOMISKA UTVECKLINGEN 
EFTER 1950 

Ekonomisk tillväxt och struk turrationalisering 

Sveriges ekonomiska utveckling efter andra världskriget och fram till slutet av 1960-
talet uppvisar "alla de drag som karaktäriserar ett samhälle under ekonomisk tillväxt."1 

Samhällsförändringen var till stora delar en fortsättning på den utveckling som påbör
jades med det industriella genombrottet. Jor dbrukets ekonomiska betydelse minskade, 
och i de expansiva industriregionerna och storstadsregionerna ökade befolkningen kraf
tigt. Andra utvecklingsdrag var pro duktionens mekanisering och specialisering på alla 
nivåer i samhället, en stigande utbildningsnivå och förändrade konsumtionsmönster. 
Det sistnämda omfattade bl a en öka d offentlig konsumtion och en förskjutning av den 
privata konsumtionen mot varaktigare produkter och fritidsverksamhet. Den ekonomiska 
tillväxten var också mycket kraftig och under perioden 1945-1965 steg BNP i medeltal 
med 4,8 procent per år och industriproduktionen med 5,3 procent.2 

Återuppbyggnaden av det krigshärjade Europa skapade goda tillväxtmöjligheter för 
svensk exportindustri, som till skillnad från sina europeiska konkurrenter var intakt . 
Exportindustrins framgångar genererade en ökad efterfrågan på hemmamarknaden och 
den hemmamarknadsinriktade industrin upplevde goda tider. Efterfrågan på arbetskraft 
ökade snabbt, (tab. 6:1) Under perioden 1945-1965 ökade antalet industriarbetare med 
nära 200 000, varvid ungefär hälften skedde under femårsperioden 1960-1965.3 De 
goda tiderna för industrin medförde också att industriinvesteringarna steg snabbt.4 

Maskininvesteringarnas andel ökade dock jämfört med byggnadsinvesteringarna, vilket 
tyder på att den industriella expansionen i mycket vilade på gammal industristruktur. 
Tillväxten efter 1950 kom därmed främst att ske genom rationaliseringar och inte 
genom strukturomvandling, likt den som skedde under 1890- och 1930-talen.5 

Bentzel (1979), s. 88. 

Jörberg (1991), s. 21. Tillväxten under 15-årsperioden 1966-1981 var 2,9 procent per år för BNP och 
2,3 procent för industriproduktionen. 

Dahmén - Carlsson (1985), s. 50. Författarna framhåller att en betydande del av den ökade syssel
sättningen förklaras av att den genomsnittliga årsarbetstiden för industriarbetare minskade. Från 
ungefär 2 300 timmar under 1940-talet, till 2 040 timmar 1965 och till 1 500 timmar 1982. Under 
perioden fram till 1962 ökade det totala antalet arbetade timmar med ungefär fem procent. 

Krantz (1989), s. 14. Krantz framhåller att investeringskvoten, som anger de totala inhemska inves
teringarna i relation till BNP, ökade från drygt 18 procent 1950, till nära 24 procent 1965. 

Schön (1993a), s. 275-281. Den omvandling som avses var bl a framväxten av den moderna verkstads
industrin i slutet av 1800-talet (snilleindustrierna) och transportmedelsindustrin (bil- och flyg
industrin) omkring 1930-talet. Glete (1994), s. 17f. och 19f., framhåller i sin studie av ägande 
och industriell omvandling i Sverige 1920-1990: "Nyföretagande efter 1950 har satt få spår bland de 
verkligt stora företagen. /—/ Det finns en långsiktigt nedåtgående trend som inte ska överdrivas 
men som bekräftar att den bild av nyföretagandets minskade betydelse efter 1900-talets mitt /.../ 
inte ger någon skev uppfattning av verkligheten." 
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Tab. 6:1. Det g enomsnittliga antalet industrisysselsatta och industribranschernas genomsnittliga 
sysselsättningsökning/minskning (1000-tal) 1946-1990. 

SNI 2/År 46/50- 51/55- 56/60- 61/65- 66/70- 71/75- 76/80- 81/85 46/50-SNI 2/År 
51/55 56/60 61/65 66/70 71/75 76/80 81/85 86/90 86/90 

Sysselsatta 765.6 793.8 837.5 927.6 891.6 900.0 877.5 782.6 752.4 
Ökning/minskning 
Livsmedel 0.4 2.1 4.7 0.9 -2.2 1.0 -4.1 0.3 3.1 
Teko -3.8 -13.8 -6.8 -23.6 -23.1 -17.1 -12.6 -7.3 -108.1 
Trä -2.6 -1.0 4.3 5.1 0.6 -5.0 -13.6 -3.5 -15.7 
Massa och papper 6.8 9.2 9.3 -4.1 -3.0 1.8 -5.8 -3.0 11.2 
Kemisk industri 2.9 6.2 8.0 6.0 5.5 0.9 -0.7 1.1 29.9 
Mineralvaror -5.7 -1.9 4.6 0.5 -7.2 -4.8 -6.6 -1.2 -22.3 
Järn och stål 5.0 5.1 9.7 -2.7 1.4 -1.7 -12.5 -9.5 -5.2 
Verkstadsindustri 25.7 38.1 55.8 -20.1 36.8 2.6 -37.3 -6.4 95.2 
Övrig industri -0.4 -0.3 0.6 1.9 -0.4 -0.2 -1.6 -0.8 -1.2 

Totalt i 1000-tal 28.3 43.7 90.2 -36.1 8.4 -22.5 -94.8 -30.3 13.1 

Källa: Svensk Industri (1992) s. 53. 

Internationaliseringen av ekonomin öppnade nya marknader för svensk industri 
samtidigt som den skärpte konkurrensvillkoren.6 Detta var en orsak till den kraftiga 
investeringsökningen. En annan orsak var den ökade efterfrågan på hemmamarknaden, 
som bl a genererades av den offentliga sektorns utbyggnad, bostadsbyggandet 
(miljonprogrammet) och ökade disponibla inkomster. Expansionen runt 1950-talets två 
stora utvecklingsblock, 1) varvs-, stål- och gruvindustrin och 2) bilismen med sina 
viktigaste komponenter bygg- och anläggningssektorn bidrog också till en hög 
ekonomisk aktivitet på hemm amarknaden.7 

I mitten av 1960-talet började dock samhällsekonomin att visa tecken på en för
svagning. Industrisysselsättningen och BNP-tillväxten böljade falla, liksom Sveriges 
andel av världshandeln jämfört med andra industriländer.8 Vidare skärptes den 
internationella konkurrensen samtidigt som det inhemska kostnadstrycket ökade och 
rörligheten på arbetsmarknaden minskade.9 Antalet företagsfusioner hade redan i slutet 
av 1950-talet börjat att öka kraftigt inom svensk industri, vilket tyder på att 
konkurrensen hårdnade och att kraven på rationaliseringar ökade. (tab. 6:2) Tekoindu
strin hade under 1950-talet mött en ny konkurrenssituation och under det följande 
årtiondet kom andra delar av den arbetskrävande konsumtionsvaruindustrin samt av 
gruv-, varvs- och stålindustrierna att möta en ökade internationell konkurrens på både 
hemma- och exportmarknaderna.10 I jakten på stordriftsfördelar och förbättrad 
konkurrenskraft ökade fusioner nas antal kraf tigt under 1960-talet. 

Krantz (1989), s. 8. Den ökade internationaliseringen av svensk ekonomi framgår bl a av att export
volymen i genomsnitt ökade med 6,4 procent per år 1951-1980, jämfört med 3,5 procent för BNP. 

7 Dahmén - Carlsson (1985), s. 56. 

8 Ibid, s. 58. 

9 Ibid, s. 52-60. 

10 Ibid, s. 59. 
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Tab. 6:2. total fusioner inom svensk industri 1946-1969. 
0 
Ar 46-50 51-55 56-60 61-65 66-69 

Antal 56 45 81 170 283 

Källa: Rydén (1971) s. 55. 

Diag. 6:1. Tillväxten av BNP per capita 1945-1990. 
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Källa: Krantz (1994). 

Oljekrisen 1973 och den följande internationella lågkonjunkturen skapade stora omställ
ningsproblem för svensk industri. Överlag försvag ades industrins konkurrenskraft och 
de strukturella problemen inom den råvarubaserade exportindustrin visade sig bl a i 
varvs- och stålkrisen och de kraftiga rationaliseringarna inom skogsindustrin.11 När 
den internationella konjunkturen vände i mitte n på 1970-talet gav vid handen at t stora 
delar av svensk industri hade förlo rat i internationell konkurrenskraft.12 

Antalet fusioner fortsat te att öka und er första delen av 1970-talet.13 Inom flera in du
stribranscher minskade antalet sysselsatta, och när ra tionaliseringarna tog ny fart efter 
1975, medförde det bl a att n ära 148 000 arbetstillfällen försvann fram till 19 90. (tab. 
6:1) Fusionerna som minskade något under andra delen av 1970-talet ökade åter under 
första delen av 1980-talet. Det främsta förvärvsmotivet var förvän tade samordnings
vinster och i 3/4-delar av förvärven förelåg produktions- eller marknadssamband.14 

11 Dahmén (1992a), s. 60. 

12 Ibid, s. 56 och s. 62 ff. Undantagen återfanns enligt Dahmén främst inom läkemedels-, instrument-, 
elektroindustrierna samt inom delar^av verkstadsindustrin. De expansiva och konkurrenskraftiga 
delarna av industrin var dock för få för att överta de tidigare utvecklingsblockens position, som 
motor för svensk ekonomi. De utvecklingsblock Dahmén avser är bilismen och varvs-, stål- och gruv
industrierna. Se även Dahmén (1992b), s. 13. 

13 SOU 1990:1, s. 20. 

14 Ibid, s. 81-90. Ytterligare motiv till förvärven var bl a informations- och värderingsskillnader av
seende risk- och/eller likviditetsçreferenser. Ett annat var förmåner och ökad prestige, som följde 
av förvärven genom att storleken pa företagandet ökade. Av SOU 1990:1 framgår vidare att det under 
perioden 1970-1988 genomfördes nära 12 200 förvärv, vilka berörde nära 1,3 miljoner anställda. Därav 
svarade tillverkningsindustrin för ungefär 4 800, vilka berörde drygt 700 000 anställda. 
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Koncentrationen inom svensk industri visade sig också i att de 30 största koncernernas 
andel av industrisyss elsättningen hade ökade efter 1960. Deras andel uppgick 1960 till 
30 procent, för att sedan öka till 39 procent 1970 och till 43 procent 1983.15 1990 
uppgick de 20 största indust riföretagens andel av industrisysselsättningen till 4 3 pro
cent.16 Utvecklingen mot ökad koncen tration förstä rktes av det låga industriella ny-
företagandet.17 Detta hade ku lminerat åren efter a ndra värl dskriget och låg sedan kvar 
på en relativt stabil nivå fram till mitten av 1960-talet, för att därefter trendmässigt 
minska fram till slutet av 1970-talet.18 Under första delen av 1980-talet skedde en 
uppgång, so m dock förbyttes i en ännu kraft igare nedgång under an dra d elen av år
tiondet.19 Det låga nyföretagandet, ökade krav på rationaliseringar och det ökade 
antalet fusioner bidrog till att antalet industriarbetsställen minskade och att det genom
snittliga antalet sysselsatta per arbetsställe steg fram till början av 1980-talet. (tab. 6:3) 
Nedgången av det genomsnittliga antale t sysselsatta per arbetsställe mellan 1980 och 
1990 antyder vidare att strukturrationaliseringen med full kraft också nådde in i de stora 
arbetsplatserna och företagen under 1980-talet. 

Té. 6:3. Antal industriarbetsställen och det genomsnittliga antalet sysselsatta per arbetsställe. Valda år. 

SNI 2+3 1950 1965 1980 1989 

Arbetsställen 16173 16 595 9 206 9 171 
Syss./arbetsställe 40 45 85 83 

Källa: Svensk Industri (1992) s. 54. 

Den industriella utvecklingen efter 1975 hade, förutom den kraftig a rationaliserings
vågen, också medfört en förskjutning av produktionen från råvaror och halvfabrikat till 
mer förädlade varor, vilket visade att industristrukturen förändrades i riktning mot fler 
kunskapsintensiva och högteknologiska företag. Vidare hade riksbanken genomfört fyra 
devalveringar, som sammanlagt minskade kronans värde med närmare 43 procent 
mellan 1976 och 1982.20 Utvecklingen förmådde dock varken bryta den trendm ässiga 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Örtengren (1985), s. 111. 

Glete (1994), s. 18. 

Braunerhjelm (1992), s. 111-119. Författaren framhåller att nedgången i nyföretagandet och minsk
ningen av antalet industriföretag och industrianställda bör relateras till de teknologiska landvin
ningar, som gjorts inom industrins produktions-, distributions- och marknadsföringsled. Det har en
ligt författaren medfört att varu- och tjänsteproduktionen sammanflätats i högre grad än tidigare 
och att industriproduktionens tjänsteinnehåll ökat. Arbetsuppgifter har i många fall överförts till 
dotterföretag och/eller till anara fristående enheter, som svarar för marknadsföring administration, 
fastighetsförvaltning, lagerhållning etc. Dessa industrirelaterade tjänster fångas inte upp av indu
stristatistiken, vilket medför en uppenbar risk att industrisektorns tillbakagång överskattas. I de 
s k industrirelaterade tjänsterna inkluderas även offentliga tjänster, som transporter och telekommu
nikationer etc. Ur detta perspektiv uppgick de industrirelaterade tjänsternas andel av sysselsätt
ningen till 50 procent 1970 och 49 procent 1985. Ibid. 

Ibid, s. 113. 

Braunerhjelm - Carlsson (1993), s. 317-327. 

Ohlsson - Vinell (1987), s. 22. 



132 

nedgången i industrisyssels ättningen eller sektorns minskade andel av BNP. (tab. 6:4) 
Den ekonomiska utvecklingen och den industriella expansionen under 1950 och 1960-
talen skapade regionala balansproblem. Industrin koncentrerades till industriregionerna 
i Syd- och Mellansverige samt till industristäderna utmed Norrlandskusten. Rationali
seringen inom jord- och skogsbruket och bristen p å alternativ sysselsättning ledde till 
en kraftig utflyttning från skogslänen under 1950- och 1960-taleN. (tab. 6:5) De nega
tiva konsekvenserna för näringslivet i dessa o mråden var betydande, framför allt för de 
företag som var beroende av närmarknaden. Vidare dominerades industrin i dessa 
regioner av gamla företag och kraven på ra tionaliseringar var d ärmed också stora. 

Tjänstesektorns expansion, tillsammans med ett ökat politiskt intresse för en balanserad 
regional utveckling, öppnade 1960- och 1970-talen nya möjligheter för jord- och 
skogsbrukslänens näringsliv att expa ndera under.21 Expansionen var ett resulta t av en 
ökad efterfrågan på v aror och tjänster med starka kollektiva d rag, externaliteter eller s 
k "merit goods", inom områden som kommunikation, kraftförsörjning, utbildning, 
hälso- och sjukvård etc.22 Tjänstesektorns ekonomiska betydelse ökade snabbt . Under 
andra delen av 1960-talet översteg tjänstesektorns BNP-andel industri- och hantverks-
sektorns och 1990 utgjorde den mer än hälften av landets BNP. (tab. 6:4) Andelen 
sysselsatta passerade också industri- och hantverkssektors under 1960-talet, och 1980 
sysselsatte den mer än hälften av landets förvärvsarbetande befolkning. 

Tab. 6:4. Fördelningen (X) av BNP 1946 till 1990 mellan olika sektorer och deras 
andel av antalet förvärvsarbetande (F) i slutet av delperioderna. 
• 
AR Industri och Handel och pri Offentliga Övrigt 

hantverk vata tjänster 
BNP F BNP F BNP F BNP F 

1946-50 41 33 21 13 7 18 31 36 
1956-60 37 37 21 14 10 18 32 31 
1966-70 36 30 23 19 14 26 27 25 
1976-80 27 29 26 24 23 29 24 18 
1990 20 23 31 24 21 36 28 17 

Anm: Övrigt; Jordbruk, byggnadsverksamhet, samfärdsel och bostadsutnyttjande. 
Data för förvärvsarbetande 1990 avser år 1989. 
Källa: Jörberg 1991 s. 15 och s. 17. 

I Herlitz (1989) s. 7f. diskuteras översiktligt de teoretiska förklaringarna till tjänstesektorns 
expansion. Tjänstesektorns expansion berörs bl a utifrån att en ökning av de disponibla inkomsterna 
leaer till en ökad efterfrågan på tjänster relativt varuproducerande verksamheter. Eftersom en stor 
del av tjänsteproduktionen mte ärtkonkurrensutsatt och produktivitetsutvecklingen där antas vara 
lägre än varuproduktionens, ökar således tjänstesektorns sysselsättningsandel och kostnaderna för 
tjänsteproduktionen. 

Se t.ex. Gustafsson (1983), Forsman (1980), och Krantz (1984). Den offentliga sektorns utveckling 
har av ekonomiska historiker ofta förklarats med utgångspunkt från att den ekonomiska utvecklingen 
leder till att produktionsfaktorerna ständigt antar nya kombinationer. Det leder till att obalanser 
och flaskhalsar bildas i produktionen, vilket genererar krav på kollektiva lösningar, t ex infra-
strukturella satsningar och åtgärder för att vidmakthålla och underlätta samhällets reproduktion. 
Den tekniska utvecklinqen har gynnat storskaliga lösningar, utökat kontrollmöjligheterna och samti
digt ökat beroendet mellan olika samhällsområden. Genom att den ekonomiska utvecklingen förändrat 
levnads- och reproduktionsvillkoren leder den också till en social och politisk mobilisering i sam
hället. Drivkraften bakom den offentliga sektorns expansion blir i detta perspektiv ekonomisk till
växt, politisk mobilisering och välfärdsmaximering. 
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Den offentliga ekonomiska verksamheten spreds geografiskt sett jäm nare över landet, 
än vad fallet var för rent marknadsstyrda verksamheter. Fördelningen var politiskt styrd 
och därmed, till vissa delar, undandragen marknadens fördelningsprinciper. De politiska 
intentionerna bakom den politiska styrningen manifesterades i regionalpolitiken och den 
allmänna välfärdspolitiken. 

Regionalpolitikens effekter. 

I det regionalpolitiska beslutet 1964 framhölls att landets produktionsresurser skulle 
lokaliseras så att de främ jade ett snab bt ekonomiskt framåtskridande och att tillväxten 
fördelades över hela landet.23 Beslutet omfattade m a o både ett tillväxtmål och ett 
rättvisemål. Det öppnade vidare möjligheter för privata företag att erhålla stöd och 
bidrag till byggnadsinvesteringar i stödområdet, vilket underlättade "nyetableringar och 
utbyggnader inom redan bef intliga företag samt inflyttning av företa g från an dra delar 
av landet".24 Under 1960-talet var regionalp olitiken i stor utsträ ckning en fråga om 
att hantera ett stabiliseringspolitiskt problem .25 Arbetstillfällen i överhettade regioner 
skulle överföras till utvecklingsbara orter inom stödområdena och därmed skulle dessa 
regioners utvecklingsmöjligheter förbättras, samtidig t som överhettningen i samhälls
ekonomin skulle minska. 

I början av 1970-talet utökades det regionalpolitiska stödet. Transport- och sysselsätt
ningsstöd infördes och vidare utvidgades stödet till att också omfatta an dra företag än 
rena industriföretag. I 1972 års regionalpolitiska beslut stärktes rättvisemotivets 
ställning. Regionalpolitiken kopplades explicit samman med sektors- och välfärdspoli
tiken och beslutet visade också att den politiska tron var stark på "möjligheten att för 
ändra samhället genom planering och samhällsbyggande".26 För att motverka brister 
i marknadens funktionssätt och därmed optimera välfärden i hela landet kompletterades 
den ekonomiska politiken med aktiva selektiva insatser inom områdena regional-, 

Prop. 1964:185. 

24 SOU 1978:46 s. 34. Av SIND:s PM 1986:13, s, 24. framgår det att de statliga insatserna tidigare 
främst hade bestått av rådgivande verksamhet och stöd till regionala företagarföreningar. Det regio
nalpolitiska stödområdet var indelat i ett inre och yttre stödområde. Det yttre stödområdet omfattade 
området norr om en linje från norratBohuslän, Dalsland, Värmland, Bergslagen, och Gästrikland norr om 
Gävle samt Öland och Gotland. De två sistnämnda områdena tillsammans med Norrlands inland och delar 
av Dalarna och norra Värmland utgjorde det inre stödområdet. SOU 1974:82, s 334. Därefter ändrades 
områdesindelningen till att omfatta en tregradij indelning i stödområde A, B och C, vilket gällde 
under 1980-talet. 1990 blev indelningen åter tvagradig, stödområde 1 och 2. Transportstödet som in
fördes 1972 har vidare omfattat olika stödzoner som berättigat till olika bidragsnivåer. SOU 1990:73. 

25 I SOU 1978:46 s. 29ff., SOU 1984:74 s. 53ff. och Ds I 1987:6 s. 25ff., behandlas förskjutningarna i 
regionalpolitikens mål- och medelsutformning. 

26 Ds I 1987:6, s. 27. Av rapporten framgår att ortsstrukturplanen, som syftade till att skapa vitala 
primär- och sekundärcentra, utgjorde en viktig del i den regionalpolitiska strategin för att skapa 
ekonomiskt bärkraftiga regioner. I SOU 1978:46 s. 31 framhalls centralorts- och omlandsteorin som 
teoretisk utgångspunkt för regionalpolitikens utformning under andra delen av 1960-talet och första 
halvan av 1970-talet, dvs under den "stora industrialiseringsfasen" och före 1972 års regionalpoli 
tiska beslut. 
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industri- och arbetsmarknadspolitik.27 Politiken inom de tre sektorsområdena förena
des i ett rättvisemotiv där 

"förbättringen av de enskilda människornas möjligheter att i alla delar av landet så långt möjligt få del 
av den materiella, sociala och kulturella välfärden ska ll stå i centrum för den praktiska regionalpoliti
ken. I varje län borde det vara möjligt att bygga upp orter av olika karaktär som kompletterar varandra 
så att arbete, service och miljö kommer inom räckhåll för alla människor".28 

De regionalpolitiska insatserna att genom en aktiv lokaliseringspolitik locka industri-
etableringar till skogslänen skapade, tillsamm ans med utbyggn aden av den offentliga, 
sektorn förutsättningar för dessa län a tt vända de tidigare negativa omflyttningstalen.29 

Tab. 6:5. Den årliga inrikes nettoflyttningen i medeltal 1951-1990, fördelad på delperio
der för de fyra nordliga skogslänen. 

1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 

Västernorrland -1 344 -2 123 138 -669 
Jämtland -1 293 -1757 624 - 54 
Västerbotten -1 073 -2 045 295 -203 
Norrbotten -1 112 -3 234 -159 -1003 

Källa: Ds I 1984:25 s. 13., Rolén (1990) s. 834. och SOS Befolkningsrörelsen 1980-1990. 

Förutsättningarna för en fortsatt aktiv lokaliseringspolitik och omfördelning av industri
sysselsättningen mellan regioner förändrades i mitten av 1970-talet. Industrins tillväxt
problem uppfattades i allt högre grad, som strukturellt och inte konjunkturell! betingade. 
Nya problemregioner uppstod i spåren av strukturkriser inom stål-, varvs- och massa-
industrin. Den tidigare kraftiga inflyttningen till storstäderna upphörde, och vidare visar 
omflyttningstalen på en nettoinflyttning till tre av de fyra nordligaste länen. Farhågor 
uppstod dock om att utbyggnaden av den offentliga sekt orn kunde leda till en brist på 
arbetskraft inom omsorgs- och utbildningsområdena.30 

De förändrade ekonomiska förut sättningarna återspeglas i propositionen "Sam ordnad 
sysselsättnings- och regionalpolitik", vilken resulterade i att de mellanregionala fråge
ställningarna fick träda tillbaka för de inomregionala.31 Denna tyngdpunktsförskjutning 

SOU 1984:74, s. 211 ff. 

SOU 1978:46, s. 31. 

I SOU 1978:46, s. 15 och SOU 1984:74, s. 85 och s. 107 står att det regionalpolitiska stödet gene
rerade ett nettotillskott av nära 1 000 arbetstillfällen per år mellan 1965 och 1982. Skogslänens 
andel av stödet uppgick till ca 85 procent och fram till börian av 1970-talet ökade industrisyssel
sättningen. I mitten av 1970-talet nade dock antalet industrisysselsatta minskat till 1965 års nivå. 
Motsvarande utveckling för riket som helhet 1965-75 visade att antalet industrisysselsatta minskat 
med nära 64 000. Under perioden 1975-80 försvann ytterligare 84 000 industriarbeten, därav 1 200 i 
de fyra nordliga länen. Det motsvarade 1,4 procent av den totala minskningen. Jämfört med att skogs
länens andel av rikets industrisysselsatta var 9,2 procent framstår också denna femårsperiod som 
gynnsam för skogslänen. 

SOU 1975:90, s. 34. 

Ds I 1987:6, s. 33f. 
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ökade länsstyrelsernas inflytande över regionalpolitiken. Intresset kom mer än tidig are 
att inriktas på att söka utveckla den egna regionens föruts ättningar, och prioriterade 
områden var bl a entre prenörskap, teknikspridning och nätverksbyggande. Stöd utgick 
också fortsättningsvis till befin tliga företag för att stärka deras konkurrenskraft och för 
att förhindra nedläggningar. Den traditionella regionalpolitikens betydelse började dock 
att ifrågasättas under första delen av 1980-talet. Detta gjordes mot bakgrund av de 
totala statliga resursöverföringarnas betydelse för infrastruktur och sysselsättning i 
stödområdena.32 I en kartläggning av resursöverföringarna 1984 framhålls: 

"skillnaden i insatsen per capita mellan stödet till företag och stödet till kommuner och statliga 
myndigheter är så stor att det ger anledning att ställa frågan o m inte den framtida regionalpolitiska 
diskussionen mer än hittills bör behandla den geografiska styreffekten av statsbidragen till 
kommunerna."33 

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) framhåller i en rapport nära tio år 
senare att färre arbetstillfällen skapades inom stödområdena under 1980-talet än i 
övriga delar av landet.34 Företagsstödet medverkade också till en specialisering av 
näringsstrukturen till mogna industribranscher, inom ram en för en minskad industr iell 
sysselsättning. Av rapporten framgår vidare att den budgeterade regionalpolitiken utgör, 

" endast en del av de politikområden som påverkar den regio nala utecklingen /.../ och att omvärldens 
påverkan är avsev ärd. Vi upprepar /.. ./ att de regionalpolitiska instrument som använts sammantaget 
inte med något av de allra mest övergripande måtten, ensam eller i kombination med andra 
politikområden, förmått vända u tvecklingen mot en ökad regional balans i de r egioner som fortfarande 
befinner sig inom stödområdet."35 

I "omvär ldens påverkan" ingick tjäns tesektorns expansion och dess betydelse för den 
regionala balansen. Nettotillskottet av arbetskraft efter 1965 hade framför allt upp
kommit genom utbyggnaden av den offentlig sektorn.36 Dess ansvar för den långsik
tiga utvecklingen av samhällets infrastruktur och av viss tjänsteproduktion samt dess 
roll som arbetsgivare och köpare av varor och tjänster, var extra betydelsefull för 

SOU 1984:74. I utredningen diskuteras regionalpolitiken bl a mot bakgrund av andra statliga resurs
överföringar. I detta sammanhang framhålls att de öronmärkta regionalpolitiska stöden är låga i för
hållande till andra statliga resursöverföringar. 

Ds I 1987:6, s. 113. 

NUTEK 1993:43 s. 45. Av rapporten s. 35. framgår att investeringsstöden till företagen berörde mindre 
än en femtedel av den totala sysselsättningen inom stödområde 1. Vidare framhålls på s. 102-117, att 
företagsstöden alltid är marginella och att de som sådana kan medverka till att skapa en mer modern 
näringsstruktur, alternativt mildra strukturomvandlingen. För enskilda företag bedöms stöden dock 
kunna vara av avgörande betydelse för verksamhetens fortlevnad. I stödzon 5, där transportstödet är 
högst motsvarade bidraget i vissa branscher företagens hela räntekostnader. 

NUTEK 1993:43, s. 2 och s. 63. 

NUTEK/UMDAC. 1993-09-20. Mellan 1970 och 1990 ökade antalet yrkesverksamma inom näringsgrenarna pri
vata tjänster och offentlig förvaltning och tjänster i riket med 980 000 personer. Därav utgjorde an
delen offentlig förvaltning och tjänster nära 72 procent. Det totala antalet yrkesarbetande i riket 
ökade med 941 000 personer. 1 Jämtlands län ökade t ex antalet yrkesarbetande inom dessa tjänstenär
ingar med 17 700 personer och därav utgjorde den offentliga andelen drygt 80 procent. Den totala 
ökningen av antalet yrkesarbetande uppgick till 17 300 personer. 
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ekonomiskt svaga regionerna. Den statliga resursfördelningen hade utöver skatteutjäm-
ningsbidragen en regionalpolitisk snedfördelande effekt och vidare skapade den 
långtgående regionala spridningseffekter, genom utbygg naden av utbildningsv äsendet, 
hälso- och sjukvården, barnomsorgen och åldringsvården. Detta bidrog till att 
efterfrågan och serviceutbudet i många småkommuner kunde hållas på en nivå, som 
gjorde det möjligt för det privata näringslivet att fortsätta sin verksamhet där. 37 

Den regionalpolitiska snedfördelningsef fekten för budg etåret 1985/86 motsvarade 6,8 
procent av de statliga resur söverföringarna, vilket var en hög andel jämfört med det 
regionalpolitiska stödets 2,2 procent.38 Av resursöverföringarna till de ekonomiskt 
svagaste kommunerna 1982 finansierade skatteutjämningsbidraget "mellan vart sjätte 
och vart fjärde arbetstillfälle av den kommuna la verksamheten".39 Stödkommunerna 
beroende av de statliga resursöverföringarna framgår också av att de totala överföring
arna, omräknade till sysselsättning, finan sierade mellan 8 och 6 0 procent av lö nekost
naderna för kommunernas totala sysselsättning 1985.40 I utredningen "Regional 
utveckling och mellanregional utjäm ning" fram förs uppfattningen att " det hade varit 
omöjligt att bygga upp o ch vidmakthålla den kommunala och landstingskommunala 
verksamheten i skogslänen på den nivå den har idag utan dessa statliga r esursför
stärkningar".41 

Den privata tjänstes ektorns geografiska spridnin gseffekter var inte lika entydiga som 
den offentliga sektorns. Kvalificerade servicetjänster, lednings- och styrfunktioner och 
uppdragsverksamhet var kra ftigt överrepresenterade i storstadsområdena, framför allt 
i Stockholmsregionen.42 Däremot hade basserviceverksamheterna en spridning långt 
ut i ortssystemet, vilket t ex gällde för bank- och försäkringsverksamhet samt 
rekreations- och arbetsförmedlingstjänster. 

37 Av SOU 1978:46, s. 25f. framgår det att den offentliga expansionen under 1960-talet främst gynnade 
regionala centra i stödområdeslänen, medan den primärkommunala expansionen på 1970-talet fördelade 
sysselsättningsökningen jämnare inom regionerna. 

38 Ds I 1987:6, s. 108 och s. 70. Exempel på verksamhetsområden med regionalpolitisk betydelse, men där 
anslagen inte motiveras regionalpolitiskt{ är bl a 1) företagsbefrämiande åtgärder, t ex regionala 
utvecklingsfonder och branschbefrämjande atcfärder, 2) andra kostnadskompenserande stöd, t ex ersätt
ningar till SJ, Linjeflyq och annan kollektiv persontrafik, liksom skatteutjämningsbidrag och norr
landsstödet till jordbruket, 3) sysselsättningsskapare åtgärder och 4) utbildning och forskning. SOU 
1984:74 s. 55. 

39 SOU 1984:74, s. 171. 

40 Ibid, s. 112. De län son omfattas av undersökningen är Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, 
Västernorrlands, Kopparbergs, Malmöhus och Örebro län. 

41 SOD 1984:74, s. 171 

42 SOU:1984:74, s. 144ff. 
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7. JÄMTLANDS LÄNS EKONOMISKA UTVECKLING EFT ER 1 950 

Näringsgrenarnas utveckling 

Efter andra världskriget och fram till 199 0 skedde inga rad ikala förändringar av länets 
näringsstruktur relativt riksgenomsnittet, (tab. 7:1) Länets agrara prägel kvarstod, 
näringsgrenarna industri- och hantverk och handel var underrepresenterade medan sam
färdseln ökade något i storlek. Den offentliga förvaltningen stärkte dock sin ställning 
markant både inom länet och relativt riksgenomsnittet. 

Tab. 7:1. Yrkesverksamma i Jämtlands län (Y) fördelade få näringsgrenar 1945-1990 och näringsgrenarnas 
storlek (S), mätt som antalet yrkesverksamma relativt riksgenomsnittet. Riksgenomsnittet=100. 

Näringsgren/År 1945 1950 1960 1970 1980 19902 
Y S Y S Y S Y S Y S Y S 

Jordbruk/skogsbruk 46.3 189 40.6 200 31.3 228 17.7 218 11.1 202 8.1 219 
Industri/hantverk 20.1 53 23.8 58 25.7 60 29.5 73 26.4 79 21.8 77 
därav byggsektor 7.9 109 10.1 128 13.4 147 13.5 138 9.1 127 7.2 104 
Samfärdsel 7.8 106 8.3 103 8.4 112 8.5 118 7.6 107 7.5 109 
Handel m.m. 10.3 71 11.7 73 13.3 81 16.6 86 18.0 88 21.9 81 
därav varuhandel 7.2 68 8.4 72 9.5 82 11.5 90 11.2 881 9.6 83 
Offentlig förv.mm 15.5 101 14.5 103 21.4 110 27.7 110 36.7 110 40.7 120 

1 Uppgiften avser 1975. 
2 Sysselsättningsuppgifterna för 1990 är hämtade från UMDAC/NUTEKs databas och avser antalet yrkesverksamma 
1 timme per vecka eller mer. Uppgifterna t o m 1980 avser yrkesarbetande dagbefolkning 20 timmar eller mer. 
Uppgifterna för 1990 ger därrnea enbart en uppskattning av förändringen under 1980-talet. 
Källa: Folkräkningarna 1945, 1950 och 1960, Folk- och bostadsräkningarna 1970 och 1980 och UMDAC/NUTEK. 

Rationaliseringen och mekaniseringen inom jord- och skogsbruket i Jämtland och bris
ten på alternativ sysselsättning ledde till en kraftig utflyttning och en årlig befolknings
minskning i länet mellan 1953 och 1970.1 (tab. 7:2) Under denna period minskade 
länets befolkning med ungefär 14 procent, vilket var den största tillbakagången av rikets 
samtliga län.2 Länets negativa befolkningsutveckling bröts dock i början av 1970-talet. 
Brottet var i mycket en följd av den offentliga sektorns utbyggnad och den aktiva 
lokaliseringspolitiken. De nya arbetstillfällen som skapades medförde att antalet yrkes
verksamma i länet ökade snabbt under 1970-talet. (diag. 7: lf) Under det följande 
årtiondet fortsat te ökningen i långsammare takt. (tab. 7:8) 

Tab. 7:2. Den årliga inrikes omflyttningen i Jämtlands län 1946-1990 fördelad på delperioder 
och folkmängden vid periodernas slut. 

1946-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 

Nettoflyttning -1 151 -1 293 -1 757 624 54 
Folkmängd 144 063 139 799 125 243 129 662 135 137 

Källa: SÅ 1946-50, Rolén (1990) s. 834 och SOS Befolkningsrörelsen, 1980-90. 

Ds I 1984:25, s. 4ff. Utflyttningen skedde framför allt till expansiva industri- och storstadsregionerna 
i södra och mellersta Sverige samt till regionala centra i skogslänen. Se även tabell 7:2. 

Ds 1 1984:25, s. 4ff. Befolkningsminskningen 1950-1970 uppgick till närmare 13 procent, vilket innebar 
att marginalen till tvåan och trean, Gotlands och Västernorrlands län var 4 respektive 10.4 procent. 
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Näringsgrenarnas sysselsättningsa ndel inom länet och deras storlek i förhållande till 
riket påverkades kraftigt av utflyttningen från länet. Ett exempel är utvecklingen inom 
bygg- och anläggningsbranschen.3 Under 1950-talet ökade antalet yrkesverksamma 
med 19 procent, vilket var två procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Under det 
följande årtiondet minskade antalet bygg- och anläggningsarbetare i länet med 15 
procent, medan sysselsättningen i riket ökade med när a 13 procent. Trots detta ökade 
branschens storlek under 1950-talet relativt riksgenomsnittet. Dessutom var dess storlek 
relativt riksgenomsnittet större 1970 än 1950 och sysselsättningsandelen i länet högre 
1970 än 1960. 

Näringsgrenarnas utveckling 1 945-1980 visar, som framgår av diagra m 7, att 

1) minskningen av antalet sysselsatta inom den ag rara sektorn var kraftigare än ri ks
genomsnittet endast under perioderna 1965-70 och 1975-80. Det bör också fram
hållas att den agrara sektorn i länet sysselsatte fler personer än näringsgrenen indu
stri och hantverk fram till slutet av 1960-talet. 

2) industri- och hantverksnäringens tillväxt efter 1965 sammanföll med att industri
sysselsättningen i Sverige trendmässigt började falla. (tab. 6:1) Under andra delen 
av 1970-talet minskade antalet industrisysselsatta också i länet, men eftersom 
minskningen var mindre än för riket stärktes näringens ställning. Det bör dock 
framhållas att länets sysselsättningsandel 1980 var drygt en femtedel lägre än för 
riket som helhet. 

3) antalet yrkesverksamma inom näringsgrenen handel, inklusive bank och försäkring, 
ökade kraftigt. Inom varuha ndeln var ökningen nära 16 procentenheter högre än 
riksgenomsnittet och inom bank-, försäkrings- och uppdragsverksamheterna 35 
procentenheter. 1980 var när a 4,7 procent av länets yrkesverksamma sysselsatta 
inom det sistnämnda områd et, vilket dock var två procentenheter lägre än riks
genomsnittet. Underrepresentationen var m a o stor relativt riket inom de kunskaps
intensiva tjänsteområdena. 

4) antalet yrkesverksamma inom samfärdseln minskad e fram till 1975. Samfärdseln 
hade dock en starkare ställning i länet än i riket som helhet, (tab. 7:1). Delar av 
näringsgrenens verksamhet var politiskt styrd och därmed mindre marknadsberoende 
än andra näringsgrenar, t ex Statens Järnvägar och luftfarts- och postverket. And ra 
faktorer som kan ha verkat i gynnsam riktning för länets samfärdsel var att det 
glesbefolkade länet krävde relativt omfattande persontransporter, samt att den 
allmänt sett låga ekonomiska aktivitete n kompenserades av skogsbrukets, vatten
kraftsutbyggnadens och turistnäringens transportbehov. 

5) antalet yrkesverksamma inom offentlig förvaltnin g ökade med 37 procent fram till 
1970. Det var en blygsam ökning jämfört med riket, där den var 85 procen t. Under 
1970-talet var ordninge n dock den omvända och ökningen av antalet offentlig-
anställda i länet var 10 procentenheter högre än för rike t. 

Folkräkningarna 1950 och 1960 samt Folk- och bostadsräkningen 1970. 
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Diagram 7:1. a-f. Näringsgrenamas sysselsättningsutveckling i Jämtland och deras andel av det totala antalet 
yrkesverksamma inom respektive näringsgren i Sverige 1945-1980. 
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Källa: Folkräkningarna 1950 och 1960 och Folk- och bostadsräkningarna 1970 och 1980. 
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Under 1980-talet minskade inflyttningen till länet, och ökningen av antalet yrkesverk
samma, som under 1 970-talet var kra ftigare än riksgenom snittet, låg nu på en lägre 
nivå. Vidare ökade beroendet av den agrara och offentliga sektorn relativt riket, medan 
tillväxttakten inom den privata tjänstesektorn var lägr e. 

Tab. 7:3. Antalet yrkesverksamma i Jämtlands län (Z) och Sverige (S) fördelade på näringsgrenar. 
1970=100 

Jord- och Industri Handel och Privata Offentlig Samtliga 
skogsbruk och hantverk s amfärdsel tjänster förvaltning yrkesverksamma 
Z S Z S Z S Z S Z S Z S 

1970 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1980 75 80 109 92 112 110 143 125 165 160 120 112 
1990 61 58 104 91 118 119 168 163 218 198 134 127 

Anm: Uppgifterna avser yrkesarbetande befolkning 1 timme eller mer. 
Källa: NUTEK/UMDAC 1993-09-20. 

Åren 1945 till 1970 minskade antalet yrkesverksamma inom den agrara sektorn med 
närmare 20 OOO personer, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av länets flyttnings-
förlust. (tab. 7:4) Avfolkningen av länet och exporten av skogsråvara och vattenkraft 
till expanderande regioner väckte starka känslor. Utvecklingen upplevdes av många som 
att landets tillväxtregioner dränerade länet på dess tillgångar och att det bakom utflytt
ningen och råvaruexporten fanns star ka inslag av tvång och utnyttjande.4 

En genomgång av utflyttningens orsaker visar att t alet om en påtvingad utflyttning var 
starkt förenklat.5 Orsakerna var fr ämst 1) det stora suget på arbe tskraft från expansiva 
industri- och storstadsregioner, 2) den regionala arbe tsmarknadens brist på alternativ 
sysselsättning utanför den agrara sekto rn och 3) i ett senare skede jord- och skogs
brukets rationalisering. 

Tab. 7:4. Antalet yrkesverksamma (1000-tal) i Sverige och Jämtlands län valda år och förändringen ($) 
mellan åren. 

Antal Förändrin< ï 
Yrkesverksamma 1945 1950 1960 1970 1980 45-50 ! >0-60 60-70 70-80 45-80 

Sverige 2987 3105 3244 3413 3753 4.0 4.5 5.2 10.0 25,6 
jord/skogsbruk 733 632 446 277 206 -15.1 • •29.4 -37.9 -25.6 -71.9 
Jämtland 61 60 57 47 56 -1.6 -5.0 -17.5 19.1 -8.2 
jord/skogsbruk 28 25 18 8 6 -10.7 • •28.0 -55.0 -25.0 -78.6 

Källa: Folkräkningarna 1945, 1950 och 1960 och Folk- och bostadsräkningarna 1970 och 1980. 

Den låga lönsamheten inom det småsk aliga jord- och skogsbruket medförde att jord -
och skogsbrukets arbetare fick uppleva h ur industriarbetarnas materiella levnadsstan
dard ökade relativt deras egen. Bristen på arbetskraft i de expansiva industri- och stor

Rentzhog (1984). Författaren beskriver t ex den stora utflyttningsperioden under 1950 och 1960-talet som 
"Den stora katastrofen". Utvecklingen diskuteras också i centrum-periferi termer i Rolén (1990). 
Det kanske mest talande folkliga uttrycket var "Vi flytt * intf r örelsen" och "Republiken Jämtlands 
bildande" i mitten av 1960-talet. 

Bäcklund (1988), s. 196-213. Följande avsnitt bygger på Bäcklund (1988) när inte annat anges. 
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stadsregionerna drev vida re fram å tgärder för att s timulera rörligheten på arbetsmark
naden. Flyttningsbidrag och startbidrag infördes och lantbruksnämnderna gavs möjlighet 
att lösa in svårsålda sk ogs- och jordbruksfastigheter. 

Välfärdssystemets utbyggnad innebar vidare att småbrukarens trygghets- och frihets
argument förlorade i styrka. Reformer som obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, pen
sionssystemets utbyggnad och fyra veckors semester minskade motståndet mot att 
lämna småbruket för annan sysselsättning. Till detta bidrog också förbättrade kommu
nikationer och privatbilismens expansion, som gjorde de geografiska avstånden mindre 
kännbara. Den utflyttade industriarbetaren kunde därmed återvända hem under semes
tern och andra längre ledigheter. Det moderna samhällets lockelser blev också upp
enbara för alla och envar genom TV-mediet. Demonstrationseffekten gjorde at t små
brukaren kunde jämföra sin egen, ofta i många stycken påv ra materiella levnadsstan
dard, med den utflyttade indu striarbetarens. 

Bristen på arb etskraft i de expansiva region erna påverkade också lönebilden i skogs
länen. Inom skogsbruket drev kon kurrensen om arbe tskraften upp lönerna, vilket bl a 
ökade skogsbolagens intresse av att rationalisera och mekanisera sin verksamhet. För 
att trygga tillgången på arbetskraft infördes bl a helårsanställning för skogsarbetare och 
bolagen stöttade ekonomiskt sina arbetare vid ans kaffandet av bostä der. Det medförde 
dock att arbe tskraftsbehovet minska de och därmed även möjligheterna att kombin era 
småbruk med lönearbete, (tab 7:7) 

Ur ovanstående perspektiv var dri vkrafterna bakom utflyttn ingen från skogsbygderna 
främst ett resultat av det moderna samhällets dragningskraft, representerad av industri
arbetet. Bortstötningseffekterna, som skapades av rationaliseringen inom jord- och 
skogsbruket, bidrog även den i ett senar e skede till avfolkningen . Utvecklingen visade 
att hindren mot en ökad migration hade försvagats. De lokala, region ala och nationella 
arbetsmarknaderna hade smält samman till en arbetsmarknad, som öppnade nya möjlig
heter för befolkningen att välja bosta dsort. 

Jordbrukspolitiken spelade också en viktig roll för den agrara sektorns utveckling i 
länet. Politikens ramar sattes av det övergripande samhällsekonomiska tillväxtmålet och 
av regionala-, sociala- och försvarspolitiska mål. De jordbrukspolitiska besluten 1947 
och 1967 skärpte effektivitetskraven på jord bruket.6 Framväxten av större och effek
tivare produktionsenheter stimulerades, vilket försvagade småbrukens ställning. Det 
speciellt riktade stödet till småjordbruket i Norrland förlorade successivt i betydelse och 
trovärdighet. Ett exempel var att stödets andel av småb rukarnas nettointäkter nära nog 
halverades under perioden 1956 till 1971.7 Ett annat exempel var att stödvillkoren 
skärptes så att stöden under 1960-talet endast omfattade aktiva småbrukare, vilket mot
verkade en nyrekrytering. Småbrukarstödet var m a o i mycket ett politiskt medel för 
att göra nedläggningen av småjordbruken socialt acceptabel. Rationaliseringen inom 
jord- och skogsbruket i Jämtland/Härjedalen kulminerade under 1960-talet, men 
sysselsättningsminskningen, och nedläggningen av antalet brukningsenheter var fortsatt 
hög också efter 1970. 

Se kap. 5. not 23. 

7 Bäcklund (1986), s. 214. 
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Tab. 7:5. Antal brukningsdelar fördelade på olika storleksklasser och den totala åkerarealen (ha) i 
Jämtlands län, samt antalet årsarbetare för avverkning och terrängtransport av 1 miljon m3f inom 
SCA:s skogsbruk. Valda år 

Brukningsenheter 
2,1-10 10,1-30 30,1- Totalt 

Summa 
areal 

fntal 
Årsarbetare1 

1951 8114 1 129 25 9 968 61 901 2 895 
1961 7 356 1088 28 8 554 57 544 2 364 
1971 3 462 1 267 173 4 903 48 273 591 
1981 1955 1091 336 3 382 46 247 271 
1991 1 684 978 367 3 029 44 803 155 

1 Uppgifterna avser föregående år, undantaget 1951 och 1991, som avser 1955 respektive 1989. 
Källa: SOS Jordbruksräkningarna, Lantbruksräkningen. Embertsén (1992), s. 56. 

Inom jordbrukspolitiken tonades effektivitetsmålet ned i mitten av 1970-talet.8 Det 
skedde parallellt med att det regionalpolitiska intresset för inomregionala pro
blemlösningar ökade och att arbetsmarknadsläget försämrades. Vid nästa jord
brukspolitiska beslut 198 3/84 stod rationaliseringsfrågan åter i centrum . Det framhölls 
dock att målsättningen om ett geografiskt differentierat jordbruk också skulle gälla 
områden där produ ktionsförutsättningarna var sämre, men där regionalpolitiska skäl 
talade för en fortsatt jordbruksdrift.9 Därutöver påpekades risken av att den norrländska 
livsmedelsindustrins framtid var hotad om dess råvarubas minskade. Den explicita 
kopplingen mellan jordbruks- och regionalpolitiken bidrog också till att frågan om 
kombinationssysselsättning, som en utkomstmöjlighet för landsbygdens befolkning, 
återigen fördes upp på den politiska dagordningen: 

"Utredningens resa sommaren 1983 i Jämtlands län gav goda inblickar i hur en sådan kom
binationsverksamhet kan organiseras. Där förekom i ett fall kombination av skidturism under vintern, 
mindre sågverksrörelse under våren, visst byggnads- och anläggningsarbete sommartid samt 
avverkning, skogsvårdande arbete och underhållsarbete under hösten. Geno m dessa arrangemang kunde 
en större del av personalen erbjudas åretruntanställning till gagn både för företaget och dess 
anställda."10 

Jämfört med riket hade nedgången efter 1920 i antalet arbetsställen och sysselsatta inom 
länets industri bromsats upp under andra delen av 1930-talet och förbytts till en mindre 
uppgång under andra världskriget, (diag. 5:1) Under den följande perioden fram till 
1965 var förändringarna små jämfört med tiden efter, då en snabb industriell tillväxt 
skedde.11 (diag. 7:2) Omfattande regionalpolitiska insat ser gjordes, och mellan 1965-

Ibid, s. 183f. Nedtoningen av effektivitetsmålet skedde bl a mot bakgrund av att priserna på världsmark
naden ökat med 30 procent för jordbruksprodukter relativt industrivaror, vilket minskade omställnings
trycket på det svenska jordbruket. I 19)7 års jordbrukspolitiska beslut sattes standard- och inkomstmålet 
i centrum medan produktionsnormen samt åkerarealen behölls oförändrade. Ibid. 

9 S00 1984:74, s. 134ff. 

10 Ibid, s. 143. 

11 Omläggningen a? industristatistiken 1946 innebar att företag ned färre än fen anställda ezkluderades. 
Relativt riksgenomsnittet utsorterades ett större antal företag i Jämtlands län, eftersom andelen 
småföretag var högre. Vidare uteslöts industrigrenen Kraft, belysning och vattenverk 1960 och branschen 
har därför exkluderats ur diag. 7:2, vilket också bidrar till nedgången under åren 1945 och 1946. 
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1975 var ökningen av antalet industrisysselsatta den högsta i Sverige.12 Uppgången 
vändes dock till en nedgång i slute t av 1970-talet. Minskningen var till en början lägre 
än för riksgenomsnittet men den blev högre under 1980-talet. Tillbakagången för den 
jämtländska industrin bör dock betraktas mot bakgrund av att många industriföretag var 
verksamma inom mogna och konjunkturkänsliga branscher, vilka var utsatta för ett hårt 
konkurrens- och rationaliseringstryck. 

Diaq. 7:2. Antalet industriarbetare och arbetsställen i Jämtlands län relativt 
riket [%) 1945-1985. 

a Arbetsställen— 
V ...; /  i i 

-V-'   
* Arbetare: : 

\: : : 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Källa. SOS Industri. 

Den industriella utvecklingen under perioden 1945-1965 var i mångt och mycket en 
fortsättning på den utveckling som inletts under 1930-talet. Livsmedelsindustrins och 
bilismens expansion fortsatte liksom utbyggnaden av vattenkraften och elektrifieringen 
av landsbygden. Inflyttningen till tätorterna och utbyggnaden av VA-näten skapade 
fortsatta goda villkor för bygg- och anläggningssektorn och skogsbrukets mekanisering 
öppnade nya marknader för mindre verkstadsföretag. Sysselsättnings- och anläggnings-
strukturen fortsatte att förskjutas till förm ån för verkstads- och livsmedelsindustrierna, 
medan skogsind ustrins andel minskad e. 1 förhållande till riket var andelen sysselsatta 
inom industrisektorn fortsatt låg. Branscherna jord- och stenindustri, kraft, el och 
belysning samt livsmedelsindustri var dock kraftigt överrepresenterade. En översikt över 
industribranschernas utveckling ges av tabell erna 7:6 och 7:7.13 

Hobrink (1984), s. 2. Industrisysselsättningen i Jämtland ökade under perioden 1965-75 med 83 procent, 
jämfört med 0,5 procent för riksgenomsnittet. Andra plats intog Norrbottens län med en ökning på 44 
procent och därefter följde Västerbotten med 39 procent. 

Det bör påpekas att jämförelserna över tid endast ger en översiktlig bild av utvecklingen. Förändringar 
av klassifikationsgrunderna i industristatistiken och brister i klassificeringen av enskilda företag gör 
att dataunderlaget inte är fullständigt homogent över tid. 
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Tab. 7:6. Fördelningen av antalet industriarbetare (A) i Jämtlands län [%) och industribranschens 
storlek relativt riksgenomsnittet (S) valda år. Riksgenomsnittet=100. 

1949 1959 1969 1979 1989 
A S A S A S A S A S 

Träindustri 16 170 15 179 20 203 21 220 20 228 
Massa och papper1 17 173 16 138 13 118 7 60 6 47 
Verkstadsindustri 24 68 30 79 30 76 43 97 45 95 
Jord och sten 9 148 7 155 7 145 4 120 4 126 
Livsmedel 13 162 15 187 18 227 11 130 13 130 
Kemiskindustri - - 0,1 3 3 48 4 55 3 38 
Kraft m m 14 662 13 597 - • - - - -

Tekoindustri 7 36 3 21 6 58 9 174 4 138 
Övrigt - - - - 2 20 0,5 5 5 69 

Källa: SOS Industri. 

Tab. 7:7. Antalet industriarbetsställen (IA) och arbetare (A) i Jämtlands län. Valda år. 

1949 1959 1969 1979 1989 
IA A IA A IA A IA A IA A 

Träindustri 41 601 37 535 42 736 46 1216 33 899 
Massa och papper1 14 641 14 572 14 487 12 405 10 265 
Verkstadsindustri 40 865 49 1076 41 1164 52 2540 58 2293 
Jord och sten 12 314 14 264 12 252 7 242 5 182 
Livsmedel 34 486 28 526 27 676 16 665 12 581 
Kemiskindustri 0 0 1 4 8 110 12 223 7 136 
Kraft m m 39 506 37 454 - - - - - -

Tekoindustri 10 249 6 112 5 212 5 546 6 217 
Övrigt2 - - - - 8 73 3 29 4 243 

Totalt: 190 3 662 186 3 543 149 3 667 147 5 837 131 4 573 

1 Inklusive grafisk industri. 
2 Övrigt avser malmgruvor, andra gruvor och mineralbrott, järn-, stål- och metallverk och annan till
verkningsindustri. Industribranschen Kraft-,el-, gas och vattenverk utsorterades ur industristatistiken 
i början av 1960-talet. 
Källa: SOS Industri. 

De företag inom verkstadsindustrin som nybildades eller utvidgade sin verksamhet före 
1965 kännetecknades av en uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga till nya efter-
frågemönster, som växte fram inom traditionella verksamhetsområden.14 Företagen 
tillverkade vattenturbiner, ställverk, lastbilskranar, trak torhytter, röj- och motorsågar 
och skogsmaskiner. Endast ett av företagen, Hallströms Verkstäder, etablerade sig 
utanför de traditionella verksamhetsområdena och fann sin nisch inom industriventila-
tionsområdet. Det bör dock tilläggas att bilverkstäderna statistiskt hänfördes till 
verkstadsindustrin och svarade för en stor del av ökningen av antal et arbetsställen och 
sysselsatta fram till 1960-talet, då de utsorterades ur indu stristatistiken. 

Till dessa hörde både äldre företag, som tfaplans Mekaniska Verkstad, Mähler & Söner och Hallströms 
Verkstäder, liksom nystartade företag, som Bispgårdens Svets och Smide, Tandsbyns Mekaniska Verkstad, 
Hara Produktion, Lenco, Tico AB, Norrmontaqe AB och Hemek Verkstads AB. Av Olsson (1975) framgår att de 
nystartade företagen var en- eller tvåmansföretag, med undantaq för lastbilskranstillverkaren Tico AB och 
Norrmontage AB, som vid etablerinaen hade ett femtontal anställda. Företagen som grundades från 1947 och 
framåt sysselsatte 1965 närmare 1/5 personer och 1975 drygt 450. 
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Med undantag för v erkstads- och livsmedelsindustrierna minskade fram till mitten av 
1960-talet både antalet industriarbetare och arbetsställen inom de övriga industr ibran
scherna.15 Vattenkraftens utbyggnad och länets skiffer-, täljstens- och kalkstenstill
gångar hade skapat gynnsamma förutsättningar för jord- och stenindustrin. Under 
1950- och 1960-talen ställdes dock branschen inför svåra omställningsproblem genom 
att bl a nya byggmaterial och byggnadsmetoder infördes , och att branschens a vsätt
ningsmarknader krympte, när den storska liga utbyggnaden av vattenkraften och VA-
näten led mot sitt slut. Bransch en kraft-, el-, gas- och vattenverk hade också en stark 
ställning i länet, vilket bl a förklaras av vattenkraftsutbyggnaderna och landsbygdens 
elektrifiering. Ur ett strukturanalytiskt perspektiv var även denna bransch, liksom jord-
och stenindustrin, gammal och i avsaknad av fram tida expansionskraft. Industristruk
turens förankring i gamla ind ustribranscher symboliseras också av a tt nära en tredjedel 
av länets industriarbetare var sysselsatt inom skogsindustrins två grenar, träindustrin och 
massa- och pappersindustrin, inklusive grafisk industri. När det gällde de övriga indu
stribranscherna saknade länet kemisk industri före 1965, och sysselsättningen inom 
tekoindustrin hade mer än halverats under 1950-talet. 

Länets industriella expansion efter 1965 var, som tidiga re nämnts, mycket nära knuten 
till regionalpolitiken. Et t exempel var den kraftiga sysselsättningsökningen inom teko
industrin, som helt förklarades av KF-ägda Vinettas lokalisering till Östersund 1969. 
Ett annat exempel var den kemiska indus trins expansion, s om till skillnad mot teko
industrins hade en nationell motsvarighet, om än inte lika kraft full.16 

Lokaliseringsföretagen skapade när a 2 000 nya industriarbeten, vilket motsvarade 2 2 
procent av länets samtliga industrisysselsatta 1974.17 De regionalpolitiska insatserna 
medförde vidare att ind ustristrukturen differentierades, bl a genom att företag so m 
L M Ericsson, Fagersta-Secoroc, FFV Aerotech och Sandvik förlade delar av sin verk
samhet till länet. I SOU 1984:74 framhålls att förnyelsen av länets in dustristruktur var 
omfattande under 1970-talet och att tillverkningsindustrins branschstruktur och konkur
rensförutsättningar avsevärt förbättrades.18 Vidare bedömdes effekte rna av det regio
nalpolitiska stödet som klart positiva beträffande "sysselsättning, produktion och löne
bildning".19 En uppföljning av branschstatistiken som låg till grund för utredningen 
rörande Jämtland visar dock, att av de jämt ländska företag, som 1976 hade klassifice
rats i grup perna företag med bästa res pektive näst bästa framtida konkurrensförutsätt

Avsnittet nedan bygger på tabellerna 7:6 och 7:7 om ej annat anges. 

16 Av SOS Industri framgår att branschens nationella andel av antalet industriarbetare ökade från 3,7 till 
6,3 procent under 1960-talet. En mindre del av ökningen förklaras dock av att regummeringsverkstäderna 
omkodades till kemisk industri i mitten av 1960-talet. 

17 Olsson (1975), Bilaga 1. Av denna framgår också att det regionalpolitiska stödet fick en utbredd 
användning och i stort sett alla företag med minst 19 anställda erhöll regionalpolitiskt stöd under åren 
1965-74. Olssons analys, som bygger på uppgifter länets företagarregister, visar också att industri
sysselsättningen ökade med 183 procent eller med drygt 6 000 personer mellan 1965 och 1974. Motsvarande 
ökning för antalet företag var 45 procent eller drygt ett nittiotal. 

18 SOU 1984:74, s. 124. 

19 Ibid, s. 67. 
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ningar, hade dessa 1982 minskat sin företags- och sysselsättningsandel i länet med tre 
respektive fem procent.20 Under 1980-talet tycks de regionalpolitiska stödena bidrag it 
till att bevara och även stärka mogna indus tribranschers ställning i länet i förhållande 
till riket, v ilket t ex utvecklingen inom träindustrin indik erar. (tab. 7:7) De positiva 
sysselsättningseffekterna av regionalpolitiken var dock påtagliga . Med stöd av regio
nalpolitiska åtgärder (lån och bidrag) skapades fram till 197 9 mellan 3 000 och 4 000 
årsarbeten, o ch under 1980-talet skapades ytterligare ungefär 3 000 till 3 500 nya 
arbetstillfällen.21 Kombinationen av mogna branscher och arbetskraftsintensiva företag 
innebar dock att kriskänsligheten och utrymmet för rationaliseringar var stort inom 
jämtländskt näringsliv. Under 1980-talet var också tillbakagången för länets 
industrisektor kraftigare än för riket som helhet. 

Antalet yrkesverksamma inom länets tjänstesektor översteg den agrara sekto rns under 
andra delen av 1950-talet. Den blev därmed länets största näringsgren, och till skillnad 
mot riket blev industrisektorn aldrig dominerande. Under perioden 1960-1980 var 
tjänstesektorns andel av ökningen av ant alet yrkesverksamma i länet 97 procent, varav 
den offentliga sektorn stod för 77 procent. Den övriga tjänstesektorns andel var således 
20 procent, medan industri- och hantverkssektorn svarade för resterande tre procent.22 

Jämfört med riket var den offentliga sektorns expansion två procentenheter högre 
medan den privata var 5 procentenheter mindre, och till skillnad från riket bidrog 
näringsgrenen industri- och hantverk till nettotillskottet av det totala antalet yrkesverk
samma i länet. 

Utbyggnaden av länets offentliga sektor ska pade nära 8 600 nya arbetstillfällen 1960-
1980, vilket antalsmässigt uppvägde en betydande del av den agrara sektorns förlust på 
9 300. De statliga resursöverföringarna gav en stor del av det ekonomiska utrymme, 
som krävdes för den offentliga sektorns expansion i länet. Ska tteutjämningsbidragt per 
invånare kom att bli högt. Bostadsort och skattekraft skulle inte avgöra den sociala 
standarden samtidigt som kommun alskatten borde vara lika hög i hela landet.23 I väl
färdssamhällets spår följde en utbyggnad av skolor, hälsovård, åldringsvård, barnomsorg 
m m, vilket gjorde det möjligt för alla länets komm uner at t behålla en grundläggande 
servicenivå. Ytterligare ett exempel på den offentliga sektor ns betydelse var de skyd
dade verkstäderna. Dessa sysselsatte 1965 2,6 procent av antal et anställda inom länets 
tillverkningsindustri. Drygt 20 år senare uppgick andelen till 16 procent, vilket i abso-

Hobrink (1984), s. 7f. Av länets tillverkningsföretag 1976 tillhörde 14,7 procent de två nämnda 
företagsgrupperna och de sysselsatte 27 procent de industrisysselsatta. År 1982 var motsvarande 
procenttal för företag och sysselsatta 23 respektive 11,8. Dessa grupper omfattade också legotillverkande 
företag med arbetskraftsintensiv samt enkel produktion. Av fyra företag inom elektronikområaet 1976 
återstod 1982 Ericsson och ett rekonstruerat företag med fyra anställda. 

Westlund (1985), s. 99. Av sammanställningar gjorda av Länsstyrelsen i Jämtland framgår att nära 2 400 
nya arbetstillfällen skapades med hjälp av det regionalpolitiska stödetflån och bidrag) under perioden 
1982/83 till 1989/90. 

Folk och bostadsräkningen 1970, del 13 och Folk och bostadsräkningen 1980, del 6:2. 

SOU 1984:74, s. 166f. Skatteutjämningsbidraget tillkom 1965 för att garantera alla kommuner en lägsta 
ekonomisk standard. 
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tillverkningsindustri. Drygt 20 år s enare uppgick andelen till 16 procent, vilket i a bso
luta tal inneba r en ökning från 44 till närmare 1 300 anställda.25 

Skatteutjämningsbidraget motsvarade 1983 nära 34 procent av länets totala skatteintäk
ter, d v s 4 107 kr per invånare, vilket kan jämföras med 1 243 kronor för riket.26 

Bidraget till Jämtlands län var därmed det högsta i Sverige och vidare låg den kommu
nala utdebiteringen i topp. Skatteutjämningsbidraget finansierade, inklusive drifts
bidraget, 31 procent av landstingets verksamhet och mellan 30 och 42 procent av 
primärkommunernas verksamhet. På nationell nivå varier ade bidr aget till landstingen 
mellan 8 och 31 procent och för kommunerna mellan 15 och 56 procent. De totala stat
liga resursöverföringarna uppgick 1985 till drygt 22 000 kr per invåna re i Jämtland/-
Häijedalen, varav det regiona lpolitiskt stödet utgjo rde nära 1 100 kr.27 

Tab. 7:8. De statliga resursöverföringarnas fördelning (%) på olika programområden 
i Jämtlands län (Z) och totalt för de i undersökningen ingående kommunerna (K) 1985. 

Z K 

Statlig service 32 27 
Bidrag till kommunerna 18 24 
Arbetsmarknadsanslag 14 20 
Skatteutj ämningsbidrag 20 13 
Regionalpolitiskt stöd 5 2 
Övrigt 11 14 

Totalt kr/inv. 22 000 18 000 

Källa: Bearbetningar av Ds I 1987:6. 

Storleken på de statliga resursöverföringarna visar på att länets ekonomiska resurs bas 
är svag. 28 Skatteutjämningsbidragets och de regionalpolitiska stödens stora andel av 
resursöverföringarna jämfört med de andra stödkommunernerna understryker också 
detta. Det geografiska utfallet av resursöverföringarna stämde dock väl med de 
regionalpolitiska intentionerna. Den offentliga sektorns stora betydelse för Jämtlands 
län framgår också av 1972 års företagsräkning. Andelen anställda med offentlig 
arbetsgivare anges där ti ll nära 48 procent, vilket var 12 procent högre än riksge nom
snittet. (tab. 7:9) 

Utvecklingsfondens företagarregister i Jämtlands län 1986. 

SOU 1984:74, s. 166. Enligt Årsbok för Sveriges kommuner 1970 utgjorde skatteutjämningsbidraget 41 
procent av länets totala skatteintäkter, jämfört med 8,5 procent för riksgenomsnittet. 

Ds I 1987:6, s. 92. 

Äv Ds I 1987:6 s. 108 framgår det att resursfördelningarna hade en inbyggd regionalpolitisk snedför-
delande effekt, som gynnade stödområdena. Den beräknades uppgå till 6,8 procent av de totala överföring
arna. 
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Tab. 7:9. Malet sysselsatta och antalet verksamhetsställen i Jämtlands län 
och i Sverige 1972, fördelade (I) på privata och offentliga arbetsgivare. 

Sysselsatta 
Privat Offentligt 

Verksamhetsställen 
Privat Offentligt 

Jämtland 
Sverige 

52,3 
63,9 

47,7 
36,1 

85,4 14,6 
90,1 9,9 

Källa: SOS. Företagsräkningen 1972. Del 2:1, Tab 5 och 6:23. 

Den privata tjänstesektorn i länet expand erade också kraftigt under perioden 1965-
1980. Ökningen av antalet yrkesverksamma var 14 procentenheter högre än riksgenom
snittet.29 Ungefär 60 procent av ökningen skedde inom kunskapsintensiva verksam
heter som uppdragsverksamhet, undervisning, privatsjukvård, bankverksamhet och 
försäkringsverksamhet. Näringsgrenarna handel och hotell svarade för resterande 40 
procent. Denna ökning hade dock ingen nationell motsvarighet. Den privata tjänste
sektorns expansion var nationellt sett förlagd enbart till de kunskapsintensiva verksam
hetsområdena. Denna skillnad avspeglas också i arbetsmarknadsdepartements utredning, 
"Östersund och Norrlands inland", som visar at t antal et kunskapsintensiva företag var 
betydligt lägre i Jämtlands län än i riket som helhet. 

Tab. 7:10. Den privata tjänstesektorns storlek 1987 i Jämtlands län relativt riket. Riksgenomsnittet=100 

Juridisk/kameral 
uppdrags
verksamhet 

Databaserad 
uppdrags
verksamhet 

Teknisk 
uppdrags
verksamhet 

Marknadsunder
sökning och 
reklam 

Övrig 
uppdrags
verksamhet 

Forsknings
institutioner 

68 40 74 20 74 13 

Anm: Storlek mätt son andelen sysselsatta inoi respektive bransch i Jämtlands län i förhållande till riket. 
Källa: DS 1989:32, s. 25. 

Expansionen inom den privata tjänste sektorn kan tolkas så att den undanröjde eft er
släpningen inom mindre kunskap sintensiva områd ena, samtidigt som eftersläpningen 
uppstod i ny tappning inom kvalificerad tjänsteproduktion. Tjänstesektorns snabba 
expansion i länet var bl a ett re sultat av specifika dri vkrafter, t ex det regionalpolitiska 
stödet, den regionalpolitiska kompensationen i de statliga resursöverföringarna, skatte-
utjämningsbidraget och de naturgeografiskt goda förutsättningarna för turistsatsningar 
i bl a fjällområdena.30 Ytterligare en viktig faktor bakom tillväxten var sannolikt att 
skattekraften ökade snabbare än för riksgenomsnittet, vilket antyder att de disponibla 
inkomsterna fram till böljan av 1980-talet ökade snabbare i Jämtland, (diag. 7:3) 

Folkräkningen 1965 och Folk- och bostadsräkningen 1980. Sysselsättningsökningen i riket i antalet 
arbetade timmar uppgick i procent till 22 för uppdragsverksamhet, 19 för undervisning och privatsjukvård, 
8 för bankverksamhet och 1 för försäkringsverksamhet. SOU 1984:5, s. 65. 

Angående generella drivkrafter se kap. 6 not 21 och 22. Äv SOU 1984:74 s. 147 framgår att den privata 
tjänstesektorns sysselsättningsandel var hög i de flesta av länets kommuner. 
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Diag. 7:3. Skattekraften (I) i Jämtlands relativt riksgenomsnittet 1945-1990. 
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Källa: Statistisk årsbok och Årsbok för Sveriges Kommuner. 

Några reflexioner om företagandet. 

Den förhållandevis låga kompetensnivån har utgjort ett hinder för spridning av ny kun
skap och teknik i länet.31 Andelen indus tritjänstemän som var sysselsatta med FoU-
arbete var lägst i land et. FoU-andelen uppgick till endast 1,9 procent, medan de övriga 
norrlandslänens ande l varierade mellan 5 ,2 och 6,9 procent.32 Andelen tjänstemän av 
det totala antale t sysselsatta var också låg i länet. 

Tab. 7:11. Andelen tjänstemän (I) av det totala antalet industrisysselsatta i Jämtlands län och riket. 

1970 1980 1989 

Jämtland 20.0 20.8 23.1 
Riket 26.8 29.3 30.2 

Källa: SOS Industri. 

Kompetensnivån inom länets näringsliv påverkades också av att nästan hälften av de 
industrisysselsatta arbetade i företag där de centrala ledningsfunktionerna var placerade 
utanför länet. 33 Vidare hade endast ett fåta l legoföretag goda ut vecklings- och resul
tatförutsättningar, t ex en solid ekonomi och en verksamhet inrik tad på expan derande 
marknade. Några k lart definierbara högteknologiska tillverkningsföretag återfanns inte 
i länet och de kunskapsintensiva tjänsteföretagen var ock så, som ovan framgått, sta rkt 
underrepresenterade. 

Se t ex Ds 1989:31, s. 16. och SOU 1949:1, s. 207 ff. 

Hobrink (1983), s. 6-19. Det kan tilläggas att småindustri automatiskt ger en låg andel utvecklingsperso
nal genom att utvecklingsarbetet uteslutande sköts av företagens ägare/ledning och i allmänhet är 
integrerat med löpande produktion. Det klassificeras alltså inte som utvecklingsarbete i statistiken. 

Ibid, s. 14. Uppgiften avser år 1980. 
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Den låga kompetensnivån var både en orsa k till och en följd av småföretagens starka 
ställning i länet.34 Bristen på kompeten s försämrade småföretagens tillväxtmöjlig heter 
och därmed också möjligheterna till en förnyelse av länets näringslivsstruktur. Dess
utom sidan hade sm åföretagen svårt att attrahera välutbildad arbetskraft, bl a därfö r att 
verksamheten ofta var förlagd till mogna och arbetskraftsintensiva områden med 
begränsade karriärmöjligheter och relativt sett påvra miljöer för kunskapsintensiv verk
samhet. De resurssvaga småföretagen, men också länets större företag, hade därmed 
svårigheter att anpassa sin verksamhet till nya marknadsförutsättningar när krav en på 
produktförnyelse och utveckling ökade. I flera fall bidrog det till att jämtländska företag 
förvärvades av andra företag, t ex Huskvarnas förvärv av Tandsbyns Mekaniska Verk
stad, Convexas förvärv av Waplans Mekaniska Verkstad och Falcons förvärv av TILL-
Bryggerierna. I ytterligare andra fall stagnerade, avvecklades eller rekonstruerades 
företagen. De företag som rekonstruerades har dock haft svå rt att finna nya expansiva 
verksamhetsområden. Ett exempel utgör de företagsförvärv som ledde fram till bildan
det av den lilla jämtlän dska koncernen Camfore. Svårigheterna att finna nya expansiva 
verksamhetsområden för de förvärvade företagen har ofta lett till att Camfore mins kat 
sin personalstyrka och fortsatt verksamheten inom tillbakagående och konjunkturkäns
liga branscher.35 

Kompetensbristen inom länet motverkades till viss del av att företagen importerade 
kunskap och/eller att företagarna själva, genom att vara verksamma utanför länet, 
tillägnade sig ny kunskap. Ett av de mer framträdande och tydliga exemplen på detta 
är Sven Perssons företagande, som visar på hur impo rt av teknisk, adminis trativ och 
skatteteknisk kompetens skapade nya tillväxtmöj ligheter för hans företagande.36 

Omsättningen och antalet anställda per företag va r betydligt lägre i länet än rike t som 
helhet, (tab. 7:12) Den låga omsättningen påverkade kapitalbildningen negativt och 
minskade därmed investeringsutrymmet för företagen. Få anstäl lda per ar betsplats och 
låg kapitalbildningsförmåga minskade därmed investeringsutrymmet liksom även före
tagens möjligheter att professiona lisera sin verksamhet, t ex genom en specialisering 
av arbetsuppgifterna. Utrymmet för fackut bildade specialister var m a o generellt sett 
litet, eftersom verksamheten saknade nödvändiga organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar. 

Förnyelsen av länets industristruktur i riktning mot en mer kunskapsintensiv produktion 
var blygsam. Hindren var flera. Förut om briste n på kompetens var den lokala mar k
naden liten, avståndet till större mark nader stort och banden till den agrara sektorn 
starka.37 Den övergripande rationaliseringen och koncentrationen inom näringslivet 

34 Ds 1989:31 s. 15. Av 1972 års företagsräkning, del 11:1. tab. 1 och 2:23 framgår, att länets före
tagsstruktur dominerades av mindre företag, men det sysselsättningsmässiga beroendet av de få stora 
arbetsställena med mer än 99 anställda var dock större än för riket som helhet. 

35 Länstidningen 13 maj 1993. Av reportaget om koncernens grundare Per Stjernström framgår det att företaget 
deltagit i rekonstruktionen av ett 25-tal andra företag sedan slutet av 1970-talet. 

36 Andra exempel är t ex RP Jämtlamell och Z-lyften Produktion AB. 

37 Jämtlands läns företagsregister (1986) och Olsson (1975). Hälften av länets 35 tillverkningsföretag, som 
var verksamma under perioden 1965 till 1986 och hade fler än 19 anställda, grundades före 1945. Av dessa 
18 företag grundades nio mellan 1945 och 1965. Dessa nio och alla äldre företag producerade nästan 
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formade likväl i mycket företagandets villkor i länet, även om det regionalpolitiska 
stödet i vissa stycken bidrog till att nya företag etablerade verksamhet i länet. 

Tab. 7:12. De jämtländska företagens genomsnittliga omsättning respektive antalet sysselsatta 
relativt riksgenomsnittet 1931, 1951 och 1972. Riksgenomsnittet=100. 

Z-län 31 Z-län 51 Z-län 72 

Omsättning/företag 53 48 561 
Sysselsatta/företag 74 65 70 

1 Endast företag med mer än 20 anställda. 
Anm: Antalet sysselsatta/företag i länet var 1931:4.3, 1951:4.7 och 1972:8,1. 
Källa. Företagsräkningarna 1931, 1952 och 1972. 

Ett ex empel är utvecklingen inom skogsindustrin. Under 1950-talet minskade både 
antalet arbetsställen och sysselsatta inom trä industrin med drygt en tiondel. I böljan av 
1960-talet vände utvecklingen, och 1980 hade antalet sysselsatta mer än fördu bblades 
och arbetsställena ökade med en fjärdedel. Utvecklingen sammanföll till stora delar med 
att möjligheter öppnades till att erh ålla regionalpolitiskt stöd, uppsvinget för bostad s
byggandet och byggandets industrialisering, som skapade efterfrågan på nya produk
ter.38 Under 1980-talet vände återigen utvecklingen, och antalet arbetsplatser och 
sysselsatta minskade med drygt en fjädedel. Delbranschens kraftiga tillbakagång under 
1980-talet vittnar om att de underliggande stru kturella problemen kvarstod. Utslag-
ningen av länets massaindustri fortsatte dock utan avbrott efter nedläggningen av 
massafabriken i Ulriksfors 1946, och driften vid länets sista fab rik i Hissmofors upp
hörde 1979.39 Omstruktureringen av massa- och pappersindustrin och branschens 
beroende av stordriftsfördelar innebar att länets små inlandslokaliserade massaindustrier 
konkurrerades ut. Kraven på ration aliseringar inom branschen bidrog till att produk
tionen av massa och papper specialiserades och att förädli ng drevs närm are konsum
tionsledet.40 De stora skogsbolagens sidoaktiviter utanför massa- och papperstillverk
ningen blev därmed mindre intressanta investeringsobjekt, t ex produktionen av småhus, 
träskivor och sågade trävaror. Detta förbättrade sannolik t konkurrensvillkoren för den 
jämtländska träindustrin och därmed även förutsättningarna för nyföretagande inom 
dessa områden. Ett exempel var Sven Perssons nyföretagande inom spånskivebranschen. 

Ett annat exempel från industrin på hur företagandets villkor förändrades och drev fram 
nya expansionsmöjligheter var Bisp gårdens Smidesverkstad.41 Företaget, som bildades 
1947, sysselsatte i mitten av 1960-talet ett drygt 10-tal personer och fram till slu tet av 
årtiondet inriktades produktionen mot skogsbruk ets behov. Omkring 1970 utvecklade 
företaget i samarbete med en konstruktionsfirma utanför länet en bakgavellyft för 

uteslutande varor med anknytning till den lokala marknadens behov och/eller produkter för jordbrukets, 
vattenkraftens, och skogsindustrins behov. 

38 Se även kapitel 4, avsnittet Gällö Sågverk. 

39 Rolén (1990), s. 395, s. 586 och s. 588 passim. 

40 Se tex. Gårdlund (1951) och Gårdlund et. al (1979)., Utterström et. al (1979). 

41 Informationsmaterial från Z-Lyften Produktion AB. 
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lastbilar. Framgångarna för den nya produkten var stora, och personalstyrkan växte till 
ett 30-tal i mitten av 1970-talet, men företaget saknade en egen välutbyggd marknads
organisation. Detta var en bidragande orsak till a tt företaget 1975 såldes till en av före
tagets största kunder, Skogsbruksmaskiner Katrineholm, som drev företaget vidare 
under namnet Z-lyften. De nya ägarna, familjen Svanberg, förvärvade 1986 den ameri
kanska lyfttillverkaren Waltco, vilket ledde till bildandet av SMZ-koncernen, ett 
holdingbolag där Z-Lyften Produktion AB numera ingår med sina 110 anställda (1993). 

Koncentrationen inom dagligvaruhandelns distributionsled och bryggeribranschen utgör 
ett tredje exempel på hur de ökade kraven på rationaliseringar påverkade företagandets 
villkor i länet. Under 1960-talet förvärvades länets två stora kolonialhandelsföretag, 
Nordsvenska Köpmanna AB och Isaksson & Co AB, av Hakonbolaget och administra
tionen och de företagsledande uppgifterna förlades till Västerås.42 Förvärven, som 
stärkte det senare bildade ICA-Hakons marknadsställning i Norr land, skedde samtidigt 
med att större köpcentra och varuhus växte fram på bekostnad av mindre detaljhandels
företag. Inom brygge ribranschen skedde en lika rtad utveckling genom att den tidigare 
regionale furnissören Östersunds Bryggeri AB, sedermera TILL-Bryggerierna, köptes 
upp av Falcon 1989. Även det växande intresset för koncernbi ldningar och fusioner 
återspeglade sig i det jämtländska näringslivets utveckling, t ex bildandet av Persson 
Invest (1968), Nedre Norrlands Producentförening (1970), och Camfore.43 

Den snabba industriella tillväxten i Jämtland 1965-1975 och tjänstesektorns snabba 
expansion innebar att 1970-talet utvecklades till ett ekonomiskt gynnsamt årtionde 
jämfört med riket. En motsv arande utveckling hade länet inte upplevt sedan järnvägs-
och sågverksepoken under 1800-talets andra del. Uppsvinget under 1970-talet framgår 
bl a av omfördelningen av antalet yrkesverksamma i riket till förmån för Jämtland. 

Tab. 7:13. Omfördelningstal för yrkesverksamma i Jämtlands län inom industrin, näringsgrenen industri 
och hantverk samt för totalt antal yrkesverksamma 1945-1990, fördelade på delperioder. 

1945-50 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 

Industrin -81 -726 1 008 1 858 -2601 
Industri och hantverk 14 -1 353 -269 2 065 -4532 
Yrkesverksamma totalt -3 054 -6 680 -12 072 4 179 -5352 

1 Uppgiften avser perioden 1980-1989. 
2 Uppgiften avser yrkesverksamma arbetande en timme eller mer. Övriga perioder avser 20 timmar. 
Änm: Omfördelningstalen visar skillnaden mellan yrkesverksamma vid periodernas slut och det förvän
tade antalet yrkesverksamma, som länet hade uppvisat om tillväxttakten varit densamma som för riket. 
Källa:SOS Industri, Folkräkningarna och Folk och bostadsräkningarna och UMDAC/NUTEK 1993-09-20. 

Björklund (1986], s. 112. Den nationella utvecklingen mot stormarknader och varuhus inom detalj
handeln hade också sin motsvarighet i länet under 1960-talet. 

Ibid. Björklund framhåller att NNP-koncernen var landets enda jordbrukskooperativa branschblandade 
företag, d vts man bedriver både me i eri-, slakteri- och lantmannarörelse. Sammanslagningen 1970 om
fattade också verksamheter utanför länet. I koncernen ingår också fem helägda dotterbolag: NNP-Data, 
NNP Maskin, Nordkärnan Butikerna AB, NNP Riksprodukter AB och Östersunds Fryshus AB. I etttreportage 
i Länstidningen 1993-05-13 intervjuas Camfores grundare Per Stjernström. Av artikeln framgår att 
verksamheten startade med företag inom trä- och byggproduktsområdet. Under 1980-talet tillkom verk
stadsföretag och mark- och fastighetsbolag. Antalet anställda var i slutet av 1980-talet nära 600 
och 1993 drygt 200. Camfore har uteslutande förvärvat företag inom traditionella jämtländska områden 
och vidare framgår att koncernen under perioden 1983-1993 erhållit 50 Mkr i regionalpolitiskt stöd. 
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Omfördelningstalens förändring kan tolkas så att de regionalpolitiska åtgärderna till en 
böljan framför allt var inriktade mot länets stö rre ind ustriföretag, vilket visas av till
skottet av sysselsatta inom industrin under 1960-talet. När stödåtgärderna därefter 
ökade i antal och utvidgades till att också gälla företag utan för tillverkningsindustrin, 
och utbyggnaden av den offentliga sektorn tog ordentlig fart under 1970-talet, öppna
des också expansionsmöjligheter för småföretagandet. Detta understryks av de positiva 
omfördelningstalen för industri- oc h hantverk, som var högre än för industristatistik-
företagen.44 

Den ekonomiska utvecklingen under perioden 1965-1980 hade vissa likheter med 
järnvägs- och sågverksepoken under and ra delen av 1800-talet. I båda fallen visade 
näringsstrukturen i länet på en betydande eftersläpning i modernitet relativt riksgenom
snittet. Kapitaltillskotten utifr ån var vidar e betydande. Det kapital s om användes för 
exploateringen av skogen och för sågverks- och massaindustriernas utbyggnad var till 
största del externt, vilket också gällde för kapitalet som användes för lokaliseringsföre
tagens etablering och den offentliga sektorns utbyggnad. Järnvägsbyggandet på 1800-
talet samt den offentliga och industriella expansionen nära hundra år senar e var också 
de i mycket ett resultat av politiska inten tioner och beslut, som stimulerade det jäm t
ländska företagandet. 

Under 1960-talet var inte skogsråvaran länets primära konkurrensfördel. Det var istället 
den goda tillgången på arbetskraft och investeringsvilligt kapital, som uppkommit 
genom jord- och skogsbrukets rationalisering respektiv e det regionalpolitiska stödet. 
Konkurrensfördelarna försvagades dock un der 1970-talet.45 Strukturkrisen inom stora 
delar av svensk industri bidrog till att regionalpol itiken förändrades och därmed inte 
längre, på samma sätt som tidigare, medverkade till en omfördelning av industrisyssel
sättningen i riket till förmån för länet. Det bidrog till att den positiva industriella 
utvecklingen bröts i slutet på 1970-talet. Inga nya större indus trietableringar gjordes 
samtidigt som kraven på rationaliseringar ökade och utbyggnadstakten inom den offent
liga sektorn minskade. Före tagarna blev därmed på nyt t påminda om länets historiska 
dilemma, som genomsyrat företagarverksamhetens villkor i Jämtland under hela 1900-
talet: 

"(hemma-) marknadens och efterfrågans strategiska betydelse för all utveckling /.../ verkar begränsande 
p g a länets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Med ett litet och härmed även 
teknologiskt och svagt utvecklat näringsliv saknas de mer grundläggande drivkrafterna för 
industriutveckling. Genom att länet saknar närhet till större marknader, saknar industribranscher med 
förutsättningar för marknadsdominans inom större marknadsområden, saknar mycket av sådana faktorer 
som utgör miljö, forskarmässigt och kunskapsmässigt, för teknisk utveckling och saknar kända, 
attraktiva naturtillgångar som inte redan är exploaterade, härigenom saknar länet de mer grundläggande 
förutsättningarna som utgör drivkrafter för en industriutveckling.1,46 

44 Industristatistiken omfattar, till skillnad från folk- och bostadsräkningarna, endast anställda vid 
arbetsplatser sed fe® anställda eller 1er. 

45 Hobrink (1984), s. 60, 

46 Ibid, s. 65f. 
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8. AVSLUTNING - UNDERSÖKNINGENS HUVUDRESULTAT 

Kris, omvandling, rationalisering och företagandets villkor i Jämtland. 

Det strukturanalytiska perspektivet 

I ett strukturanalytiskt perspektiv kan Sveriges ekonomiska utveckling under de senaste 
hundra åren beskrivas i termer av strukturkris, strukturomvandling, omställningskris och 
strukturrationalisering.1 Olle Krantz och Lennart Schön har i en analys av den eko
nomiska utvecklingen 1880-1980 urskiljt två längre strukturcykler, vardera omfattande 
de nämnda fyra inslagen och med start omkring 1890 respektive 1930.2 Cyklerna 
inleddes med en strukturkris och de föregicks av en tilltagande internationell konkurrens 
och ökade krav på rat ionaliseringar. Kri serna markerade att den ekonomiska tillväxten 
ändrade inriktning och att villko ren för och innehållet i denna förä ndrades. Under den 
följande omvandlingsfasen skedde en genomgripande förnyelse av samhällsekonomin 
och bl a fick nya utvecklingsblock stor betydelse. De bärande innovationerna bakom 
dessa baserades inte nödvändigtv is på ny eller tidigare helt okänd teknik, utan ofta på 
tidigare gjorda uppfin ningar som varit tillgängliga inom ekonomins mest avancerade 
delar, t ex förbränningsmotorn och elmotorn. Under den omvandlingsfas som inleddes 
under 1930-talet kom innovationerna att få en allmän spridning i samhället genom 
bilismen och elektrifieringen. Utvecklingsblocken genererade kraftiga spridningseffekter 
och krav på följdinve steringar, vilket medförde en omfatt ande förnyelse av industrin.3 

Komplementariteten i förändringarna kring de banbrytande innovationerna innebar 
också att förnyelsen fick ett genomslag inom näringslivet i stort, vilket bl a tog sig 
uttryck i en ökad företagsbildning, stigande investeringar, förändrade institutionella för
hållanden, strukturella förskj utningar mellan näringsgrenarna och i att hemmamark
nadens betydelse för industriproduktionen ökade. 

Omvandlingsfaserna avlöstes av omställningskriser omkring 1910 och i mitten elle r 
senare delen av 1950-talet, vilka inledde en fas där hemmamarknadens andel av in du
striproduktionen minskade till förmån för exportmarknaden. Övergången markerade 
också att den ekonomiska till växten, som tidigare baserats på en förnyelse av n ärings
livet och framtagandet av nya produkter, nu skulle komma att bäras upp av rationalise
ringar som effektiviserade den existerande produktionsstrukturen. Detta var struktur
cyklernas rationaliseringsfas. Under 1920-talet respektive andra delen av 1950-talet 
och 1960-talet skärptes konkurrensen successivt, företagsnedläggelserna ökade, f öre
tagsbildningen minskade, fusionernas anta l ökade och industrins maskininvesteringar 
steg relativt byggnadsinvesteringarna. Produktiviteten och den ekonomiska tillväxten 
ökade snabbt, liksom koncentrationen, specialiseringen och beroendet av exportmark-

Se t ex Krantz - Schön (1983), Schön (1993a) och (1993b), Krantz (1987) och Krantz (1993). 

Krantz - Schön (1983). 

Ett exempel utgör förbränningsmotorn och de tekniska och organisatoriska förändringarna, som 
efter 1860 successivt växte fram och gjorde massproduktion av bilar möjlig under första delen av 
1910-talet i USA. När biltillverkningens grundläggande flaskhalsçroblem var övervunna kunde 
innovationen få en allmän spridning i samhället. Det skapade i sin tur nya flaskhalsar eftersom 
bilismens expansion ställde krav pa följdinvesteringar, t ex vägar, ombyggnader av stadskärnor, 
anpassning av transport- och distributionssystem etc. 
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nåden. Storskaliga lösningar i rationaliseringens spår fick också genomslag i den 
offentliga verksamheten under 1960-talet, vilket bl a visas av kommunsammanlägg
ningarna, sjukvård ens och utbildningssystemets utveckling. 

Under första delen av 1970-talet övergick rationalise ringsfasen i en ny strukturkris, 
som dock inte uppvisade samma mönster som tidigare kriser. Någon förnyelse och 
omvandling av ekonomin, likt den som inträffade efter kriserna omkring 1890 och 1930 
följde inte.4 Om en ny omvandlingsperiod, likt den på 1930-talet, inletts under andra 
delen av 1970-talet och därefter fortsatt skulle föruts ättningarna för en förnyelse av 
näringslivet varit goda och det industriella nyföretagandet expanderat. Nya innovationer 
och utvecklingsblock skulle ha skapat strukturella spänningar, som genererat kraftiga 
investeringsökningar med därtill hörande spridningseffekter. Hemmamarknadens bety
delse för industriproduktionen skulle ha ö kat relativt exportmarknaden och byggnads
investeringarnas andel av industrins totala investeringar skulle också ha ökat. D e för
ändringar som skedde inom t ex telekommunikations- och dataområdet och andra 
kunskapsintensiva verksamheter inom både industri- och tjänstesektorn samt inom den 
offentliga sektorn, var inte tillräckligt starka för att generera en grundläggande förnyelse 
och omvandling av svensk ekonomi.5 

I detta sammanhang kan f ramhållas att stagnations- o ch krisskapande hinder är bet y
delsefulla för att tolka ekonomiska utvecklingsf örlopp. Äldre prod uktionsstruktur kan 
genom att binda upp resurser motverka en förnyelse av näringsstrukturen, liksom före
komsten av "vested interests" inom arbetsmarknadens organisationer, närings-, och det 
politiska livet.6 Till detta kan läggas lagstiftning och politiska beslut som förhindrar 
att produktionsfaktorerna allokeras på ett sätt som leder till förnyelse. Regleringar, 
devalveringar och subventioner kan inn ebära sådana hinder .7 

Jämtland före 1950; en agrar och råvaruinriktad ekonomi 

Den jämtländska näringsstrukturens eftersläpning i modernitet gav länet en backward-
position under 1900-talet. Eftersläpningen tycks ha varit tydligast i mitten på 1930-
talet för att därefter minska fram till 1980-talet. Under denna period ökade de icke 

Krantz (1993), s. 546. Krantz visar att de tre strukturindikatorerna i Krantz & Schöns analys 1983 
inte uppvisade samma mönster som under tidigare omvandlingsperioder när analysen utsträcktes till 
att även omfatta 1980-talet. De tre indikatorerna var 1) ae totala inhemska investeringarnas andel 
av BNP, 2) maskininvesterinqarnas andel av industrins totala investeringar och industriexporten i 
relation till industriproduktionen. 

5 Krantz (1993), s. 549 hävdar att den ekonomiska utvecklingen efter 1970-talets domineras av en 
"oförlöst stukturkris". Utifrån 1970-talets kris konstaterar också Myhrman (1994), s. 238., "Men 
denna kris fick inte bli börian till nåqot nytt". Vidare framhåller Glete (1994), s. 340., med 
avseende utvecklingen under 1970- och 1980-talen att: "Det mogna industrisamhällets etablerade 
strukturer har lockat både människor med entreprenöriella intressen och nykapitalister att gå in 
i det och satsa på omstrukturering och utveckling istället för att bygga upp något nytt." 

6 Krantz - Schön (1983), s. 483f. och Krantz (1993), s. 543. 

7 Krantz (1993), s. 543., Krantz - Schön (1983), s. 483f., Dahmen (1979), s. 75. och Åkerman (1961), 
s. 118. 
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agrara näringsgrenarnas storlek relativt riksgenomsnittet, vilket indikerar att den 
ekonomiska utvecklingen var gynnsammare än tidi gare. I mitten av 1930-talet ökade 
även skattekraften och vidare bröts den industriella nedgången, (diag. 8:1 och 8:2) 
Utvecklingen under 1980-talet antyder dock att den tidigare åter hämtningen bröts . 

Diag. 8:1. Skattekraften (I) i Jämtlands län jämfört med riksgenomsnittet 1913-1993. 
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Källor: Se diag. 5:2 och 7:3. 

Eftersläpningen var mycket tydlig avseende teknik- och kunskapsintensiva verksam
heter och förnyelsen av näringsstrukturen efter strukturkriserna omkring 1890,1930 och 
några år in på 1970-talet visar på länets svårigheter att locka till sig kunskapsin tensiva 
och expanderande marknadsstyrda verksamheter. Exempelvis gav den moderna svenska 
verkstadsindustrins framväxt i slutet av 1800-talet små spridningseffekter, liksom 
transportmedelsindustrin under 1930-talet och kemi-, instrument- och läkemedelsindu
strin under 1970-talet. Den ekonomiska utvecklingen antyder också att länet gynnades 
i jämförelse med riksgenomsnittet under de perioder då lokaliseringsbesluten för den 
ekonomiska aktiviteten primärt var råvarustyrda (sågverksepoken) och/eller då det 
politiska inflytandet över besluten va r stort, dvs under järnvägsbyggenas tid ( 1870-
1890), världskrigen samt under den offentliga sektorns snabba expansion på 1970-talet. 

Avsaknaden av nationellt expansiva indu strier och det ensidiga beroendet av skogs
industrin bidrog till att Jämtland drab bades mycket hår t av depressionen i början av 
1920-talet. (diag. 8:2) Den industriella förnyelsen efte r strukturkrisen 1890 bestod av 
en utbyggnad av massaindustrin, etablerandet av några stenindustrier och sågverk samt 
av tillkomsten av två kalkbruk. Nä ra två tr edjedelar av länets befolkning var ännu vid 
strukturkrisen 1930 beroende av den ag rara sektorn för sin försörjn ing, och ytterligare 
ungefär en tiondel var sysselsatt inom skogsindustrin. Den ekonomiska aktiviteten i 
länet var därmed i mycket hög grad beroende av skogskonjunkturen och den förda 
jordbrukspolitiken. 

Under strukturcykeln som inleddes omkring 1930 var avsaknaden av ledande och nya 
företag i länet lika påtaglig som tidigare, men det fanns också skillnader. De nya 
utvecklingsblocken, bilismen och elektrifieringen, skapade denna gång expansions
möjligheter för det jämtländska företagandet. Beslutet att frigöra kronan från guldmynt
foten 1931 minskade värdet på kronan med omkring 25 procent mot de viktigaste 

\ i\i : / Sltattnkraft 
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valutorna och vidare kom den att förbli unde rvärderad under hela 1930-talet.8 Ned
skrivningen var en bidragande orsak till att skogskonjunkturen vände i mitten av 1930-
talet, vilket gynnade den jämtländska ekonomin. Det gjorde också krisuppgörelsen 1933 
mellan Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Bondeförbundet. Uppgörelsen öppnade 
vägen för en ny jordbrukspolitik och statligt finansierade åtgärder, som bl a syftade till 
att minska arbetslösheten, t ex statsbeställningar, bostadsbyggande, infrastrukturprojekt 
(väg- och vattenkraftsutbyggnaden) och skogsvårdande åtgärder.91 huvudsak inriktades 
de nya företagens verks amhet mot den regionala marknadens behov. Många av de nya 
företagen återfanns inom utvecklingsblockens service- och marknadsled, t ex inom 
bilhandeln och kontors- och vitvaruhandeln, och inom by gg- och anläggningssektorn. 
Livsmedelsindustrins snabba tillväxt antyder också att köpkraften ökade, och att natura
hushållningens roll minskade. 

Diag. 8:2. Jämtlands andel (I) av antalet industriföretag och antalet industri
arbetare i Sverige 1896-1985. 
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Källor: Se diagram 5:1 och 7:2. 

Under andra världskriget fortsatte den jämtländska ekonomin att utvecklas positivt. 
Krigsårens självförsöijningsinriktade ekonomi inne bar att näringslivet i det agrara och 
råvarurika länet stimulerades kraftigt. Bränsleförsöijningen och livsmedelsproduktionen 
tillhörde högprio riterade områd en, vilket bl a medförde omfattande avverkningar, en 
snabb utbyggnad av kolnings-, och trädestillationsanläggningar, att subventioner och 
andra stimulanser infördes inom jordbruket och att en utbyggnad av vattenkraften 
påskyndades. Det stora inslaget av militärer oc h beredskapsinkallade i länet bidrog 
också till att efterfrågan på var or och tjän ster ökade. Samma ntaget medförde föränd
ringarna att den jämtlä ndska ekonomin und er krigsåren upplevde en högkonjunktur. 

Dahmén (1979), s. 52. 

Axelsson m fl (1983), s. 65. Av Axelsson m fl framgår att de multiplikatoreffekter som genererades 
av de 38 Mkr i initiala investeringar i bostadsförbättringsprogranmiet 1933-1935, genererade i 
slutledet byggnationer för närmare 114 Mkr. Vallentin (1986), s. 317 framhåller att andelen 
hjälpta av ae hjälpsökande som vände sia till arbetslöshetskommitten i Östersund ökade markant i 
mitten av 1930-talet. Detta tillskrivs den nya krispolitiken. 
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Jämtland efter 1950; avfolkning, lokaliseringspolitik och offentlig expansion 

Efter kriget förändrades de ekonomiska villkoren snabbt, och under 1950-talet och 
första delen av 1960-talet var avsaknaden av expanderande och exportinriktade indu
stribranscher betydligt mer märkbar än tidigare. Den arb etskraft som friställdes genom 
jord- och skogsbrukets rationalisering, och de ungdomskullar som skulle in på arb ets
marknaden saknade möjligheter at t erhålla arb ete. Därmed inleddes en avfolkning av 
länet. Den underlättades av det starkt t illväxt- och rationaliseringsvänliga samhälls
klimat som uppstått inom ramarna för den svenska modellen och dess strävan till sam
förståndslösningar mellan olika samhällsintressen.10 

Den svenska välfärdsmodellens successiv a framväxt spelade en viktig roll för länets 
ekonomiska utveckling. Välfärdspolitikens ena huvudmål, en långsiktig och stabil 
ekonomisk tillväxt, medförde att länet avfolkades under 1950 och 1960-talen. Det 
andra huvudmålet, en jämnare och rättvisare fördelning av den ekonomiska tillväxten, 
kan på motsvarande sätt genom regionalpolitiken och den offentliga sektorns utbygg
nad, förklara varför länets befolkning åter b örjade öka i början på 1 970-talet. 

Diag. 8:3. Befolkningsutvecklingen (promille) i Jämtlands län jämfört med riket 1910-1993. 
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Källor: Statistisk årsbok och SOS Befolkningsrörelsen. 

Under 1950-talet och stora delar av 1960-talet prioriterades ekonomisk tillväxt framför 
regional trygghet. Politiskt visade det sig bl a inom arbetsm arknads- och jordbruks
politikens områden.11 Tydligast framträder prioriteringen kanske i LO:s rapport, "Sam
ordnad näringspolitik". 

"lokaliseringspolitik bör, enligt vår uppfattning, främst vara att uppmuntra till en koncentrering av 
näringslivet till de expansiva områdena i landet. / / effektivitetskravet fordrar därför en ökad 

10 Se t ex Schön (1993), s. 282 och Magnusson (1993), s. 299. Den välvilliga inställningen till 
rationaliseringar som ett medel att nå ekonomisk tillväxt framgår t ex av förarbetena till 1947 
års och 1967 års jordbrukspolitiska beslut, SOU 1946:61 och SOU 1966:30, LO:s utredningar 
"Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" (1951) och Samordnad näringspolitik (1961), 
SOU 1951:6 och SOU 1963:49. 

11 Se t ex SOU 1951:6, s. lOOf. 
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rörlighet på arbetsmarknaden. Det kommer an på arbetsmarknadspolitikens lott /sic/ att genom positiva 
rörlighetsstimulerade åtgärder göra den nödvändiga anpassningen lockande och lönsam för 
arbetstagarna."12 

Inom det arbetsmarknadspolitiska området ökades anslagen till selektiva åtgärder kraf
tigt, vilket förbättrade möjligheterna att foga samman landets dela rbetsmarknader till 
en nationell arbetsmarknad.13 Rörlighetsbefrämjande åtgärder, t ex flyttningsbidrag, 
starthjälp och arbetsmarknadsutbildning, öppnade möjligheter för arbetskraften att söka 
sysselsättning på den nationella arbetsmarknaden. Inom det jordbrukspolitiska området 
prioriterades vidare målet att skapa konkurrenskraftiga familjejordbruk om minst 10 ha, 
vilka erhöll rationaliseringsstöd och omfattades av principen om inkomstlikställighet 
mellan industri- och jordbruksarbete. Drygt 90 pro cent av brukningsenheterna i Jäm t
land var dock min dre än 10 hekt ar, och utan tillgång till rationaliseringsstöd, och med 
begränsade möjligheter at t förvä rva jord och skog valde många småbrukare att lämn a 
sitt jordbruk. Valet fick också ett mer tvingande inslag allteftersom mekaniseringen 
fortskred och helårsanställningar infördes inom skogsbruket, eftersom behovet av 
arbetskraft minskade och därmed också möjligheterna till kombinationssysselä ttning. 

För många av de regionalt inriktade företagen innebar avfolkningen av länet et t bortfall 
i efterfrågan. Företagandets villkor påverkades också av att ekonomins internationalise
ring ökade, vilket medförde att näringslivet i ökad utsträckning satsade på stordriftslös
ningar inom produktions-, distributions- och marknadsleden för att öka sin konkur
renskraft. Därmed ökade graden av koncentration, specialisering och mekanisering inom 
näringslivet, liksom konkurrensen. Inom det jämtländska näringslivet medförde utveck
lingen bl a att t re av länets fem mas saindustrier slogs ut mellan 1946 oc h 1965 och att 
de lokala grossistföretagen inom dagligvaruhandeln köptes upp av Hakonbolagen. 
Generellt hamnade de jämtländska företagen i en svår konkurrenssituation. Deras 
omsättning och kapitalbildningsförmåga var i allmänhet lägre än konkurrenternas, vilket 
begränsade deras investeringsmöjligheter och därmed också deras konkurrenskraft. 
Företagens verksamhet var dessutom ofta förlagd till gamla råvaruinriktade områden, 
med stor rationaliseringspotential och begränsade expansionsmöjligheter. Ur ett natio 
nellt arbetsfördelningsperspektiv bidrog den ekonomiska utvecklingen och näringsstruk
turen till att förstärka länets roll som råvaru- och arbetskraftsleverantör. 

Företagandets expansionsmöjligheter begränsades också av länets u tbuds- och efter-
frågeförhållanden. Ur mar knadssynpunkt mötte företagen en liten befolkning med svag 
köpkraft, och avstånden till befolkningstäta och mer köp starka marknader var stort. 
Näringsstrukturens agrara och skogsindustriella inriktning medförde vidare att produ
centvarumarknaden i huvudsak efterfrågade varor och tjänster som täckte d ess egna 
behov. Därmed var förutsättningarna dåliga för en omvandling av näringslivet i riktning 
mot ett mer differentierat näringsliv, med en hög förädlingsgrad och teknologisk nivå 
och/eller stora produktionsvolymer. Bristen på industriellt yrkeskunnande och den låga 
utbildningsnivån verkade också begränsande. Det gällde även den låga omsättningen 

Samordnad näringspolitik (1961), s. 155 och s. 144. 

Axelsson m fl (1983), s. 85 och 197. Utbildningsinsatsernas och de rörlighetsbefrämjande 
åtgärdernas andel av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökade från 1,3 procent 1950 till 18 
procent 1970, och det inom ett område vars andel av BNP under samma period ökade från 1,8 procent 
till 14,5 procent. 
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per företag och de få förmögenheterna per invånare, vilka inverkade negativt på 
kapitalbildningsförmågan och tillgången till riskkapital. Utbuds- och efterfrågeför-
hållanden i länet begränsade vidare möjligheterna att locka till sig företag från andr a 
delar av landet. 

Under 1950- och 1960-talens strukturrationaliseringsfas hade således de jämtländska 
företagarna att, utifrån dessa i många avseenden påvra ekonomiska förutsättningar, 
finna, initiera o ch genomföra vinstgivande affärsverksamheter. Rationaliseringsfasen 
innebar dock också att nya möjligheter öppnades för länets företagare, om än i begrän 
sad utsträckning. Den ekonomiska tillväxten in nebar att realinkomsterna ökade och att 
konsumtionsmönstren förändrades, vilket t ex gynnade företagandet inom turistnäringen 
och bilbranschen. Utflyttningen från land sbygden till landets industri- och storstads
regioner ökade snabbt efterfrågan på bostäder, och vidare öppnade byggandets indust
rialisering marknader för nya produkter. Därmed gynnades också länets trävaruindustri. 
Rationaliseringen inom jord- och skogsbruket skapade vidare en marknad för nya pro
dukter, som öppnade nya möjligheter för länets verkstadsindustri. Bland anna t uppstod 
nya företag, som producerade motor- och röjsågar, skogsmask iner, lastbils kranar och 
traktorhytter. 

Svårigheterna för länet att locka till sig industrietableringar upphörde under andra delen 
av 1960-talet. Förändringen förklaras framför allt av den aktiva lokaliseringspolitiken, 
det ökade kommunala intresset för närings politiska frågor och bristen på arbetskraft i 
de expansiva industri- och storstadsregionerna. Regionalpolitiken kan sägas ha medfört 
att det välfärdspolitiska rättvisemålet fick en geografisk koppling till Jämtland och 
andra stödområ den. Regionalpolitiken kopp lades explicit samman med andra p olitik
områden i 1972 års regionalpolitiska beslut, och rättvisemålet konkretiserades och 
utvidgades till att gälla rät ten till arbe te, samhällsservice och en god miljö.14 

Det regionalpolitiska stödet och tjänstesektorns expansion spelade en central roll för 
uppsvinget i den jämtländska ekonomin under 1970-talet.15 Uppsvinget visade sig 
bland annat i att den negativa befolkningsutvecklingen bröts, att antalet yrkesverk
samma ökade och i att in dustristrukturen diversifierades. Den positiva utvecklingen av 
ekonomin avspeglar sig i att ska ttekraften ökade snabbare än för riket som helhet och 
1 ökningen av antalet yrkesv erksamma, (diag. 8:1) Inom den offentliga sektorn ökade 
antalet mellan 1965 och 1980 med närmare 7 900 personer och motvarande ökning 
inom industri- och hantverk respektive handel, bank och försäkring m m var 1 50 0 och 
2 500 personer.16 

Prop. 1972:111, s. 458. 

Den snabba expansionen av den offentliga tjänsteproduktionen i Jämtland motsvarades också av en 
kraftig nationell tillväxt. Dess andel av BNP ökade enligt Krantz (1993), s. 547, från 12 till 
till II procent mellan 1965 och 1980. Länets andel av det totala antalet yrkesverksamma inom 
offentlig förvaltning m m ökade jämfört med riket under 1970-talet. Se diag. 7:1 f och tab. 7:3. 

Folkräkningen 1965 och Folk och bostadsräkningen 1980. Nettotillskottet av antalet yrkesverksamma 
i länet med en arbetstid överstigande 19 tim/vecka var ungefär 2 300, d v s en ökning från drygt 
54 000 till nära 56 300 personer. 
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Uppsvinget inom den jämtländska ekonomin öppnade expansionsmöjligheter för framför 
allt handeln och den övriga privata tjänstesektorn. Den aktiva lokaliseringspolitiken 
lockade också ett flertal större företag att etablerade industriell tillverkning i länet. 
Lokaliseringsföretagen hade dock generellt en liten betydelse för företagandet, med 
undantag för efterfrågeökningen på den regionala konsumtionsmarknaden och de ökade 
skatteintäkter som de anställda genererade. Lokaliseringsföretag som Ericsson och 
FFV-Aerotech spelade likväl en viktig ekonomisk roll på så sätt att de skapade en 
arbetsmarknad för ingenjörer och annan utbildad arbetskraft i länet. Genom att personer 
ur dessa yrkesgrupper lämnade företagen, för anställningar inom andra företag eller för 
att etabler a egna företag, bidrog Ericsson och FFV-Aerotech till att länets näringsliv 
utvecklades. De regionalpolitiska stöden bidro g vidare till att förbättra de existerande 
företagens konkurrenskraft och i detta sammanhang tycks transportstödet spelat en 
central roll. 

Den ekonomiska utvecklingen efter 1965 visar att kraven på rationali seringar ökade 
inom den jämtländska industrin. Företagsstrukturen förändrades i riktning mot färre men 
större arbetsstä llen oc h externa storför etag förvär vade ett antal framgångsrika jä mt
ländska företag.17 Anrika företag gick i konkurs eller avvecklades på annat sätt oc h 
ett flertal av lokaliser ingsföretagen började under andra delen av 1970-talet att minska 
antalet anställd a.18 

Utvecklingen inom länets livsmedelsindustri är ytterligare ett exempel på hur de ökade 
kraven på rationa liseringar förändrade företagandets villkor inom de äldre industri
branscherna i länet. Före 1970 hade ration aliseringen inom länets livsmedelsindustri 
bestått av uppköp, sammanslagningar och nedläggningar av mindre företag och produk
tionsenheter. Antalet anställda inom branschen hade dock ökat. Vidgade marknader och 
nya produktions- och distributionsmetoder ökade kraven på en ny och mer konkurrens
kraftig företagsstruktur. Det bidrog i hög grad till att Nedre Norrlands Producent
förening (NNP) bildades 1970. I takt med att produktionstekniken utvecklades och 
marknaden utvidgades, tvingades företage t till omfattande investeringar. Med datori
seringens genombrott vändes rationaliseringen med kra ft mot de större produkti ons
enheterna, vilket medförde att sysselsättningen inom NNP och därmed också inom 
branschen började minska . 

När den regionalpolitiska medelsarsenalen från mitten av 1970-talet inte längre omfat
tade omfördelning av industrisysselsättning mellan olika reg ioner stagnerade industri
sysselsättningen i Jämtland för att sedan börja minsk a i slutet av årtiondet. När även 
utbyggnadstakten inom den offentliga sektor n avtog unde r 1980-talet sammanföll det 
med att den positiva ekonomiska utvecklingen jäm fört med riket som helhet bröts. 

Bl a köpte Custos-Investägda Vestator Hara AB, Skogaholms förvärvade Nystedts Bageri, Huskvarna 
köpte av Tandsbyns Mekaniska Verkstad och Skogsbruksmaskiner Katrineholm AB förvärvade Z-Lyften. 

Två exempel är Waplans Mekaniska Verkstad, som gick i konkurrs 1974 för att senare rekonstrueras 
i mindre skala och Hissmofors AB, som avvecklades 1979. Ytterligare exempel är SJ:s Mekaniska 
Verkstad och Östersunds Bryggeri, vilka övertogs av externa ägare omkring 1990 för att en kort 
därefter avvecklas, Alla dessa fyra företagen nade anor från senare delen av 1800-talet. Av 
lokaliserinsföretagen avvecklades t ex Partner AB med närmare 250-anställda och inom de andra 
företag, t ex Ericsson och KF-ägda Vinetta, minskade antalet anställda kraftigt. 
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I slutet av 1980-talet framträder en bild av länet som visar att 1) den inrikes 
nettoinflyttningen minskade kraftigt jämfört med årtiondet innan, 2) länets andel av 
landets yrkesverks amma sjönk, 3) den agrara sekto rn växte relativt riksgenomsni ttet, 
4) andelen anställda inom kvalificerad varu- och tjänsteproduktion var lägre än för riket 
som helhet, 5) den offentliga sektorns andel av antalet yrkesverksamma ökade, 6) skat
tekraften minskade i förhållande till riksgenom snittet och 7) industri- och tjänstepro
duktionen, i betydligt högre u tsträckning än för riket som helhet, var förlagd till mogna 
branscher och/eller branscher med låga kvalifikationskrav. En bidragande förklaring till 
detta är sannolikt den låg a utbildningsnivån, (tab. 8:1) Utbildningsklyftan mellan länet 
och riket minskade dock efter 1975, men ännu 1990 var den mycket stor inom industrin 
och den privata tjän stesektorn. 

Tab. 8:1. Yrkesverksamma med högskoleutbildning (HU) och ned högskoleutbildning 3 år 
eller mer (LHU) i Jämtlands län fördelade på näringssektorer. Riksgenomsnittet = 100 

1975 
HU LHU 

1990 
HU LHU 

Jord- och skogsbruk 99 70 105 79 
Industri 59 40 71 47 
Privata tänster 66 52 75 60 
Offentliga tjänster 86 77 92 87 
Totalt 84 77 93 87 

Källa: ERU, bearbetningar av Folk och bostadsräkningarna 1975 och 1990. Egna bearbetningar. 

Den ekonomiska utvecklingen under 1970- och 1980-talet visar inga klara indikationer 
på att några nya utvecklingsblock har övertagit bilismens och elektrifieringens tidigare 
expansiva roll för länets ekonomi ska utveckling. Inga tecken tyde r heller på att någon 
förändring har ägt rum inom länets näringsliv, som medfört att näringsstrukturens 
eftersläpningen har minskat på något avgöran de sätt jäm fört med riket . Utvecklingen 
under 1980-talet har snarare medfört stora svårigheter för länet att behålla sin position. 
En förklaring till detta kan vara att nä ringsstrukturen i mycket saknade de verksam
heter, som på sikt antas rymma de nya utvecklingsblocken, dvs kunskaps- och forsk
ningsintensiva verksamheter inom varu- och tjänsteproduktionens område. 

Bristen på produktions- och kompetensmässig förankring inom ledande och expansiva 
ekonomiska verksamheter är känne tecknande för länet under hela 1900-talet. Detta 
utgjorde dock inget hinder för ett mindre an tal föret agare att, und er den struk turcykel 
som inleddes omkring 1930 och avslutades med 1970-talets strukturkris, etable ra sig 
inom verksamheter med anknytning till de dåtida utvecklingsblockens försäljnings- och 
servicemarknader. Åter and ra etab lerade eller utvidgade sin tillverkning inom mark
nader som öppnades, när länet motoriserades och elektrifierades. Det skedde vanligtvis 
genom att företagen till ämpade, modifierade och anpassade redan tidigare känd teknik. 
Den historiska utvecklingen visar vidare att den jämtländska företagarverksamheten 
utvecklades svagare än riksgenomsnittet under de perioder, när lokaliseringsbesluten 
över den ekonomiska verksamheten styrdes av mar knadsbeslut utan råvaruanknytning, 
och/eller när det politiska systemet prioriterade ekonomisk tillväxt högre än regional 
trygghet. 
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Sven Perssons företagande - Från enmansföretag till norrlänskt storföretag. 

1920-talet; hästhandel och de första skogsaffärerna 

Under 1920-talet byggde Sven Persson upp sin affärsverksamhet omkring traditionella 
jämtländska verksamhetsområden. Häst- och kreaturshandel kombinerades med förvärv 
av skogs- och jordbruksfastigheter. Hästhandelsverksamheten, som utvecklades till 
länets störs ta, krävde och genererade ett omfa ttande kont aktnät inom och utom länet. 
Framgångarna antyder att Sven Persson besatt en förmåga att genomföra affärer, skapa 
förtroende och bevara kundrelationer. I det ta sammanhang spelade, till en början, det 
familjenära kontaktnätet en viktig roll. Bland annat gav det honom tillgång till ett redan 
existerande kontaktnät inom hästhandeln. Mycket av den grundläggande kunskapen om 
affärer med hästar och skog hade också förmedlats till honom på detta sätt. Vidare 
underlättade familjebanden kreditanskaffhingen genom att fadern, som också var 
styrelseledamot i Jämtlands Folkbank, och andra familjemedlemar ställde upp som 
borgensmän. Bankförbindelserna var av central betydelse för affärsverksamhetens 
utveckling, bl a därför att en stor del av affärerna skedde genom avbetalningsköp, vilket 
innebar att skuldväxlar måste omsättas och belånas. Affärsrörelsens expansion tyder på 
att kreditanskaffningen löpte utan störr e problem och inköpsresorna till hästhandlare 
inom och utom landet visar också att Sven Persson strävade efter en god utblick och 
överblick över sitt verksamhetsområde. 

Företagsforskningen har unde r senare år fra mhållit kontaktnätets betydelse för före
tagandet, som i mycket handlar om förm ågan att göra a ffärer, skapa förtr oende i k on
kreta affärsrelationer och tillsammans med an dra marknadsaktörer förverkliga affärs
idéer.19 Ett väl fungerande kontaktnät spelar en viktig roll för att detta ska lyckas, 
liksom för företagarens möjlighet er att göra r ätt affär vid rä tt tidp unkt. Det kräver 
bl a 'inblick' vunnen genom lång er farenhet. /.../ 'utblick' som förmedlar impulser 
om förändringar såväl s om konkreta affärsmöjligheter. /.../ 'överblick' över både egna 
och närbelägna resurser."20 

Sven Perssons företagande tycks bek räfta att dessa driv krafter och kompetenskrav var 
viktiga inslag i den utveckling som förvandlade hans enmansföretag till ett norrländskt 
storföretag. Utvecklingen visar också lika tydligt, att företagandets expansion stod i nära 
samband med de förändringar som följde av den ekonom iska omvandlingen, vilka han 
som företagare inte ensam kunde påve rka. 

1930- och 1940-talen; bilhandel och expanderande häst-, ved- och skogsaffärer 

Bilhandeln utgör ett gott exempel på företagandets nära koppling till expanderande 
områden inom svenskt och jämtländskt näringsliv. I slutet av 1920-talet hade Sven 
Persson börjat att intressera sig för hand el med bega gnade bilar. 1932 övertog han och 
brodern Gustav Persson Volvoage nturen i Ös tersund och bildade Bilbolaget Öster sund 
Persson & Co. De genomgripande förändringarna inom tra nsportsektorn medförde att 
lastbilstransporterna ökade snabbt inom jord- och skogsbruket och bygg- och anlägg-

19 Johannisson (1994), s. 64. 

20 Ibid. s. 60. 
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ningsområdet, dvs verksamheter som var väl representerade inom det jämtländska 
näringslivet. Utvecklingen sammanföll med att Volvo i mitten av 1930-talet lanserade 
ett konkurrenskraftigt lastbilsprogram, som inom loppet av en femårsperiod gjorde 
Volvo till det ledande lastbilsmärket för medeltunga och tunga transporter. Den yrkes
mässiga bilismens expansion följdes under 1950-talet av privatbilismens geno mbrott. 
De disponibla inkomsterna bland breda samhällsgrupper steg snabbt, och därmed star
tade en utveckling som inom en tioårsperiod gjorde bilen till var mans egendom. Dess
utom hade Volvo upprepat framgå ngen frå n 1930-talet att utveckla ett konkurrens
kraftigt produktprogram, men denna gång för personbilar. Lanseringen av personbilarna 
PV 444 och Amazon blev, liksom Volvolastbilarna på 1930-talet, en framgång och 
Volvo blev snabbt ledande märk e på mark naden. 

De yttre förutsättningarna för Bilbolagets ve rksamhet var m a o gynnsamma, och efter 
etableringen av Bilbolaget i Östersund utvidgades bilhandelsverksamheten med Volvo
agenturen i Sundsvall 1935, Ådalens Bilaffär AB i Härnösand 1939, Volvoagenturen 
i Hudiksvall/Ljusdal 1954, Örnsköldsvik 1959 och Lycksele 1963. Till detta kom 
filialer som uppfördes inom respektive Volvodistrikt. Bröderna Perssons bilhandel 
täckte därmed stora delar av den me llannorrländska bilmarknaden, på vilken de också 
sålde Volvos jordbrukstraktorer. 

Under 1930- och 1940-talen var även de yttre förutsättningarna för Sven Perssons 
övriga affärsområden goda. Den uppåtgående skogskonjunkturen i mitten av 1930-talet 
och krigsutbrottet 1939 ökade kraftigt efterfrågan på hästar. Den självhushållningsin-
riktade regleringsekonomin under kriget och omställningen av energisystemet öppnade 
möjligheter för honom att et ablera sig som uppkö pare för Statens Bränslekommission . 
Detta innebar att han kunde genomföra omfattande vedaffärer. Omställningen av 
energisystemet skapade också en snabbt växande marknad för handel med gengas
bränsle. Denna affärsmöjlighet utnyttjades av Bilbolaget i Öster sund, som under krigs
åren bedrev en omfattande produktion och försäljning av gengaskol. Bulvanlagen 1925 
underlättade vidare möjlig heterna för Sven Persson att förvär va skog. Den försvårade 
för skogsbolagen att kringgå 1906 års förbud slag, vilket ökade förutsättningarna för 
kapitalstarka privatpersoner att förvärva skog. Sannolikt är det en förklaring till att Sven 
Perssons kunde förvärva när mare 1 0 000 ha prod uktiv skogsmark fram till slutet av 
1940-talet. Till detta kan också läggas att p riserna på skogsråvara utvecklades gynn
samt efter andr a världskr iget, vilket skapa de möjligheter för honom att med god för
tjänst realisera tidiga re förvärvad skog. 

Förutom förvärvslagstiftningen och regleringsekonomin påverkade även andra politiska 
beslut företagandet i positiv riktning. Beslutet 1931 att frigöra kronan från guldmynt
foten, innebar att värdet på kronan minskade, vilket var en bidragande faktor till skogs
konjunkturens uppgång i mitte n av 1930-talet. Nedskrivningen av kronan ökade också 
Volvos konkurrenskraft på bilhan delsmarknaden, och tillsammans med statligt finan
sierade bostads- och anläggningsarbeten, kom den up påtgående skogskonjunkturen att 
medföra en ökad efterfrågan på lastbilar och hästar. Även de jordbrukspolitiska besluten 
bör rimligen ha haft samma effekt, eftersom de förbättrade villkoren för jordbruket och 
livsmedelsindustrin. 

Företagandet gynnades dessutom av de integrationsfördelar som förelåg mellan de 
gamla affärsverksamheterna och bilhandeln. Förutom att kundgrupperna överlappade 
varandra kunde vinstmedel från hästhandeln och handeln med skogsråvara föras över 
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till bilhandeln, och vidare gav skogstillgångarna företagandet en hög kreditvärdighet. 
Kopplingen till Volvo tillförde företagandet nya kun skaper inom markna dsföring och 
försäljning. Dessa smälte samman med Sven Perssons egna erfarenheter och tumregler 
för hur handel skulle bedrivas och resultatet blev bl a att kunden och varans kvalité 
skulle stå i centrum, att vinsten skulle återinvesteras och omvandlas till arbetande 
kapital och att före tagandet skulle vara öppet för förnyelse. 

Sven Perssons "inblick", "utblick" och "överblick" över traditionella jämtländska affärs
områden och tillgången till ett väl utbyggt kontaktnät spelade en central roll för honom 
att realisera de affärsmöjligheter som öppnades genom t ex lastbilstransporternas 
genombrott, skogskonjunkturens utveckling och krigsårens regleringsekonomi. Till detta 
kan också läggas goda kreditmöjligheter och en ansenlig personlig förmögenhet. 
Affärsframgångarna vittnar även om en förmåga att et ablera förtroendefulla relationer 
till andra ma rknadsaktörer och att tillsammans med dem förverkliga o lika affärspro
jekt.21 Valet av Sven Persson till styrelseledamot och senare till styrelseordförande i 
Jämtlands Folkbank kan också ses som en bekräftelse på detta. 22 

En annan viktig aspekt på företagandet var att verksamhetsområdena integrerade stadens 
(Östersunds) fördelar med landsbygdens. Östersund erbjöd goda kommunikationer med 
omvärlden och som handels- och servicecetrum var den öppen för intryck utifrån. Den 
utgjorde oc kså en naturlig lokaliseringsort för åter försäljaragenturer, t e x för Volvo. 
Vidare gav staden goda föru tsättningar för Sven Persson att eta blera och bygga ut sitt 
kontaktnät med ledande företrädare för länets näringsliv. Landsbygden fyllde rollen som 
råvaruleverantör, investeringsobjekt (skogsfastigheter) och avsättningsmarknad. Verk
samheten genererade även där ett finmaskigt kontaktnät, vilket gav företagandet en 
folklig förankring. Företagandets inriktning och dess integrering av stad och landsb ygd 
medförde att de långa avstånden till befolkningstäta och köpstarka marknader inte 
nämnvärt motverkade affärsverksamhetens expansionsmöjligheter. Snarare kan de långa 
avstånden ha befrä mjat affärsrörelsens utveckling genom att konkurrensen minskade, 
t ex när det gällde skogsfastighetsförvärven, bilaf färerna och hästhandeln. 

Företagandet kunde också dra fördel av en hög good-will bland breda grupper av länets 
befolkning. Den hade bl a sin bakgrund i Sven Perssons roll som uppköpare för Statens 
Bränslekommission, ägare av ett flert al jord- och skogsbruksfastigheter, trävaruhand
lare, sågverksägare, hästhandlare, Norrlands störst a bilhandlare, styrelseordförande i 
Jämtlands Folkbank respektive Jä mtlands Travsällskap och ledamot i Öster sunds drät
selkammare.23 Kanske kan man säga at t den framgå ngsrike företagaren symboliserade 

Ett exempel var Sven Perssons goda kontakter med Kristidsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, 
tillika bankdirektören för Jämtlands Folkbank, Leon Eriksson och StatenstBränslekommissions 
ansvarige för auktorisationsfrågor avseende veduppköp, Erik Severin. I båda fallen(utvecklades 
kontakterna till mer än ytliga affärskontakter. Hägerström (1994), intervju. Uddegård (1994), 
intervju. 

Förtroendeuppdragen utvidgades under 1950-talet till att också omfatta kommunala- och lands-
tingskommunala uppdrag, bl a representerade han högerpartiet i stadens drätselkammare. 

I Forslund (1983) s. 17f., 22, 56 ff. ges en beskrivning över Sven Perssons travengagemang. Det 
började med programförsäljning på Storsjöns is under 1910-talet. Därefter utökades engagemanget 
successivt; från voltordningsman, sekreterare och aktiv kusk under 1920-talet, till ordförande
skapet i Jämtlands travsällskap 1939 och senare till ledamot av Svenska Travsportens Centralorga-
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viktiga delar av den jämtska kulturen; hästen, skogen och jordbruket, samtidigt som han 
personifierade dåtidens kanske främsta framtidssymbol bilen. Det alldagliga och 
framgångsrika möttes m a o i en och samma person. 

1950- och 1960-talen; sågverk, aktiebolagsbildning och nya verksamheter 

När Sven Persson 1932 erhöll agenturen för Volvo i Östersund hade affärsverksamheten 
endast en anställd. Antalet anställda hade 1950 ökat till 150 och tio år senare 240.24 

Alla utom en handfull personer var sysselsatta inom bilhandeln. Under 1950-talet 
skulle företagandets villkor förändras på en rad punkter. Vedhandeln upphörde omkring 
1950 efter det att bränsleimporten återupptagits i full skala och energisystemet anpassats 
till fredliga förhållan den. Jordförvärvslagarna 1948 och 1955 kom att stä rka den jord-
brukande befolkningens kontroll över landets skogstillgångar, vilket innebar ett nästan 
totalt stopp för ytterligare skogsfastighetsförvärv.25 Vidare upphörde, som nämnts i not 
24, samarbetet med brodern Gustav Persson. 

En annan förändring i börj an av 1950-t alet, som drygt tio år senare visade sig vara av 
central betydelse för företaga ndets utveckling, var förv ärvet och rekonstruktionen av 
konkursboet AB Bonäshamnshus. Det nya företaget, Bonäsham ns Sågverk, spelade en 
viktig roll, när företagandet 1962 utvidgades till att också omfatta spånskivetillverkning. 
Det utgjorde ytterligare ett exempel på kontaktnätets, men också tillfälligheternas, bety
delse för företagandets utveckling samt på Sven Perssons förmåga att se potentiella 
vinstmöjligheter och att realisera dessa.26 

Ytterligare en viktig förändring var att företagandets verksamhetsform förändrades 1960 
från handelsbolag till aktiebolag. Förändringen hade föregåtts av att Sven Persson inlett 
ett nära sama rbete med en revisor, Ragnar Wennebor g från Stockholm, som tillförde 
företagandet ny kompetens. Genom aktiebolagsbi ldningen erhöll affärsverksamheten 
skattetekniska fördelar jämfört med tidigare, vilket underlättade företagandets expansion 
under 1960-talet. Även de administrativa och ekonomiska rutinerna förbättrades, vilket 

nisation under 1950-talet och tillika dess ordförande under det., följande årtiondet. I mitten av 
1930-talet var han en förqrundspersonerna bakom tillkomsten av Östersunds Travbana. I egenskap av 
travkusk vann han drygt 200 lopp. 

Det bör framhållas att bilhandelsföretagen delades upp mellan bröderna Sven och Gustaf Persson 
1955. Bilbolaget Östersund Persson & Co tillföll Sven Persson och de övriga Volvoaqenturerna i 
Sundsvall, Härnösand och Hudiksvall/Ljusdal, Gustav Persson. (Expansionen mellan 1950 och 1960 
skedde således exklusive agenturerna i Hudiksvall/Ljusdal, Sundsvall och Härnösand.) 

Ivarsson (1977), s.3. Udden i lagstiftningen var riktad mot kapitalstarka privatpersoner med syfte 
att förhindra deras förvärv av jord- och skogsbruksfastigheter. 

Erbjudandet att förvärva AB Bonäshamnshus gavs av den störste fordringsägaren, Jämtlands Läns 
Folkbank, till två av bankens egna styrelsemedlemmar, Nils Håkansson och Sven Persson. Motivet 
till förvärvet var främst en vilande rättsprocess mellan den tidigare ägaren till sågverket och 
Stockholms Stads Kraftaktiebolag. Vid den förlikning som uppnåddes i mitten av 1950-talet erhöll 
de nya ägarna ett skadestånd på 750 000 kr, vilket nära nog exakt motsvarade egeninsatsen för 
Perssons och Håkanssons spånskivefabrik i Lockne 1961/62. Vidare initierades uppslaget att bygga 
fabriken av en holländsk spånskivefabrikant och affärsman, som var kund till sågverket. 
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i sin tur förbättrade beslutsunderlaget och möjligheterna at t styra affär sverksamheten. 
Vidare skapades också klarhet kring ägarförhållandena inför ett kommande generations
skifte, samtidigt som den då 60-årige Sven Persson behöll sitt dominerande inflytande. 
Därmed säkerställdes också den tidigare principen, att allt överskott skulle återinvesteras 
i den egna affärsrörelsen. 

I ett strukturanalytiskt perspektiv framstår bilismens expansion, som den grundläggande 
drivkraften bakom företaga ndets tillväxt fram till 1960. Strukturförändringen i mitten 
av 1950-talet, från en period av omvand ling och förnyelse av näringslivet som inletts 
under 1930-talet, till en period av rat ionalisering och effektivisering av den bestående 
näringslivsstrukturen fram till böljan av 1970-talet, passerade inte Sven Perssons före
tagande obem ärkt förbi . Ett exempel var at t Volvo, för första men inte sis ta gången, 
tvingade Bilbolaget att finna nya alternativ för delar av sin affärsverksamhet. Volvos 
ambition att effektivisera sin produktions- och säljorganisation innebar rationaliseringar 
i återförsäljarledet. Därmed förlorade Bilbolaget och många andra Volvoagenturer sina 
traktorkontrakt. Förlusten medförde även att den spirande marknaden för Volvos entre
prenad- och skogsmaskiner gled Persson ur händerna. Mot ba kgrund av att det inte låg 
i Volvos intresse att ska pa för stora och star ka åte rförsäljare stramade företaget även 
upp sin återförsäljarpolicy. Möjligheterna att expandera genom att förvärva andra 
Volvoagenturer var därm ed starkt begränsade för Sven Persson. Även den kraftiga 
utflyttningen från Jämtland motverkade bilhandelns tillväxtmöjligheter och några år in 
på 1960-talet avtog den tidigare snabb a tillväxten av bilparken. Det bör tillägg as att 
nationellt avtog, i mitten av 1960-tal et, ökningstakten av nyregistrering av bil ar, vilket 
indikerar at t bilmarknaden för för sta gången uppvis ade tecken på mättn ad. 

Rationaliseringsfasen öppnade å andra sidan även nya expansionsmöjligheter för det 
industriella företagandet. Det kraftigt ökade bostadsbyggandet i de expansiva områdena 
i Sverige medförde att efterfrågan på trävaror steg. Byggandets ind ustrialisering gene
rerade en efterfrågan på nya insatsvaror som ökade produktiviteten inom branschen. 
Kraven på rationa liseringar inom skogsindu strin hade vidare fått de stora norr ländska 
skogsbolagen att koncentrera och specialisera sin produktion mot massa- och pappers-
området. Därmed minskade deras möjligheter att etablera produktion inom andra 
områden. D essa förändringar bidrog till att förutsättningarna för spånskivetillver kning 
i Jämtland var goda i böljan av 196 0-talet. De ökade kraven på rationaliseringar inom 
skogsbruket och anläggningssektorn öppnade dessutom nya försäl jningsmarknader för 
produkter som skogs- och entreprenadmaskiner. 

Omvärldsförutsättningarna för Sven Perssons företagande omkring 1960 kan samman
fattas enligt följande. Bilhandeln genererade ett ansenligt överskott, samtidigt som dess 
möjligheter att expandera var starkt begränsade. Aktiebolagsbildningen hade skapat 
möjligheter att överföra ob eskattade vinstmedel från bilh andeln till nya verksamheter, 
förutsatt att dessa verksamheter bedrevs som dotterbolag till Bilbolaget. S kattelagstift
ningen medförde också att det inte var lockande att dela ut Bilbolagets vinster till 
aktieägarna.27 Rationaliseringen inom skogsbruket och skogsindustrin samt ett ökat 
byggande hade vidare öppnat nya expansionsmöjligheter för den jämtländska industrin. 

Aktieutdelningar infördes först under 1980-talet. Motivet till detta var att skattelagstiftningen 
förändrades genom att dubbelbeskattningen upphörde, vilket medförde att företaget tilläts göra 
skatteavdrag för det belopp som utdelades. Vidare gjorde aktieägarnas förmögenhetsskatt det 
nödvändigt att införa aktieutdelningar. Berglund (1992), intervju. 
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Expansionsmöjligheterna inom an dra områden var dock starkt begränsade på grund av 
länets agrart inrikta de näringsstruktur och den pågående avfolkningen. 

Mot bakgrund av dessa omvärldsförutsättningar, principen om att överskotten skulle 
återinvesteras i affärsveksamheten och Sven Persson engagemang i Bonäshamns S åg
verk var etablerin gen av spånskiveföretaget Lockne Trä AB (1962) och Byggelit AB 
(1965) en logisk utveckling av företagandet. De två andr a företagen som bildades i 
böljan av 1960-talet, Maskin & Motor Östersund AB och Ringservice AB, var nä ra 
kopplade till bilhandeln. Maskin & Mo tor hade bildats för at t kompensera förlusten av 
Volvos traktorkontrakt och för att få tillgång till den spirande marknaden för 
entreprenad- och skogsmaskiner. Företagsidéen till däcks- och regummeringsföretaget 
Ringservice, som integrerades med Bilbolaget, hade sonen Olle Persson fått und er ett 
studieår i USA. 

Företagandets nyorientering mot spånskiveproduktion visade sig vara en lyckad sats
ning. Efterfrågan på den nya produkten ökade snabbt inom byggnads-, möbel- och 
köksindustrin. Den starka markna dstillväxten skapade goda expansionsförutsättningar 
och produktionskapaciteten vid Sven Perssons spånskiveföretag femtonfaldigades mellan 
1962 och 1969. Kraven på ra tionaliseringar och stordrift inom den agrara sektorn och 
skogsindustrin hade vidar e försvagat den politiska uppslu tningen bakom bond eskogs
bruket. I 1965 års jordförvärvslag jämställdes juridiska och fysiska personer inom 
handel, industri och jordbruksnäringen. Därmed öppnades återigen möjligheter för Sven 
Persson att förvärva skog i större skala, denna gång dock som industriägare. Mellan 
1965 och 1990 ökade innehavet av produktiv skogsmark från 10 0 00 till drygt 70 000 
ha.28 Skogsbrukets rationalisering medförde ett kraft igt uppsving för Maskin & Motor 
genom att företaget erhöll återfö rsäljaragenturen för Hemeks skogsmaskiner. Det bör 
framhållas att företagandet visade en öppenhet för nyheter utifrån, vilka omsattes inom 
de egna verksamhetsområdena. Inom bilhandeln hade t ex investeringar i moderna 
verkstäder och bilanläggningar genomförts kontinuerligt sedan början av 1940-talet. Ett 
annat exempel gav spånskiveindustrins försäljningsorganisation, som byggdes upp efter 
liknande principer som Volvos återförsäljarsystem. Ett tredje exempel på öppenheten 
för nya idéer var tidningen Norrposten, som gavs ut i en upplaga på 110 000 exemplar. 
Tidningen utkom med sitt första nummer i sam band med Persson Invests bildande och 
den producerades av föret aget och distribueras till hushållen i de regioner dä r koncer
nens ställning var stark, dvs främst i mellersta Norrland. I den presenterades företagets 
kunder och produkter i allmändagliga reportage på ett likartat sätt, som förekom i 
Volvos kundtidningar.29 

Från politiskt håll framhölls att det mekaniserade storskaliga skogsbruket gjorde "det till ett 
samhällsintresse, att ledigbliven mark utnyttjades rationellt", och att det vidare kunde vara 
svårt att finna köpare, som enligt den gamla jordförvärvslagen hade medel till nödvändiga 
investeringar. SOU 1965:16, s. 13f. 

Norrposten började utges 1967/68 och utkom som mest i fyra nummer per år under 1970-talet. Kund-
centreringen var över huvudtaget ett centralt inslag i Sven Perssons företagande. Ännu i slutet av 
1980-talet när han var över 85 år skrev Sven Persson personliga tackkort till alla nybilskunder i 
Östersundsdistriktet. 
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1970-talet; Persson Invest och ett norrländskt storföretags framväxt 

Sven Persson och hans företag hade haft att möta och hantera de förändringar som 
uppstod genom t ex förändrade marknadsförhållanden, nya innovationer och utveck
lingsblock, förändrade institutionella förhållanden och en ökad ekonomisk tillväxt. 
Företagandet hade visat en stor förmåga att möta dessa förändringar, vilket den expan
siva utvecklingen var en bekräftelse på. Förmågan att agera på och anpassa verksam
heten till dessa förändringar, som formad e de yttre villkoren under vilket företa gandet 
verkade, visade sig också i att verksamhetsområden återfanns inom expanderande 
marknader. De affärsmässiga framgångarna, som följde med förmågan att agera och 
anpassa sig till förändringarna i omvärlde n, medförde att Persson Invest vid bildandet 
1967/68 var ett finansiellt stabilt och solitt företag. 

Kraven på rationaliseringar inom svenskt näringsliv stegrades under 1960-talet och 
konkurrensen hårdnade, vilket bl a visar sig i att antal et fusioner ökade krafti gt sam
tidigt som nyföretagandet minskade. Efterfrågan ökade också på kapitalstarka ägare, 
vilka kunde gå in och rekonstruera företag på ekonomiskt obestånd och/eller stötta 
företag som saknade finansiell styrk a att själva genomf öra invester ingar. Det var mot 
denna bakgrund som Persson Invest 1968-1976, genom uppköp av andra företag, 
expanderade till ett norrländskt storföretag. Dessa förvärv hade uteslutande initierats av 
externa intressenter, vilka i större eller mindre utsträckning önskade knyta en kapital
stark ägare till sina företag. Det jämtländska företaget kunde vid periodens slut liknas 
vid ett konglomerat, där verksamhetsgrenarna hade få beröringspunkter av teknologisk 
eller marknadsmässig art. Några tydliga synergieffekter av management och/eller 
finansiell art är vidar e svåra at t påvisa. 30 Frånvaron av synergieffekter kan tolkas som 
ett tecken på att expansionen genomfördes utan att vägledas av en på förhand utarbetad 
strategi, som ställde frågan h ur den fra mtida uppsättningen av verksamheter skulle se 
ut och hur den skulle hanteras.31 Den splittrade motivbilden bakom förvärven styr ker 
denna tolkning. Bland de primära förvärvsm otiven återfanns 1 ) möjligheten att utöka 
koncernens skogstillgångar (AB Gällö Sågverk), 2) bedömningen att rekonstruktions
möjligheterna var goda, ackord savtalet fördelaktigt och att ett komm ande generation
skifte inom Persson Invest därmed skulle unde rlättas (And Fischer), 3) att det förvär 
vade företaget därmed kunde fortleva (Östersunds Bryggeri A B) och 4) att förvärvet 
uppvägde förlusten av en förlorad återförsäljaragentur till Volvo BM (Doroverken 
Mekan AB). 

Expansionen utgjorde på många punkter ett brott i företagandets utveckling jämfört med 
tidigare. Förvärvsbesluten hade före 1968 till övervägande del initierats internt och 
verksamheterna var förl agda till expanderande marknadsområden. Vidare hade expan
sionen till stor del skett genom utbyggnader av den egna verksamheten eller genom att 
egna företag hade etablerats. De förvärvade företagen var däre mot i huvudsak verk
samma inom krympande industribranscher där kraven på rationaliseringar var stora och 
koncentrationen av produ ktionen långt driven. Vidare v ar erfarenheten av och kompe-

Finansiell synergi avser förbättrad förmåga att erhålla externa krediter och att allokera resurser 
från interna verksamheter, som genererar kapital till verksamheter med tillväxtpotential. 
Spångberg (1982), s. 69. 

Detta bör dock inte sammanblandas med frånvaron av en affärsstrategi, som svarar på frågan hur de 
olika verksamhetsgrenarna skulle konkurrera inom sina respektive områden. 
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tensen inom de tunga förvärvs företagens verksamhetsområden liten, d v s av maskin
tillverkning (And Fischer och Doroverken) och läskedrycks- och maltdrycksproduktion. 

Det finns också likheter med företa gandets utveckling före 1 968. En gemensam näm
nare är att förvärven, med undantag för Doroverken, inte hade förorsakats av tvingande 
problem utan av att det genererade möjligheter, t ex öka skogsinnehavet, bevara 
bryggeriet i Östersund och underlätta ett kommande generationsskifte. Vidare var 
intuition och personlig värdering vägledande kriterier för förvärven, snarare än ekono
miska analyser och marknadsundersökningar, vilket också varit fallet tidigare. Inom den 
företagsekonomiska strategiska beslutsforskningen har denna typ av beslutsfattande 
resulterat i framväxten av en egen skolbildning, den s k entreprenörskolan.32 Inom 
denna framhålls ett resultatinriktat förhållningssätt o ch en strävan efter att söka nya 
möjligheter och utmaningar som entreprenöriella drag. Vidar e betonas att externa och 
informella kontakter, snabba beslut och egenintresset prioriteras framför formella 
planeringssystem, förhandlingar och analyser. Dessa kännetecken var också, fram till 
mitten av 1970-talet, utmärkande för Sven Perssons beslutsfattande. Företagandets 
handlings- och resultatinriktade förhållningssätt framgår t ex av artikeln "J ämtar som 
industrifolk" där han skriv er: 

"Jag tror att det är på tid att övergå från utredningar, pläderingar och debatter av skilda slag till 
praktisk och realistisk verksamhet. Det är egentligen ofruktbart att försöka analysera orsakerna till 
länets låga industriverksamhet, /sic/ men kan man därmed delv is klarlägga orsak och verkningar fyller 
väl 'klagolåten' något ändamål."33 

Alltifrån den första hästhandelsresan 1917 och fram till Persson Invests företagsförvärv 
1968-1976 var viljan att göra stora och små affärer ett av de främ sta kännetecknen för 
företagandet, vilket sannolikt också är en viktig förkla ring till att han vid 7 4 års ålder 
drev igenom förvärvet av bryggeriet i Östersund.34 Affärsframgångarna gav honom 
vidare en stark självtillit, som han uttrycker med ord en, att n är man "väl kommit över 

32 Spångberg (1982), s. 132. 

33 Persson (1984), s.88. 

34 Sven Perssons planer på att förvärva Hissmofors AB 1963 utgör ett talande exempel på viljan att 
göra stora affärer. Persson (1990), intervju. Av Rohlén (1990) s. 589. framgår att Hissmofors AB 
med dotterbolaget Äggfors köptes av NCB och Östersundskommun 1963. NCB köpte för 31 Mkr. 
massafabrikerna, sågverket, 22 000 hektar produktiv skogsmark och halva kraftverket i Hissmofors. 
Den andra halvan av kraftverket samt distributionsnätet och fallrättigheter köptes av Östersunds 
kommun för 41,5 Mkr. Ragnar Hägerström, fd socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund, framhåller 
att han och den moderate representanten i stadens drätselkammare, Sven 0 Persson, som kommunens 
representanter, hade en nyckelposition i de sonderingar och förhandlingar som föregick uppgörel
sen. Hägerström (1994), intervju. SCA var ointresserade av att förvärva Hissmofors AB, medan 
däremot NCB visade sig intresserat. Olle Persson hävdar att fadern Sven 0 Persson ansåg att NCB:s 
bud på Hissmofors var för lågt, och att han därför var intresserad av att förvärva företaget. 
Enligt Hägerström gjordes dock aldrig någon explicit förfrågan från honom om hur kommunen skulle 
ställa sig till ett förvärvserbjudande från hans sida, men Hägerström framhåller att kommunens 
officiella hållning var den att NCB var en^god garant för Hissmofors fortlevnad. Olle Persson 
framhåller att Sven 0 Persson upplevde utgången av Hissmoforsaffären, som en av sina största 
besvikelser under sin företagarbana. 
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tröskeln så blir det e n självgenerering som bekräftar at t framgån g föder framgång".35 

Andra entreprenöriella drag var, som han också själv uttrycker, "tävlingskänslan att 
ligga bra till i spåret" o ch existensen av ett visst mått av "ärelystenhet".36 Besluts
vägarna var vidare korta, och besluten växte fram i vardagsumgänget mellan honom 
och hans mest förtrogna medarbetare, vilket underlättade snabba beslut. 37 

Företagandet hade före 1965 nära nog helt dominerats av en köpmannaprofil, och 
banden till länet och den jämtländska marknaden var starka. Efter Persson Invests 
expansionsperiod tio år senare omfattade det också en industriprofil med stark koppling 
till den nationella o ch i viss mån även den internationella mark naden. Utvecklingen 
hade, som ovan framgått, också starka band till den rationalisering som var känneteck
nande för svenskt näringsliv oc h till de principer och riktmärken som utmärkte S ven 
Perssons företagande. 

Drivkrafterna bakom Persson Invests utveckling visar, liksom Sven Perssons tidigare 
företagande, att man i det lilla företagarperspektivet också kan se delar av ekonomins 
stora utvecklingslinjer, d v s att de villkor och kännetec ken, som utmärker den natio
nella utvecklingen, också i stort avspeglade sig inom koncernens verksamhetsområden. 
Ett exempel på detta ä r spånskiveverksamhetens utveckling. Expansionen under 1960-
talet o ch första delen av 1970-talet var när a knuten till strukturella förän dringarna i 
samhällsekonomin, t ex den ökade efterfrågan på bostäder, nya boendemönster (småhus) 
och byggandets industrialisering. Spånskivan var en ny produkt so m bl a genom de 
effektivitetsvinster den medförde för b yggnads-, köks- och möbelindustrin mötte en 
kraftigt ökad efterfrågan. I jakten på stordriftsfördelar byggdes den nationella 
produktionskapaciteten ut, och balansen mellan utbud och efterfrågan rubbades. 
Obalansen förstärktes av att bostadsbyggandet minskade och att konkurrensen från 
utländska tillverkare ökade. Spånskiveföretagen hade betydande svårigheter att med 
bibehållen lönsamhet häv da sig på exportmarknaden, vilket bl a var berodde på spån-
skivans låga värde i förhållande till fraktkostnaderna, det svenska kostnadsläget och den 
snabba expansionen av spånskivetillverkningen i Europa. Internationella avtal om en 
ökad frihandel bidrog också till att konkurrensen hård nade. Sammantaget var bran
schens problem i mycket desamma som inom tillverkningsindustrin som helhet. 

Ett annat exempel återfanns inom Aktiv-företagen, som tillverkade jordbruks- och 
skogsmaskiner samt snöfordon. D e delade spånskiveföretagens situation med skärpta 
konkurrensvillkor, bl a på grund av ekonomins internationalisering. Inom maskintill
verkningen återfanns också andra svårigheter som var utm ärkande för stora delar av 
svensk industri. Dessa anknöt till den tekniska utvecklingen, små produktionskvantiteter 
och stigande utvecklings- och kapitalkostnader. Tekniska förbättringar medförde att 

Persson (1974), s. 91. Självtilliten visas också av uttalanden som "Det ska gå att få fason även 
på de andra bryggerierna. "Hästhandlaren Sven 'Bärsa': Så byggde han sitt imperili." (1975). 

Dahlberg - Bolin, (1973). Dagens storföretagsledare. 

Beslutsfattandet var dock centrerat till Sven Persson och beslutsordningen har beskrivits med 
orden, "decentraliserad centralisering". Intervju med revisor Bertil Andersson 9 november 1993. 
Detta innebar att företagens chefer hade formell möjlighet att fatta självständiga beslut, men att 
de i realiteten var så väl medvetna om och bundna till Sven Perssons önskemål och uppfattning att 
de inte förmådde driva en egen linje. 
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produkternas kvalité och effektivitet ökade, och varje maskin kunde därmed utföra en 
större mängd arbete per tidsenhet än tidigar e. I allmänhet medförde det att u tveck
lingskostnaderna per enhet ökade för företagen och att kapitalkostnaderna steg för 
kunderna, eftersom priset på de nya maskinerna översteg d e gamla. Därmed skärptes 
kraven på ett effektivare utnyttjande av maskinerna, och inom t ex skogsbruket infördes 
tvåskift för maskin förare. Utvecklingen bidrog till att efte rfrågan på produ kten snabbt 
stagnerade sedan expansionsfasen passerats. För ti llverkarna innebar de ökade utveck
lingskostnaderna att de för att trygga sin överlevnad hade att välja mellan att höja 
priserna och/eller öka sina tillverkningskvantiteter. Möjligheten att öka lönsamheten 
genom prisökningar begränsades dock av den hårda konkurrensen. Därmed återstod 
alternativet att öka kvantiteterna och på så sätt sänka utvecklingskostnaderna per enhet, 
vilket drev fram en omstrukturering inom verksamhetsområdena. De svenska till
verkarna sålde överlag ut sina verksamheter. Produktionen av skogsmaskiner kom att 
domineras av utländska företag, och den industriella tillverkningen av skördetröskor och 
snöskotrar upphörde i Sverige under andra delen av 1 980-talet. 

När det gäller det tredj e exemplet, brygger iföretagen, var kon kurrensen från u tländska 
tillverkare liten. Branschen kom dock genom Pripps Bryggerier AB att bli en symbol 
för den hemmamarknadsinriktade industrins jakt efter stor driftsfördelar och hur jakten 
spred sig till distributions- och försäljningsleden, där den medverk ade till framväxten 
av en ny aggressiv marknadsföringsstrategi. De hårda villkor under vilka TILL-Bryg-
gerierna bedrev sin verksamhet framgår bl a av at t antalet arbetsställen inom bryggeri
näringen minskade med när mare 80 procent 1970-1985, och antalet anställda med 42 
respektive 77 procent, beroende på om de arbetade inom läskedrycks- eller malt
drycksindustrin. 

1980-talet; åter till 'rötterna' 

Med facit i hand framträder Persson Invests förvärv 1968-1976 som mindre lycko
samma. Rationaliseringen hade redan vid förvärvstillfällena drivits långt inom de tunga 
förvärvsföretagens verksamhetsområden, dvs inom bryggerinäringen och jordbruks
maskintillverkningen. För att överleva inom de nya verksamhetsområdena krävdes 
tillgång till den nationella och internationella marknaden. Förutsättningarna för Persson 
Invest att konkurrera på dessa marknader var, som nämnts ovan, begränsade. Ett 
resultat av de ökade kraven på rationa liseringar och den hårdnande konkurrensen var 
de omstruktureringar, som ägde rum inom förvärvsföretagens verksamhetsområden. 
Dessa förändringar öppnade möjligheter för Persson Invest att sälja sina förvärvsföretag 
till, vad som kan bedömas vara, ett bra pris. Köpare var storföretag som Electroluxägda 
Överums Bruk , det statligt ägda Kockums Ind ustrier och Falcon. 

Persson Invests utveckling 1968-1990 kan sägas omfatta en period av expansion och 
diversifiering 1968-1976, en mellanliggande period med krisliknande förtecken och 
under 1980-talet en period av konsolidering.38 Under mellanperioden dominerade 

Sysselsättnings- och omsättningens utveckling inom Persson Invests under de tre perioderna visar 
att antalet anställda under koncernens första verksamhetsår 1968 uppgick till omkring 500 och 
omsättningen till närmare 100 Mkr. 1976 hade antalet anställda ökat till nära 1750 och omsättning 
i fasta priser till 250 Mkr. Motsvarande tal för bokslutsåren 1980/81 och 1989/90 var ungefär 
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lönsamhetsproblemen inom TILL-Bryggerierna och Aktivföretagen händelseutveck
lingen och dessa problem tjänade som katalysator för framväxten av en konsolide
ringsstrategi. Frågan om hur problemen inom koncernens verksamhetsgrenar skulle 
hanteras ställdes sålunda i centrum för beslutsfattandet under andra delen av 1970-talet. 
Generellt vidt ogs åtgärder för att höja effektiviteten inom administrations-, produk
tions- och distributionsleden. Successivt växte det också fra m en strategi, som svarade 
på frågan hu r uppsättningen av verksamheter skulle se ut inom koncernen och hur de 
skulle hanteras. Utvecklingen skedde först a d-hoc-mässigt för att under and ra delen 
av 1980-talet ske i en mer planmässig form. Förändringen innebar också att den 
tidigare entreprenörprofilen i bes lutsfattandet gick förlorad, vilket sammanföll med att 
generationsfrågan inom koncernen gick in i sin slutfas. 
Mot bakgrund av koncernens stora skogstillgå ngar, de tidigare stora investeringarna 
inom spånskiveföretagen samt bilhandelns historiska förankring och betydelse som 
trygg vinstmaskin, kom konsolideringen att ske omkring dessa verksamheter. Lönsam
hetsproblemen som hade oroat koncernledningen under andra delen av 1970-talet var 
övervunna några år in på 1980-talet. Spånskiveföretagen uppvisade stora överskott, 
bryggeriföretagen gick med vinst och jordbruks- och skogsmaskintillverkningen hade 
sålts. Koncernens ekonomi förbättrades också av de devalveringsvinster som följde efter 
nedskrivningarna av kronan i början av 1980-talet. Därmed skapades ett ekonomiskt 
utrymme för investeringar inom kärn verksamheterna, vilka framfö r allt inriktades på 
spånskiveverksamheten och i slutet av årtiondet även på bilhand eln. 

Framgångarna för koncernens spånskiveverksamhet var betydande jämfört med flertalet 
andra spånskiveföretag. Det förklaras bl a av en framgångsrik affärsstrategi och låga 
kapitalkostnader. Till det förra bidrog förmågan at t anpassa produkti onen till mark
nadens önskemål, och att etablera långsiktiga relationer till kunder vars verksamhet 
expanderande. Ti ll de senare bidrog över föringar av bilhandelsföretagens vinstmedel, 
lokaliseringsstöd och under 1980-tal et förvärv av billig produktionskapacitet. De låga 
kapitalkostnaderna spelade en betydelsefull roll för lönsamheten. Redan i mitten av 
1970-talet uppstod ett överskott av spånskivor på hemma marknaden, och de svenska 
tillverkarnas konkurrenskraft på exportmarknaden var svag. Därmed v ar möjligheterna 
begränsade för spånskiveföretagen att förbättra sin lönsamhet genom prisökningar. 
Avsättningsproblemen drev in branschen i en allvarlig kris och en omstrukturering blev 
oundvilkig. Utslagningen av spånskiveförtag i krisens spår öppn ade dock möjligheter 
för Persson Invest att förvärva billig produktionskapacitet, samtidigt som koncernen 
därmed ökade sin marknadsandel på en krympande marknad. Förvärven generera de 
vidare stordriftsfördelar. Antalet produktionslinjer ökade och utrymme skapades för 
specialisering och längre produktionsserier utan att flexibiliteten för koncernens spån
skiveverksamhet påverkades negativt. 

Omstruktureringen inom sp ånskiveindustrin resulterade i at t Persson Invest blev bran
schens store vinnare. Koncernens spånskiveföretag ökade sin andel av den svenska 
spånskiveproduktionen från 15-20 procent i slutet av 1970-talet till nära 50 procent tio 
år sen are. Under 1990-talets första hälft stä rktes ställningen ytter ligare, och 1994 var 
produktionsandelen närmare 80 procent, samtidigt som antalet konkurrerande tillverkare 
minskat från två till en. I sam band med för värvet av två v ärmländska spånskiveföretag 
1982 tillfördes koncernen också 20 000 ha prod uktiv skogsmark oc h 1986 utökades 

1100 och 230 Mkr respektive 1 300 och 350 Mkr. PI:s årsredovisningar för respektive år. 
Omsättningen deflaterad med PPI och angiven i 1968 års prisnivå. 
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skogstillgångarna, efter ett förvärv från SCA, med ytterligare närmare 23 000 ha. Köpet 
av NCB:s spånskivefabrik i Edsbyn 1988 tillförde också koncernen två sågverk och en 
mindre plywoodtillverkning. Konsolideringen av verksamheten till områden med an
knytning till skogen var m a o mycket tydlig. 

Det bör dock framhållas att konsolideringen kring spånskivetillverkni ngen kan sägas 
ha omfattat inslag av tvång. Spånskiveföretagen var en kärn verksamhet inom Persson 
Invest, vilket inte var fallet inom andra koncerner med ägarintressen inom spånskivein-
dustrin. För Persson Invest blev det således allt viktigare, allteftersom spånskiveföreta-
gens ekonomiska tyngd ökade, att utbudet på spånskivor anpassades till efterfrågan. 
Uppköpen av andra företag, som ökade koncernens möjligheter att anpassa utbudet till 
efterfrågan och samtidigt minskade kapitalkostnaderna per producerad enhet, var således 
i viss utsträckning tvingande, eftersom koncern ens framtida utveckling i mycket var 
beroende av spånskiveverksamhetens utveckling. 

Andra inslag i konsolideringsstrategin var försäljningen av Aktiv Doro verken 1986, 
avvecklingen av försäljningsföretaget Aktiv Maskin 1989 o ch försäljningen av TI LL-
Bryggerierna samma år. Vidare förvärvdes 1989 den norska Volvoagenturen WIST AS, 
vilket innebar att bilha ndeln, för första gången sedan 19 60-talet, blev föremål för en 
större investering. Tillsammans med spånskivetillverkningen utgjorde bilhandeln således 
den verksamhet omkring vilken koncernens framtida utveckling skulle byggas. 

En mindre förändring av koncernen s verksamhet genomfördes i mitten av 1980-talet, 
när man gick in som delägare i en handfull nya verksamhetsområden. Det kan dock ses 
som en bekräftelse på konsoli deringsstrategins dominans att ägarskapet, i de intresse
bolag, vars verksamhet var förlag d till områden u tanför kärnverksamheterna, avveck
lades i början på 1990- talet, d v s i Jäm tdata AB och Åre Kabinbane Aktiebolag. En 
lämplig sammanfattning på Persson Invests utveckling under 1980-talet är m a o 'back 
to basic'. Detta utgör symtomatiskt nog också även e n träffande beskrivning av det 
företag som bidragit till Persson Invests framväxt, dvs Volvo. 

Drivkrafterna bakom Sven Perssons företagande och Persson Invests framväxt och 
utveckling var i mycket desamma som för jämtländskt och svenskt näringsliv i stort. 
Fram till 1970-talet var verksamheten i stor utsträckning förlagd till expanderande 
marknader, något som också var utm ärkande för näringslivet i stort. Etableringarna 
inom företagandets två viktigaste verksamhetsgrenar, bilhandeln och spånskivetillverk
ningen, skedde i grän slandet mellan produkternas introduktions- och expansionsskede. 
Framgångarna för dessa produkter var i första ha nd beroen de av deras egenskaper, 
d v s det var egenskaps- och inte priskonkurrens. Bilhandelns ank nytning till bilismen 
som utvecklingsblock innebar att företagandet kunde dra fördel av en långdragen 
expansionsfas som, frånsett krigsåren och åren därefter, varade från mitten av 1930-
talet fram till börja n av 1960-talet. Spånskivans expansionsfas var betydligt kort are, 
dvs från början av 1960-talet fram till någ ra år in p å 1970-talet. Spånskivetillverk
ningen hade genom anknytning till bostadsbyggandet, liksom bilhandeln hade genom 
sin koppling till bilismen, ett nära samb and med grundläggande struk turella fö ränd
ringar i samhällsekono min. Det bör också tilläggas at t Sven Persson även lyckades att 
knyta den övriga affärsverksamheten till expanderande marknader, vilkas expansion 
dock var av konjunktureli art och/eller hade politiska förk laringar till följd av externa 
omständigheter, t ex hästhandeln 1935-1940, vedhandeln o ch gengashandeln under 
krigsåren samt skogsförvärven respektive handeln med skogsråvara efter andra världs
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kriget. 

Denna positiva bild förändrades som tidigare nämnts, omkring 1970 och sammanföll 
med att den nationella ekonomin hamnade i en strukturkkris. Persson Invests affärs
verksamhet var därefter förlagd inom områden med en stagnerande marknadsutveckling, 
där konkurrensen och jakten på sto rdriftsfördelar utgjorde centrala inslag. Denna för
ändring var ingen isolerad företeelse utan drabbade flertalet andra svenska företag. 
Många företag konkurrerades ut, andra köptes upp och de som överlevde tvingades till 
kraftiga rationaliseringar. Persson Invest tillhörde de företag, som genom uppköp 
diversifierade sin verksamhet under 1970-talet för att sedan under ett allt hårdare 
rationaliseringstryck konsolidera sin verksamhet omkrin g kärnområdena under 19 80-
talet. Någon förnyelse var det sålun da inte fråg a om. Verksamheterna omfattade, med 
undantag för det kortva riga delägarskapet i Jäm tdata, inte någ ra högteknologiska eller 
kunskapsintensiva verksamhetsområden kring vilka en viss förnyelse skedde under 
1970- och 1980-talen. Koncernen var också i detta avseende representativ för den stora 
majoriteten av företag inom svenskt närings liv. 

Till skillnad från många andra företag avvecklade Persson Invest framgångsrikt sina 
förlustföretag och genom offensiva satsningar på kärnverksamheterna bevarades ställ
ningen som norrländskt storföretag. Den kritiska frågan för en framtida expansiv 
utveckling är dock sannolikt om företagandet återigen kan anknytas till nya utveck
lingsblock? Kommer man att finna nya produkter som har en expansionsfas framför sig, 
och därmed också kan få en kraftig marknadstillväxt? Kommer företagandet att 
kännetecknas av anpassbarhet till nya institutionella förhållanden, vilket t ex 
affärsframgångarna under krigså ren, aktiebolagsbildningen och anpassningen till det 
regionalpolitiska stödsystemet är exempel på. Kommer v idare nya effektiva kontaktnät 
att byggas upp i en internationaliserad ekonomi, vilka kan ge impulser och information 
som möjliggör en förnyelse av verksa mheten? 

Sven Perssons företagande var fram till 1970-talet framgångsrikt i många av dessa 
avseenden. Kan man därmed göra gällande att han var en entreprenör i schumpeteriansk 
mening? Att hävda detta är enligt min mening felaktig t. Ett centralt kri terium för den 
schumpeterianske entreprenören är att något nytt och tidigare okänt tillförs företagandet. 
För att detta krit erium ska vara meningsfullt gäller kravet för företagandet generellt, 
vilket innebär att det inte kan begränsa s till att t ex gälla företagandet i ett regionalt 
länsperspektiv. Sven Persson var inte en företagare, som ex ante, deltog i utvecklings
blockens omskapande kraft, genom att kombinera produktionsresurserna på ett nytt och 
tidigare okänt sätt. Snarare handlade hans företagandet om att, som inom bilhandeln och 
spånskivetillverkningen, i ett tidigt skede upptäcka de förändringar och affärsmöjligheter 
som marknaden erbjöd, samt at t genomföra dessa. Att utny ttja dessa affärsmöjligheter 
genom att tillämpa redan känd kunskap var även utmärkande för hans handel med 
hästar, skogsprodukter och skogsfastigheter. Tekniken och kunskapen hämtades vanligt
vis utanför länet och omsattes sedan inom expan derande verksamhetsområden på den 
jämtländska och senare nationella marknaden. Framgångarna byggde också på hans 
omfattande och finmaskiga kontaktnät, som gav honom "inblick", "utblick" och "över
blick" över sina affärsområden. 

Under perioden 1969-1976, när Persson Invest växte till ett av Norr lands största före
tag, tycks förmågan att finna expanderande marknader ha svikit före tagandet. Däremot 
levde förmågan vidare att se och nyttja de möjligheter som marknaden gav, i den 
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meningen att försäljningarna och förvärven av företag innebar att agera o ch anpassa 
företagandet till en föränderlig omvärld. Utan denna förmåga hade sannolikt Persson 
Invest inte förmått att behålla sin position som norrländskt storföretag. 

Sammanfattning 

I denna undersökning har den jämtländske företagaren Sven O Perssons verksamhet 
följts från ca 1920-1990. Vidare har den ekonomiska utvecklingen under den senaste 
hundraårsperioden i Jäm tlands län tecknats och relaterats till den nationel la ekonomin. 
Genom en sådan uppläggning kan arbetet, som framhölls i inledningsavsnittet, förefalla 
bestå av två disparata delar. Men dessa är nödvändiga eftersom intresset koncentreras 
på samspelet mellan företagandet och omvärlden. Detta har särskil t studerats för de 
perioder då företagandet ändrat inrik tning och/eller expanderat. Därigenom har dess 
grundläggande drivkrafter blottlagts, samtidig t som drivkrafter bakom länets ekono
miska utveckling i allmänhet och företagandets villkor i synnerhet kartlagts. 

Tre övergripande frågor har tjänat som riktmärken för att kartlägga och analysera Pers
sonföretagens expansion från enmansföretag till norrl ändsk stork oncern. 

1. Hur h ar den nationella ekonomiska tillväxten och näringslivets omvandling påverkat 
Jämtlands län och företagandets villkor där? Vad hände t ex när de dominerande förut
sättningarna för den ekonomiska aktiviteten förändrades från råvarustyrd till marknads-
och politiskt styrd lokalisering. 

2. Hur påverkade förändrade institut ionella förhållanden länets och Perssonföretagens 
utveckling? Det gäller bl a de nya ekonomisk-politiska inslagen under 1930-talet, 
krigsårens kristidsregleringar, jordbruks- och arbetsmarknadspolitiken efter andra 
världskriget, förändringar i förvärvslagstiftningen samt välfärds- och regionalpolitikens 
framväxt. I ett företagsperspektiv gäller även frågan hur nya organisations- och 
beslutsformer påverkade Sven Perssons företagande? 

3. Hur har regionala särdrag påverkat Perssonföretagen och vilket inflytande hade Sven 
Perssons personliga band till Jämtland på företag andets utveckling? 

Undersökningen anlägger både ett strukturanalytiskt perspektiv och ett entreprenör
perspektiv på studiet av Sven Persson s företagarverksamhet, vilket gjor t det möjligt att 
teckna utvecklingen ur både ett nerifrån- och inifrånperspektiv och ett ovanifrån- och 
utifrånperspektiv. I sammanfattningen nedan görs ett försök att explicit sammanföra 
Sven Perssons företagarverksamhet med de ss omvärld. 

Perioden fram till 1930. 

Årtiondena före 1890 upplevde Jämtlands län en snabb ekonomisk utveckling, vilken 
främst förklaras av exploateringen av länets råvarutillgångar, sågverksindustrins fram
växt och utbyggnaden av det nationella järnvägsnätet. Utvecklingen öppnade möjlig
heter för framväxten av en handfull välbeställda jämtländska trävaruhandlare med rötter 
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inom länets bondehandel och lanthandel. Ett flertal av dem grundade egna träindustrier 
inom och utom länet. De deltog också i bildan det av företag inom andra industribrans
cher i Jämtland, och deras affärsverksamhet omfattade även handel med vatten- och 
avverkningsrätter och förvärv av skogsfastigh eter. 

Strukturkrisen i svensk ekonomi i böljan på 1890-talet innebar dock att den natio nella 
ekonomiska utvecklingen kom att ta nya banor. Lokaliseringsbesluten för den ekonom
iska aktiviteten styrdes allt mer av närheten till marknaden o ch inte som tidigare av 
närheten till råvarorna. Långa avstånd till befolkningstäta och köpstarka marknader, 
bristen på tekniskt kunnande och utbildad arbetskraft samt den köpsvaga jämtländska 
marknaden gjorde det svårt för länet att locka till sig de nya framv äxande industrierna, 
som under perioden 1890-1930 förvandlade Sverige från ett agrart dominerat samhälle 
till ett industrisamhälle. 

Efter det ekonomiska uppsvinget under första världskriget drabbades det jord- och 
skogsbruksberoende Jämtland mycket hårt av 1920-talets deflationskris. Den ekonom
iska tillbakagången jämfö rt med riksgenomsnittet fortsatte fram till mitten på 1930-
talet. Förutsättningarna för före tagande var h är al ltså mindre goda, o ch den för j ämt
ländska förhållanden storskaliga företagarverksamhet, som hade växt fram u nder järn
vägs- och sågverksepoken, fick ingen motsvarighet under under mellankrigstiden. 

Sven Perssons företagande, vars expansion i mångt och mycket sammanföll med den 
strukturcykel som inleddes 1930 och varade fram till mitten av 1970-talet, startade 
dock med hästhandel i slu tet av 1910-talet och de första skogsfastigheterna förvärvades 
1926. Yrkesvalet var logiskt mot ba kgrund av den re gionala ekonomins nära koppling 
till skogsbruket och traditionen av h äst- och kreaturshandel, som sedan länge funnits 
inom familjen Persson. 

Strukturomvandling och förnyelse samt krigsårens regleringsekonomi. 

Strukturkrisen i början av 1930-talet och den följande 20-30 år lång a omvandlings
fasen förändrade den ekonomiska tillväxtens innehåll. Detta visar s ig bl a i vatten
kraftsutbyggnaden och den nationella elektrifieringen samt i bilismens o ch tjänstesek
torns expansion. Vidare för ändrades de polit iska förhållandena, och staten intog en allt 
mer central roll i ekonomin. Den aktiva finanspolitiken och välfärdspolitiken var uttryck 
för denna förändring. De nya utvecklingsblocke n skapade strukturella spänningar, som 
genererade en snabb investeringsökning i samhällsekonomin, vilket kan avläsas i en 
ökad produktförnyelse, förändrade lokaliseringsmönster, nya anläggningar och en för
ändrad infr astruktur. 

De nya ekonomiska förutsättningarna öppnade nya möjligheter för den jämtländska 
ekonomin att utvecklas. Skattekraften böljade öka i mitten av 1930-talet, och den 
trendmässiga nedgången i antalet industrisysselsatta bröts. De infrastrukturella s ats
ningarna inom en ergi- och landtransportområdet stimulerade den ekonomiska a ktivi
teten i länet. Vidare utmynnade krisuppgörelsen i olika by gg- och anläggningsprojekt, 
som ökade efterfrågan på varor och tjänster i länet. Detta tillsammans med den protek
tionistiskt inriktade jordbrukspolitiken och den uppåtgående skogskonjunkturen bidrog 
till det ekonomiska uppsvinget, som förstärktes under krigsåren av den nationellt 
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inriktade självhushållningsekonomin. Därmed förbättrades företagandets villkor såväl 
inom de områden med anknytning till de nya utvecklingsblocken s om till de tradi
tionella affärsområdena, vilka stimulerades av det allmänna uppsvinget i ekonomin. 

För Sven Persson, som 1932 knöt sin affärsverksamhet till bilismen, inneb ar den tunga 
lastbilstrafikens genombrott på 1930-talet och privatbilismens på 1950-talet att de 
långsiktiga tillväxtvillkoren för företagandet var mycket goda. Länets agrara 
näringsstruktur medförde också extra gynnsamma villkor för lastvagnsförsäljningen 
genom bl a de många skogstransporterna, vattenkraftsutbyggnaden och jordbrukets 
kommersialisering. Till detta kan läggas de långa avstånden i länet och att Volvo snabbt 
blev ett ledande märke på mar knaden. 

De gynnsamma tillväxtvillkoren för bilhande ln sammanföll med att förutsättningarna 
för de övriga affärsverksamheterna också var goda. Den uppåtgående skogskonjunkturen 
i mitten av 1930-talet och den militära efterfrågan på hästar 1939-1940 gynnade häst
handeln. Regleringsekonomin under krigsåren öppnade möjligheter för Sven Persson 
att bedriva omfattande vedaffärer och att i egen regi pr oducera och sälja gengaskol. De 
stigande priserna på sågtimmer och massaved efter kriget och fram till Ko rea-boomen 
1952 gjorde det vidare möjligt för honom att med god förtjänstrealisera tidigare fö r
värvade skogstillgångar. Förvärven av dessa hade underlättas av 1925 års bulvanlag, 
som förbättrade förutsättningarna för kapitalstarka privatpersoner att förvärva skog, 
eftersom aktiebolagens möjligheter att kringå 1906 års förvärvsförbud därmed försäm
rades. 

En viktig aspekt på företagandets utveckling var att Sven Perssons affärsverk samhet 
integrerade Östersunds fördelar med landsbygden s. Därigenom var den till stora delar 
oberoende av länets geografiska läge och de långa avstånden till befolkningstäta och 
köpstarka marknader. Dessutom spelade Sven Perssons vidsträckta kontaktnät, som 
omfattade landsbygdens bön der och etablisemanget inom stadens näring sliv och poli
tiska liv, en central roll för företa gandets utveckling, eftersom det gav honom inblick, 
utblick och överblick över viktiga områden inom länets närin gsliv. Därmed var förut
sättningarna goda för honom att upptäcka och realisera de affärsmöjligheter, som 
öppnades genom lastbilstransporternas genombrott, skogskonjunkturens utveckling och 
krigsårens regleringsekonomi. 

Vidare förelåg integrat ionsfördelar mellan affä rsverksamheterna. Kundgrupperna var 
t ex i mångt och mycket desamma inom b il- och hästhandeln, och kapital från häst-
och skogsaffärerna kunde överföras till bilhandeln. De stora skogstillgångarna gav också 
företagandet en god kreditvärdighet. Vidare kännetecknades Sven Perssons verksamhet 
av en stor spännvidd, han fram trädde t ex både som hästhandlare/travkusk och som 
styrelseordförande för Jämtlands Folkbank. Detta tillsammans med den egna affärsverk
samhetens starka band till tradi tionella jämtländska affärsområden gav företagandet en 
mycket bred förank ring och goodwill inom olika befolkning sgrupper i länet. 

Sven Persson kombinerade alltså traditionella jämtländska affärsområden med det nya 
framväxande utvecklingsblocket bilismen. Hans företagande uppvisade således likheter 
med de jämtländska skogspa tronernas under sågverksepok en. För dem hade handeln 
med skog skapat en kapitalbas för vidare industriellt företagande inom och utanför 
skogsindustrin. I viss utsträckning spelade skogen också denna roll för Sv en Perssons 
företagande, vars expansion e fter 1960 dock fram för allt vilade på kapi tal från bilhan-
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dein. I båda fallen bröt deras omfattande affärs verksamhet mot det existerande s må-
företagarmönsteret i länet och en annan likhet är a tt deras verksamheter var kopplade 
till ett av respektive periods främsta utvecklingsblock, sågverksindustrin respektive 
bilismen. 

Strukturrationalisering, avfolkning och spånskivetillverkning 

Under strukturcykelns omvandlingsfas minskade successivt obalanserna i den nationella 
ekonomin, och de tidigare utvecklingsblocken förlorade efterhand sin förmåga till 
förnyelse av ekonomin. Under andra delen av 19 50-talet blev inslagen av rationalise
ring inom näringslivet allt vanligare. En period av omvandling och förnyelse ersattes 
av en period av strukt urrationalisering. Denna visade sig bl a i en ökad koncentr ation, 
specialisering och mekanisering inom näringslivet. Företagen sökte sig i ökad 
utsträckning ut på den internationalla marknaden och på hemmamarknaden ökade kon
kurrensen från utländska företag. Rationaliseringar och utslagning av mindre konkur
renskraftiga företag innebar att produktiviteten och den ekonomiska tillväxten ökade 
snabbt och därmed även de disponibla inkomsterna bland breda grupper av be
folkningen. 

Jämtlands ekonomiska utveckling 1945-1970 dominerades av rationaliseringen inom 
den agrara sektorn och skogsindus trin samt av avsaknaden av konku rrenskraftiga och 
expansiva industriföretag. Detta drev fram en kraftig utflyttnin g av yrkesverksamma 
från länet, vars befolkning minskade med 13 procent 1950-1970. De regionalt inriktade 
företagen förlorade därmed en betydande del av sitt kundunderlag. U tvecklingen öpp
nade dock nya expansionsmöjligheter för det jämtländska näringslivet. Ett antal mindre 
verkstadsföretag växte fram genom att förändringarna inom jord- och skogsbruket 
skapade efterfrågan på nya produkter, t e x skogsmaskiner, motorsågar, lastbils kranar 
och bakgavellyftar. Stigande disponibla inkomster och förändrade konsumtionsmönster 
befrämjade en utbyggnad av turistnäringen och av verksamheter med anknytning till 
privatbilismens expansion. Det ökade bostadsbyggandet och industrialiseringen av 
byggandet förbättrade träindustrins utvecklingsmöjligheter. 

Sven Perssons affärsverksamhet var nära knuten till dessa fö rändringar. Stigande real
löner och förändrade konsumtionsmönster spelade en central roll för privatbilismens 
utbredning, och inom Bilbolaget Östersund ökade antalet anställda från ett drygt 80-tal 
år 1950 till 240 år 1960 o ch 425 år 1965, varav ett dryg t 60-tal var anställda utan för 
bilföretagen 1965. De nya inslagen omfattade två försäljnings- och serviceföretag med 
nära anknytning till den jämtländska marknaden och motoriseringen av samhället 
(Maskin & Motor Östersund AB 1961 och regummeringsföretaget Ringservice AB 
1961), samt två spånskiveföretag med den nationella och i viss mån internationella 
marknaden som avsättningsmarknad (Lockne Trä AB 1962 och Byggelit AB 1965). 

De strukturella förändringarna som drev fram avfolkningen av Jämtland både befräm
jade och motverkade företagandets expansionsmöjligheter. Utflyttningen bidrog till en 
kraftigt ökad efte rfrågan på bostäder i landet s expansiva områden, vilket bidrog till att 
skapa goda tillväxtmöjligheter för spånsk iveföretagen. Spånskivan hade också som en 
ny produkt fördelen av att tillhöra de insatsvaror, vilka genom byggandets in
dustrialisering, mötte en snabbt växande marknad. Den hårdnande konkurrensen och de 
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ökade kraven på rationaliseringar inom den norrländska massa- och pappersindustrin 
medförde att d e stora skogsbolagen koncentrerade sina utvecklingsansträngningar till 
sina kärnverksamheter, vilket bidrog till att spånskivetillverkning överläts på andra 
intressenter. 

Den kraftiga utflyttningen minskade dock bilhand elns kundunderlag och Volvos sam
gående med Bolinder-Munktell resulterade i en effektivisering av försäljningsorgani
sationen, vilket bl a innebar att Bilbolagets traktorkontrakt annullerades 1958. Därmed 
förlorades ett av de få spirande affärsområdena inom skogslänen, marknaden för 
jordbrukstraktorer och entreprenad- och skogsmaskiner. Förlusten av trakt oragenturen 
mötte Sven Persson genom att b ilda Maskin & Motor och åta sig återförsäljaragenturer 
för konkurrerande märken till V olvo BM. Under 1960-talet kom Volvo också att inta 
en restriktivare hållning än tidigare till at t upplåta mer än en agentur till en och samma 
person. Även den tidigare snabba ökningen av antalet nyregistrerade bilar i länet upp 
hörde i början på 1960-talet. Denna utveckling märks också nationellt efter 1965, vilket 
indikerar att bilismens expansion mattades och blev långsammare än tidigare. 

Bränsleförsörjningens- och energisystemets anpassning till fredliga förhållanden 
medförde också att förut sättningarna för at t bedr iva vedhandel i stor skala inte längre 
existerade efter 1950. Dessutom innebar förändringen av jordförvärvslagen 19 48 och 
1955 att möjligheten att förvärva skogsfastigheter nästan totlalt upphörde fram till 1965. 
Vidare förändrades företagandets verksamhetsformen från handelsbolag till aktiebolag 
1960. Denna förändring var viktig, eftersom företagandets framtida expansionsmöjlig
heter förbättrades. Bland annat kun de skatte tekniska fördelar utnyttjas, admini strativa 
rutiner och beslutsunderlag förbättras och oklarheter inför en framtida generationsväx
ling undanröjas. Det bör u nderstrykas att Sven Perssons samarbete med revisor Ragnar 
Wenneborg från Stockholm, som för övrigt var arkitekten bakom aktiebolagsbildningen 
och senare även bakom bildandet av Persson Invest, tillförde företagandet sådan 
skatteteknisk och administrativ kompetens som det tidigare saknat. 

Det jämtländska kontaktnätet och kontakterna med omvärlden var också mycket b ety
delsefulla när företagandet utvidgades till spånskivetillverkning. Erbjudandet att 
förvärva sågverket i Bonäshamn omkring 1950, vilket drygt tio år senar e spelade en 
central roll för beslutet att etablera spånskivetillverkning i länet, gavs av Jämtlands 
Folkbank. En utländsk kundkontakt gav vidare ägarna till sågverket, Persson och 
Håkansson, idéen att uppföra en spånskiv efabrik. 

Bilhandelsföretagen dominerade ännu i mitte n av 1960-talet Sven Perssons företagar-
verksamhet, och dess andel av rörelse resultat och omsättning uppgick till omkring 90 
procent. Överskotten v ar ansenliga men problemet var att expansionsmöjligheterna var 
begränsade. Skattelagstiftningen gjorde en utdelning av bilhandelns vinstmedel oför
månlig, och dessutom var en av Sven Perssons grundläggande principer att vinstmedlen 
skulle återinvesteras i den egna verksamheten. Det gällde därför för honom att finna 
nya investeringsområden för företagandet. Mot b akgrund av detta, de goda framtidsut
sikterna för och erfarenheterna av spånskivetillverkning samt de få andra investe
ringsalternativen i länet lät Sven Persson up pföra sin andra spånskivefabrik i Jämtland 
1965. Beslutet markerar att företagandet för första gången primärt inriktades på den 
nationella marknaden. 
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Under andra delen av 1960-talet skärptes den internationella konkurrensen och utslag-
ningen av företag ökade, samtid igt som antalet fusioner ökade kraftigt. De strukturella 
problemen, som tidigare gjort sig gällande inom den hemmamarknadsinriktade 
industrin, böljade några år in på 1970-talet också med full k raft att visa s ig inom stora 
delar av exportindustrin och byggnadsverksamheten. Bland annat minskade såväl 
industrisysselsättningen som Sveriges andel av världshandeln liksom rörligheten på 
arbetsmarknaden. Samtidigt ökade det inhemska kostn adstrycket och BNP-tillväxten 
per capita föll. I kont rast härtill visade den ekonomiska utvecklingen i Jämtlands län 
ett uppsving under a ndra delen av 1 960-talet och 1970-talet. Industrisysselsättningen 
steg kraftigt efter 1965, och ökningen av skattekraften och antalet yrkesverksamma var 
snabbare än för riktet. Den aktiva regionalpolitiken och den offentliga sektorns 
expansion spelade en avgörande roll för denna utveckling, som också innebar att 
industristrukturen diversifierades och att befolkningen återi gen började öka. 

Sven Perssons företagande fortsatte att expandera mycket sn abbt efter Persson Invests 
bildande 1968. Under koncernens första verksamhetsår 1968 uppgick antalet anställda 
till omkring 500, och 1976 hade antalet ökat till 1 750 personer. De förutsättningar som 
gällde för näringslivet i stort va r också styrande för koncern ens utveckling. De ökade 
kraven på rationaliseringar och den hårdnande konkurrensen öppnade t ex möjligheter 
för det solida Persson Invest att förvärva företag som hamn at på ekonomiskt obestån d 
och/eller vars egna tillgångar var för små för att kunna bära framtida investeringskost
nader. 

Strukturkris och därefter fortsatt strukturrationalisering - "Back to Basic 

Persson Invests expansion medförde att länet kom att spela en betydligt mind re roll än 
tidigare för företagandet. Uppsvinget i den regionala ekonomin under 1970-talet påver
kade i stort sett enbart bilhandeln, vars villkor därmed var något bättre än för riket som 
helhet. Koncernens utveckling under 1970- och 1980-talen formades främst av de 
ramar s om gavs av den fortsatta struk turrationaliseringen. Under 1970-talet spelade 
även lokaliseringsstödet en central roll, bl a för etableringe n av spånskivefabriken i 
Storuman och förvärvet av skogsmaskintillverkaren Doro-Verken Mekan AB i Dorotea. 

I ett strukturanalytiskt perspektiv framträder koncernens förvärv 1968-1976, som 
mindre lyckosamma. Rationaliseringen var vid övertagandet långt driven och företagens 
verksamhet var förlagd till branscher med en stagnerande och/eller krympande marknad. 
Det var fråga om företag vilkas produktion fanns på utvecklingens negativa sida för att 
tala i Dahmén ska termer. Även inom spånskiv etillverkningen ökade konkurrensen från 
utländska tillverka re märkbart några år in på 1980-talet. Därmed förvärr ades krisen 
inom branschen, som hade inletts i mitten av 1970-talet då bostadsbyggandet minskade. 
Även bryggeriföretagen fanns på utveckling ens negativa sida. Jakt en på stordriftsför
delar för att öka kon kurrenskraften och lönsamheten visar tydligt, att dessa inte endast 
var utmärkande för produktionsledet utan också för distributions- och försäljningsleden. 

De ökade kraven på rationaliseringar och en allt hårdare konkurrens inom verksamhets
grenarna drev fram en krympning och effektivisering av koncernens verksamhet. Bland 
annat minskade antalet anställda och omsättningen med 37 respektive åtta procent 
1976-1980. Utvecklingen drev också fram en omstrukturering av branscherna. Det 



182 

öppnade möjligheter för Persson Invest att under 1980-talet sälja flertalet av sina f ör
värvsföretag och konsolidera verksamheten kring spånskivetillverkning och bilhandel. 
Under decenniet återgick omsättnin gen i fasta pr iser till 1 976 års nivå, medan antalet 
anställda 1990 var nära 23 procent lägre än 1976. Koncernens rörelsedrivande 
verksamhet var därmed i stort densamma som vid dess bildande 1968. "Back to Basic" 
utgör därmed en lämplig sammanfattning på kon cernens utveckling under 198 0-talet. 

Framgångarna för Persson Invests spånskiveföretag var stora. Deras andel av den totala 
spånskiveproduktionen i Sverige ökade från knappt 5 procent 1962 till 45 procent 1989 
och till 80 procent 1994. En central roll för denna utveckling spelade, förutom en 
kundanpassad och flexibel affärsstrategi, verksamh etens låga kapita lkostnader. Under 
1960-talet stod vinstmedel från bilhandeln för omk ring 40 procent av spånskiveföre-
tagens investeringskostnader och under 1970-talet täcktes drygt 5 0 procent av dessa 
kostnader för spånskivefabriken i Storuman av regionalpolitiska medel. Köpen av billig 
produktionskapacitet i samband med branschens omstrukturering höll nere kapitalkost
naderna per producerad enhet under 1980-talet. Samtidigt gav förvärven stordriftsför
delar, vilket öppnade möjligheter för koncer nens spånskiveföretag att öka sina mark
nadsandelar på en krympande marknad. Den andra kärnverksamheten, bilhandeln, kom 
också att tillföras ett nytt större företag i slutet av 1980-talet, när den norska 
Volvoagenturen WIST A/S köptes upp. Förvärvet genomfördes ungefär samtidigt med 
att TILL-Bryggerierna såldes. Det ekonomiska utrymmet för 1980-talets företagsför
värv skapades i mångt och mycket genom försäljningarna av förvärvsföretagen, 
devalveringsvinsterna 1977-1982 på över 40 procent och rationaliseringar inom den 
existerande verksamheten. Persson Invests utveckling 1968-1990 omfattar sålunda en 
period av expansion och diversifiering 1968-1976, en mellanliggande period med 
krisliknande förtecken och en period av konsolidering under 1980-talet. 

Förutom att verksamheten inte längre bedrevs på expanderande marknader förändrades 
företagandet också genom att beslutsfattandet ändrade inriktning och karaktär. Tidigare 
hade beslutsfattandet i mångt och mycket styrts av de möjligheter som ett förvärv 
öppnade. Efter expansionsperioden styrdes det snarare av de problem, som den 
existerande verksamheten uppvisade och/eller skulle kunna komma att uppvisa i fram 
tiden. Andra utmä rkande drag för beslut sfattandet före 1975 var at t det baserades på 
informella samtal, intuition och personlig värdering, snarare än på formella besluts
ordningar, ekonomiska analyser och marknadsundersökningar. Därmed var företagande 
öppet för sociala och kulturella influenser frå n den omgivning, Jämtland, inom vilket 
det bedrevs. Dessa influenser spelade en central roll för företagandets utveckling, 
alltifrån de första skogsförvär ven 1926 till beslutet 1974 att köpa Östersunds Bryggeri 
AB, där de sannolikt var hel t avgörande. Efter 1976 fick dock successivt ekonomiska 
kalkyler, marknadsundersökningar och formella beslutsordningar en allt störr e tyngd, 
samtidigt som Sven Perssons aktiva roll inom koncernen minskade. När familjeföretaget 
1989 öppnade koncernstyrelsen för externa ledamöter och tillsatte Kjell Nilsson, VD 
för Trelleborg A B, som styrelseordförande efter Sven Persson hade också de tidigare 
starka banden till Jämtland ma rkant försvagats . 

Persson Invests och företagandets utveckling under 1970- och 1980-talen kan ses i 
samband med att någon nationell eller regional omvandling och förnyelse av ekonomin 
inte följde efter 1970-talets strukturkris. Utvecklingen tyd er på att strukturrationalise
ring fortsatte liksom utslagning och koncentration inom näringslivet samt det låga 
nyföretagandet. 
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Utvecklingsblocken bilismen och elektrifieringen, som hade varit en källa till förnyelse 
av den jämtländsk ekonomin fram till böljan av 1960-talet, tycks inte ha fått någon 
efterföljare. Det gäller också för den offentliga tjänsteproduktionen, som spelade en 
central roll för uppsvinget årtiondet efter 1965. Den regionala ekonomins svårigheter 
att behålla sin position indikeras av att näringsstrukturen relativt riksgenomsnittet 1990 
var något mer "backward" än tio år tid igare. Inom den nation ella ekonomin var också 
förnyelsen begränsad, om än inte lika mycket som i Jämtland. De företagen med go d 
internationell konkurrenskraft, t ex företag inom läkemedels-, instrument- och 
elektroindustrin och andra kunskapsintensiva och högteknologiska delarna av närin gs
livet var, för små och för få, för att åstadkomma en genomgripande förnyelse av 
ekonomin. 

Det är möjligt att svensk ekonomi (i mitten av 1990-talet) står inför e n period av 
ekonomisk omvandling och förnyelse. Undersökningen har visat att Jämtlands läns 
ekonomiska utveckling var olika efter st rukturbrotten 1890 och 1930. I det förr a fallet 
innebar den efterföljande omvan dlingsperioden att länet blev mer "backward" jämfört 
med riket som helhet, medan utvecklingen efter 1930 medförde att skillnad erna min
skade. Under den senare strukturcykeln främ jade de politiska förhållan dena och de 
framväxande utvecklingsblocken länets ekonomiska utveckling. Sven Perssons verk
samhet expanderade och genererade nya arbetstillfällen med nära anknytning till de nya 
utvecklingsblocken. Därmed är det också sagt a tt mottot "Back to Basic" inte behöver 
vara någon nyckel till ekonomisk tillväxt på lång sikt. Det är dock troligt att de et ab
lerade företagen och den offentliga sektorn under lång tid kommer att spela en viktig 
roll för länets ekonomiska utveckling. Men dessa strukturer kanske inte kan utgöra den 
viktigaste grunden för framtidens materiella välstånd? 
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The subject of this study has been th e business activities of an industrialist from Jämt
land, Sven O Persson, stretching from the end of the 1910's to the end of the 1980's. 
The economic development of Jämtland during the last one hundred years has also been 
depicted and placed in relation to the nationa l economy. Of primary interest is the 
interplay between business operations and the surrounding world during periods of 
directional change and/or expansion. In this way the fundamental driving forces behind 
the operations in question have been layed bare, w hile at the same time the forces 
behind the county's economic development in general and business conditions in 
particular have also been surveyed. 

Three key questions have helped structure this survey and analysis of the Persson 
companies' expansion from one-man operations to a major business concern in Norr
land. 

1. How has national economic growth and industrial transformation affected the County 
of Jämtland and business conditions there? For example, what happened when the 
dominant conditions for economic activity changed, and location based on access to 
raw materials yielded to market-based and politically governed location? 

2. How did changed institu tional circumstances affect the development o f the Persson 
companies? We can mention among oth er factors the new element of political inter
vention during the 1930's, the emerg ency regulations of the war years, agr icultural and 
labor policies after the war, changes in acquisitions legislation as well as the rise of 
welfare and regional suppo rt policies. From a managerial perspective the question of 
how new forms of organization and decision-making influenced Sven O Persson's 
operations is also of import. 

3. How have regional characteristics influenced the Persson companies, and how much 
did Persson's personal ties to Jämtland affect the development o f his businesses? 

This research looks at Sven O Persson's business activities both from a structural-
analytical perspective and an entrepreneurial one, making it possible to depict the 
development from a number of points of view, external, internal, from above and 
below. The economic development of the county and th e Persson companies has been 
divided up into two time periods, before and afte r 1950, with emphasis placed on the 
latter period. The study can be summarized as follows. 

The period before 1950 

Economic expansion followed by stagnation 

In the decades leading up to 1890, Jämtland County experienced rapid economic 
growth. The local economy experienced renewal faster than the nation as a whole did; 
the driving force behind this development was the exploitation of the county's raw 
material assets, the rise of the sawmill industry and the expansion of the national 
railway network. The factors of capitalism thus made their big breakthrough. Östersund 
was transformed into a trad e and service center for large parts of Norrland's interio r, 
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and population centers and sawmills began popping up along the railway. New jobs 
were created, leading to heavy immigr ation, which contributed to the rap id increase in 
the county's population. The expansion o f communications (railway, postal service, 
telegraph, etc.) improved ec onomic integration both within Jämtland/Härjedalen and 
between the county and the surro unding world . This development paved the way for 
the rise of a small group of we ll-off businessmen in Jämtland. These men usually had 
strong t ies to the county's rural trade, and the ir activities encompassed among other 
things country stores, water ri ghts deals, forest an d sawn timber products. A majority 
of them founded their own timber companies. They also helped establish companies in 
other lines of industry, and some of them became sawmill owners outside the county, 
particularly in the region of Sundsvall. 

The structural crisis in the Swedish economy at the beginning of the 1890's marked the 
start of a national economic development along new lines. Among other things, location 
decisions were based increasingly on proximity to market instead of raw materials. 
During the period 1890-1930 Sweden was transformed from a p redominantly agrarian 
society to an indus trial one, but the renewal of the economic structure was unevenly 
distributed. In Jämtland, employment in the ind ustrial sector decreased compared with 
the rest o f the country, while that of the agric ultural sector rose; in other words, the 
rapid pace of economic development was broken. Long distances to densely populated, 
affluent markets as wel l as lack of technical know-how and a tra ined workforce were 
some of the factors which made it difficult for the county to attract developing 
industries. Furthermore, buying power was weak and there was a considerable reliance 
on barter economy. 

Jämtland, dependent on forestry and ag riculture, was very badly hu rt by the deflation 
crisis of the 1920's. Compared to the national average, the ec onomic regression con
tinued throughout the Twenties, shown among othe r things by the per capita re duction 
in industrial employment and tax revenue. The underlyin g structural problems within 
the pulp and sawmill industries, particularly the latte r, added to this problem, as did 
falling prices for agricultural produ cts in comparision to industrial ones and the lack 
of job alternatives within the farming and timbe r sectors. In other words, business 
conditions in the county were not too promising and the large-scale (by Jämtland's 
standards) entrepreneurial activity that had arisen during the railway and sawmill epoch 
had no parallel during the first decades o f the 1900's. 

From a structural-analytical perspective, Sven O Persson's operations coincided very 
much with the cycle generated by the str uctural crisis in the Swedish economy around 
1930. His activities, however, had already commenced at the end of the 1910's with 
horse dealing, and the first woodland properties were acquired in 1926. Sven O 
Persson's choice of profession was logical in view of the regional economy's close 
connection with forestry. To this can be added the importance of having to make a 
living as a driving force for the new entrepreneurship during the 1920's, and the fact 
that there was a tradition of horse and livestock dealing in the Persson family. 

Structural transformation, renewal and Bilbolaget Persson & Co 

The structural crisis at the beginning of the 1930's meant that national economic 
development changed direction. During the 20 to 25 year long transformational phase 
that followed, the areas of growth changed. This can be seen for instance in the advent 
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of national electrification, motor vehicles and an expanding w hite-collar sector. The 
political situation also changed as the state began to play a more central role in the 
economy. An active financial policy and the growth of the welfare state were expres
sions of this change. The new areas of development, arou nd which much of the long-
term economic growth took shape, created s tructural tensions which generated a rapi d 
increase of investment in the national economy. This can be read in the increased 
renewal of products, changing patterns of location, new facilities and a changed infra 
structure. The motor vehicle as an area of development is an example of the power of 
renewal released during the period of transformation. 

The transformation created opportunities for Jämtland's economy to break the pre
viously negative development trend, seen nationally. Tax revenues began to increase 
in the middle of the 1930's and the downward trend in industrial employment was 
broken. These changes also opened up new area s of activity for the county's busin ess
men, and com panies with links to the motor vehicle industry, electrification and the 
expansion of water power were established. In addition, the emergency deal struck 
between the Social Democrats and the Farmer Alliance Party resulted in works projects, 
which increased demand for goods and ser vices in the county. This, together with 
protectionist agricultural policies and an expansion in the timber ind ustry, contributed 
to an economic upswing which was reinforced by an economy that focused on self-
sufficiency during the war years. The lack of cutting-edge industrial companies was 
as great as before, however. The opportunities available to the county's businessmen 
were primarily found within the following areas of development: services and 
marketing, the building sector and trade. The activities of the new companies were thus 
mainly directed towards the needs of the regional market, which also was the case for 
the county's rapidl y growing foodstuffs industry. 

Early on, Sven O Persson linked his operations to the development of the motor 
vehicle. The Volvo dealership in Östersund was acquired in 1932, to be followed by 
the dealerships in Sundsvall (1935), Härnösand (1943) and Hudiksvall/Ljusdal (1954). 
Up until the middle of the 1960's renewal in the transport sector was the foremost 
driving force behind business expansion. The breakthrough for heavy vehicle traffic and 
private motoring during the 1930's and 1950's created good conditions for long-term 
growth. These were improved even more when Volvo succeeded during the latt er half 
of the Thirties in making itself the mar ket leade r for heavy trucks, and by the repeat 
success for its cars during the Fifties. The structural bias towards agriculture in 
Jämtland also created more advanta geous conditions for tr uck sales. The setting up of 
the dealerships also occurred during a period of relatively light competition, as the 
market for the new product was growing rapidly. 

The favorable long-term growth conditions for motor vehicle sales coincided with good 
times for the other business activities as well: The timber boom in the middle of the 
1930's, and the military demand for horses when the war broke out, which favored 
horse dealing. The regulate d economy during the war years pr ovided opportunities for 
Sven O Persson to carry on a major business in firewood on behalf of the State Fuel 
Commission, as well as privately produce and sell wood-gas coal. The rising prices for 
sawn timber and pulpwood after the war made it furth er possible for him to sell off 
previously acquired timber assets at a good profit. It can be worth noting that Sven O 
Persson acquired around 7,000 hectares of forest between 1939 and 1945. Also worth 
mentioning is the law passed in 1925 forbidding purchases through fronts, which 
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improved the chances for affluent private citizens to acquire woodland, since the 
corporations' ability to circumvent the acquisitions ban of 1906 was thereby reduced. 

His operations integrated Östersund's advantages with those of the countryside and 
business activity was thus largely independent of the county's geographical location and 
the long distances to populated, affluent markets. In this way opportunities for 
expansion were not noticeably curtailed; on the cont rary, the long distances may ev en 
have favored operations by reducing competition. This study also shows that Sven O 
Persson's widespread net of personal contacts played a major role in the development 
of his business during this period. It provided him with much information on important 
sections of the county's economy, which made it easier for him to discover and capi
talize on the business opportunities opened by the trucking industry's breakthrough, the 
timber boom and the regul ated economy of the war year s. 

The period after 1950 

Structural rationalization, depopulation and chipboard manufacture 

During the structural cycle's transformational phase the imbalances in the national 
economy were progressively reduced. Little by little, the earlie r areas of development 
lost their ability to expand and renew the economy. During the second half of the 
1950's, rationalization in the business sector became more and more common. The 
period of transformation and renewal gave way to a period of stru ctural rationalization 
that was to last up until the middle of the Seventies. This can be seen in the fact that 
investment in industrial machinery went up, as did the concentration, specialization, 
mechanization and standardization of production. Companies looked increasingly to the 
international markets, and met with growing competition from foreign companies at 
home. Rationalizations and the elimination of uncompetitive companies increased 
productivity and economic growth. However, the economic changes affected the 
Swedish counties differently depending upon the degree to which their economies 
included competitive, expanding companies. 

Jämtland's economic development afte r 1945 and up until the end of the 1960's was 
dominated by rationalizations within the ag ricultural sector and the timb er industry as 
well as by a lack of employment alternatives. The strong social climate in favor of 
growth and rationalization and the manpower demands from expanding regions contri
buted to the 13 percent drop in the county's population between 1950 and 1970, which 
among other things meant that regionally concentrated companies lost an important part 
of their customer base. The ability to compete was limited. The turnover and capita l-
raising resources of Jämtland's companies was in general lower than that of competitors 
in other parts of the country, which meant less room for investment. Industry was often 
raw materials-intensive and located in old areas of activity, where the need for 
rationalization was great. The buying power of the populati on was furthermore only 
three quarters of the national average, the distances to densely populated, affluent areas 
as great as ever, education was at a low level and there w as little a ccess to venture 
capital. The emphasis on agriculture also meant that the companies' requirements were 
often directed towards goods and services that militate d against a transformation of 
production structure towards a more differentiated, competitive and expansive economy. 
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The economic development nonetheless provided Jämtland's economy with new, albeit 
limited, opportunities for expansion. A number of smaller engineering companies arose 
as change within agriculture and forestry creat ed a demand for new products, forest 
machines, chainsaws, truck cranes and back plate lifts as well as tractor cabs. A rise 
in disposable income and changed patterns of consumption led to an expansion in the 
tourist industry and in businesses linked to the expanding motor vehicle industry. 
Conditions for development in the timber industry were also improved through an 
increase in housing and the industrialization of the construction business, which increa
sed demand for sawn timber products and also created a demand for ne w products. 

At the start of the 1960 fs Sven O Persson widened his operations to include new areas 
of activity. The number of employees rose from over 80 in 1950 to 240 in 1960 and 
425 in 1965, some 60 or so working outside the car dealerships. The new units consis
ted of two sales and service companies c losely linked to the dealerships, Maskin & 
Motor Östersund AB (1961) and the retr eading firm Ringservice AB (1961), as well 
as two chipboard companies, Lockne Trä AB (1962) and Byggelit AB (1965). 

Rising real wages and changed patterns of consumption were, as previously mentioned, 
important factors behind the spread of private motoring and thus the expansion of Sven 
O Persson's operations. Emigration from Jäm tland and other agric ulture and forestr y 
counties contributed to a great incre ase in deman d for housing in the expanding areas 
of the country. This meant good growth opportunities for the chipboard companies, 
while reducing those for the car dealerships. These were also limited by V olvo's gro
wing reluctance during the Sixties to let one and the same person run more than one 
agency. Furthermore, the merger between Volvo and Bolinder-Munktell resulted in 
Persson's car company Bilbolaget losing its tractor contract in 1958. It can also be 
noted that the rapi d increase in the number of newly registered vehicles in the county 
tapered off in the beginning of the 1960's, a tren d also noted on the national level after 
1965. 

The business climate surrounding Persson's operations changed in a number of other 
key respects. The trade in firewood ceased around 1950 after fuel supply and energy 
systems adapted to peacetime conditions. The land acquisit ion laws of 1948 and 1955 
increased the farmin g community's control over the co untry's timber assets, putting an 
end to the purchasing of woodland. In addition, the company incorporated in 1960, 
which among other things meant better opportunities for expansion thanks to the fiscal 
advantages following incorporation. 

The acquisition and reconstruction of Bonäshamns Sågverk in Jämtland at the beginning 
of the 1950's was Sven O Persson's first involvement in industry. Once again it showed 
the important role played by contacts in his operations. The offer made to him and 
another board member of Jämtlands Folkbank, Nils Håkansson, was made by the bank 
in its capacity as the biggest creditor. This acquisition was also an example of his 
ability to see a potential for profit. The purc hase enabled the sawmill's ne w owners to 
reopen a dormant lawsuit; the settlement with the other party, Stockholms Stads 
Kraftaktiebolag, Svarthålsforsen AB, resulted in around 750,000 crowns awarded in 
damages. It also showed the importance of having wide -ranging contacts. A Dutch 
client, owner of a chipboard factory, gave Persson and Håkansson the idea of setting 
up their own factory; they did so in 1962, bringing chipboard manufacturing to Jämt
land. 
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In the middle of the 1960's the ca r dealerships thoroughly dominated Sven O Persson's 
business activities, making up around 90 percent of the turnover. The surpluses were 
also notable, but growth opp ortunities were limited. Furthermore, tax legislation made 
the distribution of profits disadvantageous for owners, while one of Persson's funda
mental principles was the reinvestment of company surpluses. As long as new areas of 
investment were made available to the business, however, incorporation enabled the 
tax-free transfer of profits from the car dealerships to these activities. Thus Sven O 
Persson had to find n ew areas of investment. The results from ch ipboard manufacture 
being positive and its prospects good, and given the lack of other investment 
alternatives, another factory was set up in Jämtland, in 1965. For a business that pre
viously had integrated town and country in Jämtland, this decision marked the first 
operation aimed primarily at the national market. Market growth for chipboard, like that 
for the car, was a result of produ cts with new qualities which made constru ction more 
effective and satisfied new needs. The main adv antage of these products was thus their 
qualities and not their price. 

Structural crisis, public expansion and Persson Invest 

During the first half of the 1970's the rationalization phase gave way to a new structural 
crisis. The national economy had already shown signs of weakness during the latter part 
of the Sixties; industrial employment had decreased , as had Sweden's share of world 
trade and job market mobility. At the same time, domestic costs were rising and per 
capita GNP growth falling. Other changes included the increased importance of service, 
high-tech and knowledge-intensive production for the nati onal economy, at the same 
time that belief in active political intervention was being questioned. The matter of 
widened economic and political cooperation with other European countries also shows 
how much policies and institutions were in a state of flux. 

International competition also increased during the latte r half of the 1960's, as did the 
shakeout of companies. The survivors strived to optimize their competitiveness through 
large-scale solutions and the number of mergers increased. During the 1970's, structural 
problems previously affecting domestic industries now showed up in full force in the 
raw materials-based export and construc tion industries. Competitive companies were 
mainly found in the fields of pharmaceuticals, instru mentation, and electronics. These 
expanding companies in the high-tech and knowledge-intensive areas of industry were 
however too few and too small to coun teract the ind ustrial shakeout. Proof of this was 
the disappearance of around 148,000 industrial jobs between 1975 and 1990. 

In contrast to this, Jämtland's economic development showed an upswing during the 
late Six ties and throu gh the Seventies. Industrial employment surged after 1965, and 
the increase in tax revenues a nd occupations was greater than the national average. An 
active regional policy and the expansion of the public sector played a dec isive role in 
this development. This meant that the industrial structure diversified and that the popu
lation, which had de creased yearly between 1953 and 1970, once again began to grow. 
During the Eighties much of this positive development taper ed off. Tax revenues no 
longer grew in relation to the national average and industrial employment fell; this 
coincided with a change of direction in regio nal policy, which no longer promoted the 
redistribution of industrial jobs between regions. During the 1980's the public sector's 
rate of expansion also dropped off, as did its number of employees. Electrification and 
automobile revolution, the twin motors of Jämtland's economy up until the beginning 
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of the Sixties, have yet to find a successor. Instead, the regional economy has had 
difficulties in maintaining its position, shown by the fact that in 1990 its structure 
relative to the national average was somewhat more "bac kward" than it w as in 1980. 

At the age of 67, Sven O Persson established Persson Invest. In the concern's first year 
of business, 1968, the number o f employees was around 500 and the turnover 100 
million crowns. By 1976 these figures had risen to almost 1,750 and 250 million 
crowns respectively. The rapid increase ca n be explained by a number of acquisitions 
which brought new areas of activity to the concern, as well as new areas of building 
and expansion within chipboard manufacture. The new areas included the manufacture 
of agricultural and forest machinery and snowmobiles (the Aktiv companies), three 
breweries (the TILL breweries) and a sawmill. By 1980, however, the number of 
employees had decreased to about 1,100 and the tur nover to 230 million crowns. This 
was mainly due to the sale of the agricultural machinery division to Överums Bruk AB, 
owned by Electrolux, in 1980, but also to rationali zations and profitabi lity problems 
within other areas, primarily the breweri es. During the fol lowing ten-year period the 
downswing was broken and employment and turnover increased to some 1,300 and 350 
million crowns respectively by 1990. The upturn is explained by new acquisitions 
within the chipboard industry and the pur chase in 1989 of a large Vo lvo dealership in 
Norway. With the sale of the TILL breweries to AB Falcon in 1989, Persson Invest had 
phased out all of the companies acquired between 1969 and 1976. The concern's sphere 
of business was thus largely the same as in 1968, i.e. car dealerships, chipboard 
manufacture and sawmills. To this can be added Persson Invest's ownership of some 
70,000 hectares of productive woodland. "Back to basics" might be a suitable 
summation of the concern's development dur ing the Eighties. 

Research shows that after the founding of the concern in 1968 Sven O Persson's opera
tions grew principally outside the county, and national and international markets 
became more and more important. The conditions and opportunities affecting the 
economy as a whole also governed business operations within Persson Invest. The 
growing need for rationalization and the hardening competition enabled Persson Invest 
to acquire insolvent companies and/or firms whose assets were too small to meet future 
investment costs. Events also show how closely linked the concern's co mpanies and 
areas of activity were to structural changes in the nation al economy. For example the 
chipboard companies, whose development was closely linked to housing and economic 
internationalization. When housing starts fell off in the middle of the 1970's and 
chipboard imports incre ased around the Eighties, a majo r restructuring of the business 
was inevitable. Internationalization and increas ed competition were also very tangible 
for the Aktiv companies, manufacturers of agricultural and forest m achinery as well as 
snowmobiles. Here, too, a restr ucturing was imposed that resulted in these areas being 
largely taken over by foreign manufacturers by the end of the 1980's. A trend towards 
large-scale operations was also characteristic of the brewing industry, which clearly 
shows that not o nly production but also distr ibution and sales benefited from the "big 
is beautiful" approach. 

In a structural-analytic context, the concern's acquisitions between 1968 and 1976 seem 
not to have been too successful. Rationalization was already far advanced in several of 
the firms when the takeovers took place, and their operations were centered in 
stagnating and/or shrinking markets, with the exception of snowscooter manufacturing 
during the Seventies. Using Dahmén's terminology, it was a matter of companies whose 
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production was on the negative side of the developmental fence. Access to national and 
international markets as well as large resources were prerequisites for survival; but 
these were in short supply, as was experience in machine manufacture. Furthermore, 
the TILL breweries' business strategy only first targeted the national market some years 
into the 1980's. Persson Invest's ability to compete in these markets was thus limited. 

The concern's manufacture of chipboard met with great success, as is shown by the 
increased share in domestic production: from ha rdly 5 percent in 1962 to 45 percent 
in 1989 and 80 percent in 1994. In addition to the operati on's customer-friendly and 
flexible business strategy, a central role in this development can be ascribed to low 
capital costs. During the 1960's, profits from the car dealership s financed about 40 
percent o f the chipbo ard companies' inves tment costs, and during the 1970's over 50 
percent of the investment costs of the Storum an chipbo ard factory were covered by 
regional development grants. The acquisition of other chipboard firms during the 
Eighties brought with it the advantages of large-scale production and increased capacity 
at low cost; this enabled the concern to increase its share in a shrinking ma rket. 

The development of Persson Invest after 1970 gives the impression that Sven O 
Persson's business methods had changed. From a perspec tive of structural growth, the 
forceful expansion so characteristic before 1968 was now missing. Operations were no 
longer in expanding marke ts and/or within areas linked to companies on the cutting 
edge. The expansion of 1968-1976 meant instead that operations were in many respects 
focused on problem areas. On the other hand, some similarities remained. Informal 
decision-making predominated up un til the end of the 1980's. Another similarity was 
a good sense of timing, as shown by the selling off of certain acquisitions and the 
purchase of the chipboard companies during the Eighties. The interest in woodland also 
remained and forest assets increased by some 50,000 hectares between 1968 and 1989. 

The concern's development after 1975 also meant a change in the entrepreneurial profile 
of Sven O Persson. As a major company in Norrland, Persson Invest in 1976 could be 
compared to a conglomerate whose divisions had little in common. One explanation for 
the acquisitions might lie in Sven O Persson's tendency to make decisions based on the 
opportunities provided by a purchase, with little thought given to the potential for long-
term problems. Other characteristic traits of his were decisions based on informal 
conversations, intuition and person al evaluation, instead of formal decision-making, 
economic analyses and market research. The business was thus open to social and 
cultural influences from its area of operations (Jämtland). These had played an 
important role in the development of the ent erprise, from the first woo dland purchases 
in 1926 to the decision in 1974 to acquire Östersunds Bryggeri AB, when they were 
probably the determining factor. The downturn in the second half of the 1970's, 
however, necessitated a modification in decision-making strategy. Problems instead of 
opportunities took center stage and during the Eighties economic calculations and 
market research grew in importance, while Sven O Persson's active involvement in the 
company lessened. When in 1989 Kjell Nilsson from Trelleborg AB was appointed to 
succeed Sven O Persson as chairman and two other outsiders were recruited to the 
board, the previously strong ties to Jämtland were noticeably weakened. 

Research also shows that Sven O Persson was not an entrepreneur in any Schumpeteri-
an sense, combining work, capital and raw materials in new, previously unknown ways. 
His approach was to discover opportunities offered by the ma rket at an early stage and 
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capitalize on them, as in the case of the car dealerships and chipboard manufacturing. 
It was largely a matter of bringing ideas and technology from outside Jämtland and 
applying them in the county, turn ing them into flouri shing businesses; until the end o f 
the 1960's the ties to the regional market were very strong. During the period of 
expansion from 1969 to 1976, when Persson Invest grew to be one of Norrland's big
gest concerns, his ability to find new, expanding markets seemed to fail him. 

At the s ame time, the development of Persson Invest and the economy in Jämtland 
during the 1970's and 80's must be seen against a background of little or no economic 
transformation or renewal at the national level, following the structural crisis of the 
1970's. The Eighties are more r eminiscent of a period of continued rationalization than 
anything else. From this viewpoint it is possible that now, in the middle of the 1990's, 
the Swedish economy may be on the verge of a new period of economic transformation 
and renewal. Research shows that Jämtland's economic development differed after the 
structural breaks of 1890 and 1930. The period of transformation that followed 1890 
resulted in a regression co mpared to the natio n as a whole, whereas after 1930 the gap 
between the county and the rest o f Sweden was reduced. During the latter struc tural 
cycle, the county's economic development was furthered by favorable political 
conditions and the presence of rising industries. Businessmen like Sven O Persson 
whose enterprises expanded and generated new jobs were active in areas closely linked 
to these rising stars in industry. "Back to basics", in other words, is no formula for 
economic growth in a long-term economic context. Of course, the established com pa
nies and present public struc tures will no doubt pla y an important role in the county's 
economic development for a long time to come. Nonetheless, it is possible that these 
structures no longer constitute the basis for future material prosperity. 
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