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Sammanfattning 

Denna uppsats i ekonomisk historia handlar om den omdaning som industrialiseringen innebar 

för företagens ägandestruktur, och undersöker en av de mer betydande organisatoriska 

innovationerna under perioden nämligen aktiebolaget. Industrialiseringen som en 

sammanhängande process med genomgripande förändringar över hela landet problematiseras, 

med ett regionalt perspektiv på aktiebolagsetableringar i tre olika län. De studerade länen är 

Östergötland, Västernorrland och Kronoberg under perioden då den första svenska 

aktiebolagslagen var gällande från 1849-1895. Det uppsatsen kommer fram till är att det fanns 

olika förutsättningar i de olika länen, och deras grad av industrialisering skiljde sig åt sett till 

antalet aktiebolag i varje län. Detta regionala perspektiv påvisar att det fanns geografiska 

skillnader för hur industrialiseringsförloppet tog sig uttryck i Sverige.  
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1. Inledning  
Industrialismen under 1800-talets senare del är en mycket omdiskuterad period inom 

ekonomisk historia. Detta på grund av att det var en tid av omfattande omvälvningar i de 

ekonomiska relationerna. Dan Bäcklund har hävdat att industrialiseringen i Sverige tog fart vid 

mitten av 1800-talet.1 Lennart Jörberg hade tidigare hävdat att perioden efter 1870-talet var 

viktigare, eftersom att utvecklingen blev allt mer påtaglig sett till bland annat investeringarnas 

omfattning.2 Lennart Schön instämmer i att investeringskvoten, investeringarnas andel av BNP, 

ökar från 1870 och framåt. Men att industrialiseringens verkliga genombrott i Sverige kommer 

först efter 1890.3 Artur Montgomery menade att det var när industriproduktionen gav ett större 

bidrag till bruttonational inkomsten än jordbruket efter 1890 som det går att tala om 

industrialismens definitiva genombrott.4 Vilken tid som anses vara den viktigaste för den 

svenska industrialiseringen är beroende på vad som mäts och hur industrialiseringen definieras, 

det går i stort sätt att som forskare att mäta sig till den period som man anser vara den riktiga. 

Gemensamt för de ovan nämnda forskarna är att de menade att industrialiseringen tog fart någon 

gång under 1800-talets andra hälft.  

En ekonomisk strukturell förändring som fick genomslag under perioden var aktiebolagen och 

var en viktig del av det nya finansiella system som utvecklades under industrialiseringen. 

Eftersom den nya industriproduktionen blev storskalig och därför kapitalkrävande, krävdes ett 

nytt sätt att finansiera företagsamhet.5 Utvecklingen av aktiebolag ska alltså ses som en del av 

den finansiella revolutionen och blev en förutsättning för storskaliga industrisatsningar inom 

enskilda företag. Den första svenska aktiebolagslagen kom 1848 och juridiskt sätt talar detta 

om att det fanns en politisk ambition att få igång industrialiseringen i Sverige.  

Att tala om en industrialisering av hela landet kan uppfattas problematisk eftersom att de 

ekonomiska förutsättningarna skiljde sig åt i olika delar av landet. Detta för att ekonomin 

utvecklades från en jordbruksekonomi som var beroende av var naturresurserna fanns. Dessa 

                                                           
1Dan Bäcklund. Befolkningen och regionerna – ett fågelperspektiv på regional ekonomisk utveckling i Sverige 
från 1820 och framåt. Rapport 110. Institutet för regionforskning. 1999. s83.  
2Lennart Jörberg. Den svenska ekonomiska utvecklingen 1861-1983. Meddelande, nr 33. Lund: Ekonomisk 
historiska institutionen. 1984. s30.  
3 Lennart Schön. En modern svensk ekonomisk historia – tillväxt och omvandling under två sekel. 3 uppl. 
Stockholm: SNS Förlag. 2012. s141.  
4 Artur Montgomery. Industrialismens genombrott i Sverige. Stockholm: Almqvist och Wiksell. 1947. s 284.  
5 Oskar Broberg. Konsten att skapa pengar - Aktiebolagens genombrott och finansiell 
modernisering kring sekelskiftet 1900. Diss., Göteborgs Universitet, 2006. s36.  
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naturresurser och andra produktionsfaktorer var inte jämt fördelade geografiskt. Även den 

tidiga industrialiseringen var råvarutillgång därför en viktig faktor. Den råvarubaserade 

exportindustrin har tidigare ansetts vara det centrala för att förstå industrialiseringsprocessen, 

var beroende av närhet till resursen.6 En annan aspekt av regional industrialisering är skillnader 

i kommunikationer. Transportnätets uppbyggnad var en viktig del av industrialiseringen där 

utvecklingen av till exempel järnvägen skedde i etapper. Inom landet skedde också en regional 

arbetsdelning. Skåne och slättbygderna i Västergötland var viktiga producenter av spannmål.7 

Den för exporten så viktiga trävaruindustrin hade sitt centrum i Sundsvallstrakten under 1800-

talets senare del.8 Den grundläggande tes som undersöks i föreliggande uppsats är att 

aktiebolagen spelade olika roll för det ekonomiska livet i olika län, och att detta var beroende 

av industrialiseringens karaktär i olika delar av landet.  

1.1 Syfte 
Denna uppsats syftar till att öka förståelsen av aktiebolagsformens som en förutsättning för eller 

resultat av Sveriges industrialisering under 1880-talets andra hälft. Aktiebolagen är således i 

fokus för studien som hjälper oss att kritiskt diskutera den roll som de tillmäts i tidigare 

forskning. Ansatsen är regionalt-komparativ varför studien också säger något om det regionala 

industrialiseringsförloppet i Sverige under senare delen av 1800-talet fram till 1890.   

1.2 Frågeställningar  
För att möta uppsatsens syfte ställs följande frågor:  

Hur många aktiebolag fanns det i olika regioner från år 1849 och framåt, och i vilka branscher 

fanns de?  

Fanns det något samband mellan aktiebolagsfrekvens och graden av industriellutveckling i 

olika regioner och fanns det tydliga skillnader geografiskt och över tid? 

1.3 Disposition  
I följande kapitel 2 kommer metodavsnittet där den använda metoden kommer att diskuteras. 

Bland annat presenteras vilka län som studeras, det empiriska materialet diskuteras och den 

studerade perioden kommer också att problematiseras här. Detta följer av kapitel 3 som är 

uppsatsens teoridel. Först i detta kapitel kommer ett avsnitt som lyfter fram tidigare forskning, 

                                                           
6 Lennart Jörberg. Några tillväxtfaktorer i 1800-talets svenska industriella utveckling. I Kring industrialismens 
genombrott i Sverige, Lennart Jörberg och Ragnhild Lundström (red.). Stockholm: Wahlström och Widstrand. 
1966. s13.  
7 Schön, 2012, s71.  
8 Schön, 2012, s172. 
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Detta avsnitt följs av den teoretiska utgångspunkten som kommer att utgå från den finansiella 

revolutionen. Därefter diskuteras aktiebolagsformens betydelse under den studerade perioden. 

Kapitlet avslutas sedan med betydelsen av regional industrialisering.  

På detta följer Kapitel 4, där antalet aktiebolag och deras aktiekapital presenteras. Först en 

övergripande del med samtliga län, där efter sen specifik djupdykning i respektive län. Kapitel 

5 handlar om i vilka branscher aktiebolagen bildades. Först kommer en övergripande 

redovisning över samtliga län, därefter redovisas varje län för sig med de 5 aktiebolagen med 

mest aktiekapital. Efter detta kommer kapitel 6 som är slutsatserna och där besvaras 

frågeställningarna. I Kapitel 7 diskuteras slutsatserna kortfattat och ger förslag på vidare 

forskning.  

2. Metod  
Metoden i uppsatsen är utgår en komparativ metod för att kunna jämföra den industriella 

utvecklingen ur ett regionalt perspektiv. Det empiriska materialet kommer att presenteras i form 

av diagram och tabeller och kommer därför att vara en kvantitativ metod. Studiens syfte är 

förstå de aktiebolagsutvecklingen därför har användningen av statistik varit det givna valet för 

att besvara frågeställningarna. Problematiskt med metoden är att inte länens samlade 

näringslivsstruktur behandlas, utan endast aktiebolagen. Detta innebär att uppsatsen inte säger 

något om den totala näringslivsstrukturen, exempelvis om aktiebolagen blir en betydande del 

av det totala näringslivet eller om det förblir en begränsad del under den studerade perioden.  

2.1 Val av län 
För att studera regioner i Sverige har analysenheten län valts ut, detta för att länen omfattar en 

tillräckligt omfattande geografisk yta för att kunna kallas för en region ur geografisk synvinkel. 

Det är också enkelt att förstå att vissa län kan ha haft någon form av ekonomisk särprägel under 

perioden. För att välja ut relevanta län har Dan Bäcklunds Befolkningen och regionerna – ett 

fågelperspektiv på regional ekonomisk utveckling i Sverige från 1820 och framåt använts. Här 

klassade Bäcklund in länen i fyra olika kategorier, alltså fyra stycken större regioner där flera 

län ingick. Bäcklund använde den länsindelning som gällde år 1990.9 Dessa var storstadslän, 

industri län, norra periferin och södra periferin.10 Storstadslänen var Stockholm, Göteborg och 

Bohus samt Malmöhus. Industrilänen var Älvsborg, Jönköping, Östergötland, Södermanland, 

Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Kopparberg. I Norra periferin ingick de fyra 

                                                           
9 Bäcklund, 1999, s10. 
10 Bäcklund, 1999, s25.  
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nordliga länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Till den södra periferin 

hörde Gotland, Värmland, Skaraborg, Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Kristianstad. 

Dessa motiverades dels genom att behandlingen av länen i grupp förväntas säga något om deras 

regionala betydelse, dels genom att de har nått en ungefär likvärdig industrialiseringsnivå under 

perioden 1870-1960.11 Vad exakt denna industrialisering är går Bäcklund inte närmare in på i 

boken.  

För uppsatsens syfte har de tre storstadslänen valts bort, detta på grund av att aktiebolagens 

branscher kan variera kraftigt och i dessa län. Sedan har urvalet gått till så att ett län från 

resterande kategori valts. Av industrilänen har Östergötland valts, från norra periferin har 

Västernorrland valts, och från södra periferin Kronoberg. Dessa län får även representera 

geografisk spridning över hela landet. Östergötland kommer att vara en representant för 

mellersta Sverige, Kronoberg södra Sverige, och Västernorrland norra Sverige.   

Östergötland motiveras av järnvägsnoden Norrköping-Linköping. Även Göta Kanal går genom 

Östergötland, och dessa två faktorer kan påverka näringslivsstrukturen i länet till ett fokus på 

transport under den studerade perioden 1849-1881. Västernorrland motiveras med den 

dominerande sågverksindustrin, som kan sägas finansierade Sveriges industrialisering. 

Anledningen till att Västernorrland är ett periferi län och inte ett industri län under perioden är 

enligt Bäcklund att skogsbruket som klassas som jordbruk fortsätter att vara en viktig 

sysselsättning även under industrialiseringen.12 Detta beror på att skogsbruket gynnades av 

skogsindustrins utveckling. Industrialiseringen i detta län kom alltså att komplettera jordbruket 

snarare än att konkurrera ut det som dominerande sysselsättning.  Kronoberg motiveras genom 

att det är ett län som naturgeografiskt borde likna Västernorrland, förutom att Kronoberg saknar 

kust. I Kronoberg finns också delar av det så kallade glasriket som har en uppgång under 

perioden 1849-1881. Gissningsvis fanns här ett näringsliv som var kopplat till glashantering 

eller till skogsindustrin. 

2.2 Materialet  
Det empiriska material som har används i uppsatsen är Cederschiöld och Hagens 

sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 1849-1881. Som är 

en statistisk redovisning över antalet överlevande aktiebolag som fastställdes i Sverige fram till 

år 1881. Uppsatsens studerade tidsperiod har begränsats av materialets redovisade årtal. I 

                                                           
11 Bäcklund, 1999, s24. 
12 Bäcklund, 1999, s67. 
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materialet redovisas vilket år bolagen bildades, var styrelsen säte fanns, hur mycket kapital som 

intecknats, inbetalt aktiekapital, samt vilka branscher som aktiebolagen var verksamma i. Det 

är en genomgång av aktiebolag som bildades efter 1848 års aktiebolagslag trätt i kraft, och hade 

bildats i enlighet med denna. De bolag som hade en aktiebolagsstruktur tidigare, eller under 

perioden, men inte bildats enligt aktiebolagslagen finns alltså inte med i det studerade 

materialet. De bolag som finns med är alltså de som enligt dåvarande lagstiftning betäckandes 

som aktiebolag. Materialet bedöms som heltäckande för de olika länen, det är alltså inte så att 

det finns anledning att misstänka att författarna har missat viktiga bolag i några av de studerade 

länen. 

Bolagen i materialet är ordnade efter bransch och vilket år de grundades. För att fastslå vilket 

län bolagen tillhör har först styrelsens säte undersökts. Har styrelsens säte varit en ort i något 

av de studerade länen har företaget tagits med. Har bolagets styrelse funnits i tillexempel 

Stockholm eller Göteborg men verksamheten förväntas vara i något av de studerade länen har 

det också tagits med. Detta på grund av att det är själva verksamheten som förväntas vara det 

som förändrar arbetsmarknaden, och lägger grund för industrialiseringen. Materialet har 

tidigare använts av Montgomery för att undersöka betydelsen av 1848 års aktiebolagslag. 

Montgomery studerade vilka branscher som var mest kapitalintensiva.13 Även Andersson-Skog 

och Magnusson har tidigare använt sig av samma material, för att undersöka vilka branscher 

aktiebolagen fanns.14 Att materialet tidigare har använts och att den är författad på uppdrag av 

Chefen för Kongl. Civildepartementet, bedöms det som äkta och informationen tillförlitlig.   

2.3 Problematiska delar med perioden 
Den studerade perioden är begränsad till materialets omfattning och sträcker sig mellan åren 

1849-1881. Detta innebär att det går att tolka det ekonomiska uppsvinget under 1870-talet men 

inte det under 1890-talet. Den studerade perioden var en tid av strukturell institutionalisering 

och aktiebolagen som bolagsform hade ännu inte slagit igenom.15 Den studerade perioden ska 

därför förstås som ett sätt att se om de olika länen var eller blev industrialiserade, under perioden 

eller efter. Den industrialiseringsfaktor som undersöks under perioden är aktiebolagsetablering. 

Schön menar att det går att tala om investeringscykler som en del av 

industrialiseringsprocessen. Då betraktas aktiebolagen som en förutsättning för 

investeringscykelns kring 1870.  Den i uppsatsen studerade perioden är faller in under Schöns 

                                                           
13 Montgomery, 1947, s235.  
14 Andersson-Skog och Magnusson, 2014, s87.  
15 Broberg, 2006, s25.  
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kategori tidig industrialisering inom jordbruket, som varade perioden 1850-1890.16 

Industrialiseringen av jordbruket kommer inte att studeras i uppsatsen eftersom en begränsad 

mängd jordbruksaktiebolag bildades i länen under den studerade perioden.  

Den viktiga massaindustrin byggdes inte ut förrän under 1800-talets slutskede, betydelsen av 

den kommer därför inte att studeras i den här uppsatsen. Expansionen av sko- och 

klädesindustrin, möbelindustrin och verkstadsindustrin under 1890-talet kommer inte heller 

med i uppsatsen på grund av det använda materialets begränsning till år 1881. Uppsatsen 

kommer därför att lämna bort det omdiskuterade industriella genombrottet kring 1890-talet men 

få med perioden kring 1870-talet. Den industriella utvecklingen under 1890-talet kan ha haft 

betydelse för de studerade länen.17 Men det är framför allt industrialiseringen från 1800-talets 

mitt och den omkring 1870-talet som studeras i uppsatsen.  

3. Teori 

3.1 Tidigare forskning 
Gårdlund har studerat den svenska industrifinansieringen under 1830-1913, men nämner inte 

aktiebolagen roll som den viktigaste faktorn till att Sverige kunde industrialiseras. Gårdlund 

undersökte kapitalbildningen och finansieringsförhållanden i industrialiseringens 

genombrottsskede. Detta gjorde han genom att undersöka de största bolagen i sex olika 

branscher under 1800-talets senare del. Dessa bolag var nödvändigtvis inte aktiebolag till en 

början om de bildades före år 1848, och om de ombildades hade de under perioden in snävare 

ägandekrets än de som bildades som aktiebolag efter år 1848. Det som framgår av 

undersökningen är att fem av sex viktiga sågverksbolag fanns i Västernorrland. Två stycken 

ylleindustrier, en bomullsfabrik och en verkstad fanns i Östergötland. Inget av Gårdlunds 

studerade bolag fanns i Kronoberg.18 Det Gårdlund kom fram till var att den svenska 

industrialiseringen hade ett relativt stort kapitalbehov. Detta berodde på att Sverige var tvunget 

att under 1800-talet investera i modern infrastruktur som, vägar, kanalbyggen, järnvägar, och 

hamnar. Detta samtidigt som de viktigaste exportvarorna malm, och trävaror blev alltmer 

kapitalintensiv under perioden.19 Dessa exportbranscher var viktiga för att få in utländskt 

kapital i landet, för att tillgodose det kapitalbehov som fanns för att finansiera den svenska 

                                                           
16 Schön, 2012, s24. 
17 Gårdlund, 1947, s155. 
18 Torsten Gårdlund. Svensk industrifinansiering under genombrottsskede 1830-1913. Stockholm: Svenska 
Bankföreningen. 1947. s17.  
19 Gårdlund, 1947, s154.  
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industrin.20 Finansieringen av industrierna skedde till största delen av att vinster 

återinvesterades i verksamheten samt att ägandekretsen inom industrin utvidgades, dessa nya 

ägare bestod av grosshandlare och bättre betala offentliga tjänstemän.21  

Broberg undersökte i sin avhandling Konsten att skapa pengar aktiebolagens roll som en del av 

övergången från en bytesekonomi till en penningekonomi. Broberg menade att den finansiella 

sektorn institutionaliserades under 1800-talets andra hälft, och aktiebolagslagen var en viktig 

förutsättning för sektorns expansion.22 Den finansiella sektorn var en förutsättning för göra de 

ekonomiska förhållandena mer dynamiska. I bytesekonomin fanns en dåtid när varan 

producerats, och en nutid när varan bytte ägare. Med penningekonomin skapades en framtid, 

då den som tog emot pengar som betalmedel förväntade sig kunna använda dem i vid en annan 

transaktion.23 Dessa nya ekonomiska relationer, med införandet av en framtid, var en 

förutsättning för att industrialiseringen kunde ta fart under och luckra upp tidigare ekonomiska 

processer. En sådan var familjen som ekonomisk institution, innan aktiebolagen och 

penningekonomin var människornas val av livskamrat en avgörande strategi för försäkra sig 

om kontrollen över företagen även i framtiden. Med industrialiseringen och det moderna 

finansiella systemet blev behovet av kapital allt mer avgörande, och familjens som ekonomisk 

institution minskade. Även staten, som genom oktrojer utövade makt över företagen, fick en 

annorlunda roll genom den senare aktiebolagslagen från 1895 då staten endast skulle 

tillhandahålla ett rimligt regelverk. 

Aktiebolagen lade grund för en ökad rörlighet av företagens ägande, eftersom att bolagsform 

gjorde en åtskillnad mellan själva ägandet och företagandet. Denna åtskillnad 

institutionaliserades och utgjorde grunden i den finansiella sektorns expansion.24 Broberg 

menade att 1848 års bolagsslag inte ledde till några omfattande strukturella förändringar i sig, 

men att den möjliggjorde en institutionalisering av det ramverk som kom med 1895 års 

aktiebolagslag.25 Ungefär hälften av de aktiebolag som bildades under perioden vad helt nya 

bolag och hälften av ombildningar av redan existerande bolag.26 Jan Glete hävdade att själva 

ägandet spelade roll för den ekonomiska utvecklingen. Variationen av ägare kan ha spelat en 

                                                           
20 Gårdlund, 1947, s163.  
21 Gårdlund, 1947, s159.  
22 Broberg, 2006, s25.  
23 Broberg, 2006, s32.  
24 Broberg, 2006, s269. 
25 Broberg, 2006, s270. 
26 Broberg, 2006, s271.  
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avgörande roll för hur företagen hanterade ekonomiska kriser. Och vidare hur detta påverkade 

den ekonomiska utvecklingen.27  

Dan Bäcklund, studerade industrialismen ur ett regionalperspektiv, och gjorde en indelning av 

av landet i regioner enligt 1990års länsindelning. Bäcklund studerade alltså inte utvecklingen 

länsvis utan utifrån regioner där länen ingick. Den främsta faktorn som han undersökte var 

befolkningsökningen i de olika regionerna.28 Sett över ett 150 års perspektiv hade den regionala 

fördelningen mellan landsdelarna varit relativ stabil, trots en ökad urbanisering och en 

omvälvande industrialisering. Den landsdel som förlorat mest andel befolkning var Götaland, 

och de andra två, Svealand och Norrland, ökade något.29  Bäcklunds södra periferis förluster av 

befolkningsandelar berodde på att länen som ingick där inte industrialiserades, och 

emigrationen till USA var särskilt påtaglig här. Samtidigt fungerade länen inom den södra 

periferin som arbetskraftsreservoar under de perioder som övriga län industrialiserades, och 

behövde alltmer arbetskraft, vilket innebar att de industrialiserade länens befolkningsandelar 

ökade.30 De fyra län som ingick i den norra periferin ökade sin andel av industriproduktion 

under slutet av 1870-talet, på bekostnad av framförallt industrilänen.  

3.2 Den finansiella revolutionen  
För att den industriella revolutionen skulle ta fart krävdes det ett stabilt finansiellt system. 

Aktiebolagen var en betydande del av detta system. De kommersiella bankerna kom att spela 

en avgörande roll för utvecklingen på grund av att de kunde svara för den ökade mängden 

kapital i systemet. Broberg menade att kapitalet som pengar i form av skuldsedlar slog igenom 

under perioden, och med det fördes en framtid in i handeln. Detta för att det grundläggande 

kravet för att en köpman skulle ta emot en skuldsedel som betalmedel var tvungen att ha 

förtroende för att denna skulle kunna användas i framtiden.31  Ögren hävdade att den finansiella 

revolutionen i Sverige inträffade mellan åren 1850 till det tidiga 1870-talet. Alltså under 

perioden då aktiebolaget som bolagsform fortfarande var ny. Denna finansiella revolution var 

en förutsättning för att industrin senare skulle komma att bli den största delen av ekonomin.32 

Rosseau och Sylla menade att det att fem samtida faktorer var viktiga för att det finansiella 

                                                           
27 Jan Glete. Ägande och Industriell Omvandling: Ägargrupper, Skogsindustri, Verkstadsindustri 1850-1950. 
Handelshögskolan i Stockholm: Institutet för ekonomisk historisk forskning. 1987. s287.  
28 Bäcklund, 1999, s13.  
29 Bäcklund, 1999, s14.  
30 Bäcklund, 1999, s84. 
31 Broberg, 2006, s27.  
32 Anders Ögren. Financial Revolution and Economic modernization i Sweden.  No.650, SSE/EFI Working Paper 
Series in Economics and Finance. Stockholm School of Economics. 2008. s24-25.  
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systemet skulle utvecklas smidigt. Det första var att de offentliga finanserna sköttes, det andra 

var att valutan var stabil, det tredje att privata banker var involverade i det nationella eller 

internationella finansiella systemet, det fjärde att det fanns en auktoritet som kunde upprätthålla 

internationella finansiella relationer, och det femte var att det fanns ett snabbt ökande antal 

företag.33  

Att Sverige anslöt sig till guldmyntfoten år 1873, och 1848 års aktiebolagslag är två tydliga 

exempel på att ett finansiellt system håller på att upprättas. De nya enskilda bankernas växande 

betydelse för kapitalflödet var ytterligare ett tecken på denna finansiella omdaning.34 Broberg 

menade att de enskilda bankerna var en hybrid mellan ett enkelt bolag och ett aktiebolag i den 

meningen att ägarna inte hade någon begränsad ansvarighet men ändå var organiserade i 

aktiestruktur.35 Med detta menas att de banker som kom att bli huvudaktörer i den nya 

finansiella sektorn också hade en aktiebolagsliknande organisationsform. Länder som snabbt 

utvecklade ett stabilt finansiellt system enligt Rosseau och Syllas fem kategorier, fick ett snabbt 

inflöde av kapital som kunde öka den ekonomiska tillväxten i landet.36 För Sveriges del menade 

Montgomery att aktiebolagens som organisationsform ökade kapitalimporten till landet, som 

var viktig för att finansiera till exempel järnvägen.37  

Sandberg menade att den svenska ekonomiska tillväxten under 1800-talet andra hälft innebar 

att Sverige gick från ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. En hjälpande 

faktor i sammanhanget ska ha varit att Sverige trots svag BNP per capita utveckling innan 

industrialiseringens intåg hade en tradition av avancerad bankverksamhet.38 Denna 

bankverksamhet utvecklades genom två viktiga faktorer. Den första var att de svenska bankerna 

enkelt attraherade privata insättningar, och medförde att en stor mängd kapital hamnade i 

bankerna som då kunde möta den ökande efterfrågan på krediter. Den andra var att det fanns 

relativt få regleringar för kommersiella banker, vilket resulterade i att de åtnjöt omfattande 

handlingsfrihet. I andra länder tenderade regleringarna att styra finanskapitalet i en viss 

                                                           
33  Peter L. Rousseau och Richard Sylla. Financial systems, economic growth, and globalization. I Globalization in 
historical perspective, Alan M Taylor, Michel Bordo och Jeffery G. D. Williamsson. Chicago: University of Chicago 
Press. 2003. s375.  
34 Ögren, 2008, s17.  
35 Broberg. 2006, s46.  
36 Rosseau och Sylla, 2003, s378.  
37 Montgomery, 1947, s234.  
38 Lars G. Sandberg. Banking and Economic Growth in Sweden Before World War I. I The Journal of Economic 
History. Vol. 38(3) pp 650-680. 1978. s654.  
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riktning, vilket resulterade i att hela ekonomin styrdes åt ett visst håll.39 Detta hände alltså inte 

i Sverige utan bankerna kunde investera i den verksamhet de ansåg vara lämplig.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att den finansiella revolutionen i Sverige innebar att 

aktiebolagen kunde attrahera utländskt kapital till det svenska finansiella systemet. Samt att de 

svenska enskilda bankerna redan var framgångsrika med att nå ut till bankkunder. Därmed 

kunde de vara en kraftfull finansiär av nya aktiebolag.  

3.3 Aktiebolaget som bolagsform under efter 1848 
Eftersom att den uppsatsen undersöker aktiebolagsetableringen under 1800-talets andra hälft, 

och vilken roll bolagen kan ha spelat för industrialiseringen. Är det relevant att förklara vilken 

roll aktiebolagen hade i det ekonomiska livet under perioden. Broberg menade att aktiebolagen 

slog igenom på grund av behovet enorma mängder kapital som krävdes för att driva storskaliga 

industrier.40 Alltså att behovet av att en nya bolagsform gjorde att aktiebolaget som bolagsform 

spreds. Andersson-Skog och Magnusson menade att det var aktiebolaget som institution som 

möjliggjorde utvecklingen mot storskaliga industrier.41 Att bolagsformen gjorde att storskaliga 

industrier kunde utvecklas. Arlebäck menade att den juridiska lagstiftningen och 1848 års 

aktiebolagslag föregick det svenska industrisamhällets genombrott. Förväntningen av 

aktiebolagen vid lagens införande var att de skulle stärka den ekonomiska tillväxten.42 

Enligt Oskar Broberg kännetecknas aktiebolagen i teorin av sex olika kriterier. För det första 

räknas aktiebolagen som en juridisk person, andra kännetecknet är att de startas med en 

bestämd mängd kapital. Det tredje är att kapitalets varaktighet är inte är tidsbestämt. Fjärde är 

att kapital fördelas genom aktier, och att dessa aktier är bolagets ägandeform. Alltså de som 

äger aktier i ett bolag är också de som äger företaget. Femte kännetecknet är att ägarna har ett 

begränsat ansvar för bolaget. Ägarna har alltså inte fullständigt ansvar för hur företaget sköts, 

utan detta sker ofta genom bolagsstyrelser. Det sjätte kännetecknet för ett aktiebolag är att 

aktieägarna har rätt till sitt eget kapital, och kan sälja eller köpa aktier i ett företag när de vill. 

De måste alltså inte investera på en bestämd tid.43  

                                                           
39 Sandberg, 1978, s679.  
40 Broberg, 2006, s33.  
41 Lena Andersson-Skog. Och Lars Magnusson. Del 1: 1864-1914 Samhällsdynamik och Industrialisering. I Det 
svenska näringslivets historia 1864-2014. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson (red.), 14-197. Bromma: 
Centrum för Näringslivshistoria, 2014. s86.  
42 Sven-Olof Arlebäck. Från ägarmakt under ansvar till företagsledarmakt u p a: en studie över 
maktförsk[j]utningen hos tre svenska verkstadsaktiebolag. Diss., Lunds Universitet, 1995. s379.  
43 Broberg, 2006, s33.  
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Av dessa sex kategorier betonade Schön den begränsade ansvarigheten som det viktiga i 1848 

års aktiebolagslag. Detta på grund för att aktieägarna inte blev personligt ansvariga för 

eventuella skulder som kunde uppkomma i och med bolagets verksamhet. Aktiebolagen kom 

att bryta upp familjen som ägandeform och öppnade upp för en bredare krets av ägare som 

kunde investera mer kapital. Detta skapade förutsättningar för mer kostsamma investeringar i 

privat regi, och därmed för mer storskaliga industrier. Redan existerande bolag kom övertid att 

ombildas till aktiebolag, av just dessa skäl.44 

Arlebäck menade att det viktigaste med 1848 års aktiebolagslag. Var att aktieägarnas 

ansvarighet över det egna kapitalet i bolagets förbindelser, och att bolaget gavs rätt ålägga 

kreditorerna att framställa sina krav enligt konkursreglerna. Lagen omfattade endast de bolag 

som fick en oktroj av kungliga majestät. Då detta framgick i lagen, däremot fanns det inga 

hinder att bedriva verksamhet i bolagsform utan oktroj.45 Det viktigaste i aktiebolagslagen var 

alltså den begränsade ansvarigheten, alltså att man juridiskt sett gjorde skillnad på ägare och 

företagsledning.46 Glete menade att detta var något som inte gällde i praktiken då ägare och 

företagsledning inte sällan var samma personer.47  

Andersson-Skog och Magnusson menade att aktiebolaget som bolagsform existerade redan 

under 1700-talet om än i begränsad utsträckning, och att det övergripande syftet med 

aktiebolagslagen var att juridiskt fastställa den ekonomiska ansvarigheten.48 I Sverige valdes 

en modell med Storbritannien som förebild.49 Detta berodde enligt Arlebäck på att man i 

Sverige inte riktigt hade klart för sig vad ett aktiebolag innebar.50 Efter att aktiebolagen bildats 

sökte de sig till fler aktörer för att finansiera ökad produktion.51 Dessa bolag var en viktig del 

av moderniteten under 1800-talet som innebar att landet gick från agrarproduktion till att bli ett 

sekulärt industrisamhälle. Möjligheten att driva aktiebolag, var att skråväsendet avskaffades 

som innebar att vem som helst fick bedriva handel, var av den liberala revolutionen under mitten 

av 1800-talet. Den nya aktiebolagsformen innebar ett flexibilitet ägande som kunde skifta 

övertid. Detta möjliggjorde finansiering av nya innovationer.52  

                                                           
44 Schön, 2012, s154.  
45 Arlebäck, 1995, s35.  
46 Arlebäck, 1995, s53. 
47 Glete, 1987, s104.  
48 Andersson-Skog och Magnusson, 2014, s86.  
49 Andersson-Skog och Magnusson, 2014, s87. 
50 Arlebäck, 1995, s86. 
51 Broberg, 2006, s36. 
52 Broberg, 2006, s38. 
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Med denna genomgång av aktiebolagen under 1800-talets andra hälft förstås att de viktigaste 

med aktiebolagen var den begränsade ansvarigheten i bolagen. Den politiska viljan att 

moderniseras är inte att förkasta eftersom att den juridiska processen föregick aktiebolagens 

genombrott. Likväl var de en del av den tidigare nämnda finansiella revolutionen då det blev 

allt viktigare med ökad kapitalmängd i företagen för att fortsätta driva verksamheten. Det 

finansiella systemet och den moderna industrialiseringen gick hand i hand, och ingen kunde 

fungera utan att den andra fanns där.  

3.4 Betydelse av regional industrialisering 
Sidney Pollard menade att det var problematiskt att studera industrialiseringen som ett nationellt 

fenomen. Industrialiseringen borde enligt Pollard förstås som en process där olika regioner 

industrialiserades medan andra fortsatte att vara beroende av perifera jordbruk.53 Enligt Pollard 

är det omöjligt att förstå den europeiska industrialiseringen utifrån nationsstaten efter som den 

skedde under koloniala förhållanden till resten av världen.54 Den tidiga industrialiseringen var 

beroende på råvarutillgång och därför kom regioner som var rika på naturresurser att 

industrialiseras först.55 Eftersom den studerade perioden var en tid då industrialiseringen tog 

fart i Sverige, kan det tänkas att olika regioner i landet industrialiserades före andra, medan 

vissa förblev beroende av äldre produktionssätt. Enligt Montgomery var ett kännetecken för 

industrialismens tidiga genombrott i Sverige, att landet blev mer beroende av utrikeshandel.56 

De regioner som industrialiserades först borde alltså var de som kunde producera varor som var 

relevanta för export. Montgomery menade vidare att Sverige hade under 1800-talets senare del 

en högkonjunktur som innebar överflöd av kapital och låga räntor. Detta på grund av den 

ökande avkastningen på trä- och järnvaruhantering.57 Den Svenska hanteringen av trä-och 

järnvaror var viktig för omkringliggande länder särskilt Storbritannien och senare även 

Tyskland. Sveriges beroende av handel med dessa två länder kunde liknas med koloniala 

förhållande där Sverige var en levererade råvaror till centralmakterna Storbritannien och 

Tyskland.58 

                                                           
53 Sidney Pollard. Industrialization and the European Economy. I Economic History Review, vol. 26(4), pp. 636-
648. 1973. s636. 
54 Pollard, 1973, s637.  
55 Sidney Pollard. Peaceful conquest: the industrialization of Europe, 1760-1970. Oxford: Oxford U.P. 1981. s4.  
56 Montgomery, 1947, s 275.  
57 Montgomery, 1947, s276. 
58 Pollard, 1981, s233. 
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4. Utvecklingen av antalet aktiebolag och deras aktiekapital 

perioden 1848-1881 
Perioden 1848-1881 var aktiebolagsformen ny och befann sig under en 

institutionaliseringsprocess.59 I denna process var 1848 års aktiebolagslag ett viktigt första steg 

för att aktiebolagen skulle spridas. Spridningen av denna nya bolagsform kom att skilja sig i 

olika delar av landet. Exempelvis fanns få registrerade aktiebolag i Kronoberg som tillhörde 

södra periferin enligt Bäcklunds klassificering. Möjligen fanns få incitament för investerare att 

satsa sitt kapital i länet under den studerade perioden. Medan det i Västernorrlands, som 

tillhörde norra periferin enligt Bäcklunds klassificering, skedde en snabb utveckling av antalet 

i länet efter år 1870, detta visar då på att intresset från investerare att satsa sitt kapital ökar i 

länet.  

Ett grundläggande mått på aktiebolagsetableringen är antalet bildade aktiebolag under perioden 

som fortfarande var verksamma år 1881. Av Figur 1 framgår antalet överlevande aktiebolag 

som bildades i varje län perioden 1849-1881. Flest överlevande aktiebolag bildades i 

Västernorrland under perioden, och de var totalt 115 stycken år 1881.  

Figur 1. Antal Aktiebolag efter län perioden 1849-1881 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

I Östergötland fanns det 84 stycken aktiebolag år 1881. Det första aktiebolaget i länet bildades 

år 1852. Utvecklingen av antalet aktiebolag i Östergötland under periodens första tio år var 

                                                           
59 Broberg, 2006, s83. 
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dock inte särskilt stor. År 1862 fanns endast sju aktiebolag i länet. Nästkommande fem år 

skedde en liten ökning och år 1867 hade ytterligare 12 bolag tillkommit. Sammanlagt fanns det 

alltså 19 aktiebolag i länet år 1867. Det bildades alltså fler aktiebolag mellan 1862 och 1867 än 

vad det gjorde under den första tioårs perioden. Den egentliga ökningen skedde efter år 1870, 

och under perioden fram till 1875 bildades 42 aktiebolag. Viktigt att notera är att spridningen 

av aktiebolagen skedde med en avsevärd fördröjning i förhållande till lagstiftningen. Det visar 

i sin tur på att det fanns andra faktorer än de rent lagstiftningsmässiga förändringarna som höll 

tillbaka aktiebolaget som associationsform.  

Lennart Schön har hävdat att flera viktiga delar av industrialiseringen, bland annat aktiebolagen, 

hade kommit på plats i slutet av 1860-talet. Detta sammanföll med den internationella 

högkonjunkturen under 1870-talet, vilket medförde att den svenska industrialiseringen kunde 

ta fart.60 Det kan vara denna utveckling som framgår av figur 1, aktiebolagsetableringen tar 

kraftigt fart i Östergötland och Västernorrland efter 1870. Särskilt påtaglig var utvecklingen i 

Västernorrland som år 1870 hade 20 aktiebolag, hade år 1875 fanns 70 aktiebolag. Schön 

menade att denna investerings boom berodde på ökad efterfrågan på framförallt trävaror, som i 

Sverige ledde till ökad lönsamhet för såverksägare med verksamhet i Norrland.61 Att 

utvecklingen av antalet aktiebolag var särskilt påtaglig i Västernorrland framgår av att länet går 

om Östergötland efter år 1870. Västernorrland industrialiserades senare än Östergötland, men 

när industrialiseringen väl skedde så verkar det som att utvecklingen skedde i snabbare takt i 

Västernorrland än i Östergötland. Det kan ha varit så att industrin som fanns i Östergötland är 

inriktad på hemmamarknaden, vilken enligt Schön hade en snabbare utveckling än exporten 

fram till 1860. Exportindustrins andel av produktionen ökade under 1870-talet och blev allt mer 

framträdande.62 Att hemmamarknaden blev mer beroende av exportmarknaden efter 1870-talet, 

och inte tvärt om, skulle förklara utvecklingen av antalet aktiebolag i de länen.  

Endast 12 stycken aktiebolag bildades i Kronoberg under hela perioden, vilket tolkas som ett 

tecken på att länets industrialisering var svag. Det skedde inte heller någon kraftig ökning av 

antalet bolag, liknande Östergötland och framförallt Västernorrland. I Figur 1 framgår att 

Kronoberg inte alls påverkas av högkonjunkturen under 1870-talets första del. Detta berodde 

enligt Schön på att Småland under 1800-talets första del inte hade marknadsekonomi utan en 

bytesekonomi som var beroende av att byta trävaru- och bergverks produkter mot livsmedel för 

                                                           
60 Schön, 2012, s187. 
61 Schön, 2012, s188.  
62 Schön, 2012, s168. 
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att upprätthålla konsumtionsbehovet.63 De var alltså inte en del av den nya finansiella 

marknaden som växte fram under perioden. Att inte fler aktiebolag fanns i länet berodde alltså 

på att det inte var lönsamt att investera i länet. Eftersom att marknadsekonomin inte slagit 

igenom i Småland under 1800-talets första del är en faktor till att Kronoberg släpar efter de två 

andra studerade länen under 1800-talets senare hälft. 

Ett annat grundläggande mått som kan användas för att förstå aktiebolagens spridning är 

aktiekapital per invånare. Detta används för att harmonisera länen så att de kan mätas mot 

varandra, och är en samma sak som att mäta BNP per capita. Västernorrland och Kronoberg 

var år 1880 befolkningsmässigt lika stora och hade ungefär 170 000 invånare vardera. 

Östergötland hade ungefär 270 000 invånare år 1880, och hade därmed 100 000 fler invånare 

än de två andra länen. Det är därför viktigt att normalisera aktiekapitalet med 

befolkningsstorleken för att få en tydligare bild av aktiebolagens relativa betydelse.  

Av figur 2 framgår att aktiekapitalet per invånare i Västernorrland ökade från 40 kronor år 1870 

till 160 kronor år 1875. Utvecklingen gick i Östergötland från 60 kronor år 1870 till 80 kronor 

år 1875, alltså en ökning av aktiekapitalet. Men inte så pass explosiv som i Västernorrland som 

år 1875 hade dubbelt så mycket aktiekapital per invånare. I Figur 2 gick Västernorrland om 

Östergötland efter år 1870 i termer av aktiekapital per invånare.  

Bilden av att Kronoberg inte industrialiserades under perioden står vidare fast, eftersom att 

länets aktiekapital per invånare bara låg på ungefär 20 kronor per invånare, samma som 

Västernorrland år 1865 och Östergötland år 1860. Kronoberg var alltså år 1881 på samma nivå 

som de två andra länen var på 1860-talet. År 1880 var aktiekapitalet per invånare nio gånger 

högre i Västernorrland än i Kronoberg. Under den period då aktiebolagen blir en allt viktigare 

bolagsform i de andra två länen är aktiebolagen en blygsam del av näringslivsstrukturen i 

Kronoberg. Ökningen av kapital per invånare som ses i Västernorrland mellan 1870-1875, beror 

på att den ökade lönsamheten att bedriva sågverksnäring. Figur 2 är fullt förenlig med att 

trävaruindustrin vid denna tid blev en viktig del av exporten. Detta kan vidare undersökas 

genom att studera aktiebolagens fördelning på branscher där det förväntade resultatet är, en 

stark dominans av skogsbruk- och trävaruindustriaktiebolag i Västernorrlands 

näringslivsstruktur. Med figur 1 i åtanke är Västernorrland det län med flest aktiebolag, och 

                                                           
63 Schön, 2012, s 51.  
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med mest aktiekapital per invånare av de studerade länen.  Med dessa siffor kan det sägas att 

industrialismen slår igenom i Västernorrland under perioden 1870-1880.  

Figur 2.  Aktiekapital per invånare i de studerade länen. 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. Och SCB folkmängden länsvis 1749-2015.  

Vidare framgår det av figur 2 att Östergötland hade en mer blygsam utveckling av aktiebolags 

kapital per invånare. Länet hade också fler invånare än de två andra länen. Kring år 1870 när 

Västernorrland och Östergötland låg på samma nivå fanns det mer kapital i Östergötland. Detta 

redovisas närmare i Figur 4 och Figur 6. Av Figur 1 framgick att Östergötland och 

Västernorrland år 1870 hade lika många aktiebolag. Figur 2 visar att länen vid samma tid skiljde 

sig åt sett till andel aktiekapital per invånare. Det som skiljer länen åt är den totala mängden 

aktiekapital. Vilket vittnar om att Östergötland hade mer kapitalkrävande industrier än 

Västernorrland vid denna tid.  

Broberg menade att aktiebolagen mellan åren 1850-1890 kom att etableras inom 

bruksverksamhet, trävaruindustri, järnväg och rederiverksamhet.64 Östergötland skiljde ut sig 

då exempelvis Norrköpings Bomullswäfveri AB och Drags AB är verksamma inom 

textilindustrin och bildas 1852 samt 1853 i Norrköping. Visst skulle det gå att kalla det för 

bruksverksamhet, men textilindustrierna borde vara mer avancerade. I Figur 2 är textilindustrier 

som gör att Östergötland har 20 kronor, relativt högt, som aktiekapital per invånare redan år 

1860. Vidare skedde en omfattande ökning av antalet sågverksbolag i Västernorrland under 

                                                           
64 Broberg, 2006, s270.  
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1870-talet vilket förklarar ökningen av kapital i länet i Figur 2. Detta län stämmer då överens 

med Brobergs analys att trävaruindustrin kom att vara de tidigare aktiebolagen.  

Glete menade att den industriella expansionen i Västernorrland ledde till en dualekonomi och 

länet hade föga ekonomiska förbindelser med Östergötland. Den förbindelse som fanns var att 

den ökande lönsamheten inom sågverksindustrin var viktig för att driva upp den inhemska 

efterfrågan på konsumtionsvaror.65 När Västernorrland gick om Östergötland efter 1870-talet 

drevs Östergötlands ekonomiska utveckling indirekt av att den ökande efterfrågan på 

konsumtionsvaror i exempelvis Västernorrland som vid denna tid var präglat av exportindustri. 

Perioden runt år 1850 och framåt var den viktigaste expansionsfasen i Västernorrland, med nya 

produktionssätt inom sågverksindustrin, utbyggnad av flottleder, etablering på nya marknader 

och ökad avkastning för kapitalägarna.66 Detta ledde till att, som vi kan se i figur 1 och 2, 

utvecklingen tog fart efter 1870-talet i Västernorrland. Det var detta som låg bakom 

utvecklingen i länet. När det sedan var gjort kom man in i en strukturkris som ägarna hade svårt 

att hantera, men detta ligger utanför den studerade tidsperioden. För Östergötlands del, sett till 

antal aktiebolag som bildades, var utvecklingen likartad den Västernorrland efter 1870 men 

utvecklingen stannar av efter 1874. Detta tyder på att den inhemska marknaden i så fall skulle 

ha stagnerat under perioden. Utvecklingen fortsätter i Östergötland men var inte lika påtaglig 

som den i Västernorrland. Detta kan med Gletes perspektiv vara på grund av att konsumenterna 

i Västernorrland inte efterfrågade lite mycket produkter av Östergötland efter mitten av 1870-

talet.  

4.1 Västernorrland 
Föregående del handlade om antalet bolag i och aktiekapital per invånare i de tre studerade 

länen. I den här delen kommer en genomgång av aktiekapital i de studerade länen, redovisat 

specifikt för de olika länen. Av Figur 3 framgår att aktiekapitalet per bolag i Västernorrland 

perioden från det första aktiebolagetsbildande år 1857 till 1881. Det första aktiebolaget som 

bildades i Västernorrland var ett bryggeri i Sollefteå år 1857. Ökningen år 1861 beror på ett 

aktiebolag vid namn Skönviks Aktiebolag. Bolagets verksamhet var inom skogs- och 

trävaruindustrin, som var en av de mer kapitalkrävande verksamheterna. Därför ökade mängden 

kapital som investerades detta år. Ökningen beror också på att Skönviks Aktiebolag var ett av 

de tidigare bolagen som etablerades i Västernorrland och syns därför tydligt i diagrammet. Efter 

år 1864 minskade kapitalet per bolag, och det beror på bildandet av andra verksamheter som 

                                                           
65 Glete, 1987, s169.  
66 Glete, 1987, s170. 
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var mindre kapitalkrävande. I början av perioden år 1857 är aktiekapitalet 50 000kr, år 1881 

var aktiekapitalet per bolag ungefär 230 000kr.  

Figur 3. Aktiekapital per bolag i Västernorrland perioden 1857-1881.  

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Efter år 1870 ökade antalet aktiebolag från 20 stycken till 104 stycken år 1880. Under den här 

tioårs perioden bildades 84 stycken aktiebolag. Mellan år 1870 och 1875 skedde en ökning av 

aktiekapitalet per bolag, från ungefär 250 000 per bolag år 1870 till 320 000 år 1875. I figur 4 

som visar det ackumulerade aktiekapitalet mellan 1849-1881. Skedde en utveckling från totalt 

aktiekapital på 5 000 000kr år 1870 till 23 000 000kr år 1875. 1870-talet var en period av ökade 

investeringar och ekonomisk utveckling i Västernorrland. Detta beror till stor del på den 

växande trävaru-industrin. Schön menade att detta berodde på exportmöjligheterna, och att 

ångmaskinen gjorde entré i skogsindustrin med Tundals sågverk år 1849, som ombildades till 

ett aktiebolag år 1870 med ett intecknat aktiekapital på 798 000kr. Det var också så att skogen 

vid den här tiden var en närmast outnyttjad resurs, och på grund av att älvarna fanns som 

naturliga transportleder kunde skogsnäringen växa som den gjorde.67 Med uppköp av 

skogsarealer med Skönviks Aktiebolag som betydande aktör, blev skogen en kapitalvara som 

under den studerade perioden växte i värde.68 

                                                           
67 Schön, 2012, s172. 
68 Gunnar Arpi. Bolagens skogsförvärv i Sundsvallsdistriktet 1850-1950. I Kring industrialismens genombrott i 
Sverige, Lennart Jörberg och Ragnhild Lundström (red.), 64-86. Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1966. 
s81.  
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Av Figur 4 framgår att mängden kapital ökade i länet från 50 000kr år 1857 när det första 

bolaget bildades. Till närmare 33 000 000kr år 1881 i slutet av perioden. En liten ökning skedde 

år 1861 och det var Skönviks aktiebolag som ensamt stod för den ökningen.  Den viktiga 

ökningen i Västernorrland skedde efter år 1870. Från år 1870 till år 1872 fördubblades andelen 

kapital i länet från fem miljoner kronor till tio miljoner kronor. Nästa två årsperiod, åren 1872-

1874, fördubblades kapitalet ytterligare en gång från tio miljoner kronor till 20 miljoner kronor. 

Det var en tid av kraftigt ökande investeringar. Jörberg menade att perioden mellan 1860 och 

1880 var den tid då sågverksindustrin expanderade som mest.69 Sågverksindustrin expansion 

förklarar ökningen av aktiekapital i länet efter år 1870. I figur 4 avtar ökningen efter år 1878 

och det bekräftar Jörbergs resonemang av sågverksindustrin viktigaste period.  

Figur 4. Ackumulerat kapital över tid i Västernorrland perioden 1849-1881.  

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Den ökning som framgår av Figur 4 är den tidigare nämnda högkonjunkturen som varade under 

1870-talets första del. Kapitalmängden går från 5 000 000kr år 1870 till 20 000 000kr år 1875 

och var då fyra gånger större än fem år tidigare. Av denna ökning förstås den ökade lönsamheten 

för sågverksbolagen under perioden.  

                                                           
69 Jörberg, 1966, s21.  
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4.2 Östergötland 
Östergötland med Norrköping som främsta industriort var redan under 1800-talets första del ett 

av Sveriges industricentrum.70 Bomullsindustrin hade en årlig tillväxt på 19 procent, mellan 

åren 1830-1850. Bomullsindustrin som under denna period kom att etableras i yllestaden 

Norrköping, som år 1850 stod för 85 procent av landets ylleproduktion.71 Det fanns alltså en 

betydande textilindustri i länet i mitten av 1800-talet. Aktiekapitalet i länet blev därför inriktat 

på mer avancerad industriproduktion.  

Av Figur 5 framgår att aktiebolagen i Östergötland hade under perioden minskande andel 

kapital per bolag. Aktiekapitalet per bolag tenderade att går ned över tid i länet. Värdet började 

år 1852 på 1 200 000kr och var över en miljon fram till 1858. Detta beror på de textilindustrier 

som bildade aktiebolag under perioden. De var kapitalintensiva och de 4 första aktiebolagen 

som bildades var textilindustrier, varav 2 stycken var bland de 25 första i hela landet.72 Mellan 

1852 och 1866 minskade kapitalet per aktiebolag. Detta var en period då det fortfarande inte 

fanns mer än 20 stycken aktiebolag i länet. Uppgången som skedde 1867-1868 är Motala 

mekaniska verkstad, som gick in med ett aktiekapital på 4 000 000kr. 

Figur 2. Kapital per aktiebolag i Östergötland perioden 1849-1881. 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

                                                           
70 Schön, 2012, s 51.  
71 Schön, 2012, s 101.  
72 Arlebäck, 1995, s87.  
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Vidare framgår det av figur 5 att aktiekapitalet per bolag har en fallande tendens övertid. Detta 

visar på att de tidiga aktiebolagen var mer kapitalkrävande, och att det bildades flera mindre 

bolaget mot den studerade tidsperiodens slut. Aktiebolagen fanns inte enbart inom den 

storskaliga industriproduktionen utan blev en bolagsform för andra verksamheter. 

Bolagsformen var alltså ett effektivt sätt att organisera sitt företag, även om man som 

näringsidkare hade en begränsad produktion.  

I figur 6 ses också Motala Mekaniska verkstad år 1867, det var detta bolag ensamt som stod för 

en betydande del av uppgången av aktiekapital innan år 1870. Ökningen som skedde i början 

av perioden var textilindustrierna. Efter år 1870 skedde en stadig uppgång av aktiekapitalet i 

länet, men inte så omfattande som i Västernorrland. Ökningen av aktiekapital i Östergötland 

berodde på den inhemska efterfrågan på kommersiella produkter, framförallt ifrån de allt rikare 

bönderna.73 Om Östergötlands tillväxt drevs fram av en inhemsk efterfrågan, kan i figur 4 över 

Västernorrlands ackumulerade aktiekapital förstå att den internationella efterfrågan under 

perioden var något starkare. De varor som framförallt efterfrågades internationellt producerades 

inte i Östergötland.  

Figur 3.  Ackumulerat kapital i Östergötland perioden 1849-1881. 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Tillväxten i Östergötland var inte betydelselös för det, som framgår av figur 6 ökade 

aktiekapitalet i länet under perioden från 1 200 000kr år 1852 till ca 23 000 000kr år 1880. De 

                                                           
73 Schön, 2012, s89.  
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flesta aktiebolagen bildades i Norrköping vilket påvisar att de var ett viktigt industricentrum. 

Schön menade att den industri som var inriktad på hemmamarknaden växte snabbare än 

exportindustrin fram till 1860-talets andra hälft.74 Östergötland låg före Västernorrland sett till 

antalet bildade aktiebolag och aktiekapital per invånare fram till år 1870, något som framgick 

av Figur 1 och Figur 2. Av detta kan vi förstå att Östergötland har en industriell verksamhet 

som inriktar sig till hemmamarknaden.  

4.3 Kronoberg 
Under den studerade perioden bildades endast tolv stycken aktiebolag i Kronobergs län. Det är 

därför svårt att dra några generella slutsatser om aktiebolagen i länet under perioden. Jörberg 

menade att Kronoberg var ett av de länen som var minst industrialiserat och därmed också minst 

befolkningsökning under senare delen av 1800-talet.75 Olle Krantz hävdade att länet år 1900 

var det minst utvecklade i hela landet sett till industriellverksamhet, och att med detta hamnade 

långt efter i utvecklingen.76 Detta är också något som också framgår av figur 1 över antalet 

aktiebolag som bildades i Kronoberg jämfört med de två andra studerade länen. Eftersom det 

endast bildades 12 aktiebolag under perioden framgår av Figur 7 inte mycket om hur den 

ekonomiska utvecklingen såg ut i länet under den studerade perioden. Det är snarare så att 

frånvaron av aktiebolag säger mer om hur utvecklingen i länet såg ut under perioden. Det 

beskriver att länet, som Jörberg och Krantz hävdade, hamnade efter i den industriella 

utvecklingen. Särskilt tydligt blir detta i jämförelse med de två andra studerade länen. Vad som 

framgår av Figur 7 är att aktiekapitalet per bolag i slutet av den studerade perioden låg på runt 

250 000 kr alltså inte alls lång ifrån nivåerna i Östergötland och Västernorrland. Aktiebolagen 

var ungefär lika stora, men det fanns fler bolag i de andra två länen. Vetskapen om att antalet 

bolag i Kronoberg var låg tyder på att det fanns en svagare finansiell aktivitet i länet. 

Aktiebolaget som bildades 1863 hade ett aktiekapital på närmare 300 000kr. Detta bolag var 

Vexiö-Alfestads Jernvägsaktiebolag, vilket var det enda bolaget som fanns i länet fram till 1868 

så kurvan hastigt faller till en nivå mellan 150 000 och 100 000kr fram till 1873 då kurvan går 

upp. Den här uppgången beror på två bolag det ena, Vislanda-Bolmens Jernvägs Aktiebolag år 

1874 och var ytterligare ett järnvägsaktiebolag. Och det andra, Kosta Aktiebolag år 1875, ett 

glasbruksaktiebolag. Vad detta säger om utvecklingen generellt är att det är en bekräftelse på 

att de tidiga aktiebolagen etablerades inom järnvägsbranschen.  

                                                           
74 Schön, 2012, s168.  
75 Jörberg, 1984, s21-22.  
76 Olle Krantz. Den småländska glasregionens uppgång och fall. Hedemora: Gidlunds förlag. 2015. s53.  
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Figur 4. Kapital per aktiebolag i Kronoberg perioden 1849-1881. 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över 

aktiebolagsetableringar 1849-1881. 

För även om Kronoberg inte svämmades över av industriell verksamhet var två viktiga bolag 

järnvägsaktiebolag. Det tredje bolaget Kosta Aktiebolag var ett glasbruk som funnits sedan 

1742 och som ombildades till ett aktiebolag år 1875 och det är det som syns i figur 7. 

Anledningen till ombildandet var att avkastningen ökade under 1850-talet. 1800-talets andra 

hälft var en period av ökad expansion av glasbruk.77 Nästa glasbruksaktiebolag som bildades 

var Bostorps Glasbruks Aktiebolag år 1879 som hade betydligt mindre aktiekapital 33 500kr 

mot Kostas 1 600 000kr. Detta visar att glasbruksaktiebolagen under perioden inte var 

tillräckligt lönsamma för att startas som aktiebolag under perioden.  

Av figur 8 framgår att det ackumulerade aktiekapitalet under perioden 1849-1881. Totalt 

baseras siffrorna på tolv aktiebolag och den till synes dramatiska ökningen 1874-75 beror på de 

tidigare nämnda Vislanda-Bolmens Jernvägs Aktiebolag och Kosta Aktiebolag. Dessa två bolag 

stod för merparten av aktiekapitalet under perioden, om det inte varit för dessa bolag hade det 

sammanlagda aktiekapitalet legat runt 500 000kr. I slutet av perioden var aktiekapitalet runt 

3 000 000 kr vilket var en knapp tiondel av aktiekapitalet i Västernorrland vid samma tid.  

 
 
 
 
 

                                                           
77 Krantz, 2015, s46.  
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Figur 5. Ackumulerat aktiekapital i Kronoberg perioden 1849-1881. 

 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Den här utvecklingen tyder på att det ekonomiska livet inte präglades av penningekonomi, och 

att de finansiella mekanismerna var föga utvecklade. Kronobergs län förlorade på den 

ekonomiska utvecklingen, och efter år 1870 började länet få en minskande befolkning.78 

Industrialismen under 1800-talets senare del innebar för landet i stort en utveckling från de 

ekonomiska strukturer som fanns under det tidiga 1800-talet, och landet genomgick en 

moderniseringsprocess.79 Denna utveckling var Kronoberg inte en del av, den industriella 

utvecklingen uteblev och under hela den studerade perioden var aktiebolagsutvecklingen svag 

i länet.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Krantz, 2015, s55. 
79 Andersson-Skog och Magnusson, 2014, s125.  
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5. Branscher i de studerade länen perioden 1848-1881  
Av Tabell 1 framgår i vilka branscher aktiebolagen bilades under perioden 1848-1881. Bolagen 

är ordnade efter hur många de var i varje län. Detta görs för att förstå i vilka verksamheter som 

aktiebolagen etablerades i under perioden. Totalt i tabell 1 finns 22 stycken olika branscher. I 

Östergötland fanns det aktiebolag i 20 stycken av dem, vilket tyder på en diversifiering i den 

ekonomiska aktiviteten. I Västernorrland fanns aktiebolag i 15 branscher, varav då specifikt tre 

branscher skiljer ut sig. Västernorrland var ett mer specificerat län under perioden än 

Östergötland då just tre branscher kan ses vara av större betydelse i det förra länet, medan i det 

senare är bolagen mer jämt fördelade. I Kronoberg fanns aktiebolag i 7 branscher, alltså en 

tredjedel av de branscher som finns representerade totalt.  

Tabell 1. Antalet aktiebolag som bildats i olika branscher i varje län år 1881. 

Bransch  Östergötland  Kronoberg Västernorrland  

Bergs och Jordbruksaktiebolag 4 0 5 

Bryggeri-Aktiebolag  5 0 4 

Byggnads-Aktiebolag 6 0 2 

Gasverks-Aktiebolag 1 0 0 

Glasbruks-Aktiebolag  1 2 2 

Industri- och Fabriks-Aktiebolag för varjehanda 
ändamål 5 1 0 

Jernvägs aktiebolag  2 2 1 

Kanal- och andra Trafik-aktiebolag  1 2 1 

kredit aktiebolag 3 0 2 

Kvarn-Aktiebolag 4 0 2 

Magasins-Handels- och Hushållsförenings-Aktiebolag  3 0 22 

Mekaniska Verkstads- och Varvs-Aktiebolag  3 1 5 

Pappersbruks-Aktiebolag 3 0 0 

Rederi-Aktiebolag  10 3 26 

Sockerbruks-Aktiebolag  1 0 0 

Spinneri-, Väveri-, Färgeri-Aktiebolag  16 0 0 

Sågverks- och trävaru aktiebolag  5 0 32 

Tryckeri- och Förlags-Aktiebolag  2 0 4 

Tändsticks-Fabriks-Aktiebolag  2 0 0 

Tobaks-Fabriks-Aktiebolag  0 0 2 

Mejeri-Aktiebolag  0 1 0 

Övriga-Aktiebolag  7 0 5 

Totalt 84 12 115 
Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881.  
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De branscher i Västernorrland som skiljer ut sig i tabell 1 är magasins-handels och 

hushållsförenings-aktiebolag med 22 stycken aktiebolag, rederi-aktiebolagen är 26 stycken, och 

inom sågverks-och trävaru aktiebolagen fanns 32 stycken aktiebolag. Dessa branscher står för 

80 stycken aktiebolag av totalt 115 som fanns i länet år 1881. Alltså framgår att dessa tre 

branscher är av särskild betydelse för länets industrialisering under den studerade perioden.  

I Östergötland var kategorin Spinneri- Väveri- och Färgeriaktiebolag den branschen med flest 

aktiebolag i länet. Totalt fanns 16 stycken aktiebolag inom denna bransch år 1881. Att denna 

bransch är den med flest bolag har med institutionell spårbundenhet att göra då Östergötland 

redan under 1800-talets tidigare del hade en mekaniserad klädindustri.80 Den bransch men näst 

flest aktiebolag var rederi-aktiebolagen där det fanns 10 stycken aktiebolag, och den sticker inte 

ut lika mycket i Östergötland som den gör i Västernorrland. Generellt sett framgår att aktiebolag 

återfanns i flest branscher i Östergötland, och med en jämnare fördelning än i Västernorrland 

där en större del av bolagen fanns inom ett fåtal branscher. Viktigt är också att i branscherna 

Bergs och Jordbruks-Aktiebolagen, och Bryggeri-Aktiebolagen har de två länen ungefär en 

likande etablering. I Branschen Industri- och Fabriks-Aktiebolag för varjehanda ändamål skiljer 

Östergötland ut sig i förhållande till de andra två länen, här fanns 5 stycken aktiebolag medan i 

Kronoberg fanns ett bolag i branschen och det inte fanns ett enda bolag i Västernorrland.  

Värt att notera är också att det i Östergötland fanns 5 stycken bolag inom Sågverks- och 

trävarubranschen. Bolagen hade alltså så pass omfattande verksamhet att det var ansågs 

behövas en aktiebolagsstruktur för finansiera verksamheten. Detta tyder på att Östergötland och 

kunde tillgodose det egna länets efterfrågan på trävaror, exempelvis fanns två stycken 

tändsticks-aktiebolag i länet och aktiebolag i denna bransch fanns inte i de två andra länen. 

Detta innebar att Östergötland inte var beroende av Västernorrlands sågverksindustri för att 

tillgodose sin efterfrågan på trävaror. Medan om man ser på branschen Spinneri- Väveri och 

Färgeriaktiebolag fanns det endast bolag i denna bransch i Östergötland. En slutsats man kan 

dra av detta är att befolkningen i de två andra länen har en efterfrågan på olika typer av tyger 

och tändstickor. Denna efterfrågan skulle kunna mötas av industrin i Östergötland, vilket tyder 

på att den industriella verksamheten i Östergötland var inriktad på inhemsk efterfrågan.  

Framträdande för Kronobergs aktiebolag var att de återfanns inom transportverksamheten. 2 

järnvägsaktiebolag, 2 kanal och trafikaktiebolag, och 3 stycken rederiaktiebolag. 7 av länets 12 

aktiebolag var någon form av transportbolag. Vilket är förvånande eftersom att en viktig faktor 
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till att länet inte industrialiserades i samma takt som de andra två länen var avsaknaden av 

kommunikationer.81 Ändå är det inom transportbranscherna som aktiebolagen etableras. Denna 

utveckling borde ha lett till att länet kunde industrialiseras, men ändå förstärktes Kronobergs 

perifera roll jämfört med de andra länen. I förhållande till de andra två länen var 

aktiebolagsetableringen inom Järnvägs och kanal-och andra trafikaktiebolag inte så eftersatt. 

Det bildas en till två aktiebolag i samtliga län. Att dessa branscher inte var mer framträdande i 

de andra två länen förklara att dessa branscher inte vara var viktiga för aktiebolagens 

utbredning. Desto viktigare var Rederi-Aktiebolagen, som var en framträdande bransch i 

samtliga län sett till antalet etablerade bolag. Av naturgeografiska skäl etablerades få aktiebolag 

inom denna bransch i Kronoberg jämfört med de andra två länen. 

5.1 Västernorrland  
Sågverksaktiebolagen var av centralbetydelse för Västernorrlands industrialisering. Av tabell 2 

framgår vilka bolag i länet som innehade mest aktiekapital. Det sammanlagda aktiekapitalet för 

de fem största aktiebolagen i Västernorrland var 9 103 500kr. Tre av aktiebolagen var sågverks- 

och trävaru aktiebolag, som startades i mitten av 1870-talet. Av dessa bolag använde Gårdlund 

Sunds Aktiebolag i sin undersökning.82 Vidare använde Gårdlund Mo och Domsjö AB, 

Skönviks AB, och Tundals AB i sin studie om svensk industrifinansiering. Dessa är i länet stora 

aktiebolag och kommer på sjätte, åttonde samt fjortonde plats, sett till mängden aktiekapital.  

Tabell 2. De 5 aktiebolagen med mest aktiekapital i Västernorrland. 
Namn Ort Bransch År Aktiekapital 

Sunds Aktiebolag Sköns Tingslag 
Sågverks- och trävaru 
aktiebolag  1875 2 130 000 

Graningeverkens 
Aktiebolag  Bollsta Bruk  

Bergs och 
Jordbruksaktiebolag 1873 1 800 000 

Ahlafors Sågverks-
Aktiebolag Ahlafors 

Sågverks- och trävaru 
aktiebolag  1876 1 800 000 

Sundsvall Jernvägs-
aktiebolag Sundsvall Jernvägs aktiebolag  1871 1 773 500 

Loknö Ångsågs-
Aktiebolag  Loknö 

Sågverks- och trävaru 
aktiebolag  1876 1 600 000 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Vidare framgår det av Tabell 2 att fyra aktiebolag återfanns kring Sundsvall, vilket tyder på att 

det är den staden som är centralorten i länet. Det tyder också på någon form av urbansisering 

som var en del av industrialiseringen. Det aktiebolag som inte låg vid Sundsvall var 
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Graningeverken AB som återfanns i Kramfors. Och var ett bergs- och jordbruksaktiebolag 

under perioden. Detta visar Sundsvalls dominerande ställning inom sågverksnäringen under 

den studerade perioden. Glete menade att sågverkens goda avkastning innebar att många 

prövade lycka, och startade sin egen ångsåg. Dessa blev snabbt utkonkurrerade av de större 

bolagen och detta innebar att många sågverk ofta bytte ägare.83 Det här kan vara en orsak till 

mängden aktiebolag i just trävarubranschen, då en viktig effekt av bolagsformen var att den 

möjliggjorde för enklare ägarbyten.  

Vidare var Västernorrlands naturgeografiska förutsättningar av betydelse för sågverkens 

utveckling just här. Vid tiden fanns stora välvuxna träd som var en del av den norrländska 

urskogen som växt under många hundra år. Länet låg tillräckligt långt söderut för att träden 

skulle kunna växa ordentligt, varför sågverksindustrin inte blev lika betydande för Norr- och 

Västerbottens län. Transporten genom flottning fanns redan av naturen i form av Indalsälven 

och Ångermanälven. Detta i kombination med närheten till den internationella marknaden, var 

avgörande för den industriella expansion som kunnat illustreras.84 

5.2 Östergötland  
Det sammanlagda aktiekapitalet för de fem största aktiebolagen i Östergötland var 9 200 000kr, 

vilket var något mer kapital än i Västernorrland. Det aktiebolaget med mest aktiekapital var 

Motala Mekaniska Verkstad AB, som hade dubbelt så mycket aktiekapital som det näst största 

bolaget, detta bolag går även att finna i Gårdlunds studie. Gårdlund gjorde i sin studie skillnad 

på ylleindustri och bomullsindustri. I det material som denna uppsats har använt har dessa 

kallats för Spinneri-, Väveri-, Färgeri Aktiebolag som ett samlingsnamn. Gårdlund använde sig 

av Holmers bruks- och Fabriks-Aktiebolag och Ströms Aktiebolag, av de bolag som finns med 

i tabell 3. Norrköpings Bomullsväfveri-Aktiebolag användes inte av Gårdlund på grund av att 

de inte ställde sina arkiv till förfogande.85 Detta tyder på att samtliga av dessa tre industrier var 

viktiga för ylle- och bomullsindustrin i hela landet. Glete menade att klädesmanufakturerna 

redan under 1700-talet var dominerande i Norrköping och år 1850 var detta Sveriges största 

industristad, sett till antalet arbetare.86 Detta förklarar också varför också att Holmers Bruks- 

och Fabriks-Aktiebolag och Norrköpings Bomullsväfveri-aktiebolag bildas redan under 1850-

talet med betydande aktiekapital. Aktiekapitalet var inriktat på industriverksamhet och detta 
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84 Glete, 1987, s143. 
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kom att bli en institutionell inlåsning då kapitalägarna inte hade förmåga till att ställa om till 

handelsinriktat kapital.87  

Tabell 3. De 5 aktiebolagen med mest aktiekapital i Östergötland. 

Namn Ort Bransch År Aktiekapital 

Motala Mekaniska 
Verkstads Aktiebolag  Motala 

Mekaniska Verkstads- och 
Varvs-Aktiebolag  1867 4 000 000 

Holmers Bruks- och 
Fabriks-Aktiebolag Norrköping 

Spinneri-, Väveri-, Färgeri-
Aktiebolag  1854 1 800 000 

Pålsboda-Finspongs 
Jernvägsaktiebolag 

Risinge 
härad Jernvägs aktiebolag  1871 1 200 000 

Norrköpings 
Bomullsväfveri-Aktiebolag  Norrköping 

Spinneri-, Väveri-, Färgeri-
Aktiebolag  1852 1 200 000 

Ströms Aktiebolag Norrköping 
Spinneri-, Väveri-, Färgeri-
Aktiebolag  1866 1 000 000 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Även i Östergötland återfanns flera av de viktiga av landets viktigaste bolag år 1881. Dessa 

industrier hade vid denna tid inte utvecklats fullt då beklädnadsindustrin och verkstadsindustrin, 

var en del av den industriella utvecklingen kring 1890-talet.88 Vidare framgår av tabell 5 att 

aktiekapitalet var inriktat på industriproduktion i länet, då fyra av fem bolag var betydande 

industriföretag. Motala Mekaniska Verkstad bildades 1822 med syfte att tillverka utrustning till 

Göta kanal, detta bolag ombildades 1867 enligt aktiebolagslagen till ett aktiebolag. Senare kom 

det även att tillverka utrustning för att utbyggnaden av järnvägen.89 Detta aktiebolag var alltså 

en ombildning av ett redan existerande bolag, och med den tidigare beklädnadsindustrin i 

Norrköping. Visar detta att utvecklingen i Östergötland var beroende av redan tidigare 

etablerade industriellverksamhet. Som tidigare nämnts var det textilindustrin som först bildade 

aktiebolag i länet, något som också framgår av tabell 3. Den industri som redan fanns i länet 

innan studiens undersökningsperiod utvecklas och blir mer kapitalintensiv under perioden. 

Detta är en skillnad för hur Västernorrlands utveckling såg ut där en ny industriell verksamhet 

tog from under perioden.   

5.3 Kronoberg  
Kronoberg släpade efter i utvecklingen, och det sammanlagda aktiekapitalet för de fem största 

aktiebolagen i Kronoberg var 2 746 711 kr. I förhållande till de två andra länen var detta en 

blygsam summa. Av de bolag som finns med i Tabell 4 framgår att de aktiebolag som fanns i 
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Kronoberg också var små i förhållande till de andra länen. Endast Kosta Aktiebolag hade kvalat 

in som ett större bolag i de andra länen, bolaget innehade ensamt mer än hälften av länets totala 

aktiekapital. Att de femte största bolaget Reppe Stärkelse-Fabriks-Aktiebolag med ett 

aktiekapital på 75 000kr, tyder på att den industriella aktiviteten var låg i länet. 75 000kr var en 

oansenlig summa jämfört med det stora Kosta Aktiebolag. Jämfört med Loknö Ångsågs-

Aktiebolag det femte största aktiebolaget i Västernorrland med ett aktiekapital på 1 600 000kr 

framgår än tydligare att den industriella utvecklingen släpade efter i Kronobergs län. Kosta 

ombildades till ett aktiebolag år 1875, men hade funnits inom glastillverkningsbranschen sedan 

1742. Bolagets ombildning till ett aktiebolag är en del av den utveckling av glasbruk som 

skedde i länet. Under perioden bildades flera glasbruk och det gick att tyda tendenser till en 

framtida glasagglomeration.90 Under 1800-talets andra hälft anlades 51 stycken glasbruk av 

totalt 155 i hela landet.91 Bolagets aktiekapital kan alltså förklaras med att bolaget redan år 1875 

var väletablerat och var en del av att glasbruken under den studerade perioden kom att 

lokaliseras i länet. Kosta glasbruk var det ledande glasbruket i länet, också det ledande bolaget.  

Tabell 4. De 5 aktiebolagen med mest aktiekapital i Kronoberg. 

Namn Ort Bransch År Aktiekapital 

Kosta Aktiebolag  
Uppvidinge 
härad  Glasbruks-Aktiebolag  1875 1 600 000 

Vislanda-Bolmens 
Jernvägs Aktiebolag 

Ljungby 
Köping Jernvägs aktiebolag  1874 682 411 

Vexiö-Alfestads 
Jernvägsaktiebolag  Växjö Jernvägs aktiebolag  1863 289 300 

Torps Mekaniska 
Verkstads Aktiebolag  Torps bruk 

Mekaniska Verkstads- och Varvs-
Aktiebolag  1868 100 000 

Reppe Stärkelse-
Fabriks-Aktiebolag Växjö 

Industri- och Fabriks-Aktiebolag för 
varjehanda ändamål 1876 75 000 

Källa: Cederschiöld och Hagen, 1882, sammanställning i Kommerskollegiums regi över aktiebolagsetableringar 

1849-1881. 

Trots att länet geografiskt sätt skulle haft möjligheter att exportera betydande mängder trävaror 

uteblev den industriella expansion som kan ses i Västernorrland. Glasbruk växte under 1800-

talet även fram längs med den norrländskakusten men ändå blev inte glastillverkningen lika 

betydande i Västernorrland som i Kronoberg. En del av detta kan bero på att kommunikationer 

med omvärlden. Skogen användes i Västernorrland till export medan Kronobergs skog 

användes för länets egna behov. Det fanns därför en skillnad betydande prisskillnad på 

trävaruprodukter i dessa län. Det billiga priset på ved i Kronoberg, som behövdes för att värma 
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upp ugnarna vid glasbruken, kan vara en faktor till glasbruken vidareutvecklades i Småland och 

inte längsmed den norrländskakusten.92 Någon glastillverkning i industriell skala går inte att 

tala om i Kronoberg under perioden. Kosta Aktiebolag är det enda glasbruksaktiebolaget av de 

fem största aktiebolagen. I de andra två länen som präglades av textilindustri och 

sågverksindustri fanns tre av dessa kategorier att återfinna bland länens fem största aktiebolag. 

Att Kosta Glasbruk var det ända aktiebolaget av betydande storlek i länet tyder dock på att 

glasbruket stod för den största delen av den industriella verksamheten.  
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6. Slutsatser  

6.1 Hur många aktiebolag fanns det i olika regioner från år 1849 och 

framåt, och i vilka branscher fanns de?  
Denna uppsats har behandlat industrialiseringen i Sverige ur ett regionalt perspektiv. Den 

period som har undersökts kan påvisa att industrialiseringen såg annorlunda ut i olika delar av 

landet sett till antalet bildade aktiebolag i de studerade länen. Den första aktiebolagslagen kom 

år 1848, men något genomslag för bolagsformen går inte att tala om förrän under 1870-talet. 

Detta genomslag syntes framförallt i Västernorrland där det under en fem års period bildades 

50 stycken aktiebolag. Östergötland var vid den studerade tidsperiodens början ett industri län, 

här fick aktiebolagen en tidig spridning i förhållande till de andra två studerade länen. Redan 

under 1860-talet hade 20 stycken aktiebolag bildats i länen vilket var mer än i de andra två. 

Utvecklingen av antalet aktiebolag var inte lika påtaglig i detta län som i Västernorrland som 

gick om Östergötland under industrialiseringsvågen på 1870-talet. Och vid slutet av perioden 

fanns det 115 stycken aktiebolag i Västernorrland medan det fanns 84 stycken Östergötland. I 

Kronobergs län bildades endast tolv stycken aktiebolag under perioden, vilket talar för att de 

inte industrialiserades under perioden.  Ett genombrott för bolagsformen går alltså inte att tala 

om i detta län under perioden, och därför inte heller något industriellt genombrott.  

Sätt till aktiebolagens branschtillhörighet fanns det en särskild specialisering i Västernorrlands 

län på Såg-och trävaruindustri, Magasinerings aktiebolag, och kanal aktiebolag. Framförallt var 

det dessa branscher som var framträdande i detta län. I Östergötland var textil industrin 

framträdande, men inte lika framträdande sett till antalet aktiebolag som sågverksindustrin i 

Västernorrland. Aktiebolagen fanns i flera branscher i Östergötland trots att antalet aktiebolag 

var färre i detta län, detta tyder på någon form av tidig industriell diversifiering. I Kronoberg 

återfanns de flesta aktiebolagen inom vad som går att benämnas som transportsektorn. Vilket 

talar om att denna sektor var av betydelse i län även där det fanns en avsaknad av aktiebolag. 

Det största bolaget återfanns inom glasbruksbranschen, och var det enda aktiebolaget i länet 

med betydande aktiekapital. 

6.2 Fanns det något samband mellan aktiebolagsfrekvens och graden av 

industriellutveckling i olika regioner och fanns det tydliga skillnader 

geografiskt och över tid? 
Uppsatsens tes har varit att antalet aktiebolag har varit en betydande indikator på den 

industriella utvecklingen i länet. Att Östergötland som redan innan perioden räknades som ett 

industri län också hade de första aktiebolagen, främst inom textil industrin som var en 
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betydande industriellverksamhet redan innan aktiebolagslagen började gälla, bekräftar denna 

tes. Västernorrland var i början perioden ett perifert län och graden av industriell verksamhet 

var låg, sett till antalet aktiebolag. Expansionen av sågverksindustrin under 1870-talet 

sammanföll med en påtaglig ökning av antalet aktiebolag i länet. Detta är ytterligare ett exempel 

på att det fanns ett samband mellan aktiebolagsetablering och industrialisering. Kronobergs län 

har ingen påtaglig ökning av aktiebolag, och det har inte heller någon omfattande industriell 

verksamhet. Det bekräftar att frånvaron av aktiebolag också innebar en frånvaro av 

industrialisering.  

Den kanske tydligaste skillnaden som fanns mellan länen över tid var vilka branscher som var 

verksamma i de olika länen. Västernorrlands framträdande trävaru- och sågverksindustri var 

den dominerande under hela perioden och den var fanns knappt i de andra två länen. 

Östergötlands största bransch var textil- och beklädnadsindustrin och denna var viktig för länet 

men inte de andra två länen. Kronobergs eftersläpning relativt till de två andra studerade länen 

var bestående under hela den studerade perioden, och är ytterligare en geografisk skillnad som 

fanns över tid. Nämnas kan också att det industriella försprånget som Östergötland hade i början 

av perioden inte höll i sig. Västernorrland gick nämligen om under 1870-talet och kan sedan 

beskrivas som viktigare industri län än Östergötland.  
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7. Diskussion   
Uppsatsen har behandlat aktiebolagsetablering i tre olika län, och kommit fram till att det fanns 

betydande skillnader länen emellan. Den teoretiska delen om den finansiella revolutionen 

fokuserar mest på bankernas roll, som var att ackumulera kapital. Aktiebolagen blev här en 

viktig del eftersom det ackumulerade kapitalet kunde användas inom den framväxande 

industrin. Utifrån uppsatsen studerade material kan det påvisas att Västernorrland och 

Östergötland var en del denna utveckling, medan Kronoberg inte var det.  

Både med tanke på antalet aktiva aktiebolag, och i vilka branscher som de etablerades inom. 

Den mest bestående skillnaden var branscherna, då det länet med flest aktiebolag förändrades 

över tid. Utifrån Dan Bäcklunds regionindelning kan vi dra slutsatserna att industri länen, i 

uppsatsen representerat av Östergötland, var tidiga med aktiebolag och redan under 1860-talet 

skedde en liten uppgång. Antalet aktiebolag i dessa län ska ha ökat under hela perioden men 

inte fått det kraftiga genombrottet som i norra delen av landet. Aktiebolagen här bildades inom 

ramen för den tidigare industrin som fanns i dessa län innan aktiebolagens tid. Länen i norra 

periferin, i uppsatsen representerat av Västernorrland, fick en explosionsartad utveckling av 

aktiebolag och aktiekapital under 1870-talet. I dessa län var även skogs- och trävaruindustrin 

den dominerande branschen. Länen som tillhörde södra periferin, i uppsatsen representerat av 

Kronoberg, fick aldrig något industriellt genomslag underperioden. Dessa län blev därför kvar 

i en tidigare jordbruksekonomi med svag anknytning till den nya finansiella utvecklingen i de 

andra två regionerna. Denna analys kan göras med den information som studien behandlat. För 

att pröva den här slutsatsen skulle det gå att göra en liknande studie som omfattar flera län, 

kanske samtliga svenska län. Detta för att se om denna analys stämmer. Intressant kan också 

vara att studera en något senare tidsperiod för att undersöka om branscherna i länen förblir av 

liknande karaktär eller om de förändras. 

Ett annat ämne som skulle kunna studeras närmare är aktiekapitalet. Enligt den teoretiska 

utgångspunkten med den finansiella revolutionen borde det varit så att bankerna blev betydande 

finansiär av aktiebolagen. Frågan blir var kapitalet kommer ifrån, är det ackumulerat från länets 

industri eller kommer de från andra delar av landet. Aktiebolaget som en viktig del av kapital 

importör blir här också intressant att studera för att förstå den Svenska relationen till 

omkringliggande länder.  
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