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FÖRORD 

Då ett avhandlingsarbete lider mot sitt slut har författaren i allmä n

het ställt sig i tack samhetsskuld till en lång rad människor. Så även 

jag. Tyvärr finns înte i ett ko rt förord utrymme att tacka alla utan 

bara de som är allra mest berörda. Alla ni a ndra skall dock känna att 

jag menar även er då jag skriver mitt "tack". 

Då jag för snart sju år sedan kom flyttande till Umeå fick jag redan 

första dagen en snabb presentation av Norrbottens problem av Dick Ram

ström, som då var professor vid företagsekonomiska institutionen. Se

dan dess har jag intresserat mig för länets problem. Dick Ramström har 

genom sin idérikedom varit en stor tillgång under alla år. 

Ägarna till de företag som ingår i under sökningen har utan inskränk

ningar ställt internt material till mitt förfogande. Jag har haft för

månen att bli informerad av, och få diskutera med, företagsledare och 

övriga anställda vid upprepade tillfällen. Utan detta tillmötesgående 

skulle en intensiv studie av företagen inte ha varit möjlig. Även rep

resentanter för berörda kommuner och tjänstemän vid länsstyrelsen i 

Luleå har varit ovärderliga informatörer. Speciellt byrådirektör Barbro 

Medin-Levén har alltid villigt hjälpt mig lösa problem av de mest skif

tande slag. Länsstyrelsen i Luleå har också underlättat mitt arbete 

genom att finansiera de inledande undersökningarna. Den rollen övertogs 

senare av ERU, Industridepartementet och Human i st isk-Samhä11svetenskap-

1iga forskningsrådet. 

Också här i Umeå har jag fått mycket hjälp under årens lopp. Docent 

Leif Lindmark har alltsedan starten följt mitt arbete i alla dess olika 

faser. Han har genom sin kunnighet varit en ovärderlig handledare. Ota

liga är de versioner han med tålamod granskat och många är de hugskott 

han avstyrt. Professor Rolf A. Lundin har alltsedan han kom till insti

tutionen för två år sedan tagit aktiv del i plane ringen av mitt arbete. 

Han har varit ett gott stöd, speciellt Î det viktiga slutskedet. 



Många av mina kollegor vid företagsekonomiska institutionen har givit 

råd och synpunkter. Bland dem vill jag särskilt nämna fil kand Kerstin 

Sahlin-Andersson som regelbundet läst mina utkast och givit konstruk

tiva synpunkter. 

Katarina Pousette är kanske den som kan min avhandling allra bäst. Hon 

har skrivit den i många versioner och förutom utskriftsarbetet också 

tagit aktiv del i språk granskningen av avhandlingen. 

Även andra personer vid Umeå universitet, utanför institutionen, har va

rit mig behjälpliga för att driva mitt arbete framåt. Både kulturgeo

grafer, ekonom-historiker och historiker har vid upprepade tillfällen 

framfört synpunkter och råd inom sina specialområden. Med fil lic Sven 

Nordlund och min man, Jan Sundin, har jag under många år diskuterat 

Norrbottens problem. Båda har också granskat avhandlingsutkast i olika 

versioner. Docent Eva Ejerhed, har förutom att vara ett moraliskt stöd, 

också tagit sig tid till att översätta "summary" och "abstract". 

Mina barn Olof, Karin och Sven har tillsammans, och utan att förtröttas, 

sett till att mitt arbete aldrig uppslukat mig helt. Det har säkert va

rit bra, på lång sikt, både för mig själv och andra. 

Min avhandling tillägnas mina föräldrar, som aldrig tvivlat på att 

detta arbete skulle bli f ärdigt. 

Umeå i oktober 1980 



I  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

S i d  

1 INLEDNING 1 

1.1 Problembakgrund 1 

1.2 Forskningsbakgrund 3 

1.3 Forskningsproblem och studiens övergripande syfte 6 

1.4 Teser och utgångspunkter 7 

1.4.1 Traditionens betydelse 7 

1.4.2 "Litet är vackert" 11 

1.4.3 Industrialisering är positivt 13 

1.5 Metodologiska perspektiv 15 

1.5.1 Ett historiskt perspektiv 15 

1.5.2 Begränsning till den kommersiella miljön 18 

1.5.3 Fal 1 studier 13 

1.6 En precisering av studiens syfte 20 

1.7 Disposi tion 22 

2 UTVECKLINGSTEORI I ETT NO RRBOTTNISKT PERSPEKTIV 25 

2.1 Inledning 25 

2.2 Norrbotten - en underutvecklad region? 26 

2.3 Några vanliga utvecklingsteorier 29 

2.3.1 Stat i st iskt-deskripti va teorier 29 

2.3.2 Teorin om den dual a ekonomin 29 

2.3.3 Ti 11växtpoolteorier 31 

2.3.4 Teori om kumulativa processer 33 

2.3.5 Dependence-teorier 35 

2.3.5.1 Dependence-teorin såsom André Gunder Frank utveck
lat den 35 

2.3.5.2 Modifiering av dependence-teorin 36 

2.3.5.3 Nordiska tillämpningar av dependence-teorin 38 

2.3.5.4 Kritik mot dependence-teorin 42 

2.4 "Nya" utvecklingsteorier 43 

2.5 Diskussion kring val av utvecklingsteoretiskt per
spektiv 47 



1 1  

S i d  

3 NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I NORRB OTTEN UR ETT NATIO
NELLT PERSPEKTIV 52 

3.1 Inledning 52 

3.2 Val av tidsperiod, undersökningsstrategi samt källor 
och 1 i tteratur 53 

3.3 Norrbottens befolkningsutveckling och geografi 55 

3.4 Perioden»före 1850 58 

3.4.1 Den tidiga malmhanteringen i Norrb otten 58 

3.4.2 Den tidiga trähanteringen i Norrb otten 61 

3.5 Trävaruhanteringen åren 1850-1918 64 

3.6 Mellankrigstiden 67 

3.6.1 Näringslivets omstrukturering i Sveri ge och Norr
botten 67 

3.6.2 Sågverksindustrin 68 

3.6.3 Övrig träbearbetande industri 72 

3.7 Efterkrigstiden 74 

3.7.1 Näringslivsomvandlingen i Sveri ge och Norrbotten 74 

3.7.2 Träbearbetande industri 76 

3.8 Den norrbottniska trävaruhanteringen i ett u tveck-
1ingsteoretiskt perspektiv 79 

4 NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I UNDERS ÖKNINGSKOMMUNERNA 
I ETT N ATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV 84 

4.1 Inledning 84 

4.2 Definitioner av centrala geografiska begrepp 85 

4.3 Avgränsningsproblem. Källmaterial 89 

4.4 Näringslivets utveckling före år I85O 93 

4.5 Näringslivets utveckling i under sökningskommunerna 
åren I85O-I918 95 

4.5.1 Övertorneå 96 

4.5.2 Morjärv 97 

4.5.3 Norrfjärden 100 

4.6 Näringslivets utveckling i under sökningskommunerna 
under mellankrigstiden 103 

4.6.1 Befolknings- och näringslivsutvecklingen i stort 103 



S i d  

4.6.2 övertornei 106 

4.6.3 Morjärv 108 

4.6.4 Norrfjärden och Älvsbyn 109 

4.7 Näringslivsutvecklingen i under sökningskommunerna 
under efterkrigstiden 111 

4.7.1 Befolknings- och näringslivsutvecklingen i stort 111 

4.7.2 övertorneå 113 

4.7.2.1 Husfabrikens föregångare 114 

4.7.3 Morjärv och husfabriken 117 

4.7.4 Norrfjärden/Älvsbyn och husfabriken 120 

4.8 Undersökningskommunerna i ett u tvecklingsteoretiskt 
perspektiv 121 

4.8.1 Övertorneå 122 

4.8.2 Morjärv 123 

4.8.3 Norrfjärden/Älvsbyn 124 

4.8.4 Avslutande kommentarer 125 

5 FÖRETAGET SOM STUDIEOBJEKT - TEORIER OCH STUDIER 
SPECIELLT KRING FÖRETAGENS INKÖPSBETEENDE 127 

5.1 Inledning 127 

5.2 Varför studera inköpsmönster? 128 

5.3 Studier kring företagens roll för sin omgivning 
genom inköp 129 

5.3.1 External economies 130 

5.3.1.1 Begreppet external economies 130 

5.3.1.2 Studier rörande industriella länkningar 132 

5.3.2 Betydelsen av externa ägare för inköpens geografiska 
inriktning 139 

5.3.3 Inköpsmönstrets förändring som en följd av att före
tag blivit uppköpta och/eller omlokaliserade 143 

5.4 Studier kring det enskilda företagets inköpsbeteende 147 

5.4.1 Webster £ Winds modell 147 

5.4.2 Några viktiga förklarande variabler 151 

5.4.3 Hur förklaras inköpsbeteendet? 155 

5.5 Studier speciellt inriktade på små och medelstora 
företag 159 



I V  

S i d  

5. 6 Teoriernas och metodernas implikationer för före-
1 i ggande stud i e 162 

6 EMPIRISK METOD VID FÖRETAGSSTUDIERNA 166 

6. 1 Val av undersökningsmetod 166 

6. 2 Val av undersökningsår 169 

6. 3 Val och klassificering av variabler 171 

6. 3-.1 Bestämning av leverantörernas geografiska hemvist 171 

6. 3. ,2 Bestämning av inköpens karaktär 172 

6. 3. .3 Bestämning av leverantörens karaktär 173 

6. 3« Gruppering av undersökningsvariabler 175 

6. 3. .4.1 Geografiska grupperingar 175 

6. 3. .4.2 Gruppering av leverantörsslagen 176 

6. 4 Material bearbetn i ng 178 

7 HUSFABRIKEN 1 ÖVERTORNEÅ. DESS ROLL 1 KOMMUNE N OCH 
REGIONEN 179 

7. 1 1n1edn i ng 179 

7. 2 Fabrikens historia 180 

7. 3 Inköpsmönstrets geografiska förändring 182 

7. 3. ,1 Det totala inköpsmönstret 182 

7. 3. .2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 185 

7. 

8 

8. 

4 

1 

Analys av inköpsmönstrets förändring 

HUSFABRIKEN 1 MORJÄ RV. DESS ROLL 1 KOMMUNE N OCH 
REGIONEN 

Husfabrikens historia 

189 

195 

195 

8. 2 Inköpsmönstrets geografiska förändring 197 

8. 2. ,1 Det totala inköpsmönstret 197 

8. 2. .2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 200 

8. 3 Analys av inköpsmönstrets förändring 204 

9 HUSFABRIKEN 1 ÄLVSB YN. DESS ROLL 1 KOMMUNE N OCH 
REGIONEN 211 



Sid 

9. 1 Undersökningsföretaget och lokaliseringsorterna -
en kort rekapitulation 211 

9. 2 Inköpsmönstrets geografiska förändring 213 

9. 2.1 Det totala inköpsmönstret 213 

9. 2.2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 218 

9. 3 Analys av inköpsmönstrets förändring 22 4 

10 EN JÄMFÖRELSE MELLAN DE TRE FÖRETAGEN 230 

10 .1 Inledning 230 

10 .2 Likartade förändringar av inköpsmönstren 230 

10 .3 Val av leverantörsslag lämpliga för vidare analys 233 

10 .4 Kraftiga geografiska förändringar av inköpen från 
grossister och övrig tillverkande industri 235 

10 .5 En jämförelse av inköp av samma storleksordning 240 

11 BEROENDET, TRADITIONEN OCH DET ENSKILDA FÖRETAGETS 
FRAMVÄXT OCH AGERANDE 247 

11 .1 Syften och hypoteser i ett å terblickande perspektiv 247 

11 .2 Beroendestruktur och tradition i under sökningsor
terna 249 

11 .3 Traditionen och företagen 254 

11 .3.1 Följderna av ägarskiften 254 

11 .3.2 Följderna av företagens tillväxt 259 

11 .3.3 Den lokala traditionen och produktionsinriktningen 263 

11 .3.4 Den lokala traditionen och företagens integrations
pol i t i k 265 

11 Den lokala traditionens betydelse styrkt 266 

11 .5 Vad kan historien lära oss om det enskilda företagets 
villkor och agerande? 267 

12 EN NORMATIV AVSLUTNING MED REGIONALPOLITISKA IMPLI
KATIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 271 

SUMMARY 276 



V I  

S i d  

B i i aga 1 289 

B i 1 aga 2 290 

Bi laga 3 291 

Bi laga k 292 

Bi laga 5 293 

Bi laga 6 29^ 

Bilaga 7 295 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 296 



1 INLEDNING 

1,1 Prob lembakgrund 

Norrbotten har i många år haft näringspolitiska problem av så allvar

ligt slag att länet stundom karaktäriseras som underutvecklat i jämfö 

relse med övriga Sverige.^ Svårigheterna påvisas ofta med hjälp av de 

höga arbetslöshetssiffror och den stora undersysselsättning som länge 

präglat Norrbotten. I länsp rogrammen påpekar genomgående de regionala 
2) 

myndigheterna att "arbetslösheten är högst i land et". 

En stor del av arbetskraften fick i Norrb otten ovanligt länge sin för

sörjning från jord- och skogsbruket. De stora avgångarna från modernä

ringen inträffade inte förrän på 1950- och 1960-talen, men då var minsk

ningen mycket snabb. På tjugo år, från år 1950 till år 1970, reducera

des antalet sysselsatta inom de areella näringarna med 20.000 personer; 

från 30.000 till 10.000. Andra näringsgrenar förmådde inte, som i öv

riga Sverige, sysselsätta detta stora arbetskraftsutbud. Däri ligger 

en betydande del av förklaringen till de höga arbetshöshetstalen 

Den stora arbetslösheten framtvingade en stor utflyttning från länet 

till södra och mellersta Sverige. Trots detta har befolkningen, utom 

under kortare perioder, stadigt ökat på grund av för svenska förhållan

den stora födelseöverskott. Då födelsetalen nu närmat sig den för lan

det genomsnittliga siffran är ett oförändrat befolkningstal av den or-
4) 

saken inte längre att påräkna. 

1) öström, K. (1978) Norrbotten, Rapport 5. Regionala utvecklingsalter
nativ, Social utvecklingsplanering i Norrbottens län. Luleå, sid 1. 
Underlag för länsprogram 1980, (LP 80). Luleå, sid ff. 

2) Länsprogram för Norrbottens län 1974, (LP 7*0 Luleå, sid 14. 
Länsprogram 1970 (LP 70), Förslag till regiona1 pol i t iskt handlings
program 1970-1980 för Norrbottens län. Luleå, t ex kapitel 1. 

3) LP 70, sid 10. 

k) LP 70, sid 10 ff. 
LP 80:1 ,' sid Sk ff. 
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Industristrukturen i Norrbo tten avviker påtagligt från övriga rikets 

bl a genom att industrin är starkt råvarubaserad. De tre stora stats

ägda företagen, LKAB, SSAB Luleå (f d NJA)^ och ASSI dominerar före

tagssektorn. Det förstnämnda inom gruvbrytning, SSAB inom stål fram

ställning och det sistnämnda inom massa/papper och träsektorn. Denna 

råvarufixering har medfört att länets industrisysselsättning nu till 

80 % befinner sig inom branscher som av myndigheterna betecknas som 

stagnerande. Ett förhållande som förebådar ökade svårigheter i fram

tiden.2^ 

Utvecklingen inom länet har varit långt ifrån likformig. Luleå, som är 

länscentrum, och dess grannkommuner, har klarat sig förhållandevis bra 

både vad gäller sysselsättningsnivån och befolkningsomflyttning. De 

inre delarna av länet, främst då Tornedalen har däremot drabbats mycket 

hårt. Flera av inlandskommunerna har under efterkrigstiden mist mer än 

en fjärdedel av sin befolkning. Det är i stort sett samma kommuner som 

kämpat med de högsta arbetslöshetssiffrorna och den största undersyssel-

sättn i ngen.^ 

Länet är sålunda i starkt behov av många, nya och varaktiga arbetstill

fällen. Berörda myndigheter, både på länsnivå, och i kommun er har länge 

sökt att öka sysselsättningen. Ibland har dessa ansträngningar skett 
k) 

med statsmakternas hjälp, ibland har initiativen varit helt lokala. 

1) SSAB (dvs Svenskt Stål AB) - Luleå, dvs f d NJA ägs numera till 50% 
av privata kapitalägare. 

2) SOU 1978:68. Industri till Norrbotten. En studie kring effekterna av 
Stålverk 80 och utvecklingen i Lule å-regionen, sid 19-25. 
öström, K. (1978) sid 76. 
Proposition 1978/79:123, sid 36. 

3) LP 7k, sid 57. 
LP 80:1, sid 81 ff. 

k) Regionalpolitikens betydelse för Norrbotten har diskuterats i ett 
flertal arbeten av Carl Fredriksson och Leif Lindmark. Se exempel
vis i "Regionalpolitik i kris eller Regioner man levde i". PLAN 
1978:6 sid 370-374. 
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Som exempel på det sistnämnda kan nämnas åtgärder som vidtagits för 

att stimulera nyföretagande inom länet, och för att locka externa före

tag till regionen och berörda kommuner.^ 

1.2 Forskningsbakgrund 

Länsstyrelsen i Luleå har i egen regi bedrivit utredningsverksamhet, 

men även initierat extern forskning, kring länets problem. Som ett 

exempel på det senare kan nämnas att länsstyrelsen år 1973 tog kontakt 

med institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet. Jag ingick 
2) 

i den projektgrupp som då bildades. Avsikten var att vår grupp skulle 

genomföra studier kring industriell service i Norr botten. Förekomsten 

av industriell service ansågs som en viktig etabler ingsfaktor och av 

stor betydelse för existerande företag. Mitt delprojekt inriktades mot 

företag som redan fanns etablerade i de inre delarna av Norrbotten. Av 

den kartläggning som ingick i under sökningen framgick att många av in

landskommunerna var starkt beroende av verksamheter som bedrevs med 

trä som råvara. Därutöver var det endast bagerier som fanns i alla in-
3) 

1 andskommuner. 

1) Exempel på detta kommer att ges i kapitel k. Här kan erinras om att 
många kommuner försöker locka företag med billig tomtmark, lokaler 
i ind ustrihus osv. Leif Mel in och Torleif Möllerstam presenterade i 
en rapport till småföretagskonferensen i Ronne by våren 1980 olika 
näringspolitiska roller som en kommun kan spela/Rapporten har ti
teln Småföretag och lokal näringslivspolitik. 

2) I proje ktgruppen ingick professor Dick Ramström (projektledare), 
civ ek Eric Lundgren och pol m ag Elisabeth Sundin. Eric Lundgren 
efterträddes senare av pol mag Maj-Britt Johansson. 

3) Lundgren, E., Ramström, D. och Sundin, E. (197*0 Tillväxtens sprid
ningseffekter fallet BD. Umeå universitet. 
Sundin, E. (1975). Tillväxtens spridningseffekter - fallet BD. Etapp 
II, Rapport 2:2. En prakt i kfal 1 sstud ie av mottagarkapac i teteri i 
några kommuner i Norrb ottens län. Umeå universitet. 
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Då Stålverk 80-beslutet fattades av Sveriges Riksdag i maj år 197^ för

ändrades grundvalarna för vårt forskningsarbete.^ Förutsättningarna 

för att få till stånd en kraftig industriell expansion i länet tycktes 

mycket goda. Problemet bedömdes vara att skydda övriga Norrbotten från 

det "sug" som förväntades i Luleå . 

I samband med beslutet om utbyggnaden av NJA, förordade regering och 

riksdag att utvecklingsproblematiken kring Stålverk 80 skulle undersö

kas. Effektueringen äv detta överläts på ERU, Expertgruppen för forsk-
2) 

ning om regional utveckling. Vår forskargrupp ombads av ERU att fort

sätta vårt arbete i Norrb otten. 

ERU anförde en rad motiv till att genomföra en studie av det stora 

stålprojektets ekonomiska och sociala konsekvenser. Bland dessa var en 

önskan om att "få till stånd en expansion av näringslivet i Norr bottens

regionen och på så sätt uppnå en långsiktig förbättring av förhållandena 
3) 

för de människor som bor i olika delar av Norrbotten." Med andra ord, 

så önskade man behålla en så stor del som möjligt av de förväntade sprid

ningseffekterna från Stålverk 80 inom länet. 

För att förverkliga Stålverk 80 krävdes en rad under leveranser både i 

uppbyggnadsskedet och för den framtida driften. Dessutom planerades 

ett stort bostadsbyggande i Luleå vilket också ökade efterfrågan på en 

rad olika produkter och tjänster. Den stora efterfrågeökningen borde 

1) Efter Proposition 1974:64 beslutade Riksdagen att bygga ut NJA i 
Luleå. Utbyggnaden som fick namnet "Stålverk 80" var den största 
enskilda svenska industrisatsningen någonsin. Beslutet diskuterades 
livligt. Inläggen för och emot var många. Som exempel kan nämnas 
PLAN:s temanummer 6 år 1975, Stålverk 80. Hur kom det till? av 
Macke Nilsson (1975) och Stålverk 80. Ekonomi & Politik av Ruist, 
E., Ståhl, I. och Wohl in, L. (1975). 

2) ERU utlästes vid den tidpunkten Expertgruppen för regional utred-
n i ngsverksamhet. 

3) Sivén, C-H. (1975) Utrednings- och forskningsprojektet om Stålverk 
80 : s effekter. PLAN 1975:6 sid 262 ff. 
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i möjlig aste mån kanaliseras till företag lokaliserade i län et. Detta 

skulle kunna ske dels genom att nya företag lockades till Norrbotten, 

dels genom att i länet verksamma företag anlitades. Vi beslutade att 

inrikta våra fortsatta studier mot den sistnämnda gruppen av företag, 

företrädesvis sådana lokaliserade i Norrb ottens inland, den del av lä

net som hade störst behov av nya arbetstillfällen. 

Som nämnts ovan hade vi er farit att träbearbetande företag var de enda 

allmänt förekommande i inl andskommunerna. Mestadels var det fråga om 

sågar, men i flera fall förädlades råvaran ytterligare. I några kommu

ner bedrev trähusföretag en framgångsrik verksamhet. Vi beslutade att 

delar av vår forskningsverksamhet skulle ligga just på trähusföretag. 

Dessa företag skulle kunna tänkas fungera som ett skydd för suget från 

Luleå, men även påverkas positivt av efterfrågeökningen. För vidare 

studier utvaldes tre trähusföretag belägna i kommun erna Övertorneå, 

Kalix (Morjärvs samhälle) och Älvsbyn. Det sistnämnda hade startats 

i samhä llet Norrfjärden nära Piteå. Dessa kommuner omtalas fortsätt

ningsvis som "undersökningskommunerna11 och de tre trähusfabrikerna som 

"undersökningsföretagen". 

Som bekant kastades alla planeringsförutsättningar över ända då Stål

verk 80-beslutet revs upp. Också för ERU:s forskargrupper förändrades 

verksamheten, dock inte för det projekt som initierade föreliggande 

rapport. Det framstod, efter de skrinlagda planerna på en expansion i 

Luleå, som än mer angeläget att de existerande företagen i länet s in

land utvecklades positivt. 

Forskningsstrategin valdes mot bakgrund av att ingen stor utbyggnad 

längre planerades till länet. Norrbottens framtid var nu ännu mera be

roende av de företag som redan fanns etablerade i läne t. Trähusföre

tagen var genom sin storlek helt avgörande för sina respektive kommu

ners utveckling. Också genom sin roll som kunder kunde dessa förhållan

devis stora företag vara.av stor betydelse för övrig lokal företagsam

het. Undersökningen inriktades på de sistnämnda aspekterna. Arbetet 
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redovisades i bilag a 5 till SOU 1978:68.^ Vissa av resultaten presen

teras i kapitel 7-10 i förel iggande rapport. 

Vid kartläggningen av trähusfabrikernas inköpsmönster framkom att skill 

naderna mellan företagen i vissa fall var betydande. Orsakerna till des 

sa differenser kunde bara delvis fastställas. Det föreföll som om på

verkande faktorer måste sökas utanför det enskilda företagets ram och 

i ett längre historiskt perspektiv. Dessa insikter ligger bakom den 

forskningsstrategi som tillämpas i förel iggande rapport. 

1.3 Forskningsproblem och studiens övergripande syfte 

Föreliggande studie initierades som nämnts ovan som en del i försö ken 

att via ökade kunskaper bidra till en långsiktig expansion av närings

livet i Norrb otten. Att stimulera detta har länge varit en strävan hos 

ansvariga politiker. Betydelsen av det enskilda företaget inskränks 

nämligen inte till rena sysselsättningsskapande effekter. Genom att 

uppträda som kund eller leverantör påverkar företaget andra delar av 

det lokala näringslivet. Företagets och de anställdas skatter påverkar 

den kommunala ekonomin. Genom sitt exempel kan en framgångsrik före

tagare stimulera framväxten av företagsamhet. Det är därför synnerligen 

angeläget för varje administrativ enhet att ha 1 ivskraftiga företag 

inom sina gränser. 

Av tidigare studier hade framkommit att trähusfabrikernas betydelse för 

sin omgivning var mycket stora i alla d e ovan nämnda hänseendena. Denna 

bedömning delades också av berörda kommunala och regionala myndigheter. 

Trähusföretagens betydelse manifesterades dels genom deras relativa 

storlek, dels genom deras teknologi. 

Trähusföretag är ingalunda teknologi tunga i någon absolut bemärkelse, 

1) Maj-Britt Johanssons delstudie NJA:s leverantör s sy stem publicerades 
samtidigt som bilaga 6 till SOU 1978:68. 



7  

men i de de lar av länet där de lokaliserats spelade de alla rollen av 

pionjärer av industriellt driven verksamhet. Dessutom förädlar de en 

inhemsk råvara vilket anses mycket viktigt. Sammantaget motiverade 

detta valet av trähusföretag som studieobjekt också för föreliggande 

rapport. 

Det framgår av problembakgrunden att det är regionens problem som står 

i förgru nden för intresset. Tillsammans med insikten om det otillräck

liga i att begränsa analysen till företagsspecifika faktorer motiverar 

det att företagsmi1jöerna och regionen betraktas som med företagen lik

värdiga studieobjekt. 

Som en sammanfattning av diskussionerna kring forskningsproblemet for

muleras det övergripande syftet med föreliggande rapport som 

- att beskriva och analysera framväxten av företag i 
industriellt svaga regioner, samt att beskriva o oh 
analysera dessa företags betydelse för regionens in
dustriella utveckling. 

Som redan nämnts får Norrbotten här representera industriellt svaga 

regioner och de tre trähusfabrikerna i Norrb ottens inland de framväxan

de företagen. 

1.4 - Teser och utgångspunkter 

1.4.1 Traditionens betydelse 

Av problembakgrunden framgår att dagens näringspolitiska problem ses 

som ett resultat av ett historiskt förlopp. På samma sätt beskrivs de 

nu existerande företagens sätt att agera utifrån tidigare erfarenheter. 

Angreppssättet utgår ifrån att den utvecklade traditionen, både inom 

företaget och i samhäl let i stort är viktigt då dagens situation skall 

förklaras. 

"Tradition" är dock ett begrepp med en allmän och vag innebörd. Enligt 

uppslagsböckerna definieras det som "nedärvd sed, tro eller uppfattning, 
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arvssägen, hävd eller sedvänja." På detta sätt har det också använts 
2) 

i ekono misk litteratur. 

Mycket vanligt är att se ett bevarande av traditionerna som något ne

gativt då ekonomisk tillväxt skall initieras.^ I förel iggande fall 

ifrågasätts denna inställning. 

I litt eraturen görs stundom åtskillnad mellan "tradition" och "tradi

tionell" (trad i tionali st i sk). Med det förstnämnda menas ett medvetet 

och önskat bevarande av traditionerna, vilket ofta anses förknippat 

med hinder för ekonomisk utveckling. Med det sistnämnda förstås ett o-
i») 

medvetet traditionsbundet handlingssätt. Här finns inte anledning 

att göra någon åtskillnad mellan dessa båda varianter av begreppet. 

Den del av traditionen som berör företagsamhet, eller förekomsten av 

något som kan betecknas som företagaranda, är speciellt intressant för 

här föreliggande syften. Begreppet företagaranda används mycket litet 

i litt eraturen men, liksom vad gäller traditionen, är det de facto 

ofta omskrivet. Angreppssätten och åsikterna i dessa avseenden är 

mycket disparata. Varianter på detta tema är t ex Webers förklaringar 

till kapitalismens anda i den protestantiska - egentligen den kal vi-

nistiska mera puritanska - etiken. Den drev fram en rationell livsfö

ring på grundval av kallelsetanken. Långt efter det att de religiösa 

1) Bonniers lexikon nr 14, Stockholm 1966. 

2) Se t ex S. Groenmans definition av tradition som "the instrument of 
internal transfer of culture from generation to generation". Kultur 
beskrivs i samma framställning som "man-made environment". 
Groenman, S. (l969)"Social Aspects of Backwardness in Developed 
Countries',1 ur Backward Areas in Advanced Countries. Ed. Robinson, 
E.A.G. London. MacMillan. 

3) Se t ex Weber, M. (1978) Den protestantiska etiken och kapitalis
mens anda. Borgholm. Sid 30 ff. Originalet utkom i börj an på 1900-
talet. 

*0 Hösel itz, B.F. ( 1961 ) "Trad i t ion and Economic Growth',1 s id 83-113 i 
Tradition, Values, and Socio-Economic Development. Utg av Braibanti, 
R. och Spengler, J.J. London. 
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grundvalarna fallit i glömsk a kvarstår, hävdar Weber, normerna om 

pliktuppfyllelse och inställningen till arbete. Det är önskvärt att 

"förvalta sitt pund".^ 

I polem ik mot bl a Weber hävdas i en ny ligen publicerad analys att tra

ditionen av engelsk individualism är mycket äldre än protestantismen. 

Den senare betingades av det förstnämnda, inte tvärtom. Kapitalismens 

framväxt anses alltså vara orsakad av den engelska individualismen, 
2) 

vars rötter inte går att spåra annat än i ett m ycket långt perspektiv. 

Framväxten av företagsamhet, i bygder som utmärks av företagaranda, 

har studerats inom flera ämnesområden. Bland företagsekonomiska stu

dier kan nämnas ett arbete om företagsamheten i några småländska kom

muner. Där talas visserligen inte om "anda" men om företagsklimat. 

Förklaringsgrunderna söks mestadels i de yt tre betingelserna.^ Andra 

söker i först a hand förklaringar vilka kan relateras till företagarens 

person. Företagsgrundarens beteende indelas i olika faser från idé till 

start. Bland de bakomliggande betingelserna märks hans motivation, even

tuella förebilder, omgivningsinstäl1ning och de finansiella resurserna. 
A) 

I studi ens resultatdel betonas dock företagsmiljöns stora betydelse. 

1) Se not 3 föreg. sida. 

2) Macfar lane, A. (1978) The Origins of English, Individualism. The Fa
mily, Property and Social Transition. Southampton, 3asil Blackwell, 
sid 196 ff. Webers tankar har debatterats i ett s tort antal böcker 
och artiklar. Som ytterligare exempel kan nämnas Johansson, S. (1966) 
"Max Weber - en mjukdatasociolog", sid 185-199 i Sociologisk forsk
ning 1966 nr 3 samt Asplund, J. "En fri tolkninq av Max Webers tes om 
protestantism och kapitalism", sid 200-211 i samma tidskrift. 

3) Johannisson, B. (1978) Företag och närsamhälle. En studie i organi
sation, Växjö. Se också 
Hult, M., Johannisson, B. (1975) Framtid för familjeföretag? Del 2 
Företagande i ett regionalt -perspektiv - En studie av familjeföretag 
i Kronobergs län. Sid 8 ff. 

k) Odéen, G. (1977) Företagsbildningens bestämningsfaktorer. Stencil. 
SIND. 
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Psykologer har också intresserat sig för fenomenet företagaranda. De 

lägger naturligt nog vikten vid person 1 ighetsmässi ga egenskaper. Dessa 

påverkas i sin tur av traditionerna, exempelvis vad gäller barnuppfost-

I en sociologisk framställning beskrivs olika livsstilar vars utform

ning är avhängig den i gruppe n förhärskande motivationen och normsys

temet. Arbetet som livsstil hör enligt författaren hemma i en fö rgången 

tid men har i sin f öretagar-variant dröjt sig kvar i vissa regioner, 
2) 

främst i sydöst ra Sverige. Företagarandan är, i denna sociologiska 

variant, snarast en kulturell kvarleva. 

Förekommande är också att en existerande företagsamhets ursprung till

skrivs naturgeografiska karaktär i st i ka av något slag t ex tillgång till 
3) 

hamn. Andra betonar att de naturgeografiska förhållandena inte varit 

avgörande utan att produktionsförhållandena är centrala. Människorna 

anpassar sig, enligt dessa forskare, till de grundläggande strukturella 
M 

och historiska omständigheterna. 

1) Se t ex McClelland, D. (1967) The Achieving Society. New York. I en 
annan uppsats, skriven tillsammans med Kaltenbach, J. påpekar Mc
Clelland att det inte i vår typ av västerländska samhällen är givet 
vad som är "att lyckas". En parallell till detta är Barths (1963) 
beskrivning av The Role of the Entrepreneur in Social Change in 
Northern Norway som också berör detta faktum. Med Webers terminologi 
kan påstås att den protestantiska etiken inte härskar med samma 
kraft i alla delar av samhället. 

2) Zetterberg, H. (1977) Arbete, livsstil och motivation, Stockholm. 

3) Se t ex Hellspong, M. ( 1971 ) . "Små i ndust r i erna s i d 12.3-167« Daun, 
Å. (ed) En svensk by. Sex etnologiska studier av förändringar i 
Leksandsbyn Laknäs. Falun, och Wik, H. (1971)."Från vattensåg till 
el såg'.1 Västernorrland ett sekel 1862-1962. Stockholm. 

k) Se t ex Boqvist, A. (1978) Den dolda ekonomin. En etnologisk studie 
av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950, Kungälv, t ex sid 115-
Jonel1-Ericsson, B. (1975) Skinnare -i Malung. Från hemarbete till 
fabriksindustri. Motala. Se t ex sid 51 ff. 



1 1  

Framställningen ovan om tradition, företagaranda och företagsamhet 

snuddar bara vid den litteratur och den problematik som existerar runt 

begreppen. I fortsä ttningen hänsyftar termen tradition enbart på de de

lar av begreppet som avser företagsamhet och därmed förknippad verksam

het, då rapportens syften begränsats till denna sfär. Även ur den syn

vinkeln kan traditionen ses på flera sätt. Ett hänför sig till företags-

etablering/ledning och benämns fortsättningsvis företagsamhet/företa

garanda dvs det är en typ av ekonomisk tradition. Ett annat inriktar 

sig på övriga personer i företa gen/samhället och manifesteras t ex som 

vana v id i ndustriel11 arbete, dvs en typ av teknologisk tradition. I 

föreliggande rapport drivs tesen att det för varje miljö ooh varje sam

hälle är viktigt med en levande tradition i båda dessa avseenden. Visst 

stöd för den uppfattningen kan hämtas från tidigare forskning.^ 

1.4.2 "Litet är vackert" 

Mot bakgrund av den bild som skisserades i inl edningen, framförallt de 

höga arbetslöshetssiffrorna i län et, ligger det nära till hands att fö

reslå stora satsningar, typ Stålverk 80 för att lösa Norrbottens pro

blem. Enligt en sådan ansats ses Norrbotten som en enhet. De stora geo

grafiska avstånden beaktas inte. Inte heller uppmärksammas att länet 

består av flera lokala marknader snarare än av en enda sammanhållen så-
2) 

dan. Här drivs tesen att många små satsningar är av större värde för 

länet. Uttrycket "litet är vackert" passar bra in på den framförda in

ställningen.^ Argumenteringen inleds omedelbart men återkommer genom 

hela rapporten. 

1) Se t ex Boswell, J. (1972) The Rise and Decline of Small Firms. 
London: George Allen S Unwin, 1973. 

Johannisson, B. (1978) samt 
Höselitz B.F. (1961) sid 95 ff. 

2) Se t ex SOU 1978:68 sid 71 ff. 

3) "Litet är vackert" är den svenska titeln på E.F. Schumachers bok 
Small is beautiful. A study of economics as if people mattered. 
London, 1973. 
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Det existerande näringslivet i Norrb ottens inland är av liten omfatt

ning och ensidigt. Stora företag eller arbetsställen är dock inte nöd

vändigtvis av godo. Obalansen i det lokala näringslivet kan bli besvä

rande. Det psykologiska (och fysiska) avståndet mellan ett stort före

tag och de lokala politiska beslutsfattarna kan bli svårt att överbryg

ga. Den stora enheten kan "kväva" sin omgivning i ställe t för att sti

mulera det lokala näringslivet, vars livskraft är en förutsättning för 

det lokala samhällets fortbestånd.^ Att små företag kan spela en vik

tig roll i den regionala utvecklingen har hävdats av andra forskare ti-
2) 

d i gare. 

1) Storskalighetens nackdelar har diskuterats periodvis de senaste åren. 
Som exempel kan nämnas den uppmärksammade pläderingen mot de stora 
koncernbildningarna i Från företagskriser till industripolitik red. 
B. Hedberg och S-E. Sjöstrand, Stockholm 1979. Boken diskuterades 
sedan i pres sen, t ex i Dagens Nyheter den 25 och 26 september 1979 
under rubrikerna "Bort med palatsteknologin" respektive "Industrin 
svarar ekonomerna: Lilla verket Î gläntan är dömt att misslyckas." 
Som exempel från tidigare debatter kan nämnas Sven Lindqvists arti
kel i samma tidning från den 27.8 1978 med titeln "Vad kan kommuner
na göra?" Brukens roll för sina respektive etabler ingsorter har ock
så behandlats av forskare. Som ett exempel kan nämnas Maunsbach, T., 
Mårtensson, B. (1978) Samhällsplanering - 6 fallstudier. Planeringens 
förhållande till sociala problem och miljöproblem. Byggforskningen 
Rapport R 31:1978. Stockholm. Speciellt del 1. 
Också utländska studier har ägnats dessa frågor. Som ett närliggande 
exempel kan nämnas norska projekt om städer och regioner dominerade 
av ett företag eller en industri. J.C. Hansen skriver som en konklu
sion "New enterprises should have dimensions which will not change 
the local environment too fast" sid 96-97; "The One-Company Town in 
Norway - can we learn from the Recent Past in Planning for the Near 
Future?" sid 81-99 i The Promise and the Reality - Large Scale De
velopment in Marginal Regions. ISSPA. 1979 (red. J. Sewel). 
Selvik, A."The Social Consequences of Hydro-power Development in 
Marginal Communities1,1 sid 114-119 i samma samlingsvolym är ett an
nat exempel, liksom Amdam, J.:"Konsekvensana 1yse ved store til tak" 
sid 102-128 i Selv ik, A., Perspektiver på ensidige..., Bergen 197/. 

2) Forskning i denna anda har bedrivits under många år vid företagseko
nomiska institutionen vid Umeå universitet. Som ett resultat av det
ta arbete har bl a publicerats Små företag - stora problem (1975) 
och Mindre företag - problem och villkor (1971) båda med Dick Ram
ström som redaktör. 
Också i utlän dska studier har detta påpekats. Se t ex Deeks, J. 
(1976) The Small Firm Owner Manager, sid 306. Preager Publishers. 
New York. 
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I förel iggande studie förutsätts att en lokal integration, manifesterad 

exempelvis genom stora lokala inköp är positiv. Anledningen är vetska

pen om det norrbottniska näringslivets svagheter och det uppenbara be

hovet av en ökad industriell vana och ett differentierat näringsliv. 

Denna inställning är inte invändningsfri. Det är företagsekonomiskt 

oklokt att köpa av en lokal leverantör, om dennes priser och produkter 

inte kan konkurrera med företag från andra orter. Lokal patriot i sm som 

leder till de lokala företagens utslagning på marknaden är inte av 

godo för orten/regionen. Studiens utgångspunkt är dock, med beaktande 

av ovan nämnda reservationer, att lokal integration i dessa miljöer är 

fördelaktig just på grund av det stora behovet av ett livskraftigt 

näringsliv. Med lokal integration skapas möjligheter till en inre dy

namisk utveckling vilket är nödvändigt i ett långt perspektiv.^ 

1.4.3 Industrialisering är positivt 

I studi en förutsätts att en ökad industrialisering, och därav följande 

arbetstillfällen, är önskvärd i en industriellt svag region. Den ut

gångspunkten ifrågasätts stundom. Vill människorna i Norrb ottens in

land ha industriella arbeten eller är det bara ansvariga politiker som 

förutsätter att så är fallet? En studie från år 1969 antyder att ange

li Denna åsikt hävdas också av etablerade utvecklingsteoretiker. Så 
skriver t ex S. Amin i Den globala kapitalackumulationen, Uddevalla 
197^, sid 305, att Lothringen (som här exemplifierar en region in
riktad mot råvaruproduktion i ett industrialiserat land) kommer att 
klara sina problem även om järnmalmen tar slut. Ty i den regionen 
har utvecklats en infrastruktur av integrerade industrier. Malmen 
kan t ex importeras. Som en motsats till Lothringen beskrivs till
fälligt blomstrande regioner i tred je världen som förfaller så snart 
den exploaterade råvaran förlorar i int resse. Orsaken är avsaknaden 
av ett sjä1vcentrerat integrerat näringsliv. E. Vatne skriver "Det 
er utopi å tro at det som en gang er etablert på et sted skal vare 
ev ig . Endr i ngene vi 1 komme ubtfnnhcJrlig ft fr eller siden till alle in
dus tr i samfunn (i Norge). Saken blir da hvordan disse omsti 11ninger 
skal handte res i de enk elte lokalsamfunn." Dvs behovet av en egen 
livskraft är stort. Ur Rjukans vekst og fall. Om opp- og nedbygging 
av c t ennidig industristed. Arbe i ds rapport nr 17. Industri-Ekonomi sk 
Institutt, Bergen 1978. Sid 69. 
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lägenhetsgraden av en konventionell industrialisering i Norrbo tten be

döms väldigt olika av t ex en sociolog, en etnograf eller en AMS-

tjänsteman.^ En del forskare menar att befolkningen i svagt industria

liserade regioner ofta har speciella värdesystem. Ekonomiska mål prio

riteras lägre, och vissa andra mål högre, än vad som är brukligt i hög-

industrialiserade områden. Några hävdar att dessa olikheter är olyck

liga och bör motarbetas i polem ik med dem som menar att de icke-ekono-
2) 

miska målen bör ges större vikt i alla befolkningsgrupper. 

En framstående företrädare för den sistnämnda uppfattningen är E.F. 

Schumacher, som kritiserat det konventionella värdesystemet. Han me

nar att vi ge nom en storskal ig industrialism avskärmat oss från själva 

livet och överträder även de ekologiska lagarna. Han pläderar för en 

övergång till små enheter med arbets intensi v teknologi. "In industry, 

we can interest ourselves in the evolution of small-scale technology, 

relatively non-violent technology with a human face, so that people 

have a chance to enjoy themselves while they are working, instead of 

working solely for their pay packet and hoping, usually forlornly, for 
3) 

enjoyment solely during their leisure time". 

Även om Schumachers inställning i vissa avseenden förefaller mycket 

tilltalande, betraktas i förel iggande studie Sveriges när ings.1 i vs in

riktning som given. Inte heller ifrågasätts landets integrering i ett 

kapitalistiskt system. Norrbottens problem kan inte vänta på sin lös

ning tills dess att "kapi tal ismen upplevt sin sista kris" eller den s k 

mel 1anteknologin fått sitt slutliga genombrott, t ex som en följd av en 

omprövning av energipolitiken. De industriellt svaga regronerna måste 

1) Buckley, W., Sandkull, B. (1369) A Systems Study in Regional Inequa
lity: Norrbotten, a Fourth of Sweden, SIAR-22. Stockholm, sid 11 ff . 

2) Se t ex Groenman, S. (1969) sid 23 ff. Där menas att denna brist på 
framåtanda måste avhjälpas medan t ex Barth, F. (1963) nyanserar 
begreppen företagsamhet och företagaranda betydligt. 

3) Schumacher, E.F. (1973), sid 16, 17. 
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överleva i det nuvarande systemet, annars har de snart tömts på männi

skor. De måste bygga sin framtid på ett eget livskraftigt näringsliv, 

vars utformning och inriktning dock skall anpassas till de lokala tra

ditionerna och de lokala förutsättningarna. Detta är de pragmatiska 

värderingar som styr föreliggande studies frågeställningar. 

Ytterligare en invändning kan riktas mot ovan nämnda utgångspunkt. Är 

det verkligen vettigt att förorda ökad industrialisering Î en region 

när landet i sin helhet tycks vara på väg in i det postindustriella 

samhället? Kommer inte de perifera regionerna ännu en gång på efter

kälken i utv ecklingen?^ Risken finns uppenbarligen men är förmodligen 

ännu större om regionerna behåller sin nuvarande starkt råvarubaserade 

näringslivsstruktur. Det torde inte vara lätt att ta klivet direkt från 

en ekonomi dominerad av modernäringarna till det post industriella sam

hället. Omvägen över en självständig industriellt utvecklad position 

antas här vara säkrare och därför att föredra. 

1.5 Metodologiska perspektiv 

1.5.1 Ett historiskt perspektiv 

För att besvara frågeställningar av den typ som presenterats ovan krävs 

en longitudinell ansats dvs ett historiskt perspektiv. Företagen måste 

följas under en lång tidsperiod, helst ända från etabler ingstidpunkten. 

Företagens agerande och fortlevnad kan dock inte förstås genom enbart 

inomorganisatoriska studier. Förhållanden i föret agens omgivning torde 

vara väl så viktiga. Betydelsen av förekomsten av lokala kunder, lokala 

leverantörer, ett väl utbyggt transportnät, tillgång till lokal arbets

kraft osv är centrala för företagens möjligheter att överleva och ut

vecklas på en ort. Men lika självklart är det att företagen speciellt i 

små, svaga pch perifera orter, spelar en stor roll för lokal i seringsor-

1) Dessa frågeställningar diskuteras bl a av Jan-Evert Nilsson i hans 
avhandling Norrland år 2001, Malmö 1979. 
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ten. Det finns en interaktionsprocess mellan företaget och företagsmil

jön. 

Företagsmiljön ändras ständigt. Den förändras genom skiftningar i alla 

sina del faktorer. Som exempel på sådana faktorer kan nämnas befolk

ningens åldersstruktur och bosättningsmönster, kommunikationsnätets ut

byggnad och värdesystemets utseende. För att förstå företagens sätt att 

agera måste vi k änna företagsmiljön och förändringar i denna . 

Samspelet mellan enskilda företag och orten/regionen i vilka de lokali 

serats har studerats av forskare också inom andra discipliner. Flera 

av dessa refereras senare.^ Vanligtvis har intresset koncentrerats 
2) 

till stora företag med en geografiskt vitt spridd verksamhet. 

Tidsperspektivet för studiet av företagsmiljöerna måste vara längre än 

det som gäller för företagen. Norrbotten industrialiserades relativt 

sent och koloniserades samtidigt slutgiltigt. Den nu existerande nä

ringslivsstrukturen kan direkt härledas ur industrialiseringsförloppet. 

Det är därför lämpligt att börja studierna av de aktuella företagsmil

jöerna omkring artonhundrata1ets mitt. En genomgång av tidigare rappor

ter tyder på att det valda angreppssättet är relativt ovanligt, genom 

1) Som nämnts ovan refereras flera av dessa senare i sitt sammanhang. 
Här skall dock påpekas att socialantropologer, etnologer och socio
loger också studerat företag och deras betydelse för individerna 
och lokalsamhället. Som ett tydligt exempel kan nämnas Bäck-Wikl und, 
M. och Lindfors, H. (197*0 Lokalsamhället som livsform. Idé och verk
lighet, Monografi nr 8, Sociologiska institutionen. Göteborgs univer
sitet. Deras arbete har också presenterats i en p opulärversion år 
1976 benämnd Utveckling eller avveckling? Deras empiriska arbete ut
fördes i Koppo ms brukssamhälle och beskrev händelserna kring brukets 
nedläggelse och tillkomsten av en ersättningsindustri. Deras intresse 
var främst inriktat mot hur händelserna påverkade individerna på or
ten t ex genom arbetslöshet. 

2) Ett undantag därvidlag är det s k Motalaprojektet vilket genomförts 
vid Linköpings universitet under ledning av Leif Mel in. I projek tet 
studeras hur Verkstads AB Lindqvists1 utveckling påverkade de an
ställda och kommunens övriga invånare. Studierna uppmärksammades 
i flera artiklar i Dagen s Nyheter den 6/8-9/8 I98O. 
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att studiet av förhållandevis små företag i ett lokal- och regionaleko-

nomiskt perspektiv görs under en så lång tidsperiod.^ 

Nödvändigheten av en historisk ansats, inom ämnesområden som traditio

nellt inte varit långt t i 11bakabli ekande, har hävdats tidigare. Här 

skall enbart hänvisas till C Wright Mills mycket uppmärksammade pläde-
2) 

ring i "Den sociologiska visionen" som stöd för påståendet. 

Dessa- insikter har anammats av andra forskare. Så konstateras t ex i 

en rapport av två företagsekonomer att "den historiska analysen (är) 

ett viktigt instrument att ställa diagnos på grundläggande problem hos 

en aktör, en grupp aktörer eller i ett s amhäl1 sorganisatoriskt samman

hang". Vidare påpekas att historiska studier ger insikter i de dy namis

ka strukturerna och hur dessa förändras.^ Tillämpningar har gjorts på 
4) 

skilda områden både av företagsekonomer och andra. Som exempel kan 

nämnas att det i en avh andling om den fysiska exploateringens förlopp 

i olika kommuner pläderas för nödvändigheten av ett historiskt angrepps

sätt.5^ 

De här åsyftade forskarna har ofta använt industrialismens genombrott 

som utgångspunkt för analyserna. Andra hamnar, med samma argumentation, 

1) Se också Dahmén, E. (l979)"Kan den företagshistoriska forskningen 
bidra till den ekonomiska teorins utveckling?"Sid 255-265 i Histo
risk Tidskrift 3:79. Dahmén påpekar där att det i stort saknas stu
dier som kopplar ihop studier av enskilda företag med den national
ekonomiska makroteorin. 

2) Arbetet publicerades först på engelska under titeln The Sociological 
Imagination, år 1959. Den svenska översättningen kom år 1971. 

3) Kjellén, B., Söderman, S. (1979) Mot en teori om praktikfall, Forsk
ningsrapport nr 127, Företagsekonomiska inst. vid Stockholms univer-
s i tet. 

k) Som exempel på historiskt inriktade företagsekonomiska avhandlingar 
kan nämnas Nilsson, J-E. (1979), Danborg, T., Hammar, G., Lind, J-E. 
(1975) Region i kris. Samhällsorganisatorisk diagnos av sydöstra Skånes 
växtproblem, Lund. 

5) Järnegren, A., Ventura, F. (1977) Tre samhällens förändringshisto-
r'ia. Exploateringen av den fysiska miljön i historisk belysning. 
Byggforskningen, Rapport 55:1977. Stockholm 1977. 
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betydligt längre fram i ti den.^ Det bör avslutningsvis påpekas att de 

flesta forskningsrapporter inom ämnesområdet presenterar utvecklingen 

över mycket korta tidsperioder. Oftast ges bara en ögonblicksbild av 

de studerade förhållandena. 

1,5.2 Begränsning till den kommersiella miljön 

Företagsmiljön har hittills diskuterats i allmän na termer, men måste 

alltid ges en geografisk dimension. För tidsperioden före de studerade 

företagens grundande får de blivande lokaliseringsorterna bilda utgångs 

punkten och därifrån avgränsas den kommersiella miljö som existerar i 
2) 

olika tidsskeden. Med detta följer praktiska problem och avgränsnings 

svårigheter vilka dock diskuteras i ett s enare sammanhang. 

Från och med företagens etablering bildar dessa utgångspunkt också för 

studierna av den omgivande kommersiella miljön. Detta innebär att före

tagens eget agerande, t ex val av leverantörer och kunder, avgränsar 

det geografiska område som studeras och beskrivs. Ständigt förekommer 

en influens från den pol i t isk-värdemässiga omgivningen till det kommer

siella systemet men detta beaktas här enbart undantagsvis. Också efter 

etableringen är den geografiska avgränsningen förenad med problem vil

ket berörs senare i sitt s ammanhang.^ 

1) Se t ex A Conceptual Framework and Methodology for Analysing Indu
strial Change och Proposals for a System of Monitoring Industrial 
Change. Rapport nr 2 resp 3 från London Industry and Employment 
Group Research, Industry and Employment Studies. Occasional Papers. 
July 1979. Middlesex Polytechnic. 

2) Det har blivit vanligt att i rappo rter och avhandlingar, på system-
vetenskapligt sätt, spalta upp den omgivande miljön i olika delar 
t ex den politiska miljön, den värdemässiga miljön och den kommer
siella miljön. Här avses med kommersiell miljö det omgivande närings 
livet och den lokala tillgången på kvalificerad arbetskraft osv. I 
en vidare mening styrs den lokala kopimers i e 11 a miljön naturligtvis 
av faktorer utanför den egna geografiska sfären. Detta är fortsätt
ningsvis ett av ternana för föreliggande rapport. 

3) De termer som brukar användas i detta sammanhang presenteras i ka
pitel k avsnitt ^.2 sid 85-89. 
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1.5.3 Fallstudier 

Som framgått tidigare får tre företag i Norr bottens inland här repre

sentera företagsamheten i ind ustriellt svaga regioner, dvs rapporten 

är en fallstudie. En sådan ansats anses mest lämpad att uppfylla rap

portens syften. Studieobjekt är, som tidigare nämnts, både företagen, 

företagsmiljöerna samt samspelet mellan dem. Det som studeras är ett 

komplicerat dynamiskt samspel som innehåller en rad relationer och på

verkande faktorer både av inomorgan isatori sk och utomorganisatori sk 

natur. Dessutom studeras förändringar över tiden, dvs rapporten inrik

tas mot den historiska utvecklingen. De kunskaper som söks är av en så

dan sammansatt natur att endast mer djuplodande studier är meningsfulla. 

Genom det historiska perspektivet söker rapporten rekonstruera ett sam

manhängande mönster där kunskaper söks bortom de isolerade sambanden. 

Detta kräver i långa stycken en stor deta1 jer ingsgrad vilken inte kan 

erhållas annat än genom fallstudier. 

Vissa forskare är skeptiska till användandet av fallstudier. Möjlighe

terna till generalisering uppges vara små, va 1ideringsproblemen ibland 

stora osv. Tills vidare bortses från dessa invändningar och konstate

ras att även de forskare som är tveksamma till metoden tillskriver den 

fördelar då syftena är beskrivande och/eller hypotessökande. Även dessa 

senare egenskaper är en inte oväsentlig uppgift för föreliggande rap

port. Generaliseringsproblernet och va 1ideringsfrågan behandlas, om än 

summariskt, i kapitel 11. 

Fallmetodiken är vanligt förekommande och har utförligt diskuterats av 

andra forskare både i själv ständiga metodrapporter och i samband med 

empiriska undersökningar. I noten 1 ned an hänvisas till några som kan 

vara av intresse. 

1) De argument för fallstudiernas lämplighet som redovisas i avsnitt 
1.5.3 har i stort hämtats från Hedlund, G., Hägg, I. (1978)"Case 
Studies"in Social Science Research. Working Paper No 78-16 European 
Institute for Advanced Studies in Management samt från Kjellén> c?., 
Söderman, S. (1979). Forts, nästa sida. 
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1.6 En precisering av studiens syfte 

Det övergripande syftet måste ges en mera konkret utformning för att 

bli praktiskt gripbart. Den tidigare framställningen har redan visat i 

vilken riktning denna konkretisering skall göras. De svaga regionerna 

representeras av Norrbotten och företagsamheten av de tre trähusföre

tagen. En historisk beskrivning är dock inte tillräcklig för att skapa 

den förståelse och insikt som är nödvändig om studien skall kunna ut

mynna i norma tiva slutsatser. Beskrivningen måste sättas in i ett t eo

retiskt perspektiv. Det första konkreta delsyftet blir därför 

1) att diskutera vilka teoretiska perspektiv som kan användas vid stu
diet av företagen och företagsmiljöerna. 

Därefter syftar rapporten till; 

2) att beskriva och analysera företagen ooh företagsmiljöerna samt 
samspelet mellan dessa utifrån de diskuterade teoretiska perspek
tiven. 

(Forts, not 1 för eg. sida.) 

Diskussioner och argumentering kring fallstudiemetodiken förekommer 
i en rad avhandlingar och rapporter både i företa gsekonomi och an
gränsande ämnen. Som exempel på ett konventionellt presentations-
sätt kan hänvisas till Hyrenius, H., Sjögerås, I. (197*0 De mindre 
industriföretagens exportbeteende - en explorativ studie. Lund, 
kap 3.3.2. 
Metodiken diskuteras också separat i bl a följande uppsatser 
Andersson, G. ( 1979) "Del tagande observation1,1 sid 51 1-520 i Forsk
ning, utbildning, praxis. Nordisk företagsekonomi 1979. Del 2, 
Ståhl, I., red, Stockholm. 
Normann, R. (1976) På spaning efter en metodologi. SIAR. Stockholm. 
Vidare kan nämnas Glaser & Strauss (1967) plädering för The Discove
ry of Grounded Theory, vilket innebär en typ av fallstudiemetodik. 
Detsamma kan sägas om den s k aktörsforskningen vars utgångspunk
ter utesluter andra angreppssätt (se t ex Arbnor, I., Bjerke, 
B. (1977) Företagsekonomisk metodlära. Lund.) Ordet fallstudie mås
te, om det används enligt de båda sist nämnda forskningsstrategierna 
ges en modifierad innebörd, jämfört med den konventionella. 
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3) att utifrån de gjorda analyserna dra slutsatser angående vilka före
tag och egenskaper som är centrala och bör uppmuntras i dylika magra 
företagsmiIjöer. 

De uppställda syftena bör kommenteras något ytterligare. Företagsmil

jöerna analyseras över den tidsperiod som nämnts tidigare i frams täll

ningen. Den geografiska avgränsningen av miljön kan inte ges en entydig 

omfattning vilket berörts tidigare och även diskuteras mera i sitt sam

manhang senare i text en. Miljöbeskrivningen måste göras avseende ett 

flertal egenskaper och dimensioner. Detta gäller också företagen som 

granskas ur en rad synvinklar t ex företagsgrundarens bakgrund, produk

tionsinriktning, tillväxt osv. De rent psykologiska motiven bakom eta-

bleringarna lämnas dock därhän. 

Samspelet mellan företag och miljö tar sig många olika uttryck och kan 

ses i många olika dimensioner. Vid beskrivningen av relationerna mellan 

företagen och företagsmiljöerna läggs tonvikten på företagens material-

och serviceströmmar. Därutöver kommer i analy sen en rad faktorer dels 

av det slag som nämnts i ovans tående stycke, dels avseende den kommer

siella miljöns framväxt, att beaktas. 

Förhoppningen är att studien skall öka förståelsen av hur den rådande 

situationen i Norr botten uppkommit. Därmed ökas förutsättningarna för 

att fatta relevanta beslut i framt iden. Slutsatserna blir med nödvän

dighet mestadels av hypotesgenererande karaktär. I vissa delar är rap

porten också teori prövande då existerande teoribildning granskas uti

från dess tillämplighet för här uppställda frågeställningar. 

Trots att de ovan presenterade delsyftena rubricerats som en precise

ring ger de fortfarande utrymme för alternativa angreppssätt, metoder 

och del studieobjekt. Det är dock inte möjligt att redan här ge syftena 

en mera konkret utformning. De hittills uppställda syftena får snarast 

ses som en viljeinriktning. Fortlöpande träffas en rad val, dels om 

vad som skall studeras, dels om på vilket sätt detta skall ske. Däri

genom uppställs en rad delsyften vars fullföljande görs utan svårighe
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ter i sitt sammanhang. Sådana diskussioner, om alternativa utformningar 

och konkreta syften för de olika delmomenten och kapitlen, förs före

trädesvis i börja n och slutet på varje avsnitt. Trots dessa nedbryt

ningar, får de ovan uppställda delsyftena och det övergripande syftet 

aldrig förloras ur sikte. För att upprätthålla den kopplingen hänvisas 

genomgående tillbaka till dessa och påpekas hur varje moment förhåller 

sig till den uppställda syfteshierarkin. Av samma anledning görs dis

positionen i nästa avsnitt mycket utförlig. 

1. 7 Disposition 

Kapitel 2 inriktas mot det första av de på sid 20 preciserade delsyf

tena. Där diskuteras vilka teoretiska perspektiv som kan ligga till 

grund för den fortsatta framställningen. Givet den långa historiska 

ansatsen befinns olika typer av utvecklingsteoreti ska skolbildningar 

vara mest lämpliga. Detta strategiska val motiveras mera i inle dningen 

till kapitel 2. 

Genomgången i kapitel 2 visar att flera utvecklingsteorier bör has i 

åtanke inför den historiska beskrivningen av undersökningsföretagen 

och företagsmiljöerna. De olika teorier som konstateras vara rele

vanta bedöms inte vara motstridande utan kompletterande. De kan alla, 

delvis, användas som grund för den fortsatta framställningen. De lämp

liga teorierna betonar samspelet mellan lokalsamhället och ekonomins 

utveckling på ett nationellt och internationellt plan. Detta motiverar 

att kapitel 3 behandlar Norrbotten i sin h elhet med utblickar mot värl

den och Sverige i övrig t. Av utrymmesskäl har här gjorts vissa begräns

ningar vilka diskuteras i sitt sammanhang. 

Först i kapitel 4 pre senteras de egentliga företagsmiljöerna, också 

dessa i ett mycket långsiktigt perspektiv. Tonvikten har lagts vid de 

sektorer som befunnits vara mest relevanta. De största ansträngningarna 

inriktas mot att studera framväxten av sågar under tidigare perioder. 

Från de tidpunkter då undersökningsföretagen, och deras föregångare, 
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etableras ägnas ökad uppmärksamhet åt att teckna en mera helgjuten 

bild av näringslivets totala sammansättning i de akt uella del regioner

na. Det har också befunnits motiverat att beskriva hur trähusindustrin 

i sin helhet växt fram. 

I och med att kapitel b är avslutat har en relativt god bild av före

tagsmiljöerna, och en någorlunda bild av undersökningsföretagen sedda 

i detta större sammanhang, erhållits. En motivering till varför en 

kartläggning av inköpsmönstren befunnits vara mest lämplig för att 

teckna samspelet mellan företagen och företagsmiljön återfinns i in

ledningen till kapitel 5. Kapitlet i övrig t ägnas åt att presentera 

tidigare studier och teorier inom ämnesområdet. Speciellt uppmärksam

mas de forskare som utgått från företaget som studieobjekt, dvs före

trädesvis företagsekonomer. 

Undersökningsföretagen har alla råkat ut för vad som kan betecknas som 

kritiska händelser t ex ägarskiften. I den u tsträckning tidigare stu

dier behandlat liknande företeelser kommer de att refereras. Avsikten 

är att via jämförelser sätta undersökningsföretagens agerande i rela 

tion till andras uppträdande. Därigenom ökas möjligheterna till att 

förklara eventuella avvikelser. Vidare kan faktorer och företeelser 

av speciellt intresse urskiljas med hjälp av tidigare forskning. 

Samspelet mellan företagen och företagsmiljöerna kommer alltsa huvud

sakligen att tecknas med hjälp av inköpsströmmar. En sådan kartlägg

ning kan göras på många olika sätt. Den i förel iggande rapport använda 

metoden är ovanlig och presenteras därför på ett detaljerat sätt i ett 

metodkapitel, kapitel 6. I kapitlen 7-9 beskrivs och analyseras de stu

derade företagens inköpsmönster och hur det förändras över tiden. 

Visst beteende kan redan där tillskrivas egenskaper hos företagen eller 

omgivningen. Differenser mellan företagen förekommer dock. 

Orsakerna till dessa söks inledningsvis med hjälp av de företagsspeci

fika teorier vilka relaterades i kapitel 5. Resultatet presenteras i 

Sundin 2 



2k 

kapitel 10. Analysen förs vidare genom att företagens beteende ställs i 

relation till omgivningens egenskaper i ett öv ergripande utvecklings-

teoretiskt perspektiv. Denna återkoppling görs i kapitel 11 och ä r ett 

försök att återföra analysen till den nivå på vilken de ursprungligen 

uppställda syftena befinner sig. 

I kapitel 12 diskuteras en rad frågeställningar som väckts av, men inte 

rymts inom ramen för, föreliggande studie. Några av dessa presenteras 

som hypoteser med regiona1 pol i t i ska implikationer, medan andra föreslås 

som lämpliga ämnen för fortsatt forskning. 

Denna långa disposition får ses som en programförklaring. Rapportens 

disposition sammanfattas i figur en nedan. 

Kapitel 12 
Kapitel 2 Samhällsperspektiv -

utvecklingsteorier 

Kapitel 11 
Analys och diskussion 
kring uppställda syf
ten och teser 

Kapitel 5 Företagsekonomiska teorier 

Kapitel 6 Empirisk metod 

Undersökningsföretagen i loka lsam
hället. Exemplifiering genom inköp 

Kapitel 3 och k 
Norrbottens och lokali
seringsorternas historia 
i ett utvecklingsteore-
tiskt perspektiv 
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2 UTVECKLINGSTEORI I ETT NORRBOTTNISKT PERSPEKTIV 

2.1 Inledning 

I förel iggande kapitel diskuteras vilket teoretiskt perspektiv som kan 

utgöra en bakgrund till den historiska beskrivning av Norrbotten och 

undersökningskommunerna som presenteras i kapit len 3 och k. Som tidi

gare betonats blir dessa presentationer intressanta och användbara 

först då de sätts in i ett ko rrekt teoretiskt referenssystem. De teo

rier som bedömts vara relevanta kan alla klassificeras som utvecklings

teorier. Motiveringen till detta ges i avsnit tet 2.2 där en diskussion 

kring Norrbottens status inleds. 

Teorier om ekonomisk utveckling har länge ägnats stor uppmärksamhet av 

forskare inom en rad discipliner i olika delar av världen. Varianterna 

på detta tema är otaliga och försök har därför gjorts att strukturera 

existerande teoribildning i vissa huvudströmningar. Här lämnas dessa 

diskussioner därhän.^ 

I förel iggande rapport har gjorts ett urval av teorier vilka bedömts 

vara av intresse för den fortsatta framställningen. Genomgången är i 

viss utsträckning kronologisk då en strävan varit att presentera skol

bildningarna i den or dning de dominerat debatten. En sådan kronologi 

1) Olika typer av indelningar förekommer t ex i följa nde verk: 

Tuma, E. ( 1975). "Teor ier om ekonomisk förändr ing',1 si d 5^-75 i 
Adamson, R. (red) Teori och metod för ekonomisk historia. Lund. 

Gustavsson, B. (odat). övre Norrland som regionalt forsknings
objekt. Stencil från Ekonomisk-Historiska Institutionen vid Umeå 
un i vers i tet. 

Gustavsson, B. (1971)."Ekonomisk tillväxtteori och ekonomisk his
toria',' sid kS~82 i nUr ekonomisk-historisk synvinkelFestskrift 
tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand, 25.^ 1971. Stockholm. 

Hettne, B. (1973)•"Forskning om underutveckling. En utvecklings-
teoretisk översikt'.' Bilaga 2 till SOU 1973:41. 

Lundahl, M., Södersten, B. (197*0. Utvecklingsekonomi 1 och 2. Malmö. 
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är dock enbart ungefärlig då förespråkare för flera inriktningar va

rit verksamma samtidigt. Först presenteras huvuddragen i de statis

ti skt-deskr i pt i va teorierna och t i 11växtpoolteorin. Därefter behand

las Gunnar Myrdals arbeten följt av den s k "dependence-skolan". På 

grund av den stora betydelse som den sistnämnda inriktningen haft äg

nas också utrymme åt den kritik som framförts mot teorin. Slutligen 

refereras några "nygamla" teoribildningar speciellt den s k export

bas- eller stape 1teorin. 

Inom varje teoribildning har i första hand de mera kända företrädarna 

fått exemplifiera argumentationen. Därutöver ägnas uppmärksamhet åt 

forskare och rapporter som sökt tillämpa teorierna på regioner av 

Norrbottens typ. Detta medför att teorierna ges olika stort utrymme. 

De presenterade teorierna betonar olika faktorer, hämtar empiri från 

helt skilda delar av världen och arbetar också med vitt skilda tids

dimensioner. På grund av detta växlar också framställningen i föreli g 

gande rapport på ett till synes inkonsekvent sätt. Detta är det icke 

önskade resultatet av teoriernas, i viss mån, bristande jämförbarhet. 

Avslutningsvis, i avsnit t 2.5, ställs dessa skolor mot varandra i en 

jämförelse gjord utifrån rapportens syften. En diskussion görs kring 

vilken/vilka synsätt som är att föredra vid den kommande empiriska 

redogörelsen av Norrbottens och undersökningskommunernas historia. 

Detta ställningstagande görs enbart utifrån tidigare forskares argu

mentation. Prövningen av det hållbara i det an lagda synsättet får an

stå till senare kapitel. 

2.2 Norrbotten - en underutvecklad region? 

Norrbotten idag skiljer sig markant från övriga Sverige, inte bara 

genom sitt geografiska läge. Regionen utmärks också av gles bosätt

ning, hög arbetslöshet, stark utflyttning, få företag osv, dvs egen-
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skaper som karaktäriserar så kallade marginella regioner.^ Allt detta 

trots de mycket stora råvarutillgångarna. 

Men är Norrbotten verkligen en underutvecklad region? Svaret beror på 

med vilken region jämförelse görs. I relat ion till världens u-länder 

är länet inte underutvecklat och inte heller i jämfö relse med många 

utvecklade länders perifera områden. Men visavi övriga Sverige är 
2) 

Norrbotten underutvecklat och marginellt. Den bedömningen förstärks 

1) Se vidare kapitel 3 och h samt sidorna 1 o ch 2 i kap\ tel Î ovan. 
Begreppet "marginell" har använts både som en geografisk klassifi
cering och som ett uttryck för bristande politisk och ekonomisk 
makt. I förel iggande rapport nyttjas det i den s enare, vidare, be
märkelsen. Som exempel på en snävare tillämpning hänvisas till Kal-
dager, A.T. (1973) Tettsted og omland. En sentrum-periferianalyse 
av industristedene i Norge 1970 og deres omland, (Bergen) där margi
nal i tetsgraden enbart testas med demografiska variabler. 

2) Det är påfallande att alla utvecklade länder tycks ha sina underut
vecklade regioner. Detta förhållande har påpekats t ex i Robinson, 
E.G. red (1969) och i Seers, D., Schaffer, B., Kiljunen, M-L. red 
(1979) Underdeveloped Europe. Studies in Core-Periphery Relations. 
The Harvester Press Limited: Sussex. Hänvisningar inom detta områ
de kan göras till rapporter publicerade av "The Institute for the 
Study of Sparsely Populated Areas" (ISSPA) University of Aberdeen, 
efter seminarier arrangerade av "Marginal Regions Association". Som 
exempel kan nämnas P.G. Mewetts "The Emerging and Persistance of 
Peripheral Areas in Relationship to the Process of Development and 
Underdevelopment, with Particular Reference to the Highlands and 
Islands of Scotland" sid 142-156 i The Promise and the Reality -
Large Scale Development in Marginal Regions. ISSPA jan 1979. 
Problemet behandlades också vid "5th International Seminar on Mar
ginal Regions" i Dublin juli/augusti 1979 t ex i papers presentera
de av T. 0'Brian och M. Geddes. 
Watkins, M. (19&3) (se avsnitt 2.k) presenterar en definition som 
har stor relevans. Han hänvisar till två forskare som beskriver un
derutveckling på följande sätt: "Blockage of potential, sustained 
economic and social development geared to local human needs. In 
other words, the process by which economical and cultural leverage 
is taken or kept from the people of a region". Genom denna defini
tion måste också hänsyn tas till: "restrictions on local and eco
nomic development generated by institutional processes of surplus 
extraction in the region. These processes hinge upon specific re
lations between social-economic classes and between commercial mét
ropoles and their economic hinterlands". 
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om till de ovan uppräknade mätbara faktorerna fogas en kvalitativ as

pekt, som innehåller avsaknaden av internt självbestämmande, stor sår

barhet osv.^ Det är därför motiverat att diskutera Norrbotten i ter

mer av underutveckling. 

En rad forskare har tidigare använt begrepp och teorier om utveckling/ 

underutveckling för att beskriva och analysera situationen i Norrb ott

en och Norrland. Flera av dessa refereras senare. 

Att konstatera att underutveckling råder ger ingen omedelbar vägled

ning om vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa den. Kunskap 

måste nås om dess ursprung och orsak. Kring dessa problem har flera 

teorier framväxt. Gemensamt för merparten av dem är ett longitudinellt 

angreppssätt. Förklaringarna söks i det f örgångna, även om startpunk

ten och orsakssambanden varierar. Ett citat får exemplifiera inställ

ningen: "underdevelopment is part of a process; indeed, it is part of 

the same process which produced development. Thus an interpretation of 
2) 

underdevelopment must begin with a study of the past." 

De flesta av dessa teorier utvecklades i andra delar av världen. Un

derutvecklingens problem är där av ett allvarligare slag än i Sveri ge 

genom att de innebär nöd för människorna. Det kan diskuteras huruvida 

teorierna är överförbara till en region av Norrbottens typ. Argumenta

tionen i den f rågan görs kontinuerligt, också i samband med analysen. 

1) Kiljunen, K. (1979)."Finland in the International Division of La
bour',1 sid 279-3OI i Seers, D. m fl (eds). 

2) Griffin, K. (1969). Underdevelopment in Spanish America. Bucks, 
s. 48. 
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2.3 Några vanliga utvecklingsteorier 

2.3.1 Statistiskt-deskriptiva teorier 

Gemensamt för de statistiskt-deskriptiva teorierna och metoderna är 

att de tar fasta på observerbara skillnader mellan länder och andra 

geografiska enheter, samt identifierar och utvecklar statistiska mått 

för dessa skillnader. Vilka förhållanden som upplevs som centrala väx

lar mellan olika författare och över tiden. Ursprungligen laborerade 

dessa teoribildare med en eller ett par faktorer som förklaring till 

utvecklingens stadier. Allt eftersom faktorerna upplevdes som otill

räckliga utökades antalet komponenter och därmed teoriernas komplexi

tet. Storleken på kapitalbildningen och sparkvoten i samhä llet har 

hävdats vara av central betydelse. Befolkningens ålderssammansättning 

och utbildningsnivå har liksom den s k residualfaktorn varit föremål 

för åtskilliga diskussioner. Attityder och existerande institutioner 

har också betonats liksom teknologinivån och vetenskapens status och 

framförhållning.^ 

De s k stadieteorierna kan hänföras till den här huvudgruppen. Stadie

teorierna karaktäriseras av att ett samhälles väg till industrialise

ring anses ske i ett ant al avgränsbara steg vilka framförallt inbegri-
2) 

per ekonomiska faktorer. 

2.3.2 Teorin om den duala ekonomin 

Dualism innebär en kluvenhet som resulterar i en obs erverbar kontrast 

mellan olika regioner inom ett land, mellan länder eller mellan del-

1) En sammanfattning görs i Hettn e (1973), sid 164 ff. Som exempel på 
behandling av de sistnämnda faktorerna kan nämnas Schumpeter, J. 
(i960 The Theory of Economic Development, Cambridge Mass. (1911) 
och McClelland, D. (1967). 

2) Se t ex Rostow W.W. (i960) The Stages of Economic Growth. Cambridge. 
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kontinenter och kontinenter. Kring dessa fenomen har utvecklats en 

rad teorier om ekonomisk dualism. De skiljer sig något i sin fr amto

ning och i sina vetenskapliga krav på vilka relationer som skall gälla 

för att ekonomin skall betecknas som dual. Här, liksom för många andra 

utvecklingsteorier, har problemen först analyserats utifrån de förhål-
2) 

landen som gäller i tredj e världen. 

De två varandra oberoende sektorerna kan indelas t ex i en kap italis

tisk och en icke-kapi ta 1 i st i sk sektor. Den förra drivs av ekonomiska 

motiv och den senare av sociala ellermöj1 i g tv îs självförsörjningsmoti v. 

Ett annat sätt att beskriva läget är att tala om en enklav industri i 

ett icke industrialiserat omland. Teorins anhängare har också diskute

rat en modern sektor kontra en traditionell sektor eller industri kont

ra jordbruk. Den förstnämnda sektorn är marknadsorienterad, inriktad på 

vinstmaximering och mottaglig för förändringar, medan den andra är stil

lastående, självförsörjningsinriktad och i sig r ymmande en stor arbets

löshet. Befolkningen inom den senare sektorn har inkomster nära eller 

under existensminimum och arbetets margi na 1 produkt är lika med noll. 

Förbindelselänken mellan de båda sektorerna är en omflyttning av icke 

sysselsatt arbetskraft. Inga flöden sker av kapital eller sparande.^ 

William Arthur Lewis, 1979 års nobelpristagare i ekono mi, är en av de 

kända ekonomer som arbetat med analyser i dessa termer. Så sent som 

för två år sedan publicerade han flera arbeten byggande på de grund
at) 

läggande iakttagelserna av u-1 andsekonomins duala karaktär. 

1) Termen "dual" används för att beskriva obalanser i ekono miska sys
tem även av forskare som inte ansluter sig till det duala synsättet 
såsom det här presenteras. 

2) Hettne, B. (1971). Kapitel 1 i den sv enska utgåvan av Kolonialism 
ooh jordbruksutveckling av Geertz, -C. Lund, sid 29 ff. 

3) Griffin, K. (1969) sid 19 ff. 

b) Lewis, W.A. (1978a) . The Evolution of the International Economic 
Order. Princeton samt 
(1978b) Growth and Fluctuations. London. 
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Också på vår del av världen har duala teorier applicerats. I uppsat sen 

"Growth in a Dua l Economy" diskuterar historikern Fritz Hodne huruvida 

utrikeshandeln initierade Norges tidiga ekonomiska tillväxt. Hodne för

enklar de strikta förutsättningar som ursprungligen var ett villkor för 

en beskrivning i duala termer. Han utgår från att faktorn kapital i 

den industriella sektorn (den andra faktorn är arbetskraft) var den 

länk med vilken den norska ekonomin hade kontakt med världsmarknaden. 

Världsmarknadens efterfrågan rubbade jämvikten i ind ustrisektorn vilket 

medförde ett flöde av arbetskraft från jordbrukssektorn. Slutligen mås

te kapitalintensiteten ökas. Hans slutsats är att modellen kan applice

ras på Norge som behövde know-how, yrkeskunskap och kapital utifrån. 

Hodne hävdar att i Norge s fall var den duala ekonomin begränsad i ti

den. Efter sekelskiftet var den norska ekonomin integrerad.^ 

2.3,3 Til Iväxtipoo Iteorier 

T i 11växtpoolteoreti kerna söker lösa underutvecklingens problem genom 

att föreslå skapandet av industriella utvecklingscentra. Liksom de ti

digare refererade forskarna utgår de från att tillväxten inte är jämnt 

fördelad varken geografiskt eller över tiden. François Perroux, som är 

teorins "fader", myntade begreppet nycke1 industr\ och avsåg därmed den 

industri som var drivkraften bakom den ekonomiska utvecklingen. En ökad 

försäljning i nyckel industrin leder till en än större försäljningsök

ning i andra industrier dvs en slags kumulativ effekt initieras. Kring 

nyckelindustrin skapas så ett industriellt komplex. 

Perroux förklarar den inledande tillväxten i en pool med resonemang 

kring pr i selasti cÎteter och prisreduktioner i nycke lindustrin. Efter

som detta bara är temporära fördelar krävs fortgående innovationer för 
2) 

att en tillväxtpool skall bevara sin ställning. 

t) Hodne, F. (1973)."Growth in a Dual Economy - The Norwegian Experi
ence 1814-19141.1 Economy and history, XVi 1973 sid 81-110. 

2) Perroux, F. (1970) ."Note on the Concept of Growth Poles',' sid 93-103 
i Regional Economics, Theory and practice. Red. McKee, D.L. m fl, 
New York. 
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Perroux' tankar har diskuterats 1îv1 igt och haft inflytande också på 

debatten om den svenska regionalpolitiken och forskningen.^ 

En återkommande frågeställning hos t i 11växtpoolsteoreti kerna är hur 

stor en industri bör vara för att fungera som framdrivare. Inget gene

rellt svar har kunnat ges på den frågan. Storlekskravet är avhäng igt 

av många faktorer t ex den aktuella produkten, avståndet till närmaste 

centra, utvecklingsnivån i samhäl let osv. Flera forskare anger att en 

automatisk utveckling knappast kan skapas i centra med en befolkning 

understigande 200.000 invånare och att ^0.000 personer är ett krav för 
2) 

att någon utvecklingspotential skall föreligga. 

Teorin anses av sina förespråkare vara tillämpbar både på regioner och 

på länder. Svårigheterna att initiera utveckling i en r egion inom ett 

starkt system beskrivs dock som stora. Marknaden är i sådana fall re

dan behärskad av företag från den utvecklade delen av landet. För att 

ett område skall slå sig fram till en konkurrenskraftig position krävs 

att en ny industrisektor uppstår. En sådan initiativkraft finns bara 

undantagsvis i under utvecklade regioner. I u-länd er däremot kan en 

traditionell industrialisering fungera som tillväxtmotor. Vidare är 

storlekskravet mindre i u-län der. Där kan också förhållandevis små 

1) I SOU 1974:1 Orter i regional samverkan används den här presente
rade terminologin 1 iksom i Fred riksson, C., Lindmark, L. (1976) Na
tionella och lokala produktionssystem - en struktur studie av svenskt 
näringsliv. Umeå. 
Erik Dahmén diskuterar i sin a vhandling från år 1950 Svensk indust
riell företagarverksamhet industriella utvecklingsblock vilka har 
stora likheter med Perroux1 nyckel industrier. 

2) Klaasen, L.H. ( 1972)"Growth poles in economic theory and policy'.1 

Sid 1-39 i Growth Voles and Regional Policies, utgiven av A. Kuk-
linski och R. Petrel la. Haag: Mouton S Co. 
Eric Bylund diskuterar i en up psats teorins ev. anpassning till 
svenska förhållanden. Han påpekar att orternas storlek i vårt land 
gör att även samhä11 en med ner till 3.000 invånare kan betraktas 
som stödorter (sustenance places). "Growth centre and administra
tive area problems within the framework of the Swedish location po
licy". Sid 231-2^2 i Growth Voles and Growth Centres in Regional 
Flanning utgiven av A. Kuklinski, Haag: Mouton & Co. 
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enheter vara av avgörande betydelse.^ 

Albert Hirschman använder termer som liknar de ovan uppgivna. Även han 

diskuterar tillväxtpunkter, framåtriktade och bakåtriktade kopplingar 
2) 

samt den obalanserade tillväxten. Dessa begrepp återkommer i samban d 

med presentationen av de trähusföretag som är studiens undersöknings

objekt. 

2.3.4 Teori om kumulativa processer 

Gunnar Myrdal har ägnat stor uppmärksamhet åt underutvecklingens pro

blem och lanserat begreppet "kumulativa processer". Myrdal skriver: 

"...men inom vissa vida gränser har den attraktion ett centrum utövar 

vanligen och huvudsakligen sitt ursprung i den h istoriska tillfällig

heten att någonting en gång påbörjades där och inte på många andra 

platser där de kunde ha påbörjats lika gärna eller bättre, och att 

initiativet rönte framgång. Sedan stöddes och vidmakthöl1 s den fort

satta expansionen genom den ständigt växande inre och yttre ekonomis

ka verksamheten, i ordets vidaste mening, som också innefattar t ex 

växande tillgång på skolad arbetskraft i olika yrken, goda kommunika

tioner, känslan av expansion och armbågsrum och en anda av företagsam

het. Detta skedde på bekostnad av andra orter och områden som i stäl-
3) 

let präglades av relativt stillastående eller tillbakagång." 

Även om kapitalismen inte alltid är roten ti M det onda förstärker 

dess oreglerade verkningar de negativa och positiva tendenserna. En 

kumulativ process initieras. Denna process får helt olika effekt på 

1) Penouil, M. (1972)"Growth Poles in underdeveloped regions and 
countries',' sid 119-1^3 i Growth Votes and Regional Policy, utgiven 
av Kuklinski, A., Petrel la, R., Haag: Mouton & Co. 

2) Hirschman, A. (1971) Strategin för ekonomisk utveckling, Stockholm. 

3) Myrdal, G. (19&9) Ekonomisk teori och underutvecklade regioner. 
Stockholm, s. 40. 



en utvecklad och en underutvecklad region. I närhete n av centrum upp

står positiva spridningseffekter, om inte annat så Î form av efter

frågan på jordbruksprodukter. Eventuellt kan efterfrågan på råvaror 

ske även från orter på långt avstånd från centrum. Kring dessa kan då 

också uppstå spridningseffekter i form a v t ex en konsumtionsvaruindu-

stri. Det troligaste är dock att effekterna stannar i centru ms närhet. 

Agglomérationsfördelar uppstår. Utvecklingen liknar den som tillväxt-

poolteoreti kerna förutspår. På motsvarande sätt uppstår baksugseffek

ter i de omr åden där marknaden inte expanderar. Så snart en marknad 

växer har de industrier som redan finns etablerade i expans ionscentra 

en stor konkurrensfördel på grund av förekomsten av external economics. 

De företag som arbetar inom de outvecklade områdena blir hämmade och 

dör kanske helt. 

Myrdal påpekar att också i eke-ekonom i ska faktorer är av central bety

delse. 1 en s tagnerande situation påverkas hela värderingssystemet. 

Människorna blir mindre inriktade på framåtsträvande. Detta innebär 

att det är meningslöst att söka en dominerande grundfaktor till eko-
2) 

nomisk utveckling/underutveckling. 

Myrdal är inte helt pessimistisk inför möjligheterna att åtgärda och 

utjämna regionala obalanser. Han anser att t ex staten kan-påverka ut

vecklingens väg och hastighet. Just genom att processen är kumulativ 

kan mycket stora effekter skapas av inledningsvis små ändringar. Vida

re menar Myrdal att spridningseffekterna av en industrialisering är en 

funktion av levnadsstandarden och icke tvärtom som vissa forskare an

ser. Dvs "åt den som har skall varda givet" eller med andra ord "den 

underutvecklade regionen är underutvecklad för att den är underutveck-

lad".3^ 

1) Begreppet external economics diskuteras mera i kapitel 5, avsnitt 
5.3.I, där mera företagsspecifika teorier presenteras. 

2) Se not 3 föreg. sida, sid k) ff samt Myrdal, G. (1973) I stället 
för memoarer. Kritiska essäer om nationalekonomin. Vänersborg, sid 
61 ff. 

3) Myrdal, G. (1969), sid 2k, 55 samt 96 ff. 
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2.3.5 Dependence-teorier 

Dependence-teorierna,^ teorier om metropol-satel1 it-förhållanden el

ler centrum kontra perferi, har under många år präglat debatten kring 

underutvecklingens orsaker och problem. Denna inriktnings kanske främs

ta företrädare är André Gunder Frank vars empiriska arbete främst varit 

förlagt till Latinamerika. 

Inledningsvis ges en redogörelse för André Gunder Franks tankegångar. 

Därefter diskuteras några av de forskare som modifierat och/eller an

vänt Franks modeller. Speciell uppmärksamhet ägnas dem som haft Norden 

som utgångspunkt för sina studier. Slutligen refereras något av den 

kritik som riktats mot teorin, både från forskare som i stort ansluter 

sig till tankegångarna och från sådana som tar avstånd från utgångs

punkterna. 

2 )  
2.3,5.1 Dependence-teorin såsom André Gunder Frank utvecklat den 

André Gunder Frank betonar underutvecklingens koppling till utveckling. 

Därmed blir underutveckling snarare ett relationsproblem än ett brist

problem varvid analyser och åtgärder inriktas både mot förhållandena 

i, och mel 1 an, samhäl1 en och befolkningsgrupper. 

Frank talar om metropoler och satelliter som är förbundna med varandra 

genom det kapitalistiska systemet i en v ärldsomfattande hierarki.^ 

1) I fortsä ttningen används "dependence" och "beroende" som synonyma 
begrepp. 

2) Framställningen bygger på André Gunder Franks Kapitalism och under
utveckling i Latinamerika, Kothen 1970 samt Lumpenbourgoisie - Lum-
pendevelopment. Dependence, Class and Politics in Latin America, 
New York. Monthly Review Press. 197^. 

3) I dagens läge kan USA betecknas som det främsta centrumlandet. Ja
pan och de ekonomiskt mest utvecklade delarna av Västeuropa kan ka
raktäriseras som centrums periferi. Ett u-land på frammarsch t ex 
Brasilien,. bl ir då periferins centrum medan merparten av de afri
kanska staterna klassificeras som periferins periferi. Samma diffe
rentiering kan göras inom varje land, inom varje region osv, dvs 
också USA har sin periferi och även Brasilien sitt centrum. Karak-
täristiken kan föras ner på regionnivå, vidare till del regioner osv* 
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Banden mellan metropolen och satelliten är både av ekonomiskt, kultu

rellt, politiskt, socialt och teknologiskt slag. Enligt Frank är teo

rin tillämplig i alla delar av den kapitalistiska världen, alltså även 

på regioner och delar av regioner. Hela samhället är uppbyggt i en 

hierarki av satelliter och metropoler som sträcker sig ända från Wall 

Street till Mukkajärvi. Ingen del befinner sig i isol ering såsom stun

dom hävdas i de dual a teorierna. 

Den snabba utvecklingen i städe r och industriella centra följs regel

bundet av eftersläpning och ekonomisk nedgång i de omg ivande jordbruks

distrikten, dvs systemet utmärks av en fortgående polar i ser ing. Detta 

kan leda till en skenbar dualism men är i ställe t ett symptom på en 

långt gående integrering. 

Den ekonomiska framgång som tidvis kan spåras i satell iterna är bara 

en skenbar utveckling, en underutvecklad utveckling, kanske skapad av 

tillfälliga försvagningar i metro polen i hiera rkin närmast ovanför. 

Kapitalismens arbetssätt, och den därmed följande strukturella under

utvecklingen, är viktigare än själva utsugningen. 

Det är omöjligt att driva en framgångsrik regionalpolitik i ett s ådant 

system. Så länge som beslutsmakten ligger kvar i centr um kommer kapi

talflödet ständigt att gå till detta från periferin. Frank noterar 

också att vissa delar av världen, t ex Australien, tidigt kunde motstå 

imperialismen och kapitalismen. Frank tillskriver den lyckade utveck

lingen en framsynt protektionistisk politik som också avvisade erbju

den hjälp till utveckling.^ 

2.3.5.2 Modifiering av dependenoe-teorin 

Dependence-teorierna har diskuterats livligt under de senaste åren och 

1) Detta är en debatt som ständigt tycks pågå också i Sveri ge och av
ser både Sveriges och u-länders väg till ekonomisk framgång. Som 
exempel på det förra kan nämnas Hamilton, C. (l979)"Den lilla väl
färdsstatens framtid i värid sekonom in"och på det senare Lindbeck, 
A. (l979)"Den bästa u-hjälpenfl B åda artiklarna publicerade i Eko
nomisk debatt 1979:1. 
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därvid modifierats åtskilligt.^ Här skall presenteras några forskare 

vars arbeten haft betydels« också för den nordiska och svenska synen 

på utvecklingsproblematiken men först ges utrymme åt en afrikansk fors

kare. 

Ekonomen Samir Amin har, liksom Frank, gjort omfattande empiriska stu-
2) 

dier. Den förstnämndes arbete avser huvudsakligen afrikanska förhål

landen. Enligt Amin blir utvecklingen i den k apitalistiska periferin 

snedvriden genom att exportsektorn, liksom serviceverksamheten, beto

nas alltför mycket. Resultatet blir att den underutvecklade regionen 

karaktäriseras av ojämn produktivitet mellan de olika sektorerna och 

av en osammanhängande ekonomisk struktur, dvs en typ av dualism. Med 

detta följer ett starkt beroende av utlandet. 

Världshandeln tenderar att ständigt gynna centrum-länderna som handlar 

mycket med varandra. Per i fer i-länderna hänvisas till handel på cent

rums villkor. Amin beskriver hur de inledande handelsförbindelserna 

gällde ett byte av exotiska jordbruksprodukter mot industriprodukter 

för konsumtion, dvs en epok av enkel kolonialhandel. Denna monopolise-

ring av handeln syftade till att underlätta kapitalackumulationen i 

centrum och har av Amin betecknats som den merkantila kapitalismen. 

Också i nästa fas, den s k konkurrenskapitalismen, exporterade perife

rin råvaror men erhöll i utbyt e både konsumtions- och kapitalvaror. I 

den tredje, monopolkapital i st i ska, fasen gjorde monopolen investeringar 

i peri ferins industri. Från de per i fera områdena kunde därefter expor

teras industriellt framställda konsumtionsvaror. Beroendet är dock 

ständigt detsamma.^ 

1) Blomström, M., Hettne, B. (1979) Beroende skolans uppgång och fall 
(preliminär version), Göteborgs universitet, ger en fyllig beskriv
ning av olika skolbildningar inom dependence-teorins ram. 

2) Se t ex Amin, S. (197^), s 185. 

3) Ami n, S. (197*0 s id 278, 308 ff samt Amin, S. (1971 )»"Underutveckl ingens 
politiska ekonomi'.1 Intervju i Zenit nr 4 1971. 
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Amin noterar att även nu väl utvecklade länder såsom Sverige, Canada 

och USA, enligt hans terminologi "unga kapitalistiska länder", mottog 

stora utländska investeringar under sina uppbyggnadsskeden. Men dessa 

var endast understödjande och inriktade mot hemmamarknads industri er 

och inte, som i peri ferin, mot exportverksamhet.^ 

I den tidigare nämnda antologin utgiven av Seers m fl sammanfattas de 

synliga skillnaderna mellan centrum och periferi. Där fastslås att pe

riferin saknar kontroll över de egna resurserna, lider brist på lokala 

initiativ, har svaga interna flöden av material och information och har 
2) 

en stor migration. Dessa karaktär i st i ka bör has i åtank e vid den fort

satta läsningen av rapporten. 

2.3.5.3 Nordiska tillämpningar av dependence-teorin 

Även nordiska forskare har utvecklat centrum-per i fer i-model 1er. Bland 
3) 

dem kan nämnas Johan Gal tung. Gal tung talar om imperialismen och be

skriver den i terme r av dominans och maktrelationer. Han hävdar dels 

att intresseharmoni råder mellan "centrums centrum" och "periferins 

centrum", dels att disharmonin är större inom per i fer i-nationen än inom 

centrum-nationen samt att disharmoni råder mellan de olika periferierna. 

Imperialismen fungerar genom vertikala interaktionsrelat ioner och genom 

en feodal interaktionsstruktur. Med det senare avses att centrum har 

monopol på alla flöden till och från periferin. 

Gal tung menar att imperialismen tar sig fem olika uttryck; ekonomiska, 

politiska, militära, kulturella och kommunikationsmäss i ga*. Ingent ing 

visar att den ena formen av imperialism skulle vara överordnad den and

1) Amin, s. (1974) sid 1Ö5 ff. 

2) Selwyn, R. (1979)"Some Thoughts on Cores and Per ipherys"sid 35-43 i 
Seers, D. m fI (eds). 

3) Framställningen nedan utgår från Galtung, J. (î97l)"A structural 
Theory of ImperialismV Journal of Peace Research, 1971:2 sid 81-117. 
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ra. Han exemplifierar dock sina tankegångar mest i ekonom iska termer 

t ex med handelsförbindelser, han anser inte att kapi talismens fal 1 aut o

matiskt medför att dylika maktrelationer försvinner, något som är en 

av grundtankarna i Frank s framställning. Imperialismen fungerar väl 

också inom ett land menar Gal tung. 

Också enligt Galtung tar sig imperialismen olika uttryck vid olika tid

punkter. Det första stadiet var kolonialismen i sin kl assiska skepnad. 

Det andra den nu förhärskande neokolonial ismen som snarast bygger på 

organisatoriska förutsättningar. Efter detta väntar oss neo-neo-kolo-

nialismen, som bygger på centrums kontroll av kommunikationer och in

formation. 

En annan norrman, Jon Naustda1 s 1 id, har utvecklat, och i viss mån kri

tiserat» Ga 1 tungs version av dependence-teorin.^ Han försöker testa de 

ekonomiska delarna av Galtungs imperialist-teori på Norge och den där 

rådande regionala strukturen. 

Naustdalslid anser att Gal tungs modell måste fördjupas om någon verkli 

förståelse för imperialismens väsen skall erhållas. De förhärskande so^ 

c i o-ekonom i ska förhållandena inom centrum och periferi måste inbegripas 

i analy sen. Framför allt bör kapitalistiska och icke-kapi tal i st i ska pro

duktionssätt urskiljas, vilket åskådliggörs i en ma tris av nedanstående 

utseende. Myndigheternas agerande har hittills syftat till att överföra 

de perifera delarna av Norge från ruta B till ruta A, dvs till ett kon

ventionellt imperialistiskt förhållande. En sådan förändring underlät

tar för byråkratin i centr um både att analysera förhållande i perif erin 

i kända termer, och att se de alternativa vägarna för periferin. Därmed 

1 i kr i ktas samhä11 et. 

1) Naustdalslid, J. (1977)11A Multi-Level Approach to the Study of 
Center-Periphery Systems and Socio-Economrc Change'.' Journal of 
Peace Research. No 3, Vol XIV, 1977, sid 203-222. 
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Tabell 1 : Typer av centrum-perîferî relationer enligt Jon Naustdalsi id. 

Centrum 

Kap i tal isti skt Icke-kapi tal i st i skt 

Kapi tal isti skt A B 

1 eke-kap i ta 1 isti skt B C 

Även i svensk a studier har dependence-teori erna, om än inte i så fo r-

maliserad form som Naustdalsi ids, använts. Jan-Evert Nilsson^ tilläm

par i sin av handling den av Frank skisserade modellen med ett "hierar

kiskt nätverk av metropol-satel1 i t r elationer". Två andra företagseko

nomer verksamma i Umeå har också använt Franks modell vid sina analy-
2) 

ser av den svenska regiona1 pol i t i kens utformning och inverkan. Lik

nande resonemang har tillämpats på Norrboten av där verksamma planera-

Även sociologer har applicerat dependence-teorierna på norrländska för

hållanden. Bland dessa kan nämnas det s k Vilhelmina-projektet. Nedan 

ges en relativt utförlig redogörelse för de utgångspunkter och slutsat

ser som redovisas i detta projekt då de har stor relevans för förelig-
4) 

gande studie. Framställningen bygger på Ove Källtorps presentation. 

1) Nilsson, J-E. (1979), sid 35 ff. 

2) Fredriksson, C., Lindmark, L. (1978a) Företagen och regionalpoliti
ken - en utvärdering av en drygt tioårig försöksverksamhet. Stock
holm, s. 50. 

3) öström, K. (1978). öström har varit verksam vid länsstyrelsen i Lu
leå. 

k) Ove Källtorps avhandling presenterades i fyra delar. Framställningen 
bygger framförallt på Lokalsamhällen i upplösning. Omvandling av pro
duktionssätt och social struktur i tre byar i Norrlands inland. Umeå 
1978, s. 17 ff. Övriga delar är Transformation of social structure 
in peripheral village communities, Umeå 1978. Strukturomvandling och 
levnadsvillkor i en skogsby i norrlands inland, Umeå 1973. Vilhelmi
na-undersökningen - om teoriy metod och urval, Umeå 1972 tillsammans 
med A. Bergroth, S. Marklund och J.E. Synnerman samt Samhällsstruk
tur i Vilhelmina kornmun, Um eå 1971, samma författar 1ag. 
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I Vilhe lmina, som är beläget i Väste rbottens inland, urskiljer Källtorp 

enklaver med ett kvardröjande äldre produktionssätt, dvs en form av 

dualism. Han tvingas därmed modifiera den av Frank presenterade strikta 

teorin och snarast ansluta sig till Naustdalsi ids variant där metropol-

satellit-strukturen kraftigt påverkas av de inre produktionsförhållan

dena i metro polen respektive satelliten.^ 

Källtorp ansluter sig till den av Amin presenterade stegvi sa utveck

lingen hos kapitalismen vilket han finner vara helt i linje med den 

norrländska situationen. Han visar hur den framväxande kapitalismen, 

i samspe l med myndigheternas åtgärder, kraftigt påverkade jordbrukets, 

skogsbrukets och industrins villkor. Det fanns, menar Källtorp, av hän

syn till skogsindustrin, länge intresse av att hålla vissa förkapita-
2) 

listiska produktionsformer vid liv. 

Utvecklingen för olika orter var inte likformig. Dess riktning och 

styrka påverkades bl a av de lokala demografiska förhållandena, de lo

kala ägarförhållandena samt ortens ställning i bero endehierarkin. 

Källtorp betonar att centrum-per i fer i-teorin måste sektoriseras för 

att bli användbar som förklaring till den norrländska utvecklingen. 

Han menar också att de ovan nämnda förhållandenas betydelse minskade i 

styrka över tiden. Tidigare hade ägarförhållanden stor betydelse. I 

Källtorps byar var nästan alla entreprenörer barn till hemmansägare, 

dvs till en person som hade egen kontroll över skogens avkastning. 

Det skall slutligen påpekas att begreppen metropol och satellit, res

pektive centrum och periferi används av så många och på ett sådant 

sätt att innebörden stundom är oklar. Så är det t ex vanligt att dis

kutera "periferi" i en enb art geografisk dimension och utelämna den 

1) Källtorp refererar inte Naustdals 1 ids arbeten. 

2) Se vidare avsnitt 3.5 och 3.6. 
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maktstruktur som ligger bakom. 

2.3.5.4 Kritik mot dependence-teorin 

Som framgått av framställningen ovan har dependence-teorin inte stått 

oemotsagd. Även mellan forskare, som anslutit sig till huvudtankarna 

om en världsomspännande beroendehierarki, har starka motsättningar 

vuxit fram t ex; 

- som en dispyt mellan marxister och icke-marxister, 

- om huruvida analysen bör göras på ett holistiskt eller 
part i ku lärt sätt, 

- om analysen bör inbegripa enbart externa eller också in
terna faktorer, 

- om en koncentration bör göras på ekonomiska och/eller 
socio-poli t i ska faktorer, 

- om klassmotsättningarna är över- eller underordnade de 
regionala motsättningarna, 

- om viss utveckling är möjlig även i depen dence-situatio-
ner samt si uti igen 

- om det ödesbestämda i förlo ppet. 

Kritiken har varit så våldsam och mångdimensionel1 att den ursprungliga 

beroendeskolan håller på att brytas sönder.^ 

Även utanför dependence-skolans egen krets har en kritik växt fram mot 

dess teser och slutsatser. Bo Gustafsson hävdade t ex i sin installa

tionsföreläsning vid Uppsala universitet att beroendeteorins slutsat

ser numera är felaktiga. "Att utvecklingen i Tredj e Världen enbart el

ler ens huvudsakligen skulle röra sig om en utveckling av underutveck-
2) 

ling är helt enkelt inte sant" skriver Gustafsson. Han leder sitt på

stående i bevi s genom att hänvisa bl a till den industriella tillväxten 

i tredj e världen och till handelsförbindelsernas utveckling. Han menar 

att förhållandena i tredj e världen på många vis är förfärande, men den 

T) Blomström, Hettne (1973). 

2) Gustafsson, B. (1973)."Imperialismen, Tredje Världen och historiens 
list!! Ekonomisk debatt 5/73 sid 333-3^1 . 
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utveckling som nu inletts är "det icke avsedda resultatet av Imperia

lismen och dess verkningar." För samtidigt som imperialismen i vissa 

fall infört, och i andra fall befäst, underutvecklingen har den brutit 

sönder gamla och föråldrade samhällsstrukturer och berett marken för 

den nu framväxande industrialismen. 

Kritik har också riktats mot de forskare som sökt applicera beroende

teorierna på Norrbotten. Som exempel kan nämnas att det i en u ppsats 

hävdats att Norrlands ekonomiska historia i alla delar vederlägger teo

rins relevans för den regionen. Det påpekas att Norrlands befolkning 

var mycket liten, och samhällsbildningarna små och primitiva, då impe

rialismen gjorde sitt intåg, inte tättbefolkade och kulturellt högt

stående som i de latinamerikanska exemplen. Tillväxten i Norrl and kom 

igång tack vare den nära anknytningen till den nationella och interna

tionella ekonomin. Kolonisationen genomfördes i samban d med detta. Vi

dare har perioder av ekonomisk stagnation i lande t drabbat Norrland 

speciellt hårt, inte inneburit en tid av utveckling och återhämtning 

såsom dependence-skolan förutsätter. Författaren drar slutsatsen att 

dependence-teorierna inte kan tillämpas på ekonomier av Norrbottens 

typ.1^ 

2.4 "Nya" utvecklingsteorier 

Dependence-teorierna har inte spelat ut sin roll. Tvärtom har de kraf-
2) 

tigt kommit att påverka de nya skolbildningar som är på frammarsch. 

Den första av dessa är den strukturali st i ska ansatsen som i sin m oder

na utformning inbegriper en rad också i eke-ekonom i ska faktorer. 

Som närmast en utveckling av beroende-teorierna betecknas "världssys-

temansatsen" som beskriver världen som behärskad av en kapitalism vars 

1) Lundgren, N-G. (1979)."Norr1ändsk framtid. Separatism eller struk-
turomvandl ing'.1 Ekonomis k debatt 1979:6. 

2) Blomström, Hettne (1979) sid 65 ff. 
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delar utvecklas olika. Genom att betrakta hela systemet som en enhet 

blir alla faktorer interna, varför ingen diskussion om externt kontra 

internt behöver ske. Den tredje inriktningen betecknas som marxistisk 

och karaktäriseras av att tyngdpunkten läggs på klassanalysen. 

En annan utgångspunkt, som snarast syftar till hur underutvecklingen 

skall övervinnas, har de forskare som ägnar sin fantasi och sin forsk

ning åt Self-Reliance (SR).^ SR har mest diskuterats för tredje värl

den som en helhet, men också för vissa grupper av länder i tredj e värl

den eller för enskilda stater. Begreppet har tillämpats i en rad dimen

sioner, både ekonomiska, politiska, förde 1ningsmässiga, psykologiska, 

ekologiska och värdemässiga. De forskare och debattörer som förordar 

SR inskränker oftast sina inlägg till hur underutvecklingen och stag

nation skall övervinnas, medan orsakerna till dessa förhållanden läm

nas en mindre uppmärksamhet. Deras uppfattningar därvidlag avviker säl-
2) 

lan fran den som dependence-teoreti kerna lanserar. SR lämnas därför 

därhän på detta stadium i rappor ten där intresset fokuseras kring hur 

Norrbotten hamnat i sin n uvarande position. 

Den s k stapel-teorin eller export-basteorin är på väg mot en renässans, 

efter ett antal år i glöms ka. Stape 1-teorin lanserades av kanadensiska 

forskare på 1930-talet. Teorin ansågs tillämplig på länder av Canadas 

typ, dvs länder som koloniserades under förra hälften av l800-talet 

vid en tidpunkt då omvärlden befann sig mitt uppe i in dustrialismen. 

Försök har också gjorts att tillämpa teorin på exploateringen av USA 

under slutet av l800-talet. Stapelteorin sägs vara en teori om regional 

1) Johan Gal tung är en av de forskare som skrivit om SR. Se t ex hans 
uppsatser The Politics of Self-Reliance och Self-Reliance: Concept, 
Praçtice and Rationale. Chair in Conflict and Peace Research. Paper 
nr kk resp 35. 

2) Hettne, B. (1978) Current Issues in Development Theory. SAREC R5, 
sid 31 ff. 
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tillväxt i en internationell ekonomi.^ 

En stapelekonomi karaktäriseras av att dess dominerande industri/vara 

är exportdom i ne rad. En adekvat beskrivning av "stapel industri" lyder: 

"industries based on agricultural and extractive resources, not requi

ring elaborate processing and finding a large proportion of their mar-
2) 

ket in i nternational trade". En stapelekonomi utmärks alltså av att 

den är starkt uppbunden till ekonomin i ett f rämmande centrum varifrån 

efterfrågan på den aktuella stapel varan kommer. Stapel sektorn är eko

nomins ledande sektor och sätter därmed gränser både för den poten

tiella tillväxten och övrig industris utveckling. 

Den inhemska marknaden, utöver stapel industrin, var i Canadas fall 

mycket liten då en efterfrågan på landets råvaror intensifierades. 

Landet var relativt nykoloniserat. Detta innebar att det inhemska ka

pitalutbudet var litet. Både arbetskraft, kapital och övriga produk

tionsfaktorer måste importeras. Faran att hamna i en ond cirkel av 

råvaru-export och import av tillverkade produkter och teknologi var 

stor. De ojämlika handelsförbindelserna ledde till ett ständigt kapi

talutflöde genom att vinsterna gick till utländska investerare.^ 

1) Watkins, M.M. ( 1963)"A Staple Theory of Economic Growth'.1 The Cana
dian Journal of Economics and Politicai Science. Volume XXIX, May 
1963. No 2, sid 141-158. 
Bertram, G.W. (1963)"Economic Growth in Canadian Industry. 1870-
1915. The Staple Model and the Take-Off Hypothesis'.' Canadian Jour
nal of Economics and Political Science. Vol XXIX, May 1963. No 2, 
sid 159-184. 
I en uppsats publicerad 1974 hävdas att stapelteorin i Inni s ver
sion stämmer väl med den canadensiska utvecklingen, medan USA:s ut
veckling under förra hälften av 1800-talet inte kunde förklaras nöj
aktigt med hjälp av stapelvaran bomulls export. Vickery, E. (1974) 
"Exports and North American economic growth: 'Structuralist* and 
'Staple' models in historical perspective1.' Canadian Journal of 
Economics. VII no 1, Febr. 1974 sid 32-58. 

2) Bertram, G. (1963). 

3) Drache, D. (1976)"Red i scover ing Canadian Political Economy'.' Jour
nal of Canadian Studies, Aug 1976, sid 3~17-
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Så småningom uppstod runt stapel - industrin en rad spridningseffekter. 

Arten och styrkan berodde av vilken stapel industrin var, dvs av 

hur dess produktionsfunktion såg ut. I lyckli ga fall ledde efterfrågan 

till ökade inkomster och investeringar inom andra sektorer. Ett slags 

multiplikatoreffekter, beskrivna t ex med Hirschmans terminologi, upp

stod. Spridningseffekterna berodde också på företagandet i ekono min, 

dvs förmågan att se och utnyttja marknadsmöjligheter. Utländska entre

prenörer var vanliga i sådana situationer och ekonomier. Ur många syn

punkter skulle dock inhemska företagare vara att föredra. De värderingar 

och institutioner som dominerade utgjorde dock ofta ett hinder för de 

senare att verka.^ 

Stapel-ekonomins möjligheter att skapa bestående välstånd är en fråga 

under debatt mellan olika forskningsinriktningar. Några anser, i Ros-

tows anda, att en jämn stadieutveckling väntar. Andra förutspår en ut

veckling mot ett centrum-periferi-förhållande. För att inte hamna i den 

positionen måste ekonomin ha en stor "capacity to transform". Detta är 

så mycket mer nödvändigt som avkastningen i stape lekonomin kan förvän

tas sjunka. Faran är då att en exportmentalitet, och medföljande ovilja 

att investera hemma utvecklas. Exportmentalitet drabbar inte bara in

vesterare utan också myndigheterna och byråkratin som tenderar att bli 

förblindade av stapel-ekonomin. Dessa ser inte några alternativa möj

ligheter till utveckling. Förhållandet förvärras av att i infrastruktu

ren inriktats mot stapel - industrin, banksystemet utformats för att un-
2) 

derlätta exporten osv. Stapel-fällan, the staple trap, är ett faktum. 

De ursprungliga stapel teorierna har under de sista tjugo åren utveck

lats i olika riktningar. En "skola" har arbetat med kvantitativa tes

ter. Andra har specia1 studerat effekterna av utländska entreprenörer 

i stape lekonomin. Åter andra har integrerat teorin med ränte-teori er, 

1) Watkins, M.M. (1963). 

2) Watkins, M.M. (1963). 



medan några har underkastat stapel-ekonomierna en marxistisk analys. 

Enligt den sistnämnda inriktningen är stapelfällan en dependency-vari-

ant av stapel-teorin.^ Några svenska forskare har ägnat stapel-teorin 

en sentida uppmärksamhet. Jan-Evert Nilsson diskuterar den i appendix 

i sin Norrlandsstudie "slutsatsen blir att modellen ägde relevans, av 

de historiska studierna att döma, under industrialismens inledande fas, 

såtillvida att det i många fall fanns ett samband mellan exportutveck-
2) 

lingen och inkomst-utvecklingen". 

Andra forskare drar samma slutsats. I en nyligen skriven uppsats plä

deras för att stapel-teorin lämpligen kan användas för att öka förståel 

sen för de norrländska problemen. Likheterna mellan Canada och norra 

Sverige under kolonisationsperioden anses påfallande, t ex vad gäller 

den glesa befolkningen och den utifrån kommande efterfrågan på natur

rikedomarna. Dessa förhållanden kom sedan att prägla det ekonomiska 

tillväxtförloppet och hela samhällsformationen.^ 

2.5 Diskussion kring val av utvecklingsteoretiskt perspektiv 

Som framgått är de refererade teorierna i viss mån motstridande och 

inte sällan omöjliga att jämföra med varandra. Visst utrymme måste 

därför lämnas åt att definiera de teoretiska utgångspunkter utifrån 

vilka den historiska beskrivningen av Norrbottens och lokaliserings

orternas utveckling skall göras och analyseras. Ambitionen är inte att 

göra ett entydigt val, det vore att föregripa den fortsatta framställ

ningen, enbart att antyda relevanta synvinklar. 

De hittills presenterade teorierna arbetar med ett makroperspekti v. 

1) Watkins, M.M. (l977)"The Staple Theory Revisi ted'.' Journal of Cana
dian Studies. Winter 1977. Vol XII, del 5, s. 83-95. 
Parker, I. (1977)"Harold Innis, Karl Marx and Canadian Political 
Economy'.' Queens Quarterly. Vol 84, no h, 1977. 

2) Nilsson, J-E. (1979) sid 203. 

3) Lundgren, N-G. (1979). 
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Empirin hämtas från en global nivå, från världsdelar eller möjligtvis 

från enskilda länder. Sällan utvecklas tankegångarna med exempel från 

en regional eller lokal nivå. Då målet för rapporten är att göra en 

fallstudie av näringslivsutvecklingen i en underutvecklad region är 

detta naturligtvis ett problem. Speciellt då konkretiseringar skall 

göras via tre trähusföretag och deras agerande. Ambitionen är här att 

sammanföra olika beskrivningsnivåer och anlägga både ett makro- och 

mikroperspektiv i empiri och analys. Att sådana kopplingar kan vara 

svåra att göra, och därför sällan kommit till stånd, har vitsordats 

t id i gare.^ 

Då teorier, vilka ursprungligen utarbetats i helt a ndra delar av värl

den, skall tillämpas på Norrbotten bör det ske först efter mogna över

väganden. Förhållandena i en rad avseenden, näringsgeografiska, klima

tologiska, befolkningsmässiga och kulturella, är helt skilda t ex i 

Norrbotten och Latinamerika. Som framgått ovan har forskare tidigare 

hävdat att beroendeförhållandena är av världsomspännande natur och där

för tillämpliga överallt. Norrbotten anses ofta utgöra den mest margi

nella regionen i det inhemska metropol-satei 1 i t-systemet. Dessa påståen4-

den bör prövas. Det kan inte förutsättas att olikheter i de ytt re för

hållandena saknar betydelse. Vidare bör uppmärksammas att dependence-

förhållandena i de latinamerikanska exemplen uppstod i en h istorisk 

situation föregången av självständiga högtstående kulturer vilka slogs 

sönder. Detta är att jämföra med Norrbotten som länge var en i det n är

maste orörd vildmark. En analys efter "den rena" Frankska skolan fram

står därför som mindre lämplig i Norrb ottens fall. De modifieringar 

som har gjorts av Amin, och som använts av Källtorp, förefaller att 

vara en bättre utgångspunkt för analysen. 

En analys enligt studiens syften kräver att inre faktorer, i enligh et 

m e d  N a u s t d a l s i  i d s  å s i k t ,  g e s  s t o r  u p p m ä r k s a m h e t .  E n  s e k t o r  i s e r  i n g  b l i r  

1) Dahmén, E. (1979)"Kan den företagshistoriska forskningen bidra till 
den ekonomiska teoriens utveckling?1s. 255^265 i Historisk tidskrift 
3. 1979. 



nödvändig, liksom en inplacering av de studerade orterna och kommunerna 

i den hierarkiska strukturen. Om Myrdals resonemang kring de kumulativa 

processerna är riktiga bör mycket små olikheter, som till en början kan 

förefalla triviala, försöka urskiljas också på en lägre nivå än vad kan

ske Myrdal avsåg. Förloppen kan vara olika inom till synes homogena de

lar av länet.^ 

Stapel-teorin har, ur rapportens synvinkel, inte de geografiska svag

heterna. Den utarbetades i Canada, en region som delar många yttre lik

heter med Norrbotten, både genom sitt geografiska läge, sitt klimat och 

de befolkningsmässiga förutsättningarna vid kolonisationen. I stape l

teorin uppmärksammas explicit betydelsen av entreprenörer. Utvecklingens 

inriktning och styrka påverkas, enligt stapelteoreti kerna, av entre

prenörernas egenskaper, speciellt då av deras bakgrund och geografiska 

hemvist. Stor vikt har av teorins uttolkare lagts vid entreprenörernas 

lokala anknytning och de följder detta får på spridningseffekternas om

fattning, inriktning och lokalisering. I lyckl iga fall uppstår en posi

tiv utveckling, i stil med den ti 1lväxt-poolteoreti kerna pläderar för. 

Risken är dock överhängande, att regionen hamnar i den s k stapel—fä 1 -

lan. Därvid uppstår en fixering kring den initiala stapelvaran/industrin 

Då stapelvaran sviktar ser beslutsfattarna inga andra alternativ. Ekono

min har stelnat. Följderna förstärks av att infrastruktur, byråkrati osv 

är helt uppbyggda kring att ge stapel industrierna service. Den mentala 

blockeringen är total. 

Dependence-teoreti kerna diskuterar stundom förekomsten, och betydelsen, 

av en nationell företagarklass. Den tillmäts, naturligt nog, ingen för

ändringspotential. Detta innebär inte att teorin inte kan utökas med 

resonemang kring entreprenörers roll, speciellt i ett f ramåtsyftände 

sammanhang. 

1) Järnegren, A., Ventura, F:s (1977) studie kan ses som ett exempel 
på detta. 
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Ambitionen i rappo rten är att sammanföra analyser över entreprenörers/ 

företags agerande och egenskaper och utvecklingen på en regional, na

tionell och internationell nivå. Att stapelteorin antyder en sådan 

koppling underlättar ett överförande av teorin på de här presenterade 

förhållandena. 

Utvecklingsmodeller enligt den stat i st iskt-deskripti va inriktningen 

har kraftigt kritiserats av senare forskare, speciellt av dependence-

teoreti kerna. Deras kritik främst av den statistiska inriktningens neg

ligering av olika länders och regioners beroende av varandra, förefal

ler så övertygande att i rappo rten primärt inte görs prövningar utefter 

dessa riktlinjer. Detsamma gäller teorier kring den duala ekonomin, 

även om begreppet som sådant kommer att användas då det är mycket il-

1ustrat i vt. 

Ti 11växt-pool-teorierna diskuteras inte i den fr amställning som före

kommer i kapitel 3 och k. De är i viss mån av samma karaktär som SR-

teorin, dvs de är huvudsakligen normativa, och lägger mindre vikt vid 

att analysera underutvecklingens orsaker. Dessutom förordar teorins fö

respråkare pooler av en sådan storlek att de utesluter en tillämpning 

i Norr botten. 

I de kom mande kapitlen, nr 3 och 4, beskrivs när ings1 ivsutvecklingen i 

Norrbotten och undersökningskommunerna. Som framgått av genomgången 

ovan utgår framställningen från att länet, ur ett nationellt perspek

tiv, är att beteckna som underutvecklat. Hur denna underutveckling upp

stått skall analyseras i första hand med hjälp av existerande teoribild

ning. Störst vikt läggs initiait vid stapel-teorin och dependence-teo-

rin. Dessa teorier är inte motstri dande. Det existerande beroendeför

hållandet, dokumenterat av en rad tidigare forskare, kan ha uppstått 

genom att länet hamnat i den s k stapel fä 11 an. Denna inledande period 

skulle kunna överensstämma med Amins kolon i a 1 handelsfas. Enligt depen-

dence-skolan anses en sådan utveckling som oundviklig medan stapel -

teoreti kerna, i likhet med Myrdal, inte ser den som något ödesbestämt. 

Här tas ännu inte ställning. 
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Teorin om de kumulativa processerna låter sig förenas med båda de här 

presenterade synsätten och den hänförs därför också till de priorite

rade analysmetoderna. De kumulativa processerna förutsätts dock i rap

porten kunna ge olika utslag i skilda delar av länet. 

Det framgår redan nu, innan den empiriska beskrivningen görs, att en 

utvecklingsteori direkt anpassad till regionala och lokala förhållan

den saknas. De försök till överföringar som här skisserats innebär i 

viss mån ett nytt tillämpningsområde av existerande teorier. Dessa kan 

komma att bejakas eller förkastas. Resultatet kan också bli att nya 

teorier och/eller hypoteser utarbetas. 
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3 NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I NORRBOTTEN UR ETT NATIONELLT 

PERSPEKTIV 

3.1 Inledning 

Kapitel 3 skall spegla tradition i, och utveckling av, det norrbottnis

ka näringslivet alltsedan kolonisationen fram till dags dato. Historie

skrivningen bör öka förståelsen av varför länet befinner sig i en ogy nn

sam position visavi landet i övrigt. Analysen skall genomföras ur ett 

utvecklingsteoretiskt perspektiv, enligt de riktlinjer som drogs upp i 

slutet på föregående kapitel. Samtidigt skall framställningen i kapitel 

3 bilda bakgrunden till, och utgångspunkt för, beskrivningen och analy

sen av näringslivsutvecklingen i de tr e undersökningsföretagens närhet 

såsom den presenteras i kapitel k. Föreliggande kapitel bör bidra till 

att uppfylla följande delsyften: 

- "att diskutera vilka teoretiska perspektiv som kan an
vändas vid studiet av företagen och företagsmiljöerna" 

- "att beskriva och analysera företagen och företagsmiljö
erna samt samspelet mellan dessa utifrån de diskute
rade teoretiska perspektiven." 

I föregående kapitel diskuterades vilka teoretiska utgångspunkter som 

är lämpliga då länets historia studeras utifrån ovanstående syften. 

Teori genomgången ledde inte till någon entydig slutsats därvidlag. Bå

de stapelteorin, dependence-teorin och resonemang kring kumulativa pro

cesser bedömdes, på grundval av tidigare forskares slutsatser och argu

mentation, vara av relevans. 

Föreliggande kapitel kan alltså, enligt syftena ovan, i viss mån betrak

tas som en empirisk prövning av vilket perspektiv som är bäst lämpat att 

ligga till grund för den fortsatta framställningen. De tre nämnda teori

bildningarna betonar den starka integrationen mellan olika delar av na

tionella och internationella ekonomier. Studien kan därför inte begrän

sas enbart till norrbottniska förhållanden. En koppling måste göras till 

utvecklingen i landet och världen i övri gt. 
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3.2 Val av tidsperiod, undersöknings strategi samt källor och 

litteratur 

Den moderna kolonisationen av Norrbotten anses ha inletts omkring år 

I85O. Även dessförinnan gjordes försök att exploatera vissa av länets 

råvarufyndigheter. Försöken var dock av relativt isolerad karaktär, 

framdrivna ömsom av enskilda personers ambitioner ömsom av statsmakter

nas efterfrågan på råvaror. Länet var inte helt integrerat i den sv ens

ka ekonomin. För tidsperioden före I85O lämnas därför en beskrivning av 

länet utan de i avsnitt 3.I omtalade kopplingarna till landet och värl

den i övrig t. I och med att omvärldens intresse för länets råvaror in

tensifierades utvecklades basindustrierna. Länet integrerades i den 

svenska ekonomin och därmed i värld sekonomin. I detta ö vergångsskede 

har kopplingen världen-Sverige-Norrbotten betonats. 

För vissa tidsperioder, framför allt 1930-talet och andra världskriget, 

är den internationella ekonomins inverkan på det svenska näringslivet 

väl dokumenterad. Då har argumentationen i före liggande framställning 

reducerats och huvudvikten lagts vid utvecklingen inom länet. Detsam

ma gäller tiden efter andra världskriget då integrationsgraden i det 

svenska näringslivet sällan ifrågasatts. 

Kolonisationen och industrialiseringen i Norrb otten drevs fram kring 

råvarorna malm och trä. Malmen lämnas på ett tidigt stadium av rappor

ten därhän, vilket motiveras i slute t av avsnitt 3.^.1. Framställningens 

koncentration till träet bör något ytterligare kommenteras. År 1910 

var mer än hälften av Norrbottens befolkning knuten till jord- och 

skogsbruket. Till industri och bergsbruk hänfördes drygt 20 % av be

folkningen. Inom den gruppen var cirka 30 % gruvarbetare och deras an

höriga och cirka 20 % sågverks- och hyvleriarbetare med familjer.^ 

Dessa två sektorer var alltså helt dominerande inom den framväxande 

industrin. Betydelsen av sågverken var större än vad den här uppgivna 

1) SOS Folkräkningen den 31/12 1910. Ill Fo lkmängdens fördélning efter 
yrken. Tabell 1, 2 och 3 samt F. 



siffran påvisar. En stor del av befolkningen, som hänförts till grup

pen "jordbruk, fiske och skogsbruk", fick nämligen delar av sin utkomst 

genom att förse sågverken med timmer. År 1930 fann cirka 35 % av befolk

ningen sin utkomst i jordbruket och ytterligare 10 % från skogsbruket. 

Länet var jämfört med övriga Sverige under industrialiserat. Endast för 

malmbrytning och trävaruindustri, speciellt markant för den senare 

gruppen, var avvikelsen positiv för länet.^ 

Runt träet har industrier växt fram, t ex sågar, snickerier, trähus

fabriker, massa- och pappersfabriker. Alla dessa typer har funnits, 

och är verksamma, i Norrb otten. Endast de tre förstnämnda har dock fö

rekommit i de tr e undersökningsföretagens absoluta närhet. Som framgår 

av den fortsatta framställningen är sågar den enda typ av företag som 

grundats och drivits på lokalt initiativ, under långa tidsperioder, i 

stora delar av länet. Vad som anförts ovan motiverar den stora vikt 

som läggs vid sågar i kapitel 3. 

Enligt stapelteoreti kerna, men också enligt många andra reg iona1 ekono

mer, är det av betydelse vem som är företagare/etablerare av en verk

samhet. Ambitionen har därför varit att spåra personer/aktörer bakom 

de industrier och företag som verkar i läne t. Den ambitionen gör att 

framställningen kan få en personcentrerad inriktning. För de tidiga 

försöken kring exploateringen av järnmalmen är denna personfixering 

speciellt markant och i viss mån rättvisande. Kring trävaruexploate-

ringen är uppgifter ofta svårare att inhämta om de drivande personerna. 

En utförlig diskussion kring det använda källmaterialet får anstå till 

kapitel 4, avsnitt 4.1. Som grund för framställningen av näringslivets 

utveckling i värl den, Sverige och Norrbotten har enbart använts sekun

därmaterial. Någon prövning i egentli g bemärkelse av de använda bear

betningarnas/källornas karaktär har inte genomförts för beskrivningen 

i kapitel 3. 

1) SOS. Folkräkningen den 31 december 1930. VIII Folkmängd efter yrke, 
inkomster och förmögenhet. 3 avd. 
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Den norrbottniska järnhanteringens tidigare historia har getts rela

tivt stor uppmärksamhet i tidig are forskning. Flera av de mera välkända 

studierna används i rapp orten. 

Som stomme till beskrivningen av sågverksindustrin i Norrl and och Norr

botten före år 1937 har använts Harald Wiks avhandling "Norra Sveriges 

sågverksindustri 1850-1937". För en översiktlig beskrivning av sågverks

industrin under efterkrigstiden har för perioden fram till mitten av 

1960-talet Bo Mårtenssons avhandling om "Norrlands sågverksindustri 

1953-1965" nyttjats. Tiden därefter har belysts med hjälp av en SIND-

rapport, SIND 1977:7 "Sågverksindustrin och skivindustrin". 

Kapitel 3 ges fortsättningsvis en kronologisk disposition. I avsnit t 

3.4 behandlas perioden före I85O, speciellt då den tidiga malmhante

ringen (3.^.1) och den tidiga trähanteringen (3.^.2). Därefter koncen

treras framställningen till trävaruhanteringen vilken i avsni tt 3.5 be

skrivs för perioden 1850-1913. Mellankrigstiden, avsnitt 3.6, har spjäl

kats upp i tre de lar. Avsnitt 3.6.1 behandlar näringslivets omstruktu

rering i stor t, avsnitt 3.6.2 sågverksindustrin och avsnitt 3.6.3 öv

rig träbaserad industri. Efterkrigstiden struktureras i stort sett på 

samma sätt (3.7.1 och 3.7.2). Kapitlet avslutas med att länets domine

rande industrier ses i ett utvecklingsteoretiskt perspektiv (3.8). 

3.3 Norrbottens befolkningsutveckling och geografi 

I den f ortsatta framställningen förekommer en mängd namn på orter, 

socknar och kommuner. För att underlätta för läsaren att lokalisera 

dessa återfinns nedan en karta där de viktigaste märkts ut. Hänvis

ning görs också ofta till den norrbottniska befolkningsutvecklingen, 

varför en tabell publiceras redan här, före den historiska beskriv

ningen av näringslivets sammansättning och förändring. 

Sundin 3 
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Tabell 2: Folkmängden i Norrb ottens län vissa år 1850-197^.^ 

Är Fol kmäm 

I85O 58.835 

1875 81.987 

1900 134.769 

1925 190.990 

1930 199.826 

19^0 216.005 

19^5 229.568 

1950 2iil .489 

1960 261.802 

1970 255.352 

1974 261.A32 

1) BISOSy Bidrag till Sveriges Officiella Statistik. 
A. Befolkningsstatistik. 

Statistiska cent ra 1 byråns underdån i ga berät tel se för åren 1851 
med 1855. Tabell no 6. 

Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 187^. 
Tabel1 no 1 B. 

Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. 
Tabell 1. 

SOS. Folkmängden och dess förändringar. Folkmängden inom admini
strativa områden den 31 december 1925. Tabell 1. 

SOS. Folkräkningen den 31 december 1930. I. Areal, folkmängd och 
hushåll inom särskilda förvaltningsområden m m. Befolkningsagglo-
merationer. Tabell 1. 

SOS. Folkräkningen den 31 december 1940. I. Areal och folkmängd 
inom särskilda förvaltningsområden m m. Befolkningsagglomeratio
ner . Tabel1 1. 

SOS. Folkräkningen den 31 december 1945. I. Areal och folkmängd 
inom särskilda förvaltningsområden m m. Befolkningsagglomeratio
ner . Tabel1 1. 

BD 80, sid 46. 

LP 74, sid 57 och 68. 
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Karta 1 

Karta över Norrbotten. 

•Svappavaara 

Gällivar! 

Overtorneå« 
Gyljen« 

Älvsbyr 
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3.4 Perioden före 1850 

3.4.1 Den tidiga malmhanteringen i Norrbotten 

Södra Sveriges intresse för Norrbotten, som till 1810 ingick i Väste r

bottens län, väcktes på allvar vid upptäckten av länets malmfyndighe-

ter. Nasafjälls silvergruva var den första av betydelse. Privilegierna 

till denna gavs redan år 1637.^ Den på l640-talet upptäckta järnmal

men i Junos uando, övertorneå socken, är ursprunget till den senare så 

betydelsefulla malmhanteringen. Denna kan indelas i två huvudgrenar; 

en som rör Torneverken och en som rör Gällivareverken. De förstnämnda 
2) 

har en tidigare historia varför de behandlas först. 

Försöken att utvinna silver i Nasaf jället var dyra och besvärliga. Sam

ma dystra erfarenheter gjorde de borgare från Torneå som tog sig an 

fynd igheterna i Junosu ando. De överlät därför snart sina rättigheter 

till en köpman från Stockholm som bosatte sig i Norrb otten för att le

da anläggningsarbetena. En såg och en masugn uppfördes i Junosuando, 

ett bruk byggdes i Ke ngis.^ Den nya ägaren fick likaså snart ekono

miska svårigheter vilka tillfälligt avhjälptes genom nya sydsvenska 

kompanjoner. Bruket nådde sin höjdpunkt på l660-talet. I Kengis fanns 

då, förutom bruket, bådekvarnoch såg, predikant och fältskär. Verksam

heten kompletterades med bearbetning av koppar vilken hämtades från 

Svappavara. Kompanjonerna adlades för sina insatser i Norrb otten men 

ruinerades likafullt. De producerade mängderna var ständigt för små 

och framtagna till för höga kostnader. Anläggningarna övertogs av en 

1) Olofsson, S.I., Still, Å. (1965) övre Norrlands historia. Del II. 
Umeå, sid ïlk. 

2) Norberg, P. (1958) Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten. 
Uppsala, samt Lindeli, A. (1900) Bidrag till historien om Norr
bottens läns bebyggelse och odling: Malmö. Främst sid 13 ff samt 29. 

3) Ahl ström, G. (1966) De mörka bergen. Stockholm sid 62 och 66. 
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nybildad bergslag. Under dess ledning uppfördes bl a e n masugn i Torne 

fors, men rörelsen hade liksom tidigare svårt att fungera tillfredsstäl

lande. Den definitiva nedläggningen kom under ryssarnas härjningar i 

Tornedalen på 1710-talet då både Kengis och Tornefors brändes ner.^ 

Ännu ett försök att driva Torneverken gjordes på 1790-talet av den sö

derifrån inflyttade Abraham Steinholtz. Förutom tidigare existerande 

anläggningar anlade han en masugn vid Polakorva och en hammarsmedja i 

Svanstein. Liksom sina föregångare besvärades han av brist på arbets

kraft både vid bruket och för transporter av förnödenheter till och 

från Tornedalen. Livsmedelsbristen var tidvis besvärande, klimatför

hållandena svåra. Kengis låg ibland öde. Svanstein lades ned 1803 och 

Junosuando 1804. Anläggningarna bytte ägare flera gånger under 1800-

talet men fungerade bara tidvis. Smedjan var igång i liten skala ända 

till år 1932. 

Ovan nämnde Steinholtz sökte privilegier också för Gällivarebergen 

1738. Han fick en kompanjon och finansiär i godsä garen Jonas Melder-

creutz. Denne hade först kommit till Norrbotten med en gruvmätnings-

expedition.^ De fick koncession på all skog mellan Kalix och Lule äl

var. Tillsammans planerade de att bearbeta malmen vid en bruksanlägg

ning i Råneå socken som fick namnet Melderstein. De uppförde också en 

masugn i Ströms und och ett manufakturverk i Fred rikafors. Besvärlig

heterna var många. Malmen var för rik och svår att behandla med dåti

dens teknik. Liksom i Torned alen var det svårt att få ned malmen från 

gruvan till bearbetningsanläggningarna. Bönderna ville inte kola och 

anläggningarna led därför hela tiden brist på denna vara. Bristen på 

kunnig arbetskraft var stor. Meldercreutz ruinerades liksom också näs-. •• V te agare. 

1) Norberg, P. (1958) sid 29, 41-46 samt Ahlström, G. (1966) sid 68. 

2) Norberg, P. (1958) sid 43 ff, Ahlström, G. (1966) sid 73. 

3) Svenskt Biografiskt lexikon 9. Uppsala 1843. 

4) Norberg, P. (1958) sid 90-119, Ahlström, G. (1966) sid 26. 
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Verksamheten vid Melderstein var definitivt slut på 1880-talet. Gyljens 

anläggningar fick på l860-talet som delägare AB Bergman S Hummel, under 

vilkas ledning också uppfördes en såg i närh eten. Merparten av de övri

ga anläggningarna övertogs av kung Carl Johan och såldes sedan vidare 

till ett svensk-norskt konsortium.^ 

De norska ägarna hade sina största intressen i den s ydnorska bruks- och 

trävaruhanteringen. Redan då fanns engelska kapitalägare med i bild en. 

Med köpet följde stora skogsområden, från Piteå i söder o ch Jokkmokk i 

väster till Gällivare i norr . Ett tiotal privilegierade sågar ingick 

också i överlåtelsen. Turerna kring verken var många. Försök att om-

bilda företagsgruppen till engelskt aktiebolag misslyckades en gång. 

Malmhanteringen låg långa perioder helt nere. Ägarna koncentrerade 

periodvis sitt intresse till trävarusidan där förtjänsterna var goda. 

För att få utnyttja privilegieskogarna upprätthölls dock ett sken av 

att malmhanteringen pågick. Nybyggare uppmuntrades att slå sig ned på 

företagets domäner då all exploatering, både av malm och trä, var be

roende av tillgång på arbetskraft och därmed av nyodlingsverksamhet 
2) 

och kolonisation. 

Fransk-tyska kriget och Thomasprocessen innebar ett visst uppsving för 

järnhanteringen trots att merparten av råvarorna togs från Roslagen. 

Kostnaderna i norr var fortfarande alltför höga. År 1882 försvann de 

engelska intressena formellt från verken även om de fortfor att ha ett 

stort reellt inflytande. Företagen benämndes från och med detta år 

Gällivare Aktiebolag i ställe t för det engelska Gellivare Company Li

mi ted."^ 

Sammanfattningsvis kan sägas att den definitiva exploateringen av den 

norrbottniska malmen gjordes på initiativ utifrån dvs från södra Sve

rige, England och Norge. I viss utsträckning är detta en självklarhet. 

1) Norberg, P. (1958) s 132 och 150 ff. 

2) Axelson, A.W. (1964) Gällivare-Verken 1855-1882. Luleå, sid 5*+ ff, 
232 ff. 

3) Axelson, A.W. (1964), sid 210, 251, 278. 
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Invånarna i Norrb otten var få till antalet och kom ofta till länet 

först i samban d med råvaruexploateringen. De kapitalägare som fanns 

hade sitt huvudsakliga intresse inriktat mot handel. Malmexploatörerna 

uppmuntrade bosättning i närhe ten av råvarukällorna för att möjliggöra 

utvinning av dessa. Vidare krävde de en järnvägslinje mellan Gällivare 

och Luleå, vilken förverkligades kring år I89O. Drygt tio år senare 

öppnades banan mellan Kiruna och Narvik. 

Den ovan tecknade bilden kan kompletteras. Några malmhanteringsanlägg-

ningar startades och drevs på lokalt initiativ. Så var t ex fallet med 

manufakturverket, stångjärnshammaren och sågen i Deger fors som grunda

des av handlanden Johan Degerman i Piteå år 1797. Verksamheten över

togs av dennes son och pågick ända till l880-talet. Ett annat lokalt 

exempel är anläggningarna i Rosf ors. Initiativet togs av bönder i Pi

teå-trakten. Till finansieringen bidrog borgare från staden.^ 

Trots dessa lokala initiativ uppvisade malmhanteringen stapelvarans 

alla karaktäristiska egenskaper. Kolonisationens förlopp och infra

strukturens utbyggnad, styrdes av de intressen som, ofta uppmuntrade 

av statsmakten, exploaterade stapelvaran. Malmhanteringens karaktär 

medförde att exploateringskostnaderna var stora. Möjligheterna för de 

lokala intressenterna och kapitalägarna att fortsättningsvis handha 

utbyggnaden var små. Redan på detta tidiga stadium var det externa be

roendet totalt, något som kvarstår även idag. Då rapporten, enligt 

uppställda syften, inriktas mot företag vilka växer fram i samspel med 

sin lokala miljö, behandlas inte malmen mera i förel iggande rapport. 

3,4.2 Den tidiga trähanteringen i Norrbotten 

I föreg ående avsnitt beskrevs den tidiga malmhanteringen och dess in

verkan på kolonisationen och infrastrukturens utbyggnad. Nedan skisse

ras utvecklingen inom den andra av länets stora basvaror, dvs träet. 

1) Norberg, P. (1958) s 153 ff. 
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Också denna fîck sitt "genombrott" under 1800-talets andra hälft. Till

sammans bidrog utvecklingen inom dessa två sektorer till att utkomst

möjligheterna i Norrb otten förbättrades. Befolkningen ökade därmed kraf

tigt. Antalet invånare tredubblades på ca 70 år, från ungefär 60.000 

personer år 1850 till 190.000 vid första världskrigets slut (se tabell 

2). Innan den stora expansionsperioden för träet beskrivs skall några 

sidor ägnas åt den tidiga trähanteringen i läne t. 

Redan kring år 1700 fanns ett tjugotal sågar i drift i Norr botten. Mer

parten av dessa låg i Piteå socken. Övriga älvdalar hade endast enstaka 

sågar inom sina räjonger. Dessa tidiga sågar var oftast grundade av lo

kala intressenter t ex borgare från Piteå eller "ståndpersoner å lan

det" och mestadels etablerade för att möta en lokal efterfrågan.^ 

Myndigheterna gynnade generellt malmhanteringen som ansågs vara den för 
2) 

riket mest värdefulla. Tilldelningen av rekogni tionsskogar och andra 

privilegier var, såsom framgått ovan, mycket generös till alla som vi

sade intresse för att utvinna den norrbottniska malmen. Skogs 1agstift-

ningen däremot syftade till att begränsa möjligheterna till uttag. Den 

tidigare sågverksrörelsen drevs därför ofta som ett komplement till 

malmhanteringen. Under järnhanteringens täckmantel kunde stora skogs

uttag göras. I flera fall kom trähanteringen att bli d en viktigaste 

och lönsammaste rörelsegrenen, vilket berörts tidigare i avsnit t 3.^.1. 

Kombination med annan verksamhet, t ex med glasbruk, har också förekom

1) Wik, H. (1950) Norra Sveriges sågverksindustri från 1800-talets mitt 
fram titt 1937. Stockholm. Sågverksbolagens ursprung "kan enl igt 
Sven Gaunitz beskrivas i två h uvudtyper. Den ena växte fram ur exi
sterande sågverk grundade av lokala borgare, den andra ur järnbru
kens trävaruhantering. 
Gaunitz, S. (1976) Skogsbruket vid Urnan och Vindetn under 1800-talet. 
Arbetsutkast för Degerforshi stor i ken 1976-03-07. Avd för ekonomisk 
historia vid Umeå universitet. Stencil. 

2) Rekogni tionsskogar = Skogar upplåtna av statsmakterna till järnver
ken . 
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mit. Mycket vanlig var sammankopplingen av en såg och en kvarn. Dessa 

anläggningar var som regel små, också efter det att ånga börjat nyttjas 

som kraftkä11 a. ̂  

Då finbladiga sågar introducerades ändrades myndigheternas inställning 

något. Dessa fick en mera gynnad ställning jämfört med de tidigare 

grovbladiga. Enligt 1739 års lag tilldelades grundare av finbladiga 

sågar vissa privilegier i form av rätt till timmerfångst på kronoskog 

s k stockfångst. Kring år 1750 byggdes i Råneå den första finbladiga 

sågen i Norrb otten. Byggherre var den tidigare nämnda Meldercreutz. 

Nästa finbladiga såg i länet lokaliserades till Borgfors i närhe ten av 

Piteå år 1756.^ 

Antalet sågar ökade. Enligt jordeböckerna 1815~1819 fanns i det då va

rande Norrbotten ca 55 sågar dessa år. Det är då att märka att jorde

böckerna endast upptar avsalusågar. Inte förrän år 1828 fick skatte

bönderna rätt att fritt anlägga husbehovssågar. Först 35 år senare upp

hörde kontrollen över anläggning av lego- och salusågar. 

Antalet små sågar i länet var jämfört med övriga Norrland anmärknings

värt litet. De norrbottniska vattensågarna var, beroende på älvarnas 

utseende samt forsarnas storlek och läge, lokaliserade påfallande långt 

in i land et. Vid sidan av vattensågarna fanns i Norrb otten ett stort 

antal kransågar, som var en tvp av handsågar. Dessa producerade en be-
3) 

tydande mängd sågade varor kring år 1850. 

1) Carlgren, W. (l926)"Den norrländska skogsindustrin intill l800-ta-
lets mitt" Norrländskt handbibliotek XI, Uppsala, sid 64 ff samt 
Wik, H. (1950) sid 37 ff. Norberg, P. (1958) sid 153 ff. 

2) Carlgren, W. (1926), sid Gk ff. 

3) Se not 1 ovan. 
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3.5 Trävaruhanteringen åren 1850-1918 

Årtiondena efter 1850 fick ångsågarna sitt genombrott. Därmed blev lo

kaliseringarna oberoende av vatten som kraftkälla. Älvarna nyttjades 

dock fortsättningsvis som transport leder. Tillgången på råvara, och i 

viss mån marknadens utbredning, kunde därefter styra sågarnas placering. 

De nya, med ånga drivna anläggningarna, krävde större kapitalinsatser 

än vattensågarna för att bli lönsamma.^ 

Också andra förhållanden bidrog till att skapa en stark expansionsperiod 

för de norrländska och norrbottniska sågverken kring år I85O. Högkon

junkturen ute i Euro pa, främst i Engl and, och de successiva tullsänk

ningarna medförde att också de norra delarna av Sverige drogs in i den 

internationella ekonomin. Den ökande efterfrågan på trä hade i stort 

sett uttömt Sydsveriges möj1igheter att leverera. I85O svarade de norr

ländska kustdistrikten för största delen av den svenska exporten av så

gade trävaror. Piteå-området tillhörde de allra viktigaste, endast över-

flyglat av Sundsva11/Härnösand och Umeå. Denna kraftiga externa efter

frågan samt introduktionen av ångsågarna medförde, tillsammans med mal

mens exploatering, en hektisk period för Norrbottens ekonomi och närings

liv. Länet utvecklades dock ojämnt och tycktes skiktas i en i det n ärmas-
2) 

te jal eko nomi. 

Trots ovan nämnda expansion släpade Norrbotten efter vid införandet av 

den nya ångtekniken. Länets andel av exporten av sågade produkter mins

1) Wik, H. (1950) sid 92 ff. 

2) Frejd, H., Nilsson, J-E., Söderlund, E. (1975) Ett perspektiv på 
Norrlands industriella utveckling 1850-2000. Avd för ekonomisk his
toria och företagsekonomi. Umeå universitet. Sid k. 
Dyverfeldt, G. (197*0 Norrbottnisk sågverksindustri 1900-1925. AB 
Ytterstfors-Munksund ooh dess föregångare. Uppsala Studies in Eco-
conomic History II. Uppsala, sid 1. 
Sä 11 ström-Nygren, C. (19&7) Vattensågar ooh ångsågar i Norrland un
der 1800-talet. Med. från ek.hist. inst, vid Göteborgs universitet, 
Göteborg, sid 8 ff. 
Gustafsson, B. (odat). 
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kade fram till 1870-talet. Under högkonjunkturen på 1890-talet försvann 

vattensågarna alltmer. I t ex P iteå-distriktet hade alla större vatten

sågar stannat år 1900. Dessa nedläggningar medförde ofta en omflyttning 

av anläggningarna ner mot kusten. Då t ex Gyljens vattensåg upphörde år 

1888 ersattes den ej av någon ångsåg på platsen. De långa transporterna 

bedömdes som alltför besvärande.^ 

1890-talets högkonjunktur medförde en omstrukturering av den norrbott

niska sågverksindustrin. En rad mindre företag uppköptes av större en

heter. Kring sekelskiftet dominerades länet helt av ett fåtal storföre

tag: AB Bergman S Hummel, AB Båtskärsnäs, Töre AB, Carl Palmgren Trä-

varu AB, AB Storfors och Munksunds Skogs AB. Dessa svarade tillsammans 

för 90 % av produktionen inom länet. Av dessa var det då endast AB 

Storfors som hade uteslutande lokala intressenter i ledn ingen. Övriga 
2) 

företag var beroende av sydsvenska och utländska kapitalägare. Den 

goda träkonjunkturen medförde att trävaruföretagen behövde arbetskraft 

också i inl andet för att få fram timmer ur skogarna. De krävde därför 

en utspridd bebyggelse. Landshövding Widmark klagade i skriv elser till 

Kungl Maj:t över att nybyggen anlagts av sågverksbolag och enskilda 

enbart för att komma i åtnju tande av skogen. Myndigheternas inställ

ning tycktes vara ambivalent. Avvittringsverket i Norrb otten fick tid

vis utökade resurser men pågick trots det ända in på 1920-talet. Genom 

1) Säl1 ström-Nygren, C. (1967), sid 32; Wik, H. (1950), sid 28 ff. 
Dyverfeldt, G. (197*0, sid 8. 

2) Wik, H. (I95O), sid 73. Dyverfeldt, G. (197*0, sid 8 ff. 
Hellström, 0. (1925) Sågverksindustrin i Norrländskt Handbibliotek X. 
Skogsbruk och skogsindustri i Norra Sverige. Uppsala. 
Svenska aktiebolag och enskilda banker. Handbok för affärsvärlden. 
Stockholm 1900. 
Av vid Riksarkivet bevarade bolagshandlingar framgår dock att även 
Carl Palmgren Trävaru AB grundats på initiativ av den i Luleå verk
samme Carl Palmgren. Styrelsen bestod av länsbor medan det bland 
aktietecknarna förekom också personer från Stockholm och utlandet. 
De bevarade handlingarna är få och uppgifter saknas i stort o m pe
rioden 1898-191*+. Det sista året finns en anteckning om att bolaget 
upphört. Även AB Båtskärsnäs hade vid registreringen endast perso
ner bosatta i Neder kalix i sin s tyrelse. Inom 10 år var dock det 
sydsvenska inflytandet stort. 
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lagstiftningen om kolonisation av kronoparkerna år 1891 tillmötesgick 

myndigheterna i stor t, i detta avseende, sågverksbolagens krav.^ 

Koncentrationen av produktionen till kustanläggningarna fortsatte efter 

sekelskiftet. Branschen utvecklades dock på ett ogynnsamt sätt. De 

svenska företagen fick konkurrens från Finland och Ryssland, vilket 

pressade priserna i de sto ra köparländerna. De svenska företagen måste 

söka sig bort från sågade trävaror. Flera valde då massatillverkning. 

Detta gav granen och avfallet ett ökat värde. Massa industrin var dock 

mycket kap i ta 1 krävande vilket stärkte betydelsen för företagen av att 

ha egna råvaror. Fusionerna ökade och kan för Norrbottens del sägas 

kulminera med bildningen av AB Ytterstfors-Munksund år 1918. Däri in

gick de flesta betydelsefulla sågverksföretag i Norrb otten. Denna fö

retagsbildning hade föregåtts av ett flertal delfusioner under 1900-

talets två första decennier. Fusionen resulterade i att fl era tidigare 

stora anläggningar lades ner, t ex Bergsholmen och Granvik. I fusion en 

ingick det lokalt grundade AB Storfors som, liksom flera andra norr

bottensföretag, fått betydande ekonomiska svårigheter. Företagens pro

blem kan i stort förklaras av brist på eget kapital. De blev alltför 

beroende av banker och andra externa finansiärer, vilka inte var be

redda att ta de stora finansiella riskerna. Flera norrbottensföretag 

som drabbats av ekonomiska problem köptes upp av företag från södra 

Norr land 

1) Almquist, J.E. (l928)"Det norrländska avvittringsverket"s id 368 -495 
i Svenska Lantmäteriet 1628-1928. Del 1 Sto ckholm. Almquist påpekar 
att hemmanen i Väster botten (dvs även nuvarande Norrbotten) blev 
ovanligt väl tilltagna. Mätningsmännen tog parti för'hemmansägarna 
och drog sig inte för att med berått mod mäta fel. 
Se också Bergström, S-0. (1979) Kolonisationen av kronoparkerna i 
Norrbotten 1894-1950. Umeå Studies in Economic History 3, sid 16 ff. 
Lagstiftningens, men även andra faktorers inverkan på kolonisationen 
i Piteå lappmark har studerats av prof Eric Bylund i hans a vhandling 
Koloniseringen av Pite lappmark t o'm år 1867, Geographica. Skrifter 
från Uppsala universitets geografiska inst. Nr 30, Uppsala 1956. 

2) Dyverfeldt, G. (197*0, sid k ff. Länets egen bank, Norrbottens En
skilda Bank, övertogs år 1903 av Härnösands Enskilda Bank sedan den 
förra råkat i betyd ande svårigheter. Sedan dess har ingen bank haft 
sin tyngdpunkt i Norrb otten; Hildebrand, K-G. (1971) I omvandlLmjnnu 
tjänst. Svenska Handelsbanken 1871-1955, Stockholm, sid 24 ff. 
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Samtidigt med den ovan beskrivna koncentrationen skedde innovationer 

som ledde till en spridning av lokaliseringsmönstret för de mindre såg

verksenheterna. Kring den år 1900 färdigställda järnvägen växte fram en 

rad småsamhällen. I flera av dessa etablerades sågverk för att förse en 

lokal marknad med sågade produkter. Samma var fallet i Kiruna och Gälli

vare/Malmberget. Redan då började också cirkel sågar förekomma, även om 

den stora expans ionen inträdde först efter år 1918. C irkelsågarna var 

lätta, portabla och relativt billiga vilket möjliggjorde för nästan 

varje bonde att skaffa sig en sådan. Inkomsterna från jordbruket kunde 

då drygas ut med legosågning under vinterhalvåret.^ 

3.6 Mellankrigstiden 

3.6.1 Näringslivets omstrukturering i Sverige och Norrbotten 

Mellankrigstiden innebar en stor omställning både för människor och 

näringsliv. För människorna var t ex elektrifieringen av Sverige av 

avgörande betydelse. Bilismens begynnande expansion och den ökade va

nan vid industriellt arbete bidrog till att ändra förutsättningarna för 

företagsamheten. En god exemplifiering till detta var det växande anta

let cirkelsågar. Perioden utmärktes också av att en rad nya industrier, 

i vissa fall byggda kring helt nya produkter, etablerades. En av dessa 
2 

var trähusindustrin som förekom mera allmänt från början av 1930-talet. 

I landet i stort skedde en kraftig förflyttning från jordbruket över 

till andra näringsgrenar. Andelen förvärvsarbetande inom jordbruket 

minskade från ca 32 % år 1930 till 25 % år 19^5. Också i Norrb otten 

sjönk andelen i jordbr uket sysselsatta, men den nivå från vilken minsk

ningen startade var högre. Nästan hälften av Norrbottens yrkesverksamma 

1) Wik, H. (1950) sid 157 ff samt 172 ff. 

2) Dahmén, E. (1950) Svensk industriell företagarverksamhet. Kausalana-
lys av den industriella utvecklingen 1919-1939. Band 1. Lund, sid 
102, 123, 359/360. 
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befolkning sysselsattes år 1930 i jordbruket.^ Många jordbrukare dry

gade ut sîna inkomster med avverknings- och f1ottningsarbete. Dessa ar 

betsuppgifter, och även delar av sysselsättningen inom sågverken, var 

helt inriktade på säsongsarbete. Trävaruindustrin bidrog härigenom ak

tivt till att bevara jordbruket i Norrb otten långt efter det att hem

manen var ensamt bärkraftiga. Nyodlingen fortsatte ända in på 40 -talet 

i län et, och inlandet ökade sin befolkning, liksom länet i sin h elhet, 
2) 

ända in pa 5 0-talet. 

Under perioden passerade antalet industrisysselsatta i landet i sin 

helhet antalet anställda inom jordbrukssektorn. I Norrbo tten däremot 

sysselsattes fortfarande fler människor i jordbr uket än inom industrin 

3.6.2 Sågverksindustrin 

Omedelbart efter första världskrigets slut ökade den svenska och norr

ländska exporten av sågade och hyvlade produkter kraftigt. Redan några 

år in på 2 0-talet kom dock en nedgång. 1926 var exportutsikterna åter 

gynnsamma, något som ändrades med den internationella lågkonjunkturen 

i börja n på 1930-talet. Sågverksindustrin, liksom övriga näringar åter 

hämtade sig mot slutet av decenniet. Den totala produktionen från såg

verken och hyvlerierna i Norrla nd sjönk dock mellan åren 193^ och 13kk 

Landsdelens andel av rikets produktion minskade från drygt 5^ % till 

hl 

1) SOS. Folkräkningen den 31 december 1930. VIII. Tabell k. Folkmängd 
och förmögenhet vid slutet av år 1930 samt inkomst under samma år 
efter grupper av yrken länsvis. Bearbetning. SOS, Folkräkningen 
1945-12-31. V. Totala räkningen. Folkmängden kommunvis efter ålder 
och kön samt efter yrke m m. Bearbetning av tabell 9: Folkmängden 
efter näringsgrenar samt arbetsplatsen belägenhet, länsvis, 19^5-
12-31. 

2) Frejd, Nilsson, Söderlund (1975). 

3) Se not 1. 

k) SOU 1947:32. Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norrland 
och förslag angående inrättande av en central sågverksskola. Avg. 
av Norrlandskommittén. S 8, 9 samt bilaga II sid 119. 
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Att minskningen blev så kraftig i Norrla nd har flera orsaker. För det 

första var den norrländska trävaruindustrin utpräglat exportinriktad 

och påverkades på så sätt kraftigare än övriga distrikt av internatio

nella lågkonjunkturer. För det andra märktes effekterna av en alltmer 

besvärande råvarubrist först i Norrla nd och framförallt i Norr botten. 

Norrbotten hade tidigare fått en del av sitt virkesbehov genom köp 

från Finland. Under 1920-talet visade Finland en mer restriktiv in

ställning till denna export, som upphörde helt under 30-talet. En hel 

del virke från Norrbotten hade tidigare sålts till de stora företagen 

i södra Norrland och den handeln fortfor. Läget förvärrades för de pri

vatägda sågverken utan skog genom att staten, och dess industrier, nu 

ansåg sig tvingade att skaffa sin råvara från kronoparkerna. Utbudet 

av kronoskogsvirke minskade på den öppna marknaden. Många företag 

tvingades lägga ned. Den s k "sågverksdöden" inträdde. Industrin drab

bades också av prisfall på de färdiga produkterna och ett uppressat 

löneläge som en följd av massa industrins framväxt.^ 

Sågverksdöden började i Norrb otten och nådde på 30-talet ner till Här

nösands/Sundsval 1 s-d i st r i ktet . En kraftig kapacitetsminskning skedde 

i den n orrländska sågverksindustrin och antalet anställda minskade 

också drastiskt. Se tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Antal anställda i norrl ändska sågverk och hyvlerier åren 
1935, 19*0 och 19**. 

Är 1935 År 19*0 Är 19** 
Län Arbetare Övr i ga Arbetare Övr iga Arbetare Övriga 

Norrbotten 2026 153 1781 88 16*0 287 
Västerbotten 22*2 21* 1372 191 1718 *11 
Jämt 1 and 769 17 589 16 553 21 
Västernorr 1 and 6019 *01 3711 281 261* 357 
Gävleborg *07* 199 2834 377 2876 390 

Norr 1 and 15130 98* 10287 953 9*01 1*66 

Källa: SOU 19*7:32. Bi laga 1. 

1) Se not * föreg. sida samt Dahmén, E. (1950) sid 309. 
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Trots att siffrorna i tabel len kan tyckas låga hade hela samhällen växt 

fram kring sågverken både i Norrb otten och i övriga Norrland. 

Svårigheterna drabbade olika distrikt olika hårt. Som framgått tidigare 

var problemen speciellt uttalade i Ka 1ix-Haparanda-området där den stora 

företagsbildningen Ytterstfors-Munksund hade stora problem. Flera stora 

sågverk lades där ned på slutet av 20-talet och i början av 30-talet. 

Domänstyrelsen ingrep genom att köpa upp och driva anläggningarna i 

Karlsborg, Båtskärsnäs och Sandvik. Staten övertog vid bildandet av 

ASSI, AB Statens Skogsindustrier, år 19^1 Domänstyrelsens åtaganden.^ 

Piteå-området gick snarast stärkt ur rekonstruktionsperioden genom att 

Munksunds produktion huvudsakligen förlades till det området. Som fram

gått stärktes koncentrationen till de stora ägargrupperna kontinuerligt. 

Företagen genomförde ofta rationaliseringar och mekaniseringar vilket 
2) 

också bidrog till det sjunkande antalet anställda i brans chen. 

Vid sidan av de ovan omtalade stora företagsbildningarna, som nästan 

helt förlagt sin verksamhet till kusten, arbetade mindre företag runt 

om i läne t. Även i inlan det fanns ett flertal medelstora sågverk som 

huvudsakligen producerade för en inhemsk marknad. Därutöver existerade 

ett stort antal små, ofta mobila, cirkelsågar. Dessa startades för att 

täcka ett lokalt, ibland tillfälligt, behov. Företagsomsättningen inom 

gruppen var stor. C irkelsågarna inköptes ofta av hemmansägare, arbeta

re, lastbilsägare och liknande yrkesgrupper, dvs personer som tidigare 

varit utestängda från möjligheten att starta företag genom kapitalbrist 

el lar brist på kunskaper. Dessa sågar var i många glesbygder den enda 

verksamheten med någon industriell prägel. C irkelsågarnas betydelse 

var mycket större i Norr- och Västerbotten än i övriga delar av Norr

land. Till viss del kan detta förklaras av att de stora företagsbild

ningarnas skogsinnehav inte var så dominerande norrut som i de söd ra 

1) Dyverfeldt, G. (197*0 sid 139 ff. Se också Lindmark, L., Wibe, S. 
(1980) Industristrukturen i Norrbotten. III Statlig företagsamhet i 
Norrbotten. En ekonomisk analys. Luleå. 

2) Wik, H. (1950) sid 212 och 262. 
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och mellersta delarna av Norrland.^ De enheter som drevs längst i norr 

av sydnorrländska/svenska koncerner och av staten var ofta relativt sto

ra, vilket framgår av tabellen nedan. I den v änstra delen av tabell 4 

står de sågar som är så stora att de upptas i industr i stat i st i ken, me

dan den högra spalten visar mindre sågar, framförallt då cirkelsågar. 

Tabell 4: Sågverk i Norrla nd år 1938 vilka redovisas i industr i stat i -
st i ken, samt andra smärre sågverk vilka inte redovisas i in
dustri stat i st i ken åren 1938 och 1939. 

Ramsågar C i rkelsågar Antal 
Län och länsdel Antal Arbetare Anta 1 Arbetare övriga smärre sågar 

Norrbotten 16 1613 50 300 3^9 
Västerbotten 19 1434 45 315 412 
Jämt 1 and 24 634 9 65 284 
Västernorrland 63 4715 17 121 256 
Gävleborg 74 3841 4 31 88 

Norr 1 and 196 12237 125 832 1389 

Källa: SOU 1947:32. Bilaga I samt bilaga ill. 

Krigsåren medförde stora störningar, också för exporten av sågade och 

hyvlade produkter. Driften måste inskränkas vid många sågverk. De sto

ra exportsågverken försökte mildra konsekvenserna av den minskade ut

rikeshandeln genom att vidga hemmamarknaden. I viss mån underlättades 

den strategin av att många småföretagare hade svårt att få bränsle till 

sina cirkelsågar. I slutet av år 1945 började trävaruexporten ta fart 

och exportsågverken kunde återgå till sin normala verksamhet. Problemen 

blev åter att få fram tillräckliga mängder timmer. Råvarubristen hade, 

som nämnts tidigare, förmärkts redan före kriget. Till detta kom att 

skogsarbetarna i stor utsträckning sysselsattes med brännvedshuggning. 

Norrland besvärades fortfarande av en stor överkapacitet inom trävaru-
2) 

i ndustr i n. 

1) Dahmén, E. (1950) sid 305. 

2) SOU 1947:32 sid 10. 
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Fördelning mellan olika sågar skilde sig mycket mellan de olika land

skapen. I Norrbo tten svarade c irkelsågarna, inklusive husbehovssågarna, 

för 33 % av produktionen, i Väste rnorrlands län endast för 5 Orsa

kerna till detta har berörts tidigare. C irkelsågarna öppnade möjlighe

terna för den enskilde skogsägaren att behärska produktionen från rot 

till avsalu. Ofta blev dessa sågars produkter en del i natur ahushåll

ningen och ett led i bytesha ndel med varor och tjänster. Detta innebär 

att fastställandet av förekomsten av sågar försvåras. Nästan hälften 

av de norrbottniska sågarna var husbehovssågar. Övriga växte ofta upp 

i samband med grundandet av nya samhällen. Alla cirkelsågar var inte 

små. Störst av dem var en cirkelsåg i Bode n. De lägsta genomsnittliga 

produktionssiffrorna hade sågarna i Torne dalen, Pajala och Korpilombo-

lo. Även om många cirkelsågar var av dagsländekaraktär utvecklades ock-
2) 

så några till livskraftiga småföretag. 

3,6.3 Övrig träbearbetande industri 

Som framgått av tidigare avsnitt var mellankrigstiden i många avseen

den problematisk för sågverksföretagen i Sveri ge. Såsom grupp betrak

tat kämpade de med överkapaci tet under hela tidsperioden. Räntabilite

ten var dålig under 20-talet men förbättrades sedan något. En bidragan

de orsak till detta var de produktionskombinationer som många av såg

verksföretagen startade.^ Många trähusfabriker uppstod på detta sätt, 

dvs som komplement till existerande snickeriers och sågverks produk

tion. År 1931 tillverkades drygt 1000 monteringsfärdiga trähus i Sve

rige. Vid årtiondets slut fanns ett 25-tal fabriker som tillsammans 

1) De 38 procenten kan inte utan vidare tas till intäkt för att småså-
garnas andel ökat kraftigt sedan 1890-talet (jfr sid 65). Den kart
läggning av sågar och deras produktion som gjordes under krigsåren 
var betydligt grundligare än uppgifter som inlämnats vid tidigare 
t i 11 fä 1 len. 

2) Grundström, S. (19̂ 9)"C i rkel sågningen i Norrb ottens län1.1 S vensk 
Geografisk Årsbok 19^+9» s id 267-28I . Kring det sista stora järnvägs
bygget, Inlandsbanan (Kristinehamn-Östersund-Gällivare) som fullbor
dades först år 1937 växte fram en rad nya samhällen. 

3) Dahmén, E. (1950) sid 169-



producerade 5000 småhus. Tekniken var vid den tidpunkten skäl igen en

kel och prefabriceringsgraden relativt låg. Små element tillverkades i 

fabrik och det mesta arbetet utfördes för hand vid byggplatsen. Allt

sedan starten har merparten av trähusfabrikerna varit lokaliserade i 

företrädesvis Småland och Dalarna.^ 

Snickeri industrin i landet expanderade under den här behandlade perio

den. Mycket berodde detta på den allmänna standardhöjningen, och där

med följande egnahemsrörelse, och ökande antalet äktenskap. Närliggan

de produktion togs ofta upp av sågverksföretagen som moderniserades 

kraftigt framförallt i början på 1930-talet. Då infördes t ex både se

rietillverkning, standardisering och mekanisering i bygg nadssnickeri-

industrin. De nya sni eker i företagen grundades påfallande ofta av ar-
2) 

betare och verkmästare som slutade sin anställning och startade eget. 

Massa industrin, som både kan sägas kompletters och konkurrera med såg

verken, blev tidigt viktig i Norrb otten. Komplétteringen utgjordes av 

att massafabrikerna kunde nyttiggöra sig avfallet från sågverken. Där

för tenderade de större sågverk som låg nära massafabriker att föra en 

tryggare tillvaro än övriga. Massafabrikerna efterfrågade också klenare 

virke om vilket de konkurrerade med småsågarna. I flera o lika källor 

påtalas att c irkelsågarnas ägare i tider av virkesbrist väl kunde kon

kurrera med massafabrikerna genom att ta ut mindre i egen lön, slopa 

sociala avgifter osv. Avfallet från c irkelsågarna kom sällan massafab

rikerna till del, trots att sågspånsmängden blev ovanligt stor. Det var 

1) Svenskt inköpsregister 1939. Rubrik: Monteringsföretag. 
SOS. Industrin. Berättelse för år 1931. Tabell 5. 
Eriksson, R. (1978) Monteringshusbransohens utveckling under 1970-
talet - en enkätstudie. Statens Institut för byggnadsforskning. 
Meddelande/bulletin M7Ö: 10 sid 29 ff. 
En diskussion kring begreppet monter ingsfärdigt återfinns i; 70 
Monteringshusföretag. En studie över förtillverkning och åtaganden 
vid tillverkning av småhus och paviljongbyggnader. Statens Institut 
för byggnadsforskning. 1972. 
SIND PM 1979:7. Trähusbranschens framtid. 

2) Dahmén, E. (1950) sid 138 ff. 
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dock relativt vanligt att detta sågspån användes som fyllning vid hus

byggen eller till kolning. I Norrb otten fanns vid 30-talets slut en 

trämassefabrik i Lule å, två sulfatfabriker i Karlsbo rg respektive 

Munksund, samt en wa11boardfabri k i Töre o ch ett trädest il lationsverk 

i Pi teå.^ 

3.7 Efterkrigstiden 

3.7.1 Närings tiv s omvandlingen i Sverige ooh Norrbotten 

Den omvandling av näringslivet och sysselsättningsstrukturen som på

börjades under mellankrigstiden sköt åter fart efter krigsslutet. 

Under hela efterkrigstiden har arbetskraften flyttat från jord- och 

skogsbruket till framförallt industri- och tjänstesektorn. För landet 

i sin h elhet minskade jordbrukets och skogsbrukets andel av de för

värvsarbetande från 20 % år 1950 till 6 % år 1975. På samma tid ökade 

tjänstesektorn från 11 % till 30 %. I Norrbo tten föll skogs- och jord

brukets andel från 33 % till 7 %• Bakom denna drastiska minskning lig

ger främst jordbrukspolitikens förändring och skogsbolagens övergång 

till helårsanstäl1 da. Därigenom minskade antalet som fick sin försörj

ning av jorden och skogen kraftigt. Denna starka omstruktureringspro

cess kan anses avslutad. Minskningarna blir i forts ättningen mera 

mått 1 i ga. 

Jordbrukets andel av den totala sysselsättningen är fortfarande något 

högre i Norrb otten än i lande t som helhet. Andelen sysselsatta inom 

gruv- och tillverkningsindustrin är lägre än i andra delar av 
2) 

landet (25 % mot 30 X) . I Norrbo ttens inland och östra Norrbotten 

sysselsätts fortfarande stora grupper inom jord/skogsbruket medan gruv-

1) Grundström, S. (19^9) sid 278 ff samt SOU 19^7:32 tabell 1 till bi
laga VI . 

2) SOS. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen den 31 dcecm-
ber 1950 - VI totala räkningen. Tabell 3. 
SOS. Folk- ooh bostadsräkningen 1975. Del 7:1 tabell 6. 



och tillverkningsindustrin är framträdande i Mal mfälten.^ Inom den 

sistnämnda gruppen har skett stora förändringar. 

Stapelvaran malm/järn dominerar inte som tidigare. Till och med 1960-talet 

expanderade verksamheten i gruvin dustrin men därefter har den syssel

sättningsmäss igt minskat i bety delse. Den stora ökningen har skett inom 

metall- och verkstadsindustrin. Länet har fått flera stora fi 1ialetable-

ringar. Tillverkningsindustrin är dock underrepresenterad i jämförelse 

med landet i övrigt. Spridningen över länet är mycket ojämn. 

Träbearbetande industri är fortfarande viktig för länet i sin h elhet 
2) 

och helt avgörande för många inlandskommuner. Det är därför åter mo

tiverat att börja med sågverksindustrin för ett djupare studium. Dess

förinnan skall dock nämnas några ord om hur näringslivsomvandlingen på

verkat befolkningssiffrorna och bosättningsmönstret i läne t. 

Norrbotten ökade under hela 19^0- och 1950-talen sin befolkning. Det 

är enbart under 1960-talet som länet i sin h elhet fått vidkännas minsk

ningar, eftersom befolkningen åter ökat under 1970-talet. Denna stadiga 

befolkningsökning, endast tillfälligt avbruten av en ganska moderat 

minskning, avslöjar inte de drastiska förändringar som skett inom lä

net och mellan olika åldersgrupper.^ 

Från och med 19^0-talet var länets flyttningsförluster stora, och om

fattade mer än 1000 personer per år. Under 1970-talet vändes flytt

ningsunderskotten till ett överskott. Planerna på Stålverk 80 i mitte n 

på decenniet var en viktig bidragande orsak härtill. Den långvariga 

konjunkturnedgången, och därmed följande arbetskraftsöverskott i södra 

Sverige minskade också "suget" på arbetskraft norrifrån. 

1) SOU 1978:68, sid 22. 

2) BD 80 tabell 46 sid 111. SOS. Folk- ooh bostadsräkningen 1975 del 
7:1 tabell 6 sid 225. Råtabellev ED 1A till Folk- och bostadsräk
ningen 1975 samt SOU 1978:68,sid 23. 

3) BD 80 sid 46 ff. 
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Under hela efterkrigstiden har kustlandet, främst Luleå och Piteå, 

samt Malmfälten uppvisat befolkningsökningar. I Älvsby n och Boden har 

invånarantalet förblivit oförändrat. Övriga kommuner, framförallt då 

i Tornedalen och inre västra delarna av länet, har fått vidkännas kraf

tiga befolkningsminskningar.^ 

3.7.2 Träbearbetande industri 

Under perioden 1953*1965 steg sågverksproduktionen i lande t med mer än 

kO %. Ökningen orsakades av en växande efterfrågan både utomlands och 

i Sveri ge. Även i Norrla nd ökades tillverkningen, men inte i samma takt 

som i riket i sin h elhet. Produktionsstegringen i Norrb otten var klart 

mindre än i övriga delar av Sverige. De sista tio åren har branschen 

präglats av kraftiga svängningar, speciellt orsakade av förändringar i 
2) 

byggandet bade i Sveri ge och ute i Europ a. 

De senaste decennierna har medfört stora produktivitetsökningar och 

därmed sammanhängande sysselsättningsminskningar. Vid undersöknings

periodens början var Norrlands produktivitet markant lägre än den i 

övriga Sverige. Över tiden har differensen minskat. Norrbottens län 

har under hela efterkrigstiden ha "t den lägsta produktiviteten. 

Antalet anställda inom sågverksindustrin minskade under 1950- och 1960-

talen i hela landet. Störst var dessa reduceringar i Norr land, framför

allt i Norr botten. Under 1970-talet har utvecklingen varit ryckig. För

skjutningen mot södra Sverige har fortsatt. Norrbotten har tappatan-

delar både i jämför else med landet som helhet som med Norrland. Inom 

Norrbotten är ändå sågverksindustrin mycket viktig. I flera kommuner, 

1) BD 80 samt LP 74 sid 58 ff. 

2) SIW 1977: 7. Sågverksindustri och skivindustri Stockholm, s 75 ff. 
Mårtensson, B. (1971) Norrlands sågverksindustri 1953-65. Lokalise
rings- ooh strukturförändringar under efterkrigstiden, Uppsala, 
s 73 ff. 
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däribland Övertorneå, arbetar mer än 25 % av de sysselsatta inom bran-
.  1 )  

schen. 

Antalet sågverk i landet minskade drastiskt fram till år 1975. Speciellt 

stor var minskningen under 1950- och 1960-talen. Antalet husbehovssågar 

var som störst år 19^9 och antalet avsalusågar var flest till antalet 

år 1951. Sågverken i Norrla nd reducerades i samma takt som i landet i 

övrigt. I Norrbo tten däremot försvann mer än *t0 % av antalet sågverk 

på tolv år. Endast undantagsvis drabbades större anläggningar av ned

läggning. De många småsågarnas upphörande berodde ofta på skogsbrukets 

rationalisering och den tekniska utvecklingen. Trots den stora "såg-

verksdöden" var också på 1950- och 1960-talen de flesta sågar små och 
2) 

av husbehovskaraktär. 

De större sågverkens andel av den totala produktionen har ökat efter 

år 19^5, dvs branschen har präglats av koncentrationstendenser. En 

stor fusion ägde rum år 195^ då Munksund AB gick samman med SCA. Den 

nya företagsbildningens sågverk var, jämte ASSI:s anläggningar i Löv

holmen/Piteå och Kalix-Haparanda-distriktet, landsdelens största ar-
3) 

betsställen inom branschen. 

Norrlands andel av de minsta sågarna, och av de allra största sågarna, 

är större än landsdelens andel av det totala beståndet. I Norrbo tten 

finns förhållandevis många små sågverk. En bidragande orsak till detta 

torde vara de stora avstånden med många små marknader. 

1) Mårtensson, B. (1971) kapitel 8. 
SIND 1977:7 sid 122-127. 

2) SIND 1977:7 sid 67 ff. 
Mårtensson, B. (1971) sid 61, 72 ff. 

3) Breitholtz, C. (1960) Skogsindustrin, sid 61-69 i På en fjärdedel 
av kartan. En bok om Norrbotten. Red. F. Thunborg och B. Andersson. 
Stockholm. 
Mårtensson, B. (1971) sid 61 ff. 



78 

Efterkrigstiden har inneburit ett formidabelt genombrott för företag 

sysselsatta med tillverkning av prefabricerade trähus. Den årliga pro

duktionen ökade stadigt fram till mitten av 1970-talet. År 1973 till

verkades 22.000 hus mot knappt 9.000 år 1950. Därefter har efterfrågan 

stagnerat. Expansionen var en följd av bostadsproduktionens ökning och 

inriktning mot småhus. Småhusens andel av den totala bostadsproduktio

nen är ca 70 %. De monteringsfärdiga husens andel av småhusproduktio

nen ligger runt 50 % 

De flesta företag i trähu sbranschen är små, med mindre än 50 anställda, 

och rena familjeföretag, dvs koncentrationsgraden inom branschen är re

lativt låg. De minsta företagen säljer företrädesvid lokalt medan de 
2) 

större är rikstäckande. 

Under senare år har, som en följd av neddragningen av byggandet av 

flerfami1jsbostäder, flera stora rikstäckande byggföretag börjat in

tressera sig för småhusmarknaden och gjort uppköp av monter ingshusfab-

riker. Konkurrensen inom branschen har därmed ökat. På 1970-talet upp

hörde ca 25 företag med sin verksamhet.^ 

1) SOS. Industri. Berättelse för år 1950. Tabell 1. 
" Berättelse för år 1955. Tabell 1. 

1960. Tabell 2. 
1965. Tabell 2. 
1970. Del 1. Tabell 1 och del 2. Tabell 1. 
1975. Del 1. Tabell 1 och del 2. Tabell 1. 

Elsässer, B. (1970) Kataloghusmarknaden. Struktur, konkurrens och 
utveckling 1962-1966. Pris- och kartellfrågor 1970:1-2 sid 9 ff. 
Eriksson, R. (1978) sid 57 ff. 

2) Elsässer, B. (1970) sid 21 och 32 samt Berg, J.O. (1971) red. Rap
port om Trähusindustrin. Industrins byrå för strukturstudier sid 39. 
Eriksson, R. (1978) sid 26 samt 
Bröden, P. (1976) Turbulence and Organizational Change. Outlines of 
a Theory and Methodology for Studying Complex Situations. A Study of 
the Swedish Industry for Prefabricated Small Houses. Linköping, sid 
24. 

3) Eriksson, R. (1978) sid 26 ff. 
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Grupphusbyggandet har uppmuntrats av kommunerna för att hålla kostna

derna nere. Detta, samt den ovan omtalade efterfrågestagnatîonen och 

de nya konkurrenterna försvårar de mindre företagens verksamhet. Dessa 

lider ofta brist både på kapital och på erforderliga kontakter med be

rörda myndigheter.^ 

Under hela efterkrigstiden har det funnits trähusfabriker i Norr botten. 

Den första som nämns i de ny ttjade registren är Munksund AB:s tillverk

ning av sportstugor i Luleå . Redan på 1930-talet förfärdigades enkla 

monteringsfärdiga hus och kojor vid en såg i Morjä rv (se vidare avsnitt 

^.6.3). I början på 1970-talet fanns sju företag i länet som hade trä

hus på sitt produktionsprogram. Två av dem var relativt stora, med 140 

resp 260 anställda, medan de övriga var småföretag med färre än 20 an

ställda. Endast 10 % av årsproduktionen i landet görs i Väste rbotten 
2) 

och Norrbotten. 

Slutligen skall nämnas att produktionstekniken förändrats kraftigt de 

sista decennierna. Det arbete som utförs på byggarbetsplatserna har 
3) 

reducerats avsevärt. 

3.8 Den norrbottniska trävaruhanteringen i ett utvecklings-

teoretiskt perspektiv 

I avsnit t 3.^.1 behandlades malmfyndigheternas exploatering. Det kon

staterades där att de externa intressenterna redan från början haft 

ett avgörande inflytande, både genom att leda verksamheterna och satsa 

1) Elsässer, B. (1970) sid 9 och sid 14. 
Bröden, P. (1976) sid 35 ff samt sid 70 ff. 
Eriksson, R. (1978) sid 11. 

2) Sveriges Handelskalender 1945. Del 1. Avd 3. Branschregister. 
Företagsregister. Norrbottens län. Norrbottens företagareförening. 
Luleå 197^. 
Se vidare kapitel k, avsnitt ^.7.3 och 4.7.^ samt kapitel 8 och 9. 
Eriksson, R. (1978) sid 21. 

3) Elsässer, B. (1970) sid 27. 
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det erforderliga kapitalet. Bosättningsmönstret styrdes i vissa delar 

av länet av dessa malmexploatörers önskemål. Detsamma kan sägas om in

frastrukturens utbyggnad och inriktning. Hela den delen av den regio

nala ekonomin blev därmed beroende av malmexploateringens utfall. Den 

ekonomiska och psykologiska bindningen till malmen blev stark. Denna 

fixering kan sägas gälla än idag. 

Ovan nämnda förhållanden överensstämmer väl med stape 1teoretikernas be

skrivning av en stapelekonomi som hamnat i den s k stapelfällan. Den 

delen av den norrbottniska ekonomin betecknas därför fortsättningsvis 

som av stapel karaktär. I och med att länet hamnade i stape lfällan följ

de ett kraftigt beroende, dels till de marknader som styrde efterfrågan 

på stapelvaran, dels till de kapitalägare som fördelade investerings

medel osv. Ingen utveckling på egna villkor var längre möjlig i den be

roendesituation som uppstått. 

De därpå följande avsnitten har behandlat verksamheter som använt träet 

som råvara. Det är relativt enkelt och billigt att bygga upp företag 

runt träet, något som borde stimulera till lokala initiativ. Att så

dana förekommit i Norrb otten redan på 1700-talet dokumenteras av de an

vända källorna och bearbetningarna. 

Den egentliga exploateringen av träet inleddes i samband med de första 

försöken att driva malmhantering i större skala, och därmed av samma 

externa intressenter som för malmens del. På samma sätt som beskrivits 

ovan styrdes bosättningsmönstret och infrastrukturens utbyggnad av bo

lagens önskemål. Först efter år 1850, och speciellt under högkonjunktu

ren på 1890-talet, utsattes träet för en självständig exploatering. 

Denna handhades både av kapitalägare långväga ifrån och av länsbor. De 

senare var verksamma i en my cket högre omfattning än då det gällde 

malmhanteringen. 

De koncentrationstendenser som inleddes på 1890-talet kulminerade med 

företagsbildningen Ytterstfors-Munksund år 1918. De externa intressen
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terna tog därmed över de i länet dominerande företagsbi 1dningarna. Ett 

klart beroendeförhållande uppstod därmed till ägarintressen i södra 

och mellersta Sverige. Här skall åter erinras om att bland de fusione-

rade enheterna fanns relativt stora företag som bildats och skötts av 

lokala företagare främst i Piteå -trakten. Länsbornas inflytande på de 

större företagens utveckling reducerades i samband med fusionen.^ 

Vid sidan av dessa stora, externt styrda, företag levde ett lokalt såg

verksbestånd vidare. De senare var förhållandevis små enheter som av

satte merparten av produktionen på små lokala marknader. Många av dessa 

sågar var verksamma bara delar av året. De kunde leva vidare genom att 

de ofta drevs i kombin ation med t ex ett jordbruk eller genom att äga

ren hade delårsanställning hos något skogsbolag. Den förda jordbruks

politiken, som i mycket utformats för att tillgodose skogsindustrins 

krav, och den använda skogsdrivningstekni ken, gynnade ett lokalt små

företagande inom träbearbetande branscher. 

I och med bildandet av Ytterstfors-Munksund-konstellationen stadfästes 

beroendet visavi södra Sverige. Att effekterna av de dåliga konjunktu

rerna på 1930-talet förmärktes först och mest i Norrb otten torde vara 

en följd av detta förhållande. Läget förvärrades av att länets största 

sågar var extremt exportberoende. Därtill kom att de lokala marknaderna 

var små. Effekterna av att befinna sig i den yt tersta periferin, både i 

dess geografiska och beroendemässiga betydelse, märktes klart. 

2) 
Statsmakterna ingrep och grundade ASSI i börja n på 19^0-talet. Därmed 

upphörde dock inte beroendeförhållandet och den externa styrningen. 

Redan Ytterstfors-Munksund koncernen hade koncentrerat delar av sin 

verksamhet till Piteå. Inom Norrbotten skedde nu en förskjutning av de 

1) Stanton, R. (1979) skriver "The absence of a dominant entrepreneurial 
class...is the essence of being peripheral to the capitalist system" 
sid 118 i Seers, D. m fl e ds. 

2) Som påpekats i avsnit t 3.7.2 ägdes ASSIrs sågar vid övertagandet av 
Domänverket. 
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större anläggningarna ner mot den regionen, Piteå kan därför i utvec k

lingsteoretiska termer betecknas som periferins centrum för produkter 

med träet som råvara. Under denna tid fanns dock, liksom tidigare, en 

underliggande lokal struktur av små sågar. 

Efter andra världskriget skedde en förändring av skogsarbetet och vir

kesfors 1 i ngen . Skogsbolagen övergick till helårsdrift och behovet av 

delårsanstä11 da minskade. Samtidigt ändrades jordbrukspolitiken. Stör

re bärkraftiga enheter uppmuntrades. 

Försörjningsmöjligheterna för de många som vintertid levererat timmer 

och sommartid arbetat på det egna jordbruket reducerades drastiskt. 

Som en följd av detta minskade antalet små sågar och andra småföretag 

som avsatt sina produkter på de många lokala delmarknaderna. Under 

1950- och 1960-talen upphörde därför ett stort antal små sågar i hela 

landet med sin verksamhet. Relativt flest var nedläggningarna i Norr

botten. Trots detta uppvisade länet en förhållandevis stor andel små 

sågar. Detsamma gäller andelen stora sågar. Näringens struktur polari

serades och beroendeförhållandet till de stora enheterna kvarstod. Någ

ra mellanstora, lokala enheter, fanns inte som kunde överleva. För de 

små enheterna var den negativa kumulativa processen i full gång. 

I koloni sationsförloppets tidiga skede, som initierades och styrdes av 

råvaruexploatörerna, stämde utvecklingen i länet väl överens med en 

stapelekonomis situation. Därefter hamnade Norrbotten i den s k stapel-

fällan. För den del av regionen som byggts upp kring malmen skedde 

detta mycket tidigt. För den del av regionen som hade träet som bas

vara var ekonomins status inte fastlagd förrän i samban d med fusioner

na till Ytterstfors-Munksunds-koncernen. Då stapelfällan slagit igen 

bör länets situation kunna analyseras i bero ende-termer. Beaktas bör 

dock att beroende-teori erna inte kan ges en strikt tillämpning. Det 

existerar t ex en struktur av lokalt småföretagande, främst inom trä

sektorn, i Norrb otten. Innebörden och betydelsen av detta diskuteras 

mera i samband med presentationen av de undersökta kommunerna i kapi-



83 

tei k. I kapitel k skall också hållas i minnet den utveckling som be

skrivits ovan liksom de genom teorierna dragna slutsatserna. 

Avsikten är inte att driva tesen om stapelteorins, dependence-teorins 

och teorin om de kumulativa effekternas, absoluta tillämpning i läne t. 

Teorierna bör här i ställe t användas som övergripande referensramar. 

Därmed ökas förståelsen av skeenden, händelser och uppkomna situationer. 

Avslutningsvis skall åter erinras om att den i förel iggande kapitel 

gjorda beskrivningen i sin h elhet bygger på sekundärmaterial. Tolk

ningar har därmed gjorts på andra forskares material och styrts av 

andra forskares slutsatser. 
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4 NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN I UNDERSÖKNINGSKOMMUNERNA I ETT 

NATIONELLT OCH REGIONALT PERSPEKTIV 

4.1 Inledning 

I kapitel 3 speglades den norrbottniska när ings1 ivsutvecklingen i ett 

nationellt och internationellt perspektiv samt analyserades i utvec k

lingsteoretiska termer. Den tidiga exploateringen av råvarorna malm och 

trä gav Norrbotten egenskaper som brukar karaktärisera stapelekonomier. 

Länet hamnade redan kring år 1920 definitivt i den s k stapelfällan och 

utmärks därefter av ett kraftigt beroendeförhållande visavi övriga Sve

rige. Länet befann sig i en si tuation präglad av en negativ kumulativ 

process. Under denna dominerande dependence-struktur fanns dock ett lo

kalt initierat näringsliv som, framförallt med trä som råvara, levde 

ett eget liv i skydd av en ofta internt genererad efterfrågan. Vidare 

konstaterades att centrum för den norrbottniska stapelvaran trä var 

P i teå-området. 

I kapitel k skall de orter/kommuner som senare kommer att bli lokalise

ringsort för de aktuella undersökningsföretagen beskrivas. De teoretis

ka referensramar som diskuterats i kapitl en 2 respektive 3 bildar ut

gångspunkter för framställningen. Tidigare har framförts att en modi

fiering av dependence-teorin kan vara nödvändig då den tillämpas på 

studiet av regioner och delar av regioner. Framställningen utgår ifrån 

att alla delar av Norrbotten inte är likvärdiga i dessa avseenden utan 

att stor betydelse måste läggas vid de lokala förhållandena och vid den 

lokala historien. Detta nödvändiggör en stor deta1 jer ingsgrad då rele

vanta fakta insamlas och sammanställs. Problem som uppstår på grund 

härav diskuteras senare. 

Framställningen i kapitel k avser att bidra till fullföljandet av det 

delsyfte som formulerades sålunda: 

- att beskriva och analyseva företagen ooh företagsmiljöerna samt sam
spelet mellan dessa utifrån de diskuterade teoretiska perspektiven. 
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Kapitlet skall slutföra den miljöbeskrivning som bildar bakgrunden till 

de enskilda företagens agerande. För att underlätta anknytningarna till 

kapitel 3 kommer föreliggande kapitel att ges i stort sett samma krono

logiska disposition och indelning. Inledningsvis, i avsnit t 4.2 skall 

dock några begrepp som förekommer frekvent i den f ortsatta framställ

ningen diskuteras. Därefter, i avsnit t 4.3, presenteras de geografiska 

och tidsmässiga begränsningar som gjorts i de emp iriska undersökningar

na. I samma avsnitt behandlas det källmaterial som använts som under

lag för framställningen. Särskild vikt läggs vid de problem, och den 

bristande trovärdighet som kan uppstå på grund av källornas karaktär. 

Det dröjer alltså ända till avsnitt 4.4, sidan 93, innan den egentliga 

beskrivningen av utvecklingen i under sökningskommunerna inleds. 

4.2 Definitioner av centrala geografiska begrepp 

I rappo rten används en rad begrepp som innehåller en geografisk dimen

sion. Dessa begrepp är företagsmiljö, närmiljö, lokalmiljö, lokalsam

hälle, region, län och kommun. Av dessa är det bara de två sistnämnda 

som är entydiga då de är administrativt fastställda. Kommun indelningen 

har dock förändrats under undersökningsperioden varför inte heller ett 

nyttjande av kommunbegreppet är utan komplikationer. Användningen av 

de övriga begreppen måste klarläggas innan rapportens beskrivningar 

och analyser inleds. 

Begreppet "region" har diskuterats livligt under många år framförallt 

av geografer. Ursprungligen hade det ett rent naturgeograf iskt innehåll 

men har sedan utvidgats till att gälla också en rad andra förhållanden. 

Detta har medfört att det inte finns en allomfattande reg ion indelning 

som kan ge underlag för alla önskvärda analyser. Forskare och planera

re anpassar stundom reg ion indelningen till aktuella frågeställningar. 

Som exempel på detta kan nämnas regionindelning efter tidningssprid

ningsområden, jordbruksräkningen osv. 
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Gemensamt för de nyttjade reg ion indeìningarna är att de söker urskilja 

en region som "ett område med så stor homogenitet i sina huvuddrag och 

så stora olikheter gentemot kringliggande bygd som möjligt".^ 

Diskussionerna har också gällt i vilken utsträckning regionernas egen

skaper bör renodlas till sk homogena regioner. Ett annat sätt är att 

låta de existerande bindningarna vara vägledande och arbeta med s k 

funktionella regioner. En variant av det senare är de s k centrerade 

regionerna där landet indelas i centra lorter och kringliggande influens

fält, t ex vad gäller detaljhandel, pendling osv. I sådana fall blir 

orter med lägre dignitet, men samma grad av centralitet, sidoordnade 

med sina omland inom den stora ortens influensområde. På detta sätt har 

ofta ERU arbetat med ytor med en radie på 30 kilometer runt mätcentrum. 

Också i dessa fall gäller att avgöra om en eller flera egenskaper bör 
• i 2) 

införlivas i analy sen. 

Vanligt är att begreppet region används som en ska 1defini t ion mellan 

den lokala och nationella nivån. Vidare förekommer det i samman ställ

ningar typ "regionala utvecklingstendenser" där dess rumsliga utbred

ning ofta är liktydigt med administrativa gränser, alltså en slags 

tillämpningsdefinition. I prakti ken förefaller de flesta forskare och 

administratörer avgränsa regioner efter administrativa indelningar ef

tersom erforderliga data endast finns producerade efter dessa gränser. 

1) Citatet från Enequist, G. (1959)"Reg ion - något om termen och be
greppet1.' Statistisk tidskrift, Ny följd årg. 8. Nr 3, sid 136. 
Se också Helmfrid, S. (l969)"Bruk och missbruk av reg i onbegreppet1,1 

sid 17-30 i Region och samhälle. Stockholm. 
Även internationellt har innebörden av begreppet region diskuterats. 
Se t ex Grigg, D. (1967) "Reg ions, Models and Classes',1 kap 12 i 
Chor ley, R.J., Haggett, P. (1967) Models in Geography, London, eller 
Boudeville, J-R. (1966) Problems of Regional Economic Planning, 
Edinburgh, Kap 7. 

2) Helmfrid, S. (1969). 
Lunden, T. ( 1971 ) "Reg ionen - inklämd mellan nation och hembygd1,1 sid 
41-58 i Regional identitet och förändring i den regionala samverkans 
samhälle. Uppsala. 
SOU 1974:1 sid 48. 
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Som exempel på sådana statistikområden kan nämnas län och kommuner, 

samt för speciella förhållanden t ex A-regioner.^ 

Också i förel iggande fall har uppgiftsinsamlandet styrts av dessa ad

ministrativa indelningar, främst vad gäller befolkningssiffror och upp

gifter om sysselsättning. Begreppet region används dock inte enbart på 

detta administrativt entydiga sätt. Vanligtvis menas med ordet region 

Norrbottens län, men det kan också vara liktydigt med undersöknings

kommunen eller ett geografiskt område större än hemkommunen men inte 

lika stort som länet. Sammanhanget får avgöra vilket som gäller vid 

varje enskilt tillfälle. 

Begreppet "lokalsamhälle" har varit mycket diskuterat och använt både 
2) 

i forsk ning och i den al lmänna politiska debatten. Socialantropolo

gin har lokalsamhället som sin viktigaste undersökningsenhet, vilken 

definieras t ex som "det rätt begränsade område där de människor vars 

liv socialantropologen försöker följa har flertalet eller kanske alla 

sina personkontakter".^ Av denna definition följer att det inte kan 

fastslås hur många människor som konst ituerar ett samhälle eller hur 

stort geografiskt område som lokalsamhället omfattar. Lokalsamhället 

1) Lunden, S.- (1978). 
I SOU 1974:1-4 finns exempel på olika typer av avgränsningar av re
gioner. 
Back-Dalborg-Otterbeck (1970) Lokalisering och ekonomisk struktur
utveckling, Stockholm, EFI, nyttjar kommunblock, liksom Nilsson, 
J-E. (1975) i Regionernas egenskaper ooh geografiska rörlighet. 
Stencil, Umeå universitet. 
Fredriksson-Lindmark (1976) använder sig av A-pressområden. 

2) Den intresserade kan ta del av en sammanfattning av den akademiska 
debatten i Thorn ström, C-G. (1978) Bakom stagnationen. Lokalsam
hället och omvärlden i en svensk skärgårdsby 1500-1975. Uppsala. 
Sidorna 11-18. 
Se också Brox, 0. (1970) Centralbyråkraterna och glesbygden. Halm
stad, och Veggeland, N. (l977)"Lokalsamfunnets utvikling under 
kapi tal i smen',1 sid 366-377 i PLAN 1977 nr 6. 

3) Hannerz, U. (1973) (red) Lokalsamhället och omvärlden. Socialantro
pologiska studier i urval. Uddevalla, sid 14. 

Sundin 4 
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är snarast en funktionell enhet.^ Det är också så begreppet används i 

föreliggande framställning. I geogra fiska termer innebär det ett områ

de större eller lika med undersökningsorten men vanligtvis mindre än 

hela undersökningskommunen. Avgränsningens omfattning framgår av det 

sammanhang i vilke t det används. Här, liksom då det gäller regionbe

greppet, har det tillgängliga materialet ibland styrt den tillämpade 

avgränsn i ngen. 

"Närsamhälle" används på ett i det n ärmaste synonymt sätt. Johannissons 

beskrivning stämmer väl överens med tillämpningen i rapp orten "med när

samhälle avser jag alltså ett samhälle, där enskilda individer har möj

lighet att fysiskt uppleva alla aspekter på sociala skeenden och hän

delser, det må gälla arbete, konkreta beslut eller politiska ställnings

taganden. I närsam hället blir olika funktionella delsystem väl samman

vävda".^ 

Då begreppet "miljö" finns med som epitet frångås den strikt geografis

ka innebörden. Där ordet "miljö" kopplas till "lokal" avses företeelser 

inom den närmaste omgivningen som bidrar till att skapa människornas 

och företagens levnadsvillkor och arbetsförhållanden. Bland sådana fö

reteelser kan nämnas människornas ålder, utbildning och verksamhets

fält samt antalet företag, förekomsten av tidningar osv. Allt detta bi

drar till att skapa den existerande miljön som här används för att till 

de rent geografiska och statistiska beskrivningarna foga en kulturell 

dimension. Innebörden överensstämmer relativt väl med definitionen av 

det sociala fältet, dvs "en räjong av sociala relationer inom vilka 
3) 

följdverkningar av handlingar i en del av det kan tänkas sprida sig". 

Ordet "närmiljö" används synonymt med ordet lokalmiljö. Då förhållan

den beskrivs ur de existerande företagens synvinkel likställs också 

ordet "företagsmiljö" med de båda tidigare diskuterade begreppen. Däri

1) Kahn, J., Lindqvist;, H. (1977) Hembygd i storstad,. Vä sterås, s 133. 

2) Johannisson, B. (1978) s 24. 

3) Hannerz, U. (1973) s 30. 
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genom bortses från en rad svårigheter och problem som är förenade med 

att använda företagsmiljö, alternativt industriell miljö (industrial 

environment). För att göra en nöjaktig definition bör både skal nivån, 

den ytmässiga omfattningen, organisationsutbredningen, omgivningsupp

fattningen och tiden beaktas. Alla dessa förhållanden berörs i den 

fortsatta framställningen, men inte på ett så stringent sätt som en

ligt vissa forskare vore eftersträvansvärt.^ 

De använda begreppen nyttjas alltså utan att de definierats och av

gränsats på ett entydigt och särskiljande sätt. De sammanhang i vilka 

de används får förhindra att missuppfattningar uppstår därav. 

4.3 Avgränsningsproblem. Källmaterial 

Som redan nämnts i kapitel 3 börjar rapportens historiska beskrivningar 

omkring år 1850. Därefter har data om de aktuella kommunerna insamlats 

vart 25:e, och senare vart 10:e, år. 

Valet av år kan vara problematiskt. Vissa år är goda, andra dåliga, för 

de norrbottniska industrierna. Då syftet med framställningen är att 

presentera en trend, en utveckling, har dock inga större överväganden 

gjorts inför valet av varje enskilt år. Från och med år 1935, dvs i 

och med att föregångare till ett av undersökningsföretagen grundas och 

trähusindustrin utvecklas kraftigt, har interval let mellan de valda un

dersökningsåren minskats till 10 år. De använda källorna har någon gång 

rubbat den tänkta principen. 

Studiens geografiska tyngdpunkt ligger i de so cknar/kommuner i vilka 

undersökningsföretagen senare lokaliseras. Det har periodvis inte va

rit möjligt att studera undersökningssocknarna/kommunerna separat på 

grund av de använda källornas, t ex den offentliga statistikens, karak

1) Keys, P., Thrift, N. (1980) Industrial Environments: a Niche Theo
retic Interpretation, sid 115 ff i Urban Studies Vol 17, nr 2 
June 1980. 
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tär. Jämförelser över tiden försvåras av att de administrativa indel

ningarna förändras. När så är fallet påpekas det i frams tällningen. 

Utgångspunkten för deta1 jer ingsgraden och de geografiska avgränsningar-

na har varit att kolonisationen gått från kusten och in î landet. Kom

muner och socknar som legat "före", eller parallellt med undersöknings

objekten, har tagits med i besk rivningen, medan de som ligger "efter" 

har lämnats därhän. 

Tidigare har argumenterats för att framställningen koncentreras till 

verksamheter som har trä som råvara. Detta val kommer ytterligare att 

motiveras nedan. 

Av kapitel 3 framgick att det vid sidan av de stora externt styrda en

heterna fanns och finns små företag, oftast sågar, som startats på lo

kalt initiativ runt om i län et. Dessa var ofta så små att de inte fanns 

upptagna i den publicerade statistiken. Därmed har de inte behandlats 

i de t idigare bearbetningarna. Det är här angeläget att påvisa alla 

typer av företag och företagande. Redan i rappo rtens inledningskapitel 

pläderas för betydelsen av en obruten tradition av företagande och för 

de små enheternas betydelse. Som bekant börjar även en lång resa med 

ett enda steg och ett stort företag kanske utan någon enda anställd. 

Harald Wiks avhandling utgör stommen för framställningen fram till år 

1937. För perioden före år I896 använder han fastighetstaxeringsläng

derna för att fastställa existensen och storleken av en såg. För år

tiondena därefter har industri stat i st i kens primärmaterial nyttjats. In

dustri stat i st i ken lider, för föreliggande rapports syften, av flera 

svagheter. Den allvarligaste är att den utesluter de minsta enheterna. 

Det andra är att principerna för insamlandet och fastställandet av upp

gifter växlar mellan åren. Så uteslöts t ex sågar från statistiken helt 
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För att fastställa förekomsten av främst sågar år I85O har i förel iggan

de rapport använts jordrannsakningsprotokol1 en från berörda socknar. Det 

materialet bedöms vara heltäckande och tillförlitligt. Protokollen upp

rättades fögderivis och sockenvis med varje hemman separat redovisat. 

Noteringar gjordes om ägarförhållanden samt eventuell förekomst av så

gar, kvarnar och fiskeprivilegier. I vissa fall angavs också anlägg

ningens storlek och hur många personer som sysselsattes. 

För år 1875 har specificerande uppgifter hämtats från de beskrivningar 

till den ekonomiska kartan som gjordes på I87O- och l880-talen. Be

skrivningarna ger besked om förekomsten av sågar, kvarnar och de förras 

storlek med avseende på antalet ramar. Ägarförhållanden och privilegier

nas storlek anges ej. Då uppgifterna i efterh and bedömts som mindre säk

ra, och jämförbarheten därmed minskas, har uppgifter från det året i 

stort uteslutits från analysen. 

För åren 1900 och 1925 används fastighetstaxeringslängderna för att 

fastställa förekomsten av sågar, kvarnar eller annan typ av rörelse. 

Vissa oregelbundenheter uppstår eftersom fögderi t i 11 hörigheten föränd

rats under undersökningsperioden. Ägarförhållanden kan klart avgöras 

genom fast ighetstaxerings1ängderna, medan storleksuppgifter däremot 

är svårare att ange. En svaghet med denna källa är att uppgifterna, 

enligt Wik, kan vara något föråldrade. Så kan t ex verksamheter som 

inte längre är igång tas upp i taxer ingen något eller några år. Efter

som syftet med föreliggande rapport är att fastställa traditionen, och 

därmed det största intresset bundet till att påvisa eventuell förekomst 

1) Se Wik, H. (1950) kapitlet "Källmaterial". 
I Jörbe rg, L. (1961) Growth and Fluctuations of Swedish Industry 
1869-1912. Lund, Appendix 1 pr esenteras och diskuteras den svenska 
industri stat i st i kens möjligheter. En liknande genomgång görs också 
av Dahmén, E. (1950) i band 2 av hans Svensk Industriell Företagar-
verksamhet. 



92 

av något företagande bedömdes denna svaghet som mindre viktig. Det är 

relativt ointressant vilket år som en viss verksamhet upphör. Det cent

rala är att påvisa att den någon gång förekommit på en viss ort. Mot 

slutet av 1920-talet blev de mobila c irkelsågarna vanliga. Därmed upp

hörde också den direkta kopplingen mellan fastighet och såg. Fastig

hetstaxeringslängderna är därmed oanvändbara som källor. 

I och med andra världskriget tillsattes flera utredningar med syfte 

att kartlägga försörjningsläget för trä och ved. En av dessa, den s k 

Norrlandskommittén, gjorde en noggrann genomgång också av de sågar som 

var så små att de normalt inte uppmärksammades i indust ri stat i st i ken. 

Arbetet genomfördes med hjälp av skogsvårdskonsulenterna och redovisas 

i SOU 19^7:32 "Sågverksdriften i Norrl and". De insamlade primäruppgif

terna finns inte bevarade, men väl e tt sammandrag av dessa. Sammandra

gen innehåller uppgifter om sågverkens ägare, lokalisering, använd 

drivkraft, motoreffekt, värde, mängd använd råvara, tillverkningens 

värde samt produktionens avsättningsområde. Undersökningsår är 1938 

och 1939. Uppgifterna ger den bästa bild som kan erhållas av läget på 

1930-talet och mellankrigstiden. De krav på fullständighet som rappor

ten ställer torde vara väl uppfyllda. 

Lika noggranna var de undersökningar som gjordes år 19^5 och 19^6 av 

den s k Bränslekommissionen. Också för denna var ambitionen att skapa 

en heltäckande bild av sågverksbeståndet i det rådande svåra försörj

ningsläget. Ingenting har framkommit som gör att uppgifternas tillför

litlighet och fullständighet bör betvivlas. Också från Bränslekommissio

nens undersökningar saknas primäruppgifterna medan sammandragen finns 

bevarade. Uppgifterna är inte lika fullständiga som de som avser åren 

1938 och 1939. Så saknas t ex en värdering av tillverkningen och an

läggningarna liksom data om avsättningsmarknadens utbredning. Jämförel

ser med tidigare perioder har alltså inte kunnat göras i dessa avseen

den . 
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Också senare, åren 1953, 1958, 1965 och 1973, har sågverks inventer ingår 

genomförts. Liksom för tidigare år bedöms dessa inventeringar vara till

räckliga för rapportens syften.^ För åren 1965 och 1973 är materialet 

fortfarande sekretessbelagt. Uppgifter har endast kunnat erhållas om 

sågarnas namn och lokaliseringsort. Denna olägenhet har kompenserats 

med hjälp av material och muntliga uppgifter från tjänstemän vid Ut

vecklingsfonden och länsstyrelsen i Lule å. 

Också andra delar av näringslivet än sågar är av intresse för rapportens 

syften. För mera översiktliga beskrivningar av försörjningsstrukturen i 

respektive orter har för 1800-talet och 1900-talets första årtionden an

vänts inkomsttaxerings längderna. För beskrivningar av det lokala närings-

och serviceutbudet har använts Sveriges Handelskalender. Dess till för1 i t-
2 )  

lighet har diskuterats bl a a v E. Dahmén (1950). De svagheter som där 

påtalas, främst då tidsförskjutningar i regi streringen, är av liten be

tydelse i förel iggande sammanhang och påverkar inte framställningens ka

raktär. 

Sammanfattningsvis bedöms alltså de använda källorna vara helt till

fredsställande utifrån rapportens syften. 

4.4 Näringslivets utveckling före är 1850 

För länet i sin helhet utmärktes perioden före år 1850 av de misslycka

de försöken kring malmexploateringen, i stort initierade av myndighe

terna och av personer från södra Sverige. Undantag därvidlag utgjorde 

flera anläggningar i Piteå s närhet. 

Redan tidigt fanns sågar runt om i län et, merparten av dem i Piteå 

socken. Sågarna var i jämförelse med övriga Sverige och Norrland få 

1) Mårtensson, B. (1971) har byggt sina diskussioner kring dessa in
venteringar och har i kapitel 3 diskuterat dess användbarhet. 

2) Dahmén, E. (1950) Band 2 sid 19 ff. 
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till antalet och lokaliserade påfallande långt in i land et. 

De blivande undersökningssocknarna/kommunerna övertorneå, Kal i x/Morjärv, 

Norrfjärden/Älvsbyn, präglades av sin lokalisering i förhå llande till 

ovan nämnda verksamheter. De uppgifter som ur det nyttjade källmateria

let kunnat erhållas är få och knapphändiga. 

övertorneå samhälle hade en tidig bebyggelse. Kapell fanns i byn redan 

år 1482. Både malmhantering och sågverksrörelse förekom inom socknen; 

det förstnämnda i Svans tein med start på 17^0-talet och det senare t ex 

i form av den finbladiga sågen i Ekfor s anlagd år 1796. Ägarna till 

Kengis bruk hade under vissa perioder anläggningar nära Övertorneå sam

hälle, dock inte någon som direkt sysslade med malmhantering.^ Orten 

torde ändå ha påverkats av den verksamhet som bedrevs längre upp efter 

älven. Transporterna gick förbi samhället och bör tidvis ha varit mycket 

1 i viiga. 

Morjärv existerade som by redan på 15^0-talet enligt skattelängderna. 

Ingen malmhantering eller sågverksrörelse har före år 1850 förekommit 

i orten s absoluta närhet. Närmast liggande bruk var Gyljen i norr , Tö-

refors Î söder och Fredriksfors i väste r. Gyljens skogsinnehav sträckte 
2) 

sig ned över Morjärv-området. 

Inga enskilda uppgifter har påträffats om Norrfjärden. Orten ligger 

dock i närhe ten av Piteå där tidigt fanns ett flertal malmbearbetnings-

anläggningar. Några av dessa hade startats på lokalt initiativ och kun

de drivas med viss ekonomisk framgång.^ 

1) Olofsson, S.I., Still, Å. (1965) Övre Norrlands historia. Del II, 
Umeå, sid 119. 
Norberg, P. (1958) sid 53 ff. 
Carlgren, W. (1926) sid 102. 

2) Hvarfner, H. (1968). Red. Kalix. Del 2. Socken och kommun. Uppsala. 
Norberg, P. (1958) sid 110 och 141 ff. 

3) Norberg, P. (1958) sid 153 ff. 
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4.5 Näringslivets utveckling i undersökningskommunerna åren 

1850-1918 

Perioden 1850—1918 var dynamisk för Norrbotten. Under den aktuella ti

den inleddes den slutliga kolonisationen av länet i stort framdriven 

av exploateringen av stapel varorna malm och trä. Redan tidigt domine

rade de externa ägarintressena malmen, medan det för träets del dröjde 

till första världskrigets slut innan den sydsvenska storföretagsdomi

nansen var helt etablerad. Norrbotten hade hamnat i en b eroendesitua

tion orsakad av att stapelekonomin utvecklats i en fö r länet negativ 

riktning och den s k stapelfällan slagit igen. 

Ångsågar ersatte vattensågar årtiondena närmast efter år I85O. Därmed 

ökade kraven på kapitalinsats från dem som ville driva en såg. Den nya 

tekniken påverkade också sågarnas lokalisering. De flyttades i allmä n

het närmare kusten. Kring sekelskiftet färdigställdes järnvägen och 

därmed öppnades en rad nya lokala marknader.^ Cirkel sågar introduce

rades men fick sin stora betydelse först på 1930-talet. Norrbottens 

befolkning ökade mycket kraftigt på grund av ovan nämnda omständighe

ter. Detsamma kan sägas om de här aktuella socknarna. 

Figur 1: Folkmängden i några tingslag och delar av tingslag i Norr
botten åren I85O, 1875, 1900 och 1925. 2) 

Invånare 
tusental 

PITEÅS SOCKENS TINGSLAG EXKL. 
ELFSBY KAPELL (PITEA STAD IN
GÅR EJ) 
NEDERKALIX SOCKENS TINGSLAG 

ELFSBY KAPELL SENARE RLVSBY 
TINGSLAG 
ÖFVER-TORNEA SOCKENS TINGSLAG 
EXKL HIETANI EMI KAPELL 
> AR 

1850 1875 1900 1925 

1) Se sid 64-67 ovan. 

2) Se not sid . Kurvorna har ritats kontinuerligt för att öka åskåd-
1igheten. 



4.5.1 övertorneå 

övertorneås befolkning var kring år 1850 liten, omkring 2.000 personer. 

Merparten av de yrkesverksamma sysselsattes inom jord- och skogsbruket. 

Enda större såg inom Över- och Nedertorneå socknar var Ekfors vid Polis

ti joki väster om Övertorneå samhälle. (På kartorna 2 och 3 nedan har 

sågar lokaliserade i Övert orneå, Haparanda och Kalix socknar åren 1850 

och 1900 utmärkts.) Enligt jordrannsakningsprotokollen var verksamheten 

vid sågen relativt blygsam.^ Som ägare till sågen står antecknat hand

landen C.A. Burman. I övrigt redovisas bara ytterligare två anläggningar 

inom Övertorneå, en husbehovssåg söder om samhället och en kvarn ägd 

av nämnde Burman. I Pajal a, norr om Övertorneå, drevs såsom nämnts ti

digare Kengis Bruk och även några sågar vid den här tidpunkten. Söder

ut, ner mot kusten, upptar protokollen enstaka kvarnar. 

Inom Övertorneå-området skedde inga stora förändringar under l800-ta-

lets andra del. År 1875 fanns Ekfors sågverk kvar och en såg hade ti 11-
2) 

kommit i Svans tein. Inom socknen fanns också några kvarnar. År 1900 

upptog fastighetstaxeringslängderna en såg vid Ruskola som ägdes av en 

person bosatt på Seskarö.^ Sågen i Övert orneå fanns fortfarande kvar. 

Av källorna framgår alltså att antalet anläggningar inom Övertorneå 

var mycket få under hela den här behandlade undersökningsperioden. 

Både norr och söder därom var verksamheten 1 iviigare. I norr g jordes 

tidigt försök att driva bruk, och i söder kom de stora anläggningarna 

att dominera. De invånare i Överto rneå som kom i kontak t med dessa 

1) Jordrannsakningsprotokollen för berörda socknar år 1850 bil
dar underlag för framställningen som följer. 

2) Uppgifter om förhållandena år 1875 har förutom hos Wik hämtats från 
Beskrifning till Kartan över aktuella härad och tingslag. Dessa be
skrivningar har presenterats under avsnitt 4.3 samt finns uppräkna
de i käll- och litteraturförteckningen. 

3) Som nämnts i avsnit t h.3 har för år 1900 uppgifter om existerande 
sågar huvudsakligen hämtats från berörda socknars och härads taxe
ringslängder över fast egendom. Vilka som avses framgår dels av 
bilagorna 1 och 2 dels av käll- och litteraturförteckningen. 
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gjorde det förmodligen i sin eg enskap av råvaruleverantörer eller skogs

arbetare. På så sätt slår "stapel-ekonomin" igenom också i Övert orneå 

och beroendet finns med i bild en. Bara små anläggningar fanns dock inom 

socknen varför området kan betraktas som periferins absoluta utkant. 

Inga beslutsfunktioner låg i Överto rneå och det geografiska avståndet, 

också till länscentra och Kalix/Haparanda, var relativt långt. 

4.5.2 Morjärv 

I Morjärv^ fanns, enligt de använda källorna, varken sågverk, kvarn 

eller bruk i perio dens början. Både söder och norr därom förekom dock 

tidigt en livlig verksamhet. I norr f anns Gyljens bolag vars skogsinne

hav kringgärdade också Morjärv. Söderut, runt Töre och Råneå fanns ti

digt flera anläggningar, både bruk och sågar. Merparten av dessa till

skapades på initiativ av sydsvenska företagsbildningar och/eller av de 

relativt stora företagsbildningarna runt Melderstein och Gellivare Bo-

1 ag. 

Perioden fram till sekelskiftet utmärktes som känt av koncentrations

tendenser i länet i sin helhet. Så var fallet också i under söknings

kommunerna. AB Bergman S Hummel, Töre AB och AB Båtskärsnäs dominerade 

helt de delar av Norrbotten där Morjärv och Övertorneå ligger. Ägarna 

av dessa företag hade bara i enstak a fall en uttalad anknytning till 

länet. Så var t ex fallet med consul J.A. Bergman från Kalix. 

I Ytterm orjärv etablerades före år 1875 en vatten- och en ångsåg. Den 

sistnämnda ägdes av AB Bergman S Hummel S Co i Kali x. 

1) Ang källorna till uppgifter i detta avsnitt se not 1-3 föregående 

s i da. 



98 

Karta 2 

Sågar och bruk i öfver Torneå, Car 1-Gustafs, Haparanda (Nedertorneå) , 

Brännaby - Överkal iX, Nederkalix, Råneå samt delar av Luleå socken år 

1 8 5 0 .  

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Jordrannsakningsprotokol1 för 
berörda socknar år I85O. 

Namn på lokaliseringsorterna återfinns Î bilaga 1. Inringade nummer 

anger att sågen är så stor att den återfinns i Wiks redovisning. Ett 

"B" framför numret markerar bruk. 
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Karta 3 

Sågar i Öfver -Torneå socken och Nederkalix socken år 1900 samt därut

över större sågar i Neder torneå (Haparanda), Töre och Råneå. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxer ings1ängden öfver fast egen 
dom för hvilken bevillning erlägges i berör da socknar och härad 

I övrigt se påpekanden i anslut ning till karta nr 2. Namn på lokalise

ringsorterna återfinns i bilaga 2. 



1 0 0  

Morjärv liknade alltså Övertorneå i det a tt bygden tycks vara kraftigt 

dominerad av stapelvaror vid sidan av jordbruket. Beroendet av stora 

externa företag, om än bara från Kalix, är uppenbart. I och med att en 

anläggning, sågen i Ytter morjärv, lokaliserades till orten gavs vissa 

möjligheter till spridningseffekter av kunnande och impulser dvs fram

växten av en teknologisk tradition. Därmed var Morjärvs position bättre 

än Övertorneås. Morjärv befann sig något högre upp på den hierarkiska 

beroendestegen. Morjärv gynnades också av att orten blev slutstation 

för järnvägen ungefär vid sekelskiftet. Diligenserna till överkalix 

och Tornedalen utgick från Morjärv. 

4.5.3 Norrfjärden 

Norrfjärden^ ligger i en del av Norrbotten som haft en livlig företag

samhet under hela den behandlade perioden. Antalet företag var genom

gående relativt stort och de lokala initiativen ganska många och för

hållandevis lyckosamma. Detta kan till viss del vara en följd av områ

dets jämförelsevis stora befolkning. 

I Piteå området var nio sågar så stora år 1850 att de återfinns i Wiks 

redogörelse. Flera av dessa ägdes av Gellivare Bolag. Några av de stora 

sågarna drevs på lokalt initiativ, så t ex sågen i Deger fors. I jord-

rannsakningsprotokollen finns en mängd uppgifter både vad gäller sågar, 

kvarnar och bruk. De flesta av de förstnämnda var grovbladiga, startade 

och drivna på lokalt initiativ. Se kartorna nummer ^ och 5 på nästa sida 

Under de följande årtiondena började ångsågarna sitt intåg i läne t. Av 

föreliggande studies undersökningsområden var det bara Piteå-regionen 

som fick någon känning av detta före år 1875. Tre ångsågar fanns runt 

Piteå det året, en i Skut hamn, en i Munks und och en i Berg sviken. Munk-

sundssågen hade anlagts av Gällivare-bolaget medan de övriga grundats 

1) Ang källorna till uppgifter i detta avsnitt se not 1-3 sidan 96. 
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Karta k 

Sågar i Piteå sockens landsförsamling samt Älvsbyns kapell år 1850. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Jordrannsakningsprotokol1 för be
rörda socknar 1850. 

Namn på lokaliseringsorten återfinns i bilag a 3. Inringade nummer anger 
att sågen är så stor att den återfinns i Wiks redovisning. 

Karta 5 

Sågar i Piteå socken och Älvsby socken år 1900. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängder öfver fast egen
dom för hvilken bevillning erlägges i berö rda socknar och härad. 

Namn på lokaliseringsorterna finns i bilaga k, I övrigt se påpekanden 
i anslut ning till karta nr k. 
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av lokala intressenter. Ytterligare tre ångsågar fanns i Norr botten, 

en i Luleå o ch två i Karls borg utanför Haparanda.^ 

Sågverken och kvarnarna i Piteå -området blev fler på 1850-, i860- och 

1870-talen och anlades även längre upp i älvda larna. Ett flertal kvar

nar och sågar fanns år 1875 ända upp i Älvsb yn. Majoriteten av dessa 

var så små att de säkerligen tillkommit på lokalt initiativ. 

I Piteå- Älvsbyn-Norrfjärden var AB Munksund och AB Storfors viktigast 

kring sekelskiftet. AB Munksund ägdes år 1900 av Gällivare Bolag. En 

av de ingående enheterna, Skuthamns såg, startades dock tidigt av ett 

Piteå-konsortium. AB Storfors grundades och drevs fram till år 1916 av 

bl a C.A Hedqvist från Öjebyn. Fast ighetstaxerings1ängderna upptar inte 

lika många små sågar som tjugofem år tidigare, dvs det förefaller som 

om sågverksdöden drabbat ett antal små enheter. Drygt ett tiotal sågar 

var år 1900 åsatta ett taxeringsvärde understigande 10.000, i flera 

fall bara ett par tusen kronor. Dessa ägdes av privatpersoner eller 

någon typ av byalag. 

Träbearbetande enheter dominerade regionen, även om annan typ av före

tagsamhet förekom. Utöver sågar var det mestadels garverier och meje

rier, men även bruk och någon mekanisk verkstad, återfinns i* taxerings

längderna . 

De nya industrier som växte fram, främst då massa industrin, hade ofta 

trä som råvara. Stapelvarans genomslagskraft var stor i Norrf järden 

liksom i de övr iga undersökningsorterna. Några av de på lokalt initia

tiv startade sågarna i Piteå växte ut till små koncerner. Vid sidan av 

dessa förekom också en rad mindre anläggningar. De lokala intressena 

var så starka att de förmådde hävda sig på flera storleksnivåer. 

1) Wik, H. (1950) sid 102 ff samt 287 ff. 
Hellström, 0. (1926)"SågverksindustrinMi Norrländskt Ilandlribliotak 
X. Skogsbruk och skogsindustrier i Norra Sverige. Uppsala. 
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De utskeppningar som gjordes från länet gick påfallande ofta över Piteås 

hamn i ställe t för över Luleå. Piteå blev ett centrum för stapel varan 

trä i den periferi som länet i sin helhet utgjorde. Med denna position 

följde vissa fördelar t ex i form av möjliga spridningseffekter till 

den närmaste omgivningen. 

4.6 Näringslivets utveckling i undersökningskommunerna under 

mellankrigstiden 

Mellankrigstiden innebar förändringar av många slag. Näringslivsomvand

lingen, med ett överförande av de sysselsatta från jordbruket till in

dustrin, har redan berörts. Denna omställning kom dock senare i Norr 

botten än i övriga Sverige. Träindustrierna, främst då sågverken, hade 

stora problem under mellankrigstiden och andra världskriget. Under 1930-

talet härjade den s k sågverksdöden, vilken slog först och hårdast i 

Norrbotten. Även därefter hade branschen som helhet överkapacitet. Un

der kriget förstärktes problemen av svårigheterna att nå exportmarkna

derna. Allt detta bidrog till att koncentrationstendenserna inom bran

schen förstärktes. I motsatt riktning verkade dock introduktionen av 

de s k c irkelsågarna som var relativt billiga och rörliga. Dessa fick 

en stor betydelse i Norr botten. 

Under mellankrigstiden började monteringsfärdiga trähus att marknads

föras på allvar. Dessa företag uppstod först i Smålan d och Dalarna men 

hade på 1940-talet nått ända upp till Norrbotten. 

4.6.1 Befolknings- och näringslivsutvecklingen i stort 

I likhet med länet i sin h elhet ökade undersökningskommunerna (tings

lagen) sin befolkning under mellankrigstiden. Nederkalix socken (med 

Morjärv) ökade från drygt 16.000 invånare år 1925 till 20.000 tjugo år 

senare. Piteå sockens tingslag, inklusive Älvsbyn, ökade ungefär lika 

mycket från utgångsläget 28.000 personer. Övertorneå ökade relativt 
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sett kraftigast i hela Norrbotten. Från drygt 4.000 invånare till mer 

än 6.800. 
1 )  

Arbetskraftens överflyttning från modernäringarna till industrin som 

präglade Sverige i sin h elhet förmärktes knappast alls i Övert orneå. 

Minskningen av andelen jord- och skogsbruksysselsatta var svag i Piteå / 

Älvsbyn, medan Nederkalix' reduktion var relativt stor. (Det är då att 

märka att Morjärv inte kunnat separatredovisas i dessa avseenden.) Ök

ningen av arbetskraft inom industri och byggnadsverksamhet var margi

nell i alla undersökningsområden. 

Figur 2-4: Procent av arbetskraften i jord- och skogsbruk, i industr i-
och anläggningsverksamhet, respektive i träin dustrin åren 
1930-1945. Nederkalix tingslag, Torneå tingslag och Piteå-
Älvsby tingslag. 2) 

Procent av 
arb. kraften 
I JORD/SKOGSBRUK 

60-

50-

40 

30 

20 

10  

I INDUSTRI- OCH AN-
LÄGGNINGSVERKSAMHET I TRÄINDUSTRI 

1930 1940 1945 1930 1940 1945 1930 1940 1945 År 

NEDERKALIX TINGSLAG 
PITEA OCH ALVSBY TINGSLAG 

— (ÖVERTORNEÅ) TORNEA TINGSLAG 

1) SOS. Folkräkningen den 31 dec 1930 ill. Folkmängden efter yrke, in
komst och förmögenhet. Tabell 6. 
SOS. Folkräkningen 1940 III. Folkmängden efter yrke. Tabell 7-
SOS. Folkräkningen 1945 V. Totala räkningen. Folkmängden kommunvis 
efter ålder och kön samt yrke m m. Tabell 2. 

2) Se not sid 56. 
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Av avsnitt 4.5 framgick att sågverken var de helt dominerande indust

riella arbetsplatserna i under sökningskommunerna år 1918. I viss m ån 

förstärktes denna tendens då antalet sågverk ökade markant omedelbart 

efter krigsslutet. Av kartorna nummer 6 och 7 nedan framgår sågarnas 

lokalisering år 1925. Av tabell 5 framgår antalet sågar i resp ektive 

kommun år 1938/39 samt år 19^5. I tabell en uppges också sågarnas stor

lek och karaktär. Källor till framställningen är de under kartorna och 

tabellen uppgivna om inget annat anges. 

Karta 6 

Sågar i Över torneå, Nederkalix och Töre kommuner samt större sågar i 

Haparanda, överkalix och delar av Luleå kommun år 1925. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängd över fast egendom 
över vilken bevillning erlägges i berör da kommuner. 

Inringade nummer anger att sågen är så stor att den återfinns i Wiks 
redovisning. Namn på lokaliseringsorterna återfinns i bilaga 5. 
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Karta 7 

Sågar i Älvsby och Norrfjärdens kommuner samt större sågar i Piteå kom' 

mun år 1925. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängd över fast egendom 
över vilken bevi 11ning erlägges i berörd a kommuner. 

Se kommentarer till karta nr 6 samt bilaga 6. 

Under slutet av tjugotalet och början av trettiotalet växte flera av 

sågarna i Överto rneå så kraftigt i storl ek att de återfinns i Harald 

Wiks material för år 1937. Alla tre var cirkelsågar. Antalet småsågar 

var i stort sett oförändrat sedan år 1918. Ingen av dem uppgavs sälja 

på export eller utanför den närmaste omgivningen år 1938. Deras fram

gång torde hänga samman med den kraftiga befolkningsökningen i kommu

nen. Antalet sågar ökade också under krigsåren. Merparten var förhållan

devis små och av husbehovskaraktär. Bland småsågarna fanns Bröderna 

Rönnqvists Såg och Hyvleri i Mukk ajärvi. Den husfabrik som på 1960-ta-

let kom flyttande till Övertorneå hade startats några år tidigare i 

4.6.2 Övertorneå 
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Mukkajärvi av ingenjör Åke Rönnqvist bördig från samma by.^ 

År 19^6 stod en tredjedel av kommunens sågar stilla. De hade drabbats 

förhållandevis hårt av de tidigare omtalade generella svårigheterna för 

sågverks i ndustr i n. 

Tabell 5: Sågar i Morj ärv, Norrfjärden och Övertorneå år 1938 fördelade 
efter tillverkningens värde samt eventuell exportförsäljning.«x 
År 19^5 fördelade efter sågens karaktär samt verksamhetsgrad. 

År 1938 År 1945 

To
tala 
an
ta
let 

Tillverkningens värde (kronor) 

Ort 
To
tala 
an
ta
let 

> 10 .000 10.000--50.000 <50.000 Tota Antal Sågar 
Ort 

To
tala 
an
ta
let 

An
tal 

Därav 
expor
terade 

Anta 1 
Därav 
expor
terade 

la an
talet 

husbe
hovs
sågar 

utan 
för
sågning 

Över
torneå 8 k 1 3 15 8 5 

Mor
järv 5 3 2 5 k h 

Norr
fjär
den 21 15 7 k 3 2 10 2 2 

Älvs
byn 11 2 1 6 5 3 17 2 6 

Den allmänna servicenivån i Överto rneå var mot slutet av 1930-talet re

lativt god.^ Så fanns t ex ett flertal diversehandlare och bagare, mo

deaffär, garvare, skomakare, bil- och cykelreparationsverkstad, frisör, 

1) Se vidare avsnitt 4.7.2.1 sid 114 ff. 

2) 1944 års Norrlandskommittés arkiv. Uppgift om försågning vid cirkel-
sågar och andra smärre sågverk. Riksarkivet. 
Wik, H. (1950) Tabellbilaga. 
SCB, Kommerskollegiets arkiv. "Förteckning över ram och cirkel sågar 
i Sveri ge, som voro i drift år 19^5 eller 19^6 eller som beräknades 
verkställa försågningen under år 19^7. 

3) Med beteckningen allmän servicenivå avses sådan service som primärt 
vänder sig till de slutliga konsumenterna. Industriell service be
tecknar varor och tjänster som särskilt erbjuds företag. Speciellt 
i små or ter är gränsen mellan de båda servicetyperna mycket flytande. 
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tobakshandel, fotograf, pappershandel, speditör, flera bankkontor, el

instal lationsfirmor, järnhandel, färghandel, trävaruhandel och ytter

ligare några spec i a 1 but iker på orten. Därutöver fanns tillgång till 

byggmästare och snickare. De sistnämnda tillverkade även skidor, köks

inredningar o dyl. De två aktuella företagen var rena familjeföretag 

utan övriga anställda. Som industriell anläggning redovisas för år 19^5 

endast Ekfors kraftverk, mejeriet och en 1äskedrycksfabrik.^ 

4,6.3 Morjärv 

2) 
I Morjärv fanns år 1925 ett flertal sågar lokaliserade. Flera av 

dem var cirkel sågar drivna av lokala företagare. I börja n på 1920-ta-

let startade Hjalmar Nilsson från Morjärv en såg på orten, Morjärvs 

Såg- och Hyvleri.^ Nilsson var jordbrukare. Han hade tidigare sysslat 

med affärsverksamhet i form a v slakt av husdjur. Produktionen vid Mor

järvs Såg- och Hyvleri förändrades snabbt. Redan i börja n på 1930-talet 

tillverkades skogskojor vilka beställts av staten och Munksund. Verk

samheten var så framgångsrik att en fabriksbyggnad uppfördes i mitten 

på årtiondet. Dittills hade all tillverkning skett utomhus. I slutet 

på 30-talet var Hjalmar Nilssons anläggning ortens största med ett 

20-tal, vintertid ett 40-tal, anställda. Gemensamt för sågarna i Mor

järv var att de avyttrade sina produkter i den n ärmaste omgivningen. 

Under krigsåren upphörde nästan samtliga med sin verksamhet. Hjalmar 

Nilssons företag arbetade dock vidare i början på 40-talet med till

verkning av militärbaracker. 

1) Sveriges Handelskalender 1939. Del 2. Ort reg ister. 
" 11 19^5. Del II. Landsorten. 

Sveriges Privata Företagare. Norrland. Örebro 19^3. Uppslagsord: 
Övertorneå. 

2) Se not 2 sid 107 samt anvisningar vid karta 6, sid 105. 

3) Den historiska beskrivningen grundar sig på intervjuer med företags
ledning och anställda vid Morjärv-fabri ken. Vidare har använts an
förande av landshövding Ragnar Lassinantti vid fabrikens invigning 
1975, räkenskapshandlingar bevarade i Lule å, Morjärv och Patent- och 
Registreringsverket samt uppgifter från Sveriges Privata Företagare 
(19^3). 
Fil.dr. Sten-Ove Bergström, Vilhelmina, har också lämnat upplysningar. 
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Kustområdena, söder om Övertorneå och Morjärv, dominerades liksom tidi

gare storleksmäss igt av ASSI:s anläggningar. Antalet småsågar ökade i 

Töre kommun, men deras marknad var mycket begränsad. Några av de små

sågar som fanns i Råneå exporterade en del av produktionen. Liksom i 

inlandet stod relativt många av dessa sågar stilla under de sista krigs

åren. 

Även i Morjä rv expanderade den allmänna servicenivån kraftigt under 

mellankrigstiden. Trots sin litenhet, ett par hundra invånare, hade 

orten flera diversehandlare, bagare, modeaffär, garvare, skomakare, 

bil- och cykel reparatör, frisör, tobakshandel, fotograf, pappershandel 

och speditör. Med industrin var det sämre beställt. Vid sidan av de 

ovan presenterade sågarna fanns bara en cementfabrik och en snickeri

fabrik. Den senare hade ett tiotal anställda.^ 

Under krigsåren levde samhället upp. Försvaret placerade en stab och 

stora förråd i Morj ärv. Detta gav extra sysselsättningstillfällen lik-
.. » 2) 

som armens tvattag. 

4.6.4 Norrfjärden och Ålvsbyn 

Antalet sågar i Norrfjärden ökade markant efter år 1918.^ Merparten 

var små, men till skillnad från övriga undersökningsorter exporterade 

även de mycket små sågarna delar av sin produktion. Fram till år 19^5 

sjönk antalet sågar med mer än hälften. Det skall dock påpekas att de 

som fanns kvar i högre utsträckning än i övriga undersökningsorter 

lyckades upprätthålla sin tillverkning. De var också oftare avsaluså-

gar än i de övr iga orterna även om tillverkningens storlek var ringa. 

1) Se not 1 sid 108. 

2) Uppgifter från fil.dr. Sten-Ove Bergström, Vilhelmina, tidigare Mor
järv. 

3) Se not 2 sid 107 samt anvisningar vid karta 7 sid 106. 
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Antalet sågar i Älvsbyn ökade något fram till år 1937/38. Flera av 

dessa exporterade delar av sin produktion trots att de inte var sär

skilt stora. Också under krigsåren ökade antalet sågar. 

Några av de företag som startades i Piteå -regionen under de här aktuel

la åren är intressanta för den fortsatta framställningen. Ett av under

sökningsföretagen, nuvarande Älvsbyhus AB, inledde sin verksamhet år 

19^ i Nor rfjärden.^ Grundare var två snickare, som trots att de bara 

var i 20-år såldern, hade lång tidigare erfarenhet av branschen. Sitt 

företag gav de namnet Norrfjärdens Träförädling och produktionen be

stod till en början av byggnadssnickerier. Vid starttillfället fanns, 

förutom de ovan nämnda sågverken, ett antal hyvlerier och någon snicke

rifabrik i området. Grundarna var väl förtrogna med dessa verksamheter 

och anser att de existerande företagen var en förebild då den egna 

verksamheten inleddes. 

Också ett annat företag i Piteå -trakten, Norrbottens Träförädling AB 

(NTAB), spelar en roll i den f ortsatta undersökningen då det företaget 

år I960 uppträdde som köpare av den tidigare nämnda Morjärv-fabri ken. 

NTAB startade år 19^1 en tillverkning av träbyggnader av olika slag 

t ex bostadshus, ladugårdar och sportstugor. Företaget drev också en 

såg och en fabrik i Luleå . 

Lika många olika typer av handlande och hantverkare som fanns i Mor-

järv och Övertorneå kunde inte Norrfjärden (eller grannbyn Håkansö) 

uppvisa, men bagerier, byggmästare, målare, frisörer, järn- och färg

handel, vitvaror, pappershandlare, smeder och elinstallatörer fanns 

1) Framställningen bygger på intervjuer med ägare och anställda vid AB 
Älvsbyhus samt på informationsstenci 1er och internt räkenskapsmate
rial från företaget. Ytterligare uppgifter har hämtats från en upp
sats av Jonelind, A. och Nilsson, L. (197*0 Älvsbyhus - en studie 
av marknadens utveckling för en hus-producent i Älvsbyn, Avd för fö
retagsekonomi vid Umeå universitet samt på ett kapitel ur Johannis
son, B., Hult, M. och Holm, C.G. (1976) Framgångsrika företagare. 
Stockholm. 

2) Räkenskapshandlingar för NTAB förvarade vid KPR. 
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också där. Serviceutbudet var trots det gott eftersom Piteå bara lig

ger någon mil bort.^ 

4. 7 Näringslivsutveoklingen i under s ökningskommunerna under 

efterkrigstiden 

Även det norrbottniska näringslivet omvandlades under efterkrigstiden. 

Befolkningen ökade trots att utflyttningen var stark under flera de

cennier. Andelen, och antalet, sysselsatta inom jord- och skogsbruket 

minskade kraftigt. Tjänstesektorn stod för den största ökningen. De an

ställda inom gruv- och mineraldrift och inom verkstadsindustrin ökade 

också. Eftersom dessa minskningar, och ökningar, skedde på skilda del

arbetsmarknader blev utvecklingen inom länet mycket ojämn och de inom

regionala flyttningsrörelserna stora. 

Sågverksindustrin i Norrb otten upplevde en mindre lyckosam period. An

delarna minskade och antalet sågverk reducerades kraftigt. I viss m ån 

var detta en följd av jordbrukets och skogsbrukets förändrade förut

sättningar och produktionsteknik. Trots detta är de små sågarna för

hållandevis många i Norr botten. 

Redan på 19^0-talet började flera norrbottniska företag att producera 

monteringsfärdiga trähus. De som utvecklades mest positivt kommer att 

få en närmare presentation då de är två av undersökningsföretagen. 

4.7,1 Befolknings- och näringslivsutvecklingen i stort 

Övertorneå drabbades hårt av näringslivsomvandlingen i läne t. Kommunen 

tappade en tredjedel, drygt 3.000 personer, av sin befolkning på 25 år. 

Som väntat var det människor i de me st produktiva åldrarna som lämnade 

kommunen. Också Nederkalix har haft en befolkningsminskning men inte 

1) Se not 1 sid 108. 
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alls lika kraftig. Befolkningen reducerades med knappt 2.000 personer 

till drygt 18.^00 år 197^. Tendensen var densamma i Älvsb yn. Kommunen 

minskade sin befolkning men med mycket små tal.^ 

Figur 5: Procent av arbetskraften i jord- och skogsbruk åren 1950-1975 
i kommu nerna Kalix, Övertorneå och Älvsbyn. 2) 

Procent av 
arb. kraften 
i jord/skogsbruk 

60 

50 

40 -

30 -

20 

10 
—1 1 1 i r— 

4550 60 70 75 
AR 

NEDERKALIX KOMMUN 
ÄLVSBY KOMMUN 
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 

Som framgår av figur 5 minskade jord- och skogsbrukets andel av de 

sysselsatta kraftigt. För Kalix kommuns del var det en fortsättning 

av en process som startat redan på 30-talet. För de båda övriga kom

munerna var det helt en efterkrigsföretee1 se. Trots det var andelen 

1) Se not 1 sid 56. 

2) SOS. Folk- och bostadsräkningen den 1 nov ember 1956 del IV. Tabell 1, 
SOS. Folk- och bostadsräkningen den 1 no vember 1960 del VI. Tabell 1, 
SOS. Folk- och bostadsräkningen den 1 nov ember 1965 del IV. Tabell 1. 
SOS. Folk- och bostadsräkningen den 1 no vember 1970 del 5. Tabell 2. 
SOS. Folk- och bostadsräkningen den 1 n ovember 1975 del 7:1. Tabell 
k samt LP 7^ sid 58. 
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i moder näringen sysselsatta högre i under sökningskommunerna än i Norr

botten som helhet. 

Det kan nämnas att det ända in på 1950-talet förekom en viss nyodlings

verksamhet i Norr botten. Skogsbrukets omläggning till helårsanställ

ningar försvårade dock kombinationsjordbruk vilket får anses vara en 

stor del av förklaringen bakom de sjunkande siffrorna. Industrin kunde 

inte suga upp den friställda arbetskraften. Det var tjänstesektorn som 

svarade för den största expansionen, vilket naturligtvis inte var unikt 

för undersökningskommunerna, utan en allmän tendens både i Norrb otten 

och riket i övrigt. Från alla tre undersökningskommunerna tvingades 

människor flytta på grund av det svåra arbetsmarknadsläget, om än i 

ganska liten utsträckning från Älvsbyn.^ 

4.7.2 övertorneå 

Mellan åren 19^5 och 1952 ökade antalét sågar i Överto rneå kommun nå-
2) 

got. Vid krigsslutet fanns det 15 sågar i kommu nen men sju år senare 

20 stycken. Merparten av dessa var mycket små med säsongssågning för 

husbehov eller legosågning. I Överto rneå samhälle fanns fyra sågar och 

dessutom två snickerier. Under 1950-talet skedde mycket små förändringar 

i Övert orneå kommun och samhälle, både vad antalet sågar beträffar och 

dessas storlek och arbetssätt. Störst i kommu nen var Enbuskes såg i 

Siekasjärvi som sysselsatte ett tiotal personer större delen av året. 

I Överto rneå samhälle fanns fem sågar varav tre gav sysselsättning åt 

cirka fem man vardera under vårmånaderna. 

1) Se t ex SOU 1978:68 sid 57 ff. 

2) Uppgifter till framställningen nedan är hämtade ur: 

Kommerskollegiets arkiv. Sågverksinventeringen 1953. Primäruppgif-
ter. Norrbottens län. 
Kommerskollegiets arkiv. Sågverksinventeringen 1958. Primäruppgif
ter. Norrbottens län. 
SCB. I-byrån. Sågverksinventeringen 1965. Reg i steri i sta. Norrbottens 
län. 
Företagsregister. Norrbottens län. 197^. 
Mervärdesskatteregister. Berörda kommuner. År 1976. 
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Fram till år 1965 förefaller förändringarna vara små. Inga storleksbe

stämningar av den typ som sågverks inventeringarnas primärmaterial ger 

går dock att få fram. Antalet sågar i Överto rneå kommun och samhälle 

var nästan oförändrat. Det var i stört samma ägare åren 1963 och 1965 

som på 1950-talet. 

År 1970 fanns två sågar i överto rneå samhälle. Dessa arbetade i områ

det redan på 1960-talet. Den största av dem sysselsatte ett 20-tal man. 

Tre små snickerier, med ett par anställda vardera, fanns också på or

ten. Samma företag återfanns i uppgi fterna för år 1976. 

Trots avsaknaden av större tillverkande företag och sågar var den all

männa servicenivån i Överto rneå relativt god. Detta förklaras av att 

orten är kommuncentrum. I börja n på 1950-talet fanns i Övert orneå 

ganska många små specialaffärer t ex flera klädbutiker, musik- och ra

diohandel, elhandel, blomsterbutik, järn- och sportaffär, färghandel 

osv. Ett flertal hantverkare arbetade också i samhä llet. Där fanns må

lare, rörläggare, skräddare, smeder, snickare och olika slags repara

törer. Femtio procent av inkomsttagarna fick sin försörjning från han

del, hantverk och samfärdsel i slutet på 1950-talet. Inom kommunen 

fanns två mindre cementgjuter i er. Mycket litet förändrades under I96O-

och 1970-talen. Enligt mervärdeskatteregistret för år 1976,.fanns för

utom ovan nämnda snickerier, två handelsträdgårdar samt ett företag 

som bearbetade skinn inom kommunen. I samhäl let drev AMS en fabrik som 

sysslade med gjutnings- och sm i desarbete.^ 

4.7.2,1 Hus fabrikens föregångare 

Avsaknaden av framgångsrika tillverkande företag i Överto rneå har varit 

en ständig källa till bekymmer för berörda myndigheter. 

1) Sveriges Handelskalender 1952 och 1963. 
Företagsregister för Norrbottens län 1974. 
LP 70. Tabell 52 sid 236 ff samt tabell 38 sid 117. 
Mervärdeskatteregister Berörda kommuner. År 1976. 
SOU 1958:22 "Tornedalsutredningen" sid 29. 
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Alla försök till företagsamhet har uppmuntrats. Som ett exempel på 

detta skall något utförligare refereras till ett av de företag som 

verkade i kommu nen under andra hälften av 1960-talet. Dess historia 

är direkt förknippad med den nuvarande trähusfabri kens.^ 

År 1965 startade ingenjör Åke Rönnqvist, bördig från byn Mukkajärvi, i 

Övertorneå kommun, tillverkning av sommarstugor av timmer i sin h emby. 

Rönnqvist var då bosatt i Luleå men hade tidigare också arbetat i USA. 

Han sysslade även med tomtaffärer och köpte och sålde sommarstugor. 

Affärsidén var att sälja kompletta tomter med handtimrade stugor. Efter

frågan var stor och Rönnqvist beslöt sig för att expandera. 

Järnvägen gick inte ända fram till Mukkajärvi, varför tillverkningen 

vid expansionen flyttades till Övertorneå samhälle. I samband därmed 

ombildades företaget till aktiebolag och drevs fr o m augusti 1965 

under namnet Norrbottens Timmerhus AB. Vid denna tidpunkt sysselsattes 

endast ett par man vid anläggningen. 

Vid aktiebolagsbildningen tecknades aktier för 150.000 kr. Kommunens 

industri st iftel se satsade 50.000. TIAB (Tornedalens Industrialiserings 

AB samägt av övertorneå, Överkalix, Pajala och Kiruna kommuner) teck

nade aktier för 50.000 och grundaren själv tillsköt resterande tredje

del. Expansionen möjliggjordes vidare av lån från Norrlandsfonden samt 

genom lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag. Kommunen tecknade kom

munal borgen. Antalet anställda kunde fördubblas. 

1) Denna historik grundar sig på samtal med tjänstemän och förtroende
valda i Övert orneå kommun i juni 1976 samt på handlingar som förva
ras på kommunalkontoret i Övert orneå. 
Fabrikens historia behandlades också i "Pjäsen om Norrbotten" som då 
den spelades på hösten 1970 väckte stor uppmärksamhet. Pjäsen hand
lade huvudsakligen om flyttningen av arbetskraft söderut. Åke Rönn
qvist, som startade fabriken, och berörda myndigheter beskrivs ock
så på ett mindre smickrande sätt. Här rinns ingen avsikt att ta 
ställning i strid en mellan dessa båda synsätt, utan endast teckna 
en bakgrundsbild till fabrikens nuvarande roll i kommu nen. 
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År 1966 uppgick omsättningen t ï11 kn appt 300.000 kr och bokslutet visa

de några kronors vinst. År 1967 fördubblades omsättningen och verksam

heten visade ett tillfredsställande resultat. Trots detta kunde inte 

rörelsen drivas vidare på ett nöjaktigt sätt. Detta berodde till stor 

del på att lånevillkoren för exploatering av fritidshus kraftigt försäm 

rades. Vidare inverkade den finska devalveringen negativt.^ 

I april 1968 sålde grundaren hela företaget till kommunen och flyttade 

till USA. Försäljningspriset sattes till 766.000 kr. Med köpet följde, 

förutom inventarier, fabrikstomten som Rönnqvist något år tidigare köpt 

av kommunen. Inga kontanter utbetalades. Finansieringen skedde i huvud 

sak genom att köparen övertog lånen bl a till AMS och Övertorneå Spar

bank. 

Redan några månader senare såldes företaget vidare till tre personer 

som tillsammans stod bakom Tornedalens Byggnads AB. Fabriken drevs un

der de nya ägarna vidare med tillverkning av husdelar till pensionärs

bostäder. Endast ett par man sysselsattes i till verkningen. Verksamhe

ten kunde inte heller i forts ättningen drivas med större framgång. 1969 

gick företaget med kraftig förlust och i juni 1970 trädde bolaget i lik 

vidation. Slututdelningen i konku rsen blev cirka 25 %. I och med konkur 

sen upphörde verksamheten för en tid och lokalerna hyrdes av en mekanis 

verkstad. 

Trots att timmerhustillverkningen upphörde med konkursen har tillverk

ningsmetoden bevarats inom regionen. Kommunen sålde nämligen maskinerna 

till Enbuskes Såg i Sieka sjärvi, också i Överto rneå kommun, där produk

tionen av timmerhus fortsatt. 

I 1970 å rs valrörelse utlovade regeringen 100 nya arbetstillfällen i 

Övertorneå kommun. Året därpå inledde AMS tillverkning av småhus i Norr 

1) Detta betonas också av direktören för Norrbottens Företagarförening 
i en intervju i Dagen s Nyheter i oktob er 1970. 
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bottens Timmerhus1 gamla lokaler. I inti lliggande byggnad startades en 

metal 1 verkstad. 

Produktionen var till en början ryckig och splittrad då starten skedde 

efter ett snabbt beslut. År 1973 träffades en överenskommelse mellan 

AMS och de s k Fyrkantskommunerna Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå om 

tillverkning av ett hus speciellt lämpat för det norrbottniska klima

tet. Därmed stabiliserades produktionen kring prefabricerade villor. 

Våren 197^ fattade riksdagen beslut om en utbyggnad av NJA i Lule å, 

det s k Stålverk 80. I samband därmed togs kontakter mellan John Matt

son Byggnads AB och AMS om en eventuell försäljning av övertorneå-fab-

riken. Överlåtelsen var ett faktum den 1 juli 1975. De ungefär 50 kol

lektivanställda fick enligt försäljningskontraktet alla fortsatt ar

bete vid husfabri ken.^ 

4.7.3 Morjärv och hus fabriken 

2) 
Småsågarna i Morjärv hade försvunnit mellan åren 19^5 och 1953, en 

utveckling som påbörjats redan vid krigsslutet, då flertalet av dem 

inte hade någon verksamhet. På 1950-talet togs dock åter några mindre 

sågar i drif t. De användes mestadels bara några dagar om året och var 

typiska husbehovsanläggningar. Ortens största träföretag, Hjalmar Nils

sons såg, sysselsatte drygt tio personer året om.^ Produktionen bestod 

huvudsakligen av förläggningsbyggnader och baracker åt Vattenfall. Hjal

mar Nilsson avled år 1959 och rörelsen övertogs då av hans son. Verk

samheten hade redan dessförinnan stagnerat och företaget var försatt i 

konkurs då det år 1960 uppköptes av Norrbottens Träförädling AB, det 

tidigare nämnda företaget som startats i Piteå -trakten cirka 20 år dess-

för innan. 

1) Uppgifter från tjänstemän vid AMS-industrienhet i Stock holm, John 
Mattsons Luleå-kontor, anställda och f d anställda vid Övertorneå-
fabriken samt skriftligt material bevarat i Överto rneå och Luleå. 

2) Se not 2 sid 113. 

3) Framställningen nedan bygger på uppgifter enligt not 3 sid 108. 
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Under sensommaren år 1960 återupptogs produktionen av de nya ägarna. 

Genom köpet av Hjalmar Nilssons företag kom det nya NTAB att ha två 

snickerier, två hyvlerier och två trähusfabriker, en i Luleå och en i 

Morjärv. Efter förvärvet investerades i Morjä rv. En ny fabriksbyggnad 

togs i bruk å r 1964, vilket innebar en stor kapacitetsökning. Bolagets 

omsättning hade vid den här tidpunkten stigit till cirka 12 miljoner 

kronor. Mer än 125 personer sysselsattes av NTAB, dock inte alla i Mor

järv. 

År 1966 var det dags för nästa ägarskifte. Första halvåret 1966 förvär

vades merparten av aktierna i Norrb ottens Träförädling av Öberg & Co 

Byggnads AB. 

Öberg & Co Byggnads AB hade startats år 19^6 i norra Norrbotten.^ 

Grundare var byggmästare K W Öberg från Kalix-Holmträsk. Företaget ha

de till en början haft sin verksamhet förlagd till Malmfälten. Avdel

ningskontor fanns både i Gäll ivare, Malmberget och Kiruna. Så småningom 

etablerade man sig även i Öster sund. Därefter öppnades avdelningskontor 

i Umeå o ch Sundsvall. Verksamheten omfattade både total- och general

entreprenader och byggnader i egen regi. Norrbottens Träförädling AB 

köptes för att öka konkurrensförmågan på småhusområdet. Efter förvär

vet ändrades namnet på "gamla" NTAB till Dagonatt Fabriker AB. 

Det syfte som legat bakom förvärvet, att öka konkurrensförmågan på små

hussidan, avspeglade sig snart i produ ktionsinriktningen som styrdes 

över från förläggningsbyggnader till genuina familjebostäder. De nya 

ägarna investerade också en hel del i Morjä rv-anläggniRgen som byggdes 

ut 1967/68. Själva fabriksbyggnaden utökades och vidare skaffades en 

ny tork och ett nytt virkesmagasin. Drygt 140 personer var anställda 

hos Dagonatt Fabriker AB. 

1) Uppgifter huvudsakligen från handlingar insända till Patent- och 
Reg i strer ingsverket. 
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I septe mber 1969 offentliggjordes en fusion mellan de tre företagen 

Öberg £ Co Byggnads AB, Industri AB llvén och Källqvist med säte i Gö

teborg och Widmark och Platzer med huvudkontor i Stock holm. De tre fö

retagen bildade en koncern med ett gemensamt dotterbolag Platzer Bygg 

AB med säte i Stoc kholm. Den nya koncernbildningen innebar inga omedel 

bara produktionsförändringar för Dagonatt Fabriker AB. Den senare en

heten hade sin verksamhet uppdelad mellan Luleå och Morjärv. 

Snickerierna och sågverken hade dålig lönsamhet under slutet av 1960-

talet. Därför lades dessa tillverkningsgrenar ner år 1968. Lokaler och 

personal behövdes dock på trähussidan som visade en fortsatt hög efter 

frågan. 

1970/71 köptes 70 % av aktierna i Platzer Bygg AB av Grängeskoncernen. 

Under 1971 avvecklades verksamhet vid trähusfabriken i Lule å. Fabriken 

i Morjä rv byggdes däremot ut vid upprepade tillfällen. Så investerades 

t ex åren 197V75 i ett n ytt hyvleri och ett nytt förråd. Under 197^ 

ändrade Öberg & Co AB namn till Platzer Hus AB. Det var Platzer Hus AB 

som i forts ättningen drev rörelsen i Morjär v-fabri ken. 

I Morjä rv sysselsattes cirka 150 personer, därav 35 tjänstemän. Dess

utom arbetade ytterligare ett 50-tal personer som var anställda hos un 

derentreprenörer vid fabriken i Morjä rv. Tillverkningen bestod inte en 

bart av småhus. År 1976 uppförde t ex Platzer Hus en kontorsbyggnad åt 

NJA.1) 

Under efterkrigsperioden har alltså det företag som startades av Hjal

mar Nilsson på slutet av 1920-talet helt kommit att dominera Morjärv. 

De förändringar som för övrigt skedde i ortens företagsbestånd under 

I960- och 1970-talen var relativt små. År 1976 fanns förutom husfabri

ken två träbaserade företag på orten; en såg och en snickerifabrik med 
2) 

ett tiotal anställda. 

1) Se not 3 sid IO8. 

2) Se not 1 sid 114. 
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Det allmänna serviceutbudet var sämre än i Öve rtorneå.^ Antalet spe

cialbutiker minskade under 1960-talet. De flesta typer av service för 

byggverksamhet kunde dock fås på orten. Så fanns t ex byggmästare, last-

maskinsentreprenörer, plåtslagare, VVS-entreprenörer, elektriker, måla

re och reparatörer i Morj ärv. Dessa företag var alla mycket små. På 

1970-talet, liksom t idigare,fanns i Morjä rv en smidesverkstad och en 

cementtillverkare, förutom de ovan nämnda snickeri- och serviceföreta

gen. 

4,7,4 Norrfjärden/Älvsbyn och husfabriken 

I närmar e tio år arbetade Norrfjärdens Träförädling i stort sett på 

samma vis på lokaliseringsorten. Verksamheten var lyckosam och omsätt

ningen jämnt stigande. År 195^ ansåg ägarna att en större investering 

var nödvändig. De beslutade då att flytta verksamheten från Norrfjärden 

till Älvsbyn. Skälen till flyttningen var flera. Järnvägsspår fanns in

te i Norrf järden vilket var en nackdel. Genom att lokalisera sig inåt 

länet kom företaget närmare skogsavverkningarna vilket var positivt. 

Slutligen upplevdes det allmänna företagsklimatet i Älvsby n som bättre 

än i Norr fjärden. Sammantaget motiverade dessa skäl en flyttning. I 

Älvsbyn byggdes en ny fabrik och ett kallförråd, en investering som 

uppgick till 350.000 kr. Fortfarande bestod tillverkningen av byggnads

snickerier vid sidan av en egen sågverksrörelse. På grund av denna 

flyttning inriktas rapportens intresse fortsättningsvis helt mot Älvs-

byn. ̂  

Näringslivet i Ålvsbyn förändrades föga på slutet av 19^0- och början 

av 1950-talen. Antalet sågar var ungefär detsamma som tidigare och stor

leken också i stort oförändrad. Fram till början på 1960-talet minskade 

antalet sågar betydligt. Orten dominerades av det kraftigt expanderande 

Älvsbyhus AB som från år i960 helt inriktat produktionen på monterings

färdiga småhus. 

1) Se not 1 sid 11*t. 

2) Se not 1 sid 110. 
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Vid sidan av trähusfabriken fanns flera snickerifabriker. Sådana arbe

tade på orten under hela 1960- och 1970-talen. De flesta var mycket små, 

men någon sysselsatte närmare tjugo personer.^ 

På grund av sin ställning som kommuncentrum hade Älvsbyn samma differen

tierade allmänna serviceutbud som övertorneå, t ex distriktssköterska 

och tandpoliklinik. Älvsbyn hade också flera special but iker t ex järn

handel och färghandel. Redan då Narrfjärdens Träförädling AB kom flyt

tande till Älvsbyn fanns det entreprenörer inom de flesta områden. Un

der hela 1970-talet hade Älvsbyn ett jämförelsevis differentierat ut

bud av produktionsservice. Flera nya tillverkande företag har lokalise

rats till orten. Bland dessa kan nämnas ett företag med plasttillverk

ning och en skyddad verkstad med produktion av smide. Den sistnämnda 
2) 

har levererat till trähusfabriken. 

4. 8 Undersökningskommunerna i ett utveoklingsteoretiskt per

spektiv 

I avsnit t 3.8 granskades den norrbottniska näringslivsutvecklingen i 

sin helhet i ett utvecklingsteoretiskt perspektiv. Det konstaterades 

där att länets tidiga kolonisation och näringslivsutveckling skedde på 

ett för stapel ekonom i er typiskt sätt. Efter första världskrigets slut 

kan länet beskrivas som periferin i ett n ationellt och internationellt 

beroendesystem. Inom länet är Piteå-området centrum för verksamheter 

med trä som råvara. Beroendesituationen är dock inte total. Vid sidan 

av de stora externt styrda enheterna fanns, och finns, mindre lokalt 

ledda företag främst sågar och träbearbetande företag. 

Situationen i under sökningssocknarna/kommunerna analyseras i följa nde 

avsnitt. Skrivningen är medvetet kategorisk för att differenser mellan 

de olika områdena klart skall framgå. 

1) Se not 2 sid 113. 

2) Se not 1 sid 11^ samt internt räkenskapsmaterial. 
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4.8.1 övertorneå 

I avsnîtt 4.5.1 konstaterades att Övertorneås befolkning under 1800-

talet och 1900-talets två första årtionden främst fick sin utkomst 

från jorden och skogen. Inom socknen/kommunen fanns bara ett fåtal an

läggningar av industriell karaktär. Antalet sågar var litet. Söderut, 

vid kusten, etablerades tidigt relativt stora anläggningar vilka del

vis drevs med råvaror från Övertorneå. På detta sätt slog stape 1-ekono

min igenom också i Övert orneå. Genom sin roll som enbart råvaruleveran

tör kan socknen karaktäriseras som periferins absoluta utkant redan 

kring år 1920. Denna position framstod dock inte som alltför negativ 

vid denna tidiga tidpunkt. 

Under mellankrigstiden, och andra världskriget, förstärktes de förhål

landen som beskrivs ovan. Övertorneå dominerades liksom tidigare markant 

av jord- och skogsbruket och sin roll som kommuncentrum. Befolkningsök

ningen var kraftig. Det ökande antalet invånare sysselsattes helt inom 

de traditionella näringarna. Med detta följde ett växande antal små så

gar som levererade till den expanderande lokala marknaden orsakad av 

befolkn i ngst i 11 växten. 

Inom kommunen etablerades inga större anläggningar som tog hand om av

verkat timmer. Merparten transporterades i ställe t ner till kusten. 

Några små lokala hyvlerier och snickerier fanns dock, t ex ett i Mukka -

järvi. 

Övertorneås föråldrade näringslivsstruktur började förmärkas under den 

här perioden. Den konserverades av den centralt förda jordbrukspoliti

ken. Vad som alltså karaktäriserar länet i stort får sitt extrema ut

tryck i Övert orneå. 

På 1950-talet lade skogsbolagen om sin drivnings- och tillverkningstek

nik, vilket minskade behovet av anställda, speciellt sådana endast sys

selsatta delar av året. Därefter förändrades jordbrukspolitiken genom 
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att enbart bärkraftiga enheter uppmuntrades. Den förändrade exploate

ringstekniken av kommunens stapel vara påverkade kraftigt kommunens 

fortsatta utveckling. Många av invånarna kunde inte längre finna sin 

utkomst med skogsarbete. Inga andra industriella arbetsplatser fanns i 

området och heller ingen tradition av ett lokalt företagande. De an

läggningar som fanns lokaliserade på orten var huvudsakligen av service

karaktär och enbart dimensionerade för kommunens allmänna servicebehov. 

För att få arbete måste många av människorna i sin m est produktiva ål

der lämna hembygden. Övertorneå förlorade på 25 år en fjärdedel av sin 

befolkning. Den negativa kumulativa processen, orsakad av kommunens 

ytterligt perifera ställning i bero endehierarkin, var i full gång. Myn

digheternas beslut att etablera en storarbetsplats i AMS regi till or

ten i börja n på 1970~talet får ses i detta ljus. Verksamheter ledda av 

de s k marknadskrafterna, såsom t ex husfabrikens föregångare, hade 

misslyckats med att avhjälpa Övertorneås problem. 

4.8.2 Mor,järv 

Förhållandena i Morjä rv liknade mycket dem i övertorneå. Socknen/orten 

var under hela l800-talet och 1900-talets två första årtionden kraftigt 

dominerad av jord- och skogsbruk. Både norrut och söderut var stora, 

externt styrda, anläggningar verksamma med exploatering av trä. 

Redan på 1870-talet startades en såg på orten av externa intressenter. 

Därmed befann sig orten något högre upp i bero endehierarkin än Över

torneå som enbart spelade rollen av råvaruexportör. Vana vid sågverks

arbete utvecklades i Morjä rv. 

Då c irkelsågarna började sin frammarsch i länet startades ett företag, 

som blev mycket lyckosamt, av en lokal entreprenör. Stapelvaran behöll 

sitt grepp om den lokala ekonomin. Genom att aktören utnyttjade träets 

möjligheter till vidareförädling ökade sysselsättningseffekterna och 

de negativa följderna av beroendepositionen mildrades. Traditionen av 

visst industriellt arbete upprätthölls. 
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Under krigsåren lade alla sågar på orten, utom den här nämnda, ner sin 

verksamhet. Ägaren utnyttjade i ställ et situationen och började produ

cera militärbaracker. Efter kriget har det nämnda företaget fortsatt 

sin hittills framgångsrika verksamhet i Morj ärv. Fabriken har bytt äga

re ett flertal gånger och inlemmats i allt större företagsbildningar. 

De nya ägarna saknar anknytning till orten och länet. Om, och hur, det

ta influerar Morjärv får den fortsatta framställningen visa. Det bör 

dock avslutningsvis påpekas att Morjärvs ställning i bero endehierarkin 

inte påfallande påverkats av det framgångsrika företagets verksamhet. 

Orten är lika starkt bunden vid stapelvaran som tidigare. Den allmänna, 

och industriella, servicenivån på orten är mycket låg. Dessa förhållan

den har inte förändrats av husfabrikens existens. 

4.8,3 Norrfjärden/Älvsbyn 

Piteå-området, där Norrfjärden ligger, har tidigare rubricerats som 

centrum för den norrbottniska periferin. Som stöd för det påståendet 

har anförts att länets största företagsbildningar, runt träet, lokali

serat merparten av sin verksamhet till den regionen. Därtill kommer 

att lokala, framgångsrika, initiativ till företagande alltsedan kolo

nisationen gjorts i Piteå -området, både inom malmbearbetnings- och trä

sektorn. Den koncentrationsprocess som avslutades vid första världs

krigets slut accentuerade Piteås ställning därvidlag. 

Den redan före sekelskiftet grundlagda vanan med lokalt ledda företag 

fick en fortsättning också under mellankrigstiden. Traditionen och 

traditionsuppbyggnaden var kumulativ. 

Närheten till Piteå, och därmed följande exportmöjligheter, gjorde att 

även små sågar kunde få kontakt med världsmarknaden. Den högre ställ

ningen i bero endehierarkin medförde också ett visst skydd i nedgå ngs

perioder. Beroendet fanns, men det utrymme till handlande som existera

de under denna övergripande struktur kunde utnyttjas. Befolkningen var 

t ex så pass stor att här fanns utrymme för en mera differentierad verk
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samhet än i Morjä rv. Under mellankrigstiden startades t ex ett flertal 

snickerier i området. 

Älvsbyhus* AB föregångare flyttade år 195^ sin verksamhet från Norrfjär

den till Älvsbyn. Därmed överförs också rapportens huvudsakliga intresse 

till den orten och utvecklingen i Norrf järden lämnas därhän. 

Älvsbyn befann sig redan år 19^5 i en nå got bättre position än övriga 

undersökningsorter. Samhället var kommuncentrum vilket medförde ser

vicemässiga fördelar. Närheten till Piteå möjliggjorde, liksom i Norr 

fjärdens fall, att även små företag kunde gå ut på export. Lokala ini

tiativ var vanliga och storföretagsdominansen inte så markerad som i 

Piteå-regionen. Detta relativt fördelaktiva läge utvecklades vidare un

der efterkrigsperioden. Visserligen förmådde inte det lokala näringsli

vet sysselsätta alla som lämnade jord- och skogsbruket, men det fort

satte att differentieras. Mot slutet av 60-talet och början på 70-talet 

växte trähusfabriken så kraftigt, att den blev helt avgörande för kom

munens framtid. Utvecklingen i Älvsb yn blev därmed fast knuten till 

basvaran trä. 

4.8.4 Avslutande kommentarer 

Norrbotten karaktäriseras i sin helhet av sin perifera ställning visa

vi övriga Sverige. Detta förhållande påverkar också undersökningskommu

nerna men i mycke t olika utsträckning. Positionen var mest positiv för 

Norrfjärden/Älvsbyn som ligger i det om råde som kan rubriceras som lä

nets centrum. Detta positiva läge manifesterar sig t ex genom ett re

lativt livligt lokalt företagande. Näringslivet var förhållandevis dif

ferentierat även då, som i Norr fjärdens fall, den allmänna servicenivån 

var dålig. De i område t dominerande enheterna hade träet som råvara. 

Detta gällde både de anläggningar som fanns i själva Piteå, som trähus

fabriken vilken under 1960-talet utvecklades till Älvsbyns helt domine

rande företag. 
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Även det företag som startade sin verksamhet i Morjä rv på slutet av 

1920-talet växte kraftigt och blev mycket viktigt för orten. Morjärvs 

ställning är dock svagare än Älvsbyns då husfabriken där är, och har 

varit, ganska ensam på orten. Området i övrigt präglas av de större an

läggningarna vid kusten. De företag som tidigare funnits på orten har 

huvudsakligen haft externa intressenter som etablerare. Genom deras 

verksamhet finns dock en vana vid industriellt arbete på orten även om 

ingen tradition av företagande utvecklats. Den person som grundade hus

fabrikens föregångare spelade rollen av banbrytande aktör. 

Någon sådan framgångsrik aktör har inte funnits i Övert orneå, även om 

försök gjorts också på den orten. Orten/kommunen är kraftigt präglad 

av sin ställning i perif erins geografiska och näringspolitiska utkant. 

Varken någon tradition av lokalt företagande eller industriellt arbete 

har funnits på orten. Däremot har den allmänna servicenivån varit för

hål landevis god. 

Kapitel k har tecknat undersökningskommunernas/socknarnas historia i 

ett utvecklingsteoretiskt perspektiv. Avsikten är att skapa förståelse 

för, och insikt i, den miljö i vilken undersökningsföretagen startades 

och arbetade. Vidare har påtalats den betydelse som de enskilda företa

gen har för sin ort, för människorna som bor där, och för övrig före

tagsamhet. 

I kapitl en 7-10 skall samspelet mellan företagen och de här behandlade 

företagsmiljöerna beskrivas och analyseras. Dessförinnan ägnas ett ka

pitel åt teorier som utarbetats från företagsspecifika utgångspunkter. 

En mera utförlig motivering till detta, samt en diskussion kring val av 

lämpliga teorier, återfinns i inl edningen till kapitel 5. 
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- TEORIER OCH STUDIER SPECIELLT 

5.1 Inledning 

I de tv å föregående kapitlen har den miljö i vilken undersökningsföre

tagen startats och verkar beskri v its ur ett utvecklingsteoretiskt per

spektiv. De refererade teorierna har ofta utvecklats på, och hämtat 

sitt empiriska material från, en mycket hög beskrivningsnivå. 

Även kring företag och deras agerande i sin m iljö har en rad teorier 

utvecklats och en stor mängd empiriska arbeten gjorts. Vissa av dem tar 

upp företagens verksamhet ur speciella synvinklar medan andra är mera 

övergripande. Sätten att behandla den omgivande miljön skiftar väsent

ligt. Det är befogat att presentera flera av dessa företagsspecifika 

teorier och studier då de delvis penetrerat samma frågeställningar som 

förekommer i föreli ggande rapport. De här i kapitel 5 refererade ar

betena angriper problemen på en låg beskrivningsnivå och ser den över

gripande strukturen som i viss mån given. Därmed avviker de i väsen t

liga avseenden från de tidigare, i kapitel 2-4, återgivna teoribild

ningarna både vad avser valet av konkreta studieobjekt, de valda tids

ramarna och de påverkande faktorerna. 

Inledningsvis - avsnitt 5.2 - motiveras de empiriska studiernas kon

centration till leverantörsvalen. Därefter presenteras tidigare rap

porter och studier som behandlar problemställningar som förekommer i 

föreliggande rapport. I avsnitt 5.3.1 presenteras teorier om external 

economies, vilka är besläktade med de i kapitel 2 behandlade utveck

lingsteorierna. Därefter (5.3.1.2) behandlas rapporter och kartlägg

ningar av industriella länkningar vars initiering oftast haft sin ut

gångspunkt i tankar kring external economies. Studier som speciellt 

uppmärksammar effekterna av extern kontroll (5.3.2) och ägarskiften 

(5.3.3) för kopplingsmönstrens utformning separatredovi sas. Studier 

som tagit sin utgångspunkt i det en skilda företagets inköpsbeteende 

presenteras i avsnit ten 5.4.1-5.4.3. De rapporter som haft små och 
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medelstora företag som studieobjekt återfinns i avsnit t 5.5. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring existerande teoriers och tidigare stu

diers relevans för föreliggande rapport. 

5.2 Varför studera inköpsmönster? 

Det övergripande syftet för föreliggande rapport är att "beskriva och 

analysera framväxten av företag i ind ustriellt svaga regioner samt att 

beskriva och analysera dessa företags betydelse för regionens indu

striella utveckling". För att uppnå detta syfte måste samspelet mellan 

företagen och den omgivande miljön, vilket sker på många olika sätt och 

i många olika dimensioner, studeras. 

Närmiljöns egenskaper skapar företagens livsbetingelser. Människornas, 

dvs arbetskraftens, tidigare erfarenheter, ålder, utbildning osv är av 

central betydelse. Ett gott serviceutbud kan underlätta de lokala före

tagens verksamhet. Ett dåligt serviceutbud kan kraftigt försvåra före

tagens arbete. De värderingar som härskar hos beslutsfattare och s k 

"vanliga människor" påverkar företagens/företagarnas arbetsförhållan

den. Alla de nämnda faktorerna beror av den på orten existerande tradi-

t i onen. 

Det kanske vanligaste sättet att kvantifiera ett företags betydelse är 

att ange antalet anställda. Desto flera arbetstagare, desto större mul

ti pi ikatoreffekter i form a v t ex ökat underlag för allmän och kommer

siell service. Antal anställda avslöjar dock litet om företagets tota

la roll for det övriga lokala näringslivet och därmed för lokaliserings

orten i stort . De psykologiska dimensionerna lämnas vid ett sådant an

greppssätt utanför och integrationsgradens betydelse förbises. 

Avsättningsmarknadens utbredning är intressant som ett mått på företa

gets marknadsinriktning och konkurrensförmåga, speciellt om dessa upp

gifter jämförs med övriga företag i samma bransch. Som en indikator på 

samspelet med, och betydelsen för, det lokala näringslivet är avsätt
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ningsmarknadens utbredning dock dåligt lämpad. Speciellt gäller detta 

de företag vars produkter försäljs på slutvarumarknaden vilket ger få 

möjligheter till kopplingar framåt i prod uktionskedjan. 

Valet av leverantörer ger, när det sätts i relat ion till det existe

rande serviceutbudet på orten, en god uppfattning om företagets inte

gration med, och betydelse för, det övriga lokala näringslivet. Inköpen 

stimulerar leverantörernas verksamhet och kan öka deras behov av arbets 

kraft dvs mu 11 iplikatoreffekter kan göra sig gällande. Inflytandet är 

också av en mera indirekt karaktär. Undersökningsföretagen arbetar på 

slutvarumarknaden medan de aktuella leverantörerna ofta befinner sig 

tidigare i prod uktions/servicekedjan. De förstnämnda fungerar då som 

en förmedlare av information och impulser från slutvarumarknaden till 

leverantörerna. Vidare utgör undersökningsföretagen, genom sin storlek 

och dominans, en viktig kontakt för alla de mindre företagen på lokali

seringsorterna. En koncentration till valet av leverantörer, satt i 

relation till den lokala miljöns utformning, torde alltså vara lämp

lig för föreliggande studies syften. Samspelet mellan företagen och fö

retagsmiljön kommer därför att exemplifieras genom en kartläggning av 

de förras val av leverantörer, dvs undersökningsföretagens inköpsmöns

ter kommer att studeras. Valet av de teorier och studier som fortsätt

ningsvis refereras har gjorts mot bakgrund av detta. 

5.3 Studier kring företagens roll för sin omgivning genom 

inköp 

De tidigare studier som behandlat företagens roll för sin omgivning 

genom inköp är, förenklat uttryckt, av två slag. Dels sådana som stu

derar det enskilda företagets inköpsbeteende i sig, d els sådana som 

koncentrerar intresset på företagens inköp i relat ion till andra före

tag och omgivningen. Det senare slaget av studier syftar ofta till att 

kartlägga länkningar mellan företag, branscher och regioner s k link

ages. Denna forskningsinriktning har sitt ursprung i studi er som beto

nar betydelsen av external economies, och är besläktad med flera av 
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de utvecklingsteoretiska skolorna som presenterades i kapitel 2. Så 

kan t ex påminnas om Gunnar Myrdals diskussioner kring uppkomsten av 

s k kumulativa processer eller om t i 11växtpoolteoretikernas resonemang 

kring spridningseffekter. Hirschmans analyser av bakåt- och framåtrik-

tade kopplingar låter sig också väl inpassas in under samlingsrubriken 

external economies liksom tankar kring skapandet av utvecklingsblock.^ 

5.3.1 External economies 

5.3.1.1 Begreppet external economies 

Med external economies menas "fördelar vunna utanför det enskilda fö-
2) 

retagets ram". Analogt med att ett företag nar stordriftsfördelar in

ternt kan det få fördelar genom närheten till andra företag. Den senare 

erhållna positiva effekten benämns external economies.^ Att företagen 

kan få lägre kostnader, genom att arbeta i geogr afiskt koncentrerade 

områden hävdas också av de teoretiker som arbetar utifrån den Weberska 
4) o 5) 

agglomerationsteorin. Stundom likställs de- bada begreppen. 

1) Se kapitel 2. I t ex SOU 197^:3 speciellt kapitel 11:3 diskuteras 
förekomsten av s k utvecklingsblock. 

2) Begreppet lanserades redan i slute t på 1800-talet av A. Marshall och 
har sedan nyttjats flitigt, men tyvärr inte entydigt. Flera forskare 
har gjort fylliga genomgångar av begreppets innebörd och konkretise
ringar. För den intresserade hänvisas t ex till Fredriksson-Lindmark 
(1976) kap 5 eller Thorngren, B. (19&7) Regionala external economies, 
EFI Stockholm eller samme författares Studier i lokalisering. Regio
nal strukturanalys. EFI Stockholm 1972. Främst appendix A. 

3) Att många företag samlas på ett ställe kan också ge nackdelar t ex 
i form a v buller och miljöförstöring. Sådana effekter, vilka benämns 
external diseconomies, behandlas inte alls i denna framställning. 

A) Alfred Webers lokaliseringsteori presenterades år 1909 i hans verk 
"Uber den Standort der Industrien" och har därefter fått en rad 
efterföljare. 

5) Se t ex Lindström, C. (1973) Lokalis ering s faktorer i teori och prak
tik. Malmö sid 46. 
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I den utvecklingsteoretiska debatten har uppmärksammats att förekomsten 

av external economies är mycket ojämnt fördelad över landet. Begreppet 

har därför getts en geografisk dimension; Med regionala external econo

mies menas "konsekvenser för en studerad enhet i samban d med närbelägna 

enheters avgivande av informations- och materielflöden vars storlek och 

riktning inte kan kontrolleras genom mot de närbelägna enheterna rikta

de betalningsflöden", dvs i defin itionen markeras det att det enskilda 

företaget inte kan påverka förloppet.^ Regionala external economies 

torde kunna likställas med agglomérationsfördelar. 

Det anses allmänt att en perifer lokalisering ger färre möjligheter 

till external economies. Svårigheter förmärks på många olika sätt t ex 

i avsakn ad av servicefunktioner och underleverantörer men också i bris -
2) 

ten på samtalspartners som förstår den aktive företagarens problem. 

Företag i glesa regioner tvingas genom dessa förhållanden till en högre 

interna Ii ser ingsgrad, dvs till att själva sköta en rad arbetsuppgifter. 

Speciellt uttalade är svårigheterna för de mindre företagen. De större 

kan just genom sin storlek göra sig oberoende av ofullkomligheter i om

givningen.^ 

Den geografiska dimensionen i begre ppet kan inte renodlas. De rumsliga 

aspekternas innebörd växlar mellan de erforderliga resurserna. Thórn-

gren försöker i sin fr amställning reducera detta problem genom att tala 

om en resurs allmänna åtkomlighet, något som anknyter till de tidigare 
k) 

diskussionerna kring avgränsningar av närmiljö, region osv. 

1) Thorngren, B. (1967) sid 100. Sådan närbelägenhet kan också vara ne
gativ t ex i form av miljöföroreningar, buller osv men de positiva 
följderna anses genomgående överväga. 

2) Se t ex Backlund, L. (1963) i SOU 1963:62. 

3) Se vidare Fredriksson-Lindmark (1976), sid 252 ff. 

k) Ibid samt Thorngren, B. (1972) sid 116 ff. 
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Förekomsten av external economies har påverkat utredare av regionalpo-

litiska problem. Myndigheterna föreslår t ex att förekomsten av exter

nal economies skall stimuleras genom tillskapandet av utvecklingsblock 

och lokala produktionssystem. Existerande skillnader skall reduceras 

genom stödpolitiska åtgärder. En annan ansats särskiljer grupper av 

företag som är speciellt känsliga/okänsliga för sådana ofullkomlighe

ter i m i 1j ön.^ 

De studier som relateras nedan utgår från förekomsten, och betydelsen, 

av external economies även då begreppet som sådant inte används i fram-

stä1 Ini ngen. 

5.3.1.2 Studier rörande industriella länkningar 

Många studier, som tar sin utångspunkt i tanka rna kring förekomsten och 

betydelsen av external economies, koncentrerar ansatsen kring en kart

läggning och utvärdering av förekommande industriella länkningar (link

ages). Antalet studier inom denna kategori är relativt stort. Ambitio

nen är här inte att göra en fullständig genomgång av dessa utan endast 

att exemplifiera de resonemang som är allmänt förekommande. Företrädes

vis refereras studier som har en klar anknytning till händelser och för 

hållanden som uppträder i de st uderade företagen och företagsmiljöerna. 

Som exempel kan nämnas studier från perifera regioner, studier inrikta

de på effekten av ägarskiften eller på konsekvenserna av extern styr-

ning och kontrol1. 

Länkningar skapas både av materiella flöden, dvs av varor och betal

ningsmedel, och av immateriella flöden, dvs information av olika slag. 

Den fortsatta framställningen koncentreras på den förra typen av under

sökningar trots att också informationsflöden är av stor relevans för 

1) Se t ex SOU 197^:1-^. Speciellt SOU 197^:3 kapitel I och II samt 
197*1:2 sid 13-26. 
Den sistnämnda aspekten diskuterades tidigt av Törnqvist, G. (1963) 
Studier i industrilokalisering. Stockholm. Främst sid 355 ff. 
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de aktuella kommunernas utveckling. När så är påkallat kommer betydel

sen, och konsekvenserna, av immateriella flöden att nämnas i sitt sam-
.  1 )  

manhang. 

Indelningar kan också göras på andra vis. Så skiljer sig t ex branscher 

och varugrupper väsentligt åt genom de möjligheter till kopplingar som 

de erbjuder. SIutvarumarknadsföretagen utmärks t ex av få möjligheter 
2) 

till kopplingar framåt och många bakåt. Ingen ytterligare diskussion 

kring de teoretiska resonemangen kommer inledningsvis att göras. Hän

visningar återkommer i samban d med att de valda studierna presenteras. 

Länkningarna inom det svenska produktionssystemet har studerats av 

bl a C. Fredriksson och L. Lindmark i deras tidigare nämnda avhandling 
3) 

"Lokala och nationella produktionssystem". Fredriksson/Lindmark dri

ver tesen att det moderna industrisamhällets produktion utförs i hier

arkiskt uppbyggda produktionssystem som bärs upp av stora företag till 

vilka de mindre och medelstora enheterna knyts som leverantörer. Inom 

ramen för dessa övergripande system finns regionala och lokala produk

tionshierarkier uppbyggda kring de ovan nämnda leverantörerna, men även 

i vissa fall kring självständiga foretag. 

1) Informationsflöden mellan befattningshavare och regioner har stude
rats av flera svenska forskare vars resultat också fått internatio
nell uppmärksamhet. Bland dessa kan nämnas Thorngren, B. (1972) och 
Törnqvist, G. (197*0 Regionala aspekter på det svenska produktions
systemet, kap k i SOU 197^:3. 

2) Se t ex Chenery, H., Watanabe, T. (1958) International Comparisons 
of the Structure of Production. Econometrica Vol 26 nr k okt 1958. 

3) Fredriksson/Lindmark (197*0. 
"Industrial linkages" har ägnats stor uppmärksamhet också av ut
ländska forskare. Ofta diskuteras de uppkomna effekterna i form a v 
mult i pi ikatorresonemang. Som exempel på en sådan inriktning kan 
nämnas Sadler, P., Archer, B. och Owen, C. (1973) Regional Income 
Multipliers. The Anglesey Study. Bangor Occasional Papers in Economics. 
Wales 1973, Sådana studier är relativt vanliga också i Sveri ge. Se 
exempelvis Anderstig, C., Lundberg, L. (1978) När ings1 i v och syssel
sättning i Norr botten. En regional input-output-studie. Bilaga k 
till SOU 1978:68. 
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De aktuella inköpen differentieras i Fredr iksson/Lindmarks studie uti

från den fortsatta användningen. Författarna visar att standardbetonade 

varor kan komma från mera avlägset belägna leverantörer medan de special -

betonade med fördel införskaffas lokalt.^ Av detta följer att den loka

la marknaden alltid är intressant, även om den är liten, absolut sett. 

För många specialiserade inköp existerar dock bara ett fåtal utbudspunk

ter i hela landet. Företagen tvingas därmed ut på Tångdistansrelationer. 

Storleken av storföretagens inköp innebär också att t ex transportkost

naderna per enhet blir relativt låga, varför potentiella leverantörer 

kan sökas också på stora avstånd. Vidare har de stora företagen genom 

sina större personella resurser, lättare att utvärdera alternativ. 

Branschtillhörigheten är, enligt Fredriksson/Lindmarks studie, den vik

tigaste strukturella variabeln då behovet av insatsvaror skall förkla

ras. För dec ens i Ida företaget är det anläggningens storlek som i vä

sentlig utsträckning avgör efterfrågan. Storföretagens andel av de lo

kala insatsvarumarknaderna varierar kraftigt rtiellan de studerade re

gionerna. Under genomsnittet ligger de av Fredriksson/Lindmark under-
2) 

sökta glesbygdsregionerna. Det bör erinras om att det ovan nämnda är 

en aggregerad sanning och att skillnader mellan de enskilda företagen 

är mycket stora. 

Studier har gjorts av företag inom vissa avgränsade regioner. Bland 

dessa kan nämnas ett projekt som inriktat sig på den småländska kom

munen Ski 11 ingarydDen kommunen präglas av sina småföretag och sak-

1) Till samma resultat kommer exempelvis A.G. Hoare i "Linkage flows, 
locational evaluation and industrial geography: a case study of 
Greater London. Environment and Planning, A. 1975 vol 7 sid 41 -58. 

2) Av C. Herlitz studie "Falun-Borlänge-regionen - en komponent i det 
nationella produktionssystemet". Bilaga 10:111 i SOU 197^:3 framgår 
att träindustrin där är särskilt lokalt integrerad. Den allmänna 
tendensen i Falu n-Borlänge är att storföretagens inköp på den lokala 
marknaden är av långt större betydelse än övriga inköp. 

3) Johannisson, B. (1978). Samt samma författare - Projekt Skillingavijd. 
Arbetsrapport 2. Material och informationsflöden i lok alsamhället. 
Universitetsfilialen i Växj ö. Maj 1976. 
Issai, R. (1977) Kontakt 76 - en material- och informationsstudie 
inom "Projekt Ski 11 ingaryd". Universitetsfilialen i Växjö 1977. 
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nar dominerande företagsbildningar av den typ som är vanlig i land ets 

norra delar. Studiens inriktning och resultat blir därmed väsentligt 

annorlunda än tidigare refererade. 

De tillverkande företagen studerades med avseende på sina kontakter med 

lokala enheter. En modell över deras funktion i det lokala produktions

systemet utarbetades där några karaktäriserades som kopplare, några som 

inköpare och andra som försäljare respektive isolerare. Studierna avsåg 

partihandlare och tillverkande företag med flera än 5 anställda. De 

större företagen dominerade kraftigt materialströmmarna både som kun

der och som leverantörer. De sålde ofta mer tî11 de mindre än de köpte. 

Det var också de större som mest handlade med företag utanför den egna 

regionen, dvs de var betydligt mera kontakt intensi va än de mindre. Det 

bör påpekas att det enbart var antalet kontakter och leveranser som 

mättes, inte dessas värde eller kvalitet. De etablerade kontakterna 

uppgavs vara mycket stabila till sin karaktär. 

Relationerna mellan kunder och leverantörer testades med hjälp av före

tagens ålder, företagsledarens anknytning till orten, företagsledarens 

antal år i sin s tällning samt om han var grundare till företaget. Några 

signifikanta resultat ernåddes inte. Ett visst positivt samband fanns 

mellan företagets ålder och dess allmänna deltagande i det lokala pro

duktionssystemet. Ett visst negativt samband konstaterades mellan av

ståndet till centralorten och företagets allmänna lokala integrering. 

För alla företagen gällde att de flesta kontakterna togs med kollegor 

i samma storleksordning. Det senare ett resultat som tycks modifiera 

Fredriksson/Lindmarks iakttagelser. Det bör dock betänkas att den eko

nomiska strukturen i Skilli ngaryd kraftigt avviker från den i de av 

Fredriksson/Lindmark undersökta regionerna. Dessutom var de senares 

huvudsakliga intresse inriktat mot kopplingar mellan stora företag och 

underleverantörer i hela landet, medan Johannissons studie koncentrera

des på det inomregionala beteendet. 

En mängd studier har gjorts av enskilda företags roll för sin lokal i se-
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ringsort/regîon. Nedan skall refereras några som bedöms vara av stor 

relevans. 

I samband med planerna på Stålverk 80 kartlades NJA:s înköpsmönster.^ 

En uppdelning gjordes mellan standard inköp och special leveranser samt 

mellan råmaterial, energi, transporter, färdiga produkter/halvfabrikat 

och tjänster. Som huvudresultat presenteras att standardvarorna, typ 

koks, köptes från fjärran leverantörer t ex Tyskland. För specialva

rorna var variationerna stora. Endast entreprenadtjänster (till 93 %) 

och en del andra tjänster från konsulter ( till 68 % resp 31 %) in

handlades i störr e utsträckning i närre gionen. För färdiga varor och 

halvfabrikat var Norrbottens andel endast 5 %» 

Som förklaring till NJA:s små lokala inköp anges i Johan ssons studie 

bl a företagets relativa storlek. NJA måste vända sig till stora ex

terna marknader då tillgången på varor och tjänster i länet var dålig. 

De lokala leverantörerna kunde endast leverera små kvantiteter. Detta 

utesluter dock inte att NJA:s inköp spelade en stor roll för de norr

bottniska företag som var leverantörer. Merparten av dessa var mycket 

små vilket torde medföra att beroendet av NJA var mycket stort. En 

kvant ifiering av järnverkets betydelse för omgivande företagsamhet låg 

dock utanför studiens ram. 

Enligt en kanadensisk studie köptes påfallande ofta s k högre tjänster 

från företag belägna i Toronto oberoende av var i lande t det köpande 
2) 

företaget befann sig. Ett alternativ till köp var en interna1 i ser ing 

1) Johansson, M-B. (1978) NJA:s leverantör s sy stem. Bilaga 6 till "Indu
stri till Norrbotten". SOU 1978:68. Kartläggningen gjordes med hjälp 
av ett urval av 8 % av leveranserna till företaget år 197^. 

2) Britton, J.N.H. (197*0"Environmenta1 Adaption of Industrial Plants. 
Service Linkages, Locational Environment and Organization" Sid 363" 
390 i Hamilton (197*0. Undersökningen behandlar inköp av service, 
något som är ovanligt i den här typen av studier som normalt brukar 
vara inriktade mot inköp av produkter från tillverkande industri. 
Författaren försöker urskilja skillnader mellan fristående företag 
och företag ingående i någon större koncern. Analysen differentie
rar service utifrån graden av komplexitet. 
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av de efterfrågade tjänsterna. Detta tillvägagångssätt var speciellt 

vanligt i företa g med verksamhet på flera orter. Resultaten torde vara 

kraftigt beroende av möjligheterna att uppnå external economies i när

miljön. 

En annan studie utgår från de företag som verkar i Kiruna vid sidan av 

LKAB.^ Alla tillverkande, byggnads- och anläggnings- samt transporte

rande företag med mer än fem anställda i Kirun a tillfrågades om sina 

eventuella leveranser till LKAB. Totalt rörde det sig om 45 företag 

varav cirka 30 besvarade enkäten. Många av företagen visade sig ha 

mycket starka kopplingar till LKAB. Nästan hälften av dem avsatte mer 

än 50 % av sin produktion till LKAB och var fjärde sålde mer än 75 % 

till företaget. Dessa höga tal innebär dock inte nödvändigtvis att 

spridningseffekterna från LKAB är stora varken i en abs olut eller rela

tiv bemärkelse. Endast två (av 31) företag avsatte någon större del av 

sin produktion utanför länet. Orsakerna till den starka bindningen var 

flera. Incitamenten att söka sig ut har varit små i och med att LKAB 

upplevts som en mycket pålitlig kund. Vidare påpekar de intervjuade 

företagarna att Kiruna de facto ligger långt bort från den övriga svens

ka marknaden. De känner sig i under läge då de kommer utanför länets 

gränser. 

En studie utförd vid geografiska institutionen vid Umeå universitet 

kompletterar bilden av LKAB:s betydelse för Kiruna. Med utgångspunkt 

från antalet anställda vid LKAB, företagets inköpsmönster samt upp

skattade mu 11 i pi ikatorkoeffi c i enter beräknades 91 X av arbetskraften i 

Kiruna vara beroende av LKAB för sin sysselsättning. Relationerna mel

lan LKAB och övrig företagsamhet i Kiruna torde vara extrema. Motsva-
2) 

rande beräkningar i Gälli vare/Malmberget gav betydligt lägre resultat. 

1) Ekman, B. (1978) Företagsamhet och sysselsättning i Kiruna och Paja-
laregionen. En översiktlig nulägesstudie med tonvikt på underleveran
törer. Inst för företagsekonomi vid Umeå universitet. 

2) Liljenäs, I., Wiberg, U. (1978) LKÄB:s reduceringsplaner. Effekter 
på sysselsättning y befolkning och kommunal ekonomi inom Gällivare 
och Kiruna kommuner. Geografiska rapporter. Umeå universitet. Rapport 
A:12 1978 samt Lokala samhällseffekter av alternativa reduceringspla
ner vid Berol Kemi AB i Örnsköldsviks kommun. 
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I detta sammanhang bör nämnas Fredriksson/Lindmarks slutsatser angående 

sågverkens förmåga att generera lokala spridningseffekter.^ Studien 

avsåg företag i Skell efteå-regionen. Sågverken där gav genomgående sto

ra spridningseffekter, i penga r och antal sysselsatta, men inköpen var 

i stort inriktade mot råvaror. Köpen tillföll huvudsakligen de stora 

skogsföretagen. Kopplingen till tillverkande företag var betydligt sva

gare. Författarna ägnade också de träförädlande företagen en viss upp

märksamhet. Dessa befinner sig ett steg längre fram i prod uktionsked

jan och gav inte alls så stora direkta spridningseffekter vare sig mätt 

i penga r eller i antalet sysselsatta. Det bör dock betonas att de trä-

förädlande företagen gör en stor del av sina inköp från sågverk. Via 

dem blir naturligtvis de totala spridningseffekterna större än i såg

verkens fall. Inga entydiga samband kunde konstateras mellan sprid

ningseffekter oçh företagens storlek. 

I en ann an studie påpekar samma författare att det i dessa sammanhang 

är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Initiait små förändringar 
2) 

kan ge stora långsiktiga effekter. 

Slutligen skall nämnas något om de studier som inriktas mot effekterna 

av stora etableringar i perif era regioner. Myndigheterna har ofta upp

muntrat sådana och hoppats på att genom spridningseffekter skapa ett 

livskraftigt lokalt näringsliv. Oberoende av i vilket land etableringen 

skett visar utvärderingar att utfallen inte motsvarat förhoppningarna. 

Spridningseffekterna tycks vara lika små antingen verksamheten rör 

oljeexploatering i Newfo undland, Skottland eller Norge eller metalIbe-

1) Fredriksson, C., Lindmark, L. (197*0"Loka1 a under 1everanser i Skel
lefteå A-Region'.' Bilaga 10 VI i SOU 197^:3. 

2) Fredriksson, C., Lindmark, L. (1977)"Regiona1 pol i t i k eller regional 
utveckling? Några synpunkter utifrån ett norrländskt perspekt i v1,' 
sid 382-389 i PLAN 1977:6. 



1 3 9  

arbetande enheter i något av de nordiska länderna.^ 

5.3.2 Betydelsen av externa ägare för inköpens geografiska in

riktning 

Det är en allmänt spridd åsikt att extern styrning innebär något nega

tivt för en region, speciellt då för en perifer region av Norrbottens 
2) 

typ. Dessa åsikter kommer stundom till klart uttryck, ibland är de 

mera outtalade. Här skall inledningsvis refereras två svenska och någ

ra utländska studier av konsekvenserna av beslutsfattandets lokalise

ring. Därefter, i avsnit t 5.3.3, återges resultaten från några studier 

avseende inköpsmönstrens förändring som en följd av att företag blivit 

uppköpta och/eller omlokaliserade. 

I en up psats i SOU 1974:3 görs en kartläggning av "maktens lokalise

ring".^ Därvid sätts likhetstecken mellan maktcentra och huvudkonto

rens placering, respektive VD:s och styrelseledamöternas bostadsort. 

Det är de börsnoterade företagen som anses vara relevanta i samma n

hanget. Av undersökningen framgår att makten är långt mer polariserad 

än befolkningsfördelningen. Speciellt missgynnade är, som väntat, de 

nordligaste länen och speciellt gynnade, också som väntat, storstads

1) Se t ex Canning. S. & Ingles, G. (l979)"But will it make Sope? Pro
spects for Offshore Petroleum Development in Newfoundland! Sid 35-

54 i The Promise and the Reality - Large Soale Development in Mar
ginal Regions. 
Hunt, D. (1979)" Organ i sational Strategies and Technology Diffusion: 
The Case of Oil-involved Engineering Companies in the City of Aber
deen 19771 Sid 168-182 i den nyss nämnda studien. 
Berg, P-0. (1965) Ringvirkningen av ny storindustri. Utvikling i 
naeringsliv ooh bosettning i Årdal ooh Mo i Rana med omliggende 
distrikter siden 1946. Oslo. 

2) Se föreliggande rapports kapitel 2. Därutöver kan nämnas Lindmark, 
L., Wibe, S. (198O) sid 67. Öström, K. (1978) t ex sid 4. Schumacher 
(197^) sid 148 ff. Det finns också en omfattande litteratur kring de 
multinationella företagens betydelse framför allt för u-ländernas 
ekonomier. Som exempel på detta kan nämnas "Ownership and Control" 
av E. Penrose i A World Divided redigerad av G.K. Helleiner (1976). 

3) Nordström, L. (1974)"Mel 1anregionala beroenden - maktens regionala 
koncent rat i ori1 s id 345-369 i SOU 1974:3. Bilagedel II. 
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regionerna. Författaren befarar att de regioner som nu genomgår stora 

strukturella förändringar fortsättningsvis kommer att styras utifrån. 

Farhågorna därvidlag besannas i en st udie av de förändringar som drab

bat Norrköping.^ På ett par årtionden har textilindustrin, som kraf

tigt dominerat orten och sysselsättningen, reducerats till en försumbar 

förvärvskälla ur kommunens synpunkt. Reduceringarna var huvudsakligen 

en följd av den nedgång som drabbade hela branschen. 

Textilföretagen i Norrkö ping var små självständiga familjeföretag med 

säte i staden. De ersättningsindustrier som lokaliserades till staden 

var verksamma i en rad olika branscher. Riskerna spreds därmed och 

Norrköping blev ur den synvinkeln mindre sårbart än tidigare. De nya 

arbetsställena var dock genomgående knutna till större företagsbild

ningar vars styrcentra fanns på andra orter i Sveri ge eller utomlands. 

Detta kan vara negativt för Norrköpings del. Godlund skriver "man får 

inte förbise att en filialfabrik eller liknande mer eller mindre spe

cialiserade drifts- eller tillverkningsenheter inom en större koncern 

lätt kan betraktas som en i vissa fall perifer enhet inom det större 

system som koncernen utgör. Ju längre avståndet är både fysiskt och 

psykologiskt mellan styrcentrum och enheten, desto större är i princ ip 

risken för att ett sådant betraktelsesätt kan utmynna i reellt handlan

de, dvs i en flyttning, nedläggning eller inskränkning i sysse lsätt

ningen". Yttrandet illustreras väl hösten 1980 av debatten kring ned

läggningen av däckfabriken i stade n. 

De negativa effekterna av extern styrning har betonats också av utländs

ka forskare. Som exempel på detta kan nämnas några studier av det skots-
2) 

ka näringslivet. Förhållandena liknar mycket dem som gäller i Norr

1) Godlund, S. (l972)"Näringsliv och styrcentra, produktutveckling och 
trygghet. Förändringar beträffande struktur, ägande och sysselsätt
ning inom industrin belysta med exempel från Norrköping'.' Sid 85-115 
i Regioner att leva i. Uddevalla. 

2) Firn, J. ( 1975a)"Externa 1 Control and Regional Policy1.1 Sid 153-169 i 
The Red Paper on Scotland. Ed. Brown, G. Edinburgh. 
Firn, J. (l975b)"External Control and Regional Development: The Case 
of Scot land"i Environment and Planning A 1975 völ 7 sid 393-^1^. 
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botten med ett näringsliv präglat av stora utifrån kontrollerade före

tag. Med detta följer att alla strategiska beslut t ex gällande inves

teringar och därmed företagens hela fortsatta existens, fattas utanför 

regionen. Den förbättrade teletekniken kommer att möjliggöra att även 

tjänstemän som sysslar med mera rutinartade beslut kan ha sin fasta ar

betsplats vid huvudkontoren. En ytterligare reducering av utbildad ar

betskraft i de p erifera regionerna är därför att vänta. De företag som 

arbetar inom de mest expansiva branscherna är i högre utsträckning än 

andra i exter na beslutfattares händer. De lokala initiativ till före

tagande som tas sker påfallande ofta i stagnerande branscher.^ Detta 

försvårar naturligtvis på sikt regionens mentala position. Regionen 

blir sårbarare genom att dess egna invånare helt fjärmas från de expan

siva marknaderna. Kunskaperna om dessas utveckling kommer aldrig fram 

till regionen. Den mest allvarliga konsekvensen av denna fjärrstyrning 

är dock att den tar bort entusiasmen inom den styrda regionen. Liknan

de psykologiska motiveringar för nödvändigheten av ett lokalt styrt nä

ringsliv har anförts också av andra. Som exempel citeras följande ra

der: "The development of local industries on even a very small scale 

was found to be valuable in maintaining the morale and social health 
2) 

of small communities". ' 

1) De perifera regionernas beroende av stora externt styrda företag in
verkar också menligt på incitamenten till nyföretagande. I en engelsk 
studie av nyföretagandet i norra England påvisas att antalet blivande 
nyföretagare bland de anställda vid småföretag är större än bland de 
anställda hos stora företag. 
Johnson, P.S., Cathcart, D.G. (l979)MThe Founders of New Manufactu
ring Firms: A Note on the Size of Their Incubator PI ants'J The Jour
nal of Industrial Economics. Vol XXVIII, Dec 1979 no 2 sid 219-224. 
Samma slutsats redovisas i Townr oe, P.M. (1975)"Branch Plants and 
Regional Development1.1 Town Planning Review, Vol 46, no 1 jan 1975, 
sid 48-62. 

2) Gillie, B. (1977)"Regional Development in the Republic of Ireland'i 
The Changing Fortunes of Marginal Regions, sid 65"70, eds Sadler, 
P.G., Mackay, G.A. 
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I en annan studie, också av skotska förhållanden, konstateras att lo

kalt ägda företag köper mera lokalt än de med ägarna i andra regioner 

(i studien ingick endast företag med huvudkontor i Skot tland). Orsaken 

förmodades vara dels en tvekan hos de lokala leverantörerna att kontak

ta de externt styrda dels bättre kunskaper om möjliga utbudspunkter 

hos de sistnämnda.^ 

I den tidigare nämnda undersökningen från Skellefteå-regionen jämför

des utlokaliserade metall- och verkstadsföretags val av underleveran

törer med de lokalt styrda företagens val. De sistnämnda köpte genom

gående mera inom den aktuella regionen. Författarna anser att den främs 

ta orsaken är de "gamla" företagens goda kännedom om lokala företagare 

och lokala leverantörer. En bidragande faktor är också den begränsade 

produktion som ofta åläggs utlokaliserade enheter. Det materia1 behov 

och de tjänster som den tillverkande enheten får, täcks påfallande ofta 

från moderbolaget, som regel beläget i någon mera central del av lan-

det 

I en studie kring de nordengelska varvens inköpsmönster konstaterades 

däremot inga skillnader mellan de här aktuella företagskategorierna. 

Däremot föreföll regionens små företag att sälja förhållandevis mycket 
3) 

till mar in i ndust r i n , som är denna reg ions bassektor. Det senare resul-

1) McDermott, P.J. (1976) Ownership, Organization and Regional Depen
dence in the Scottish Electronic Industry, Regional Studies, Vol 10 
sid 319-333. 

2) Lindmark/Fredriksson (197^) sid 550 ff. 
Dicken, P. (l97o)"The Multiplant Business Enterprise and Geographi
cal Space: Some Issues in the Study of External Control and Regio
nal Development"Regional Studies, Vol 10, sid 401-412. Dicken, P. 
(1976) kommer till samma resultat i en st udie av engelska förhållan
den. 

3) Gibb, A.A. (1978) The Effects on Small Firms of Industrial Change 
in a Development Area. Overall Summary and Conclusions. Durham Uni
vers i ty. 



U 3  

tatet har framkommit också ur andra studier.^ Slutligen skall i det 

här sammanhanget påpekas att begreppen "extern" respektive "kontroll" 

kan vara svåra att ge en entydig innebörd. Är det kontroll om någon 

utomstående äger 51 % av aktierna? Är det kontroll om den styrda enhe

ten måste uppvisa ett visst resultat? Eller är det kontroll om huvud

kontoret utser de högre tjänstemännen? Kontrollens form och styrka kan 

alltså variera kraftigt mellan företag som för en utomstående ser lik

värdiga ut. Problemet återkommer i samban d med beskrivningen av inköps

funktionens organisatoriska inplacering och status i unde rsökningsföre

tagen . 

5.3.3 Inköpsmönstrets förändring som en följd av att företag 

blivit uppköpta och/eller omlokaliserade 

Två av undersökningsföretagen har, såsom nämnts tidigare, blivit upp

köpta. Det ena startades av en lokal företagare och har sedan genom 

köp och fusioner integrerats i allt större företagsbildningar. Dessa 

förändrade förhållanden borde, intuitivt, påverka också valet av le-
2) 

verantor. 

I en eng elsk undersökning av 95 köpande och 165 uppköpta företag har 

1) Se t ex Lever, W. (197*0 ."Manufacturing Linkages and the Search for 
Suppliers and Markets',' sid 309-333 i Hamilton (ed) 197^. 
M.J. Taylor hävdar att det är naturligt att småföretagen får en be
gränsad överblick av marknaden då de oftast grundats av personer 
kunniga i prod uktionsteknik men utan kunskaper om utbud och efter
frågan. 

2) Hur förändringar i föret ags lokalisering allmänt påverkar företaget 
t ex i form av organisationsstruktur, har studerats t ex av Horvâth, 
D. i Utvärdering av organisatoriska konsekvenser av förändringar i 
verksamheters lokalisering - en teoretisk/metodologisk ansats. Umeå 
un i vers i tet. 
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ägarskiftets konsekvenser kartlagts, också i dessa avseenden.^ Uppgif

ter inhämtades genom enkäter och intervjuer med personer verksamma i 

de köpande företagen. Företagen arbetade inom fyra olika branscher. De 

köpta företagen upplevde ofta en omedelbar "blomstring". Omsättningen 

och investeringarna ökade i mer än hälften av fallen. Därtill kom att 

40 % av företagen också ökade antalet anställda. Flertalet företag fick 

en mera di vers ifierad produktion under de nya ägarnas ledning. Allt 

detta kan sägas vara positivt både för företaget och den region i vil

ken det lokaliserats. Utvärderingen gjordes bara ett par år efter ägar

skiftena. Författarna förutser därför att huvudslutsatsen inte är upp

muntrande på lång sikt ur de perifera regionernas synpunkt ty "take

overs promotes growth in growth industries which tend to be located in 

growth regions". 

Inte heller de omedelbara följderna var positiva för alla uppköpta före

tag. I mer än en femtedel av fallen stängdes en eller flera produktions^ 

anläggningar. Oftast var inskränkningarna planerade redan innan affären 

var ett faktum. Intervjupersonerna betonar att ett arbetsställes peri

fera lokalisering sällan i sig är skäl till nedläggning. Konsekvenserna 

av en stängning blir dock mycket större i en gle sbygd än i en ort med 

2) Leigh, R., North, D.J. (1976) The Spatial Consequences of Takeovers 
in some British Industries and Their Implications for Regional De
velopment. Middlesex Polytechnic, England 1976. I A Framework for 
the Study of the Spatial Aspects of Acquisition Activity in Manu
facturing Industry, från 1975 redogör samma författare för sin fö
reställningsram. De betonar där betydelsen av en "behavioral approach" 
där beslutsfattandet sekventiella natur studeras. Vidare betonar de 
att det är de enskilda företagen som måste vara undersökningsenhet 
och att ett historiskt angreppssätt är nödvändigt om någon förståel
se för skeendet skall erhållas. Som framgått redan tidigare bygger 
föreliggande rapport på riktigheten i de se nare påståendena, medan 
sanningshalten i det f örstnämnda ifrågasätts. 
Författarnas syfte för den först nämnda studien uppges vara att för
klara sambandet mellan företagens beteende, geografiska förändringar 
och regional utveckling, en ambition som också gäller föreliggande 
framstä11n i ng. 
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ett rikt och differentierat näringsliv. Nästan i alla de undersökta 

fallen centraliserades de strategiska besluten till det köpande före

tagets huvudkontor. Också på middle-management-nivå förmärktes en reduk

tion av antalet befattningshavare. Följderna blev en förlorad kontroll 

och autonomi för det uppköpta företaget. De personliga kontakterna mel

lan arbetsstället och det lokala näringslivet försvagades allvarligt. 

Leverantörer av material byts i cirka 10 % av fal len.^Inköpen av servi

ce påverkades radikalt. Endast i fyra a v de undersökta företagen skedde 

inga förändringar alls. Det vanliga var att framförallt bank-, jurist-

och reklamtjänster kom att skötas av det köpande företagets egna tjäns

temän eller att tidigare lokala leverantörer ersattes av moderföreta

gets kontakter. 

Något mera frekventa byten av mater i a 11everantörer än som anges ovan 

visas av andra forskare, men siffrorna är genomgående relativt låga. 

I en studie, som bygger sina resultat på intervjuer med företagsledar

na, uppges att 20 % av inköpen efter flyttning, görs hos företag på den 

nya lokaliseringsorten. Inga signifikanta skillnader kunde konstateras 

som en följd av t ex storleken hos det flyttande företaget, ägarförhål

landen hos det flyttande företaget, motiven till lokaliseringsföränd-
2) 

ringen, bransch eller avstand. 

Andra forskare redovisar genomgående mera negativa slutsatser. Så på

visas t ex i en studie av alla tillverkande företag med över hundra 

anställda i Engl ands norra region att de som köpts upp av externa in

tressenter haft en mera negativ utveckling än som borde vara fallet.^ 

1) Författarna påpekar att det gått relativt kort tid mellan ägarskif
tena och undersökningen samt att det för många av intervjupersonerna 
varit svårt att ange den ursprungliga leverantören p g a att man an
litade eller anlitat grossist. 

2) Moselye, M.J., Townroe, P.M. (1973)"Linkage Adjustment Following In
dustrial Movement". Tijdschrift voor eoonomisohe en sociale geogra
fie 64, no 3, sid 137-144. 

3) Smith, I.J. (1979)"The Effect of External Takeovers on Manufacturing 
Employment Change in the Northern Region between 1963 and 1973." 
Regional Studies, Vol 13, sid 421-437. 
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Att utlokaliserade företag î stor utsträckning behåller sina gamla le

verantörsrelationer visas av flera forskare. Detta speciellt om flytt

ningen orsakats av att ett företags tillväxt ställt krav på utökade lo

kaler, mera arbetskraft osv. Stundom redovisas en viss avståndskänslig

het vid leverantörsvalen hos de flyttande företagen. Ny 1 oka 1 iserade fö

retag tenderar också att byta omvärldsrelationer mera frekvent än andra, 

dvs det tar en viss tid att finna sin roll i det n ya lokala produktions

systemet . ̂ ̂  

Flera undersökningar tyder på att företagens tillväxt spelar en stor 
2) 

roll för valet av leverantör. Sa visar t ex den tidigare refererade 

studien av Lever att de snabbt växande företagen speciellt ofta byter 

leverantörer. Även i övrigt orsakar expanderande företags ökande inves

teringsvilja näringsgeografiska konsekvenser.^ 

Slutligen skall nämnas att flera forskare betvivlar det positiva i att 

lokalisera företag till företagsglesa orter. Företagsledarens person 

anses i alla sådana sammanhang vara viktig. En inflyttad företagsleda

re anses ofta sakna känsla för ortens kanske speciella värderingar och 

normer. Han kan därför vara mera störande än stödjande för övrig lokal 
4) 

företagsamhet. Vidare är de inloka1 iserade företagen ofta alltför 

stora för sin nya miljö och medför därmed sällan några inci-tament till 

avknoppningar och ökat egenföretagande.^ 

1) Lever, W. (1974) samt Townroe, P.M. (1974)"Post-Move Stability and 
the Location Decision" i Hamilton (1974). 
Fredriksson/Lindmark (1973) sid 548 ff. 
Gibb ( 1973) hävdar att ju längre ett företag funnits i en r egion, 
desto starkare är banden mellan företag och region. 

2) Se vidare sid 158. 

3) Se t ex Rees, J. (l974)"Decision-Making, the Growth of the Firm and 
the Business Env i ronment',' sid 189-211 i Hamilton (1974). 

4) Johannisson, B. (1978) sid 219, Gibb, A.A. (1978) samt Leigh, R., 
North, D. (1976). 

5) Johnson, P.S., Cathcart, D.G. (l979)"New Manufacturing Firms and 
Regional Development: Some Evidence from Northern Region'.' Regional 
Studies, Vol 13, sid 269-280. De sistnämnda påståendena vederläggs 
i viss mån av händelserna kring LKAB i Kiru na. Se vidare Ekman (1978). 
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5.4 Studier kring det enskilda företagets inköpsbeteende 

De hittills refererade studierna behandlar företagens inköpsbeteende 

ur omgivningens synvinkel med beaktande av förekomsten av s k external 

economies. En annan grupp av studier inriktas helt på de företags inter-

na faktorerna och inskränker de undersökta variablerna och förklarings

grunderna till det enskilda företagets sfär. Det är dessa mera företags

specifika studier som skall presenteras i följa nde avsnitt. Valet av 

studier har gjorts utifrån flera kriterier. Först presenteras en studie 

som är typisk för denna inriktning. Därefter diskuteras olika författa

res syn på de erhållna resultaten. Det är en spridd uppfattning att de 

kulturella differenserna i dessa avseenden är påtagliga. Därför läggs 

speciell vikt vid att införliva svenska forskares syn på frågeställ

ningarna. Vidare har rapporter som behandlar mindre företag bedömts 

vara av intresse, då också storleksfaktorn kan vara utslagsgivande. 

Tyvärr är antalet studier med denna senare inriktning mycket litet. 

5.4.1 Webster S Winds modell 

Stort intresse har ägnats industriellt inköpsbeteende. En rad modeller, 

ofta med syftet att underlätta för säljare att förstå marknadens sätt 

att reagera, har utarbetats.^ De flesta av dessa är partiella men någ

ra söker omfatta hela företagens verksamhet. Här skall först presente

ras ett exempel på den sistnämnda ansatsen. Vanligt är att köpet som 

sådant bildar slutpunkten i förkla ringskedjan. Det förekommer dock att 

inköpsbeteendet beskrivs i en rad avseenden t ex med hjälp av de resurs

insatser som krävs i form a v tid och människor, det antal leverantörer 
2) 

som kontaktas, de nödvändiga kommunikationernas utformning, osv. 

1) Både i P. Gui 1 let de Monthoux' Industriell marknadsföring och inköp. 
Borås 1975 och i Hill, R.W. och Hillier, T.J. (1977) Organizational 
Buying Behaviour. The key to more Effective Selling to Industrial 
Markets. London, görs genomgångar av vanligt förekommande modeller 
över inköpsbeteende. 

2) Beskrivningen av viktiga karaktär i st i ka är lånad av Håkansson, H. 
och Wootz, B. (1975) Företags inköpsbeteende. Lund. 
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Den modell som här får representera konstruktioner av företags inköps

beteende har utarbetats av Frederick Webster och Yoram Wind.^ De bör

jar med att kritisera de försök som gjorts att överföra teorier rörande 

konsumenters beteende till företagssektorn, och bygger sedan upp sin 

modell runt omgivningens betydelse, organisationens karaktär i st i ka och 

de ingående personernas egenskaper. 

Omgivningens struktur är med nödvändighet komplex och återges i figur 

6 nedan. De fysiska faktorerna består t ex av råvarornas lokalisering, 

de teknologiska t ex av tillgängliga kvantiteter, de ekonomiska t ex 

av priser och de kulturella t ex av i samhäl let existerande uppfatt

ningar. Tillsammans skapar dessa faktorer tillgången på varor och tjäns

ter, de generella ekonomiska villkoren och existerande normer och värde

ringar. Kanal i ser ingen till de enskilda företagen sker av dessa fakto

rer via leverantörer, kunder osv. 

Också organisationers karaktär i st i ka strukturerar de här relaterade 

författarna i en mo dell, vilken återges nedan i figur 7 • Webster & 

Wind bygger sina slutsatser i dessa avseenden på "the behavioral theory 

of the firm" dvs beslutsfattare nöjer sig med sat isfierande lösningar, 

och allt vad därmed följer. 

1) Webster, F.E. Jr, Wind, Y. (1972) Organizational Buying Behavior. 
New Jersey. 
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Figur 6: Omgivningens påverkan på organisationers inköpsbeteende. 
Webster S Wind (1972) sid b2. 

Fys i ska 
Teknolo- Ekono Pol i-

Legala 
Kultu-

Fys i ska 
g i ska mi ska t i ska 

Legala 
rell a 

Ti 1 Igång på va
ror o tjänster 

il-

Allmänna ekono
mi ska vill kor 

Varder i ngar 
och normer 

,„L  ̂/ \ / 

Leveran
törer 

Kün-
der 

Pol i t i s-
ka i n-
stitut. 

Fack-
före-
n i ngar 

När ings-
1 i vs-
org. 

Prof. 
grup
per 

Andra 
före
tag 

Andra so
ciala in
stitut . 

J Gene rei la vi 11 -
kor för föret. 

-^j Til Igång på va
ror o tjänster 

I nformat ion 
Markn.stimulans 

Värderingar 
och normer 

Köpande org 
Köpande grp 

Köpbesluts-
process 



1 5 0  

Figur 7: Modell av den köpande organisationen. Webster & Wind (1972) 
sid 5*». 
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Vad slutligen gäller de individberoende egenskaperna arbetar Webster 

och Wind dels med personlighetsmässi ga sådana, byggande på exempelvis 

McClelland^ och Maslow, dels med sådana rörande rol1 funktionerna i 

organisationen. Vidare laboreras med elementära psykologiska processer 

typ motivation, och inlärning. Webster och Winds modell är typisk och 

stilbildande genom att den indelar de förklarande variablerna i följa n-
2) 

de huvudgrupper, vilka alla skall kommenteras vidare nedan ; Faktorer 

i omgivningen, Organisationsstrukturens utformning, Köpets/produktens 

karaktär och Individens egenskaper. Möjligtvis skulle till listan kun

na fogas studier rörande själva beslutsprocessen. 

5.4.2 Några viktiga förklarande variabler 

Inför omgivningens egenskaper visar forskarna påfallande ofta en viss 

handfallenhet. Så tvingas t ex Webster och Wind att reducera omgivningen 

till en restriktion, eller möjlighet, på grund av de stora svårigheter

na att identifiera och kvantifiera alla relevanta faktorer.^ I en an

nan välkänd studie exemplifieras omgivningens egenskaper med strejker 
k) 

och konjunkturer utan att de därefter analyseras närmare. Den sist

nämnda faktorn studeras däremot separat i en sv ensk studie.^ Andra 

forskare påpekar att då omgivningen är subjektivt bestämd och upplevd 

är det inte meningsfullt att ha dess egenskaper som utgångspunkt för 
i 6) 

en analys. 

1) David McC1 el 1 and har gjort omfattande arbeten rörande begreppet nA 
(need for Achievement) angående prestationsbehov vars närvaro eller 
frånvaro han anser styra såväl personers, företags som samhällets 
utveckli ng. 

2) Med samma indelningsgrund arbetar t ex Sheth, J.N. (1973)"A Model of 
Industrial Buyer Behavior1.1 Journal of Marketing Vol 37 (okt 1973) 
sid 50-56. 

3) Webster & Wind (1972) sid ^0. 

k) Hill & Hillier (1977) kapitel k. 

5) Brandes, 0., Brege, S., Moberg, C. (1978)"Konjunkturer och inköp -
en branschstudie1.' Ingår i Håka nsson, H., Mel in, L. (1978) Inköp. Lund. 

6) Mel in, L. (1977) Strategisk inköpsverksamhet - organisation och inter-
aktion. En referensram med utgångspunkt från två fallstudier. Linkö
ping sid 33. 

Surtdin 6 
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Mycket vanligt är att lägga studiernas huvudvikt vid företagens organi

satoriska uppbyggnad och kompetensfördelningen t ex mellan linje- och 

stabsfunktioner. Inom den inriktningen spelar studiet av inköpsavdel-

ningens roll, arbetssätt och organisatoriska inplacering en stor roll.^ 

Studier av den värde- och maktstruktur som härskar i före taget, eller 

annorlunda uttryckt den existerande beslutsmiljön är också allmänt fö

rekommande. Med detta avses exempelvis vilka belöningssystem som till-

lämpas samt vilken frihet och vilket ansvar som ges till de som fattar 

inköpsbesluten. Också dessa förhållanden kan struktureras t ex i grad 

av forma 1 i ser ing, isolering, specialisering och kunskapsbildning. 

Med det förstnämnda begreppet avses huruvida reglerna för inköpsbeslut 

standardiserats vilket t ex kan medföra möjligheter till decentralise

ring. Med isolering menas inköpsverksamhetens koppling till övrig verk

samhet och med specialisering rollfördelningen inom företaget. Vanligt 
2) 

är också att i dessa sammanhang tala om organisatoriska lär-processer. 

En strukturering efter produktens eller köpets karaktär förekommer ofta. 

Uppdelningen kan göras efter produktens framtida användning hos det kö

pande företaget; är det en råvara, ett hjälpmaterial eller service osv. 

Vem som är initiativtagare till köpet kan också vara av intresse, dvs 

är det en kundorderstyrd affär eller en leverantörsstyrd. Huruvida sö

1) Se t ex Hill S Hillier (1977) kapitel 5 samt 
Guillet de Monthoux, P. (1975) sid 125. 

2) Guillet de Monthoux, P. (1975) sid 122 ff. 
Mel in, L. (1977) sid 30 samt 39 ff. 
Håkansson, H., Wootz, B. (1975) sid 99 ff. 
Håkansson, H., Wootz, B., Andersson, 0., Hangård, P. (1979)"Indust-
rial Market ing as an Organizational Probi em1.' European Journal of 
Marketing. Vol 13 nr 3 1979 sid 81-93. 
Håkansson, H., Mel in, L. (red) (1978) Inköp. Kapitel 1. Lund. 
Hammarkvist, K-0. (1977) Köpprocesser för nya produkter på byggmark
naden. Stockholm. 
Hammarkvist, K-0. (1973) Lansering och spridning av nya produkter 
på byggmarknaden, Stockholm. 
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kandet efter en ny leverantör orsakas av missnöje eller expansion spe

lar enligt vissa forskare en stor roll. En vanlig indelningsgrund är 

köpets grad av slentrian, dvs är det ett nyköp, ett modifierat återköp 

eller ett rent rutinköp. En variant av detta senare angreppssätt är 

att lägga vikt vid leveransens specialisering, liksom att utgå ifrån 

det köpande företagets använda produktionsteknik.^ 

De källor som utnyttjas av beslutsfattarna för att skaffa information 

om möjliga leverantörer och produkter behandlas också ingående av vissa 

forskare. Slutligen skall påpekas att även i eke-ekonomi ska faktorer in

tegreras i några av de modeller och modellansatser som studerar proble-
2) 

mat i ken. 

De individspec\fika faktorerna är dels lätt mätbara sådana såsom be

slutsfattarens ålder, utbildning och tidigare yrkeserfarenheter, men 

också mera svårbestämbara såsom personlighet och vilja till självför

verkligande. En central betydelse spelar i flera studiér individens 

upplevda risk inför det väntade beslutet. Inköparens arbete syftar 

till att genom olika åtgärder minska risken ner till en för honom 

acceptabel nivå. Håkansson och Wootz har ägnat stort utrymme åt dessa 

frågeställningar. Nedan görs en kort redogörelse för deras angreppssätt 

1) Hill S Hillier (1977) sid 26 ff. 
Blois, K.J. (l977)MLarge Customers and Their Suppliers'.' European 
Journal of Marketing, Vol 11 n r k. 1977, sid 281-290. 
Newall, J. (I977)"lndustrial Buyer Behaviour. A Model of the Impli
cations of Risk Handling Behavior for Communication Policies in 
Industrial Marketing1.' European Journal of Marketing. Vol 11, nr 3 
1977, sid 166-212. 

2) Se t ex Grönhaug, K. (l976)"Exploring Environmental Influences in 
Organizational Behavior1.1 Journal of Marketing Research. Vol XIII, 
aug. 1976, sid 225-229. 
Webster & Wind (1972). Se t ex figur 6 ovan. 
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och resultat.^ 

Håkansson och Wootz indelar den av inköparen upplevda risken i beho vs

risk, transaktionsrisk och marknadsrisk. Det förstnämnda begreppet gäl

ler kunskapen om vilka behov inom företaget som skall tillfredsställas 

genom det aktuella köpet. Den sistnämnda, marknadsrisken, gäller bris

tande kunskaper om existerande leverantörer och möjliga produkter på 

marknaden. Den andra, dvs transaktionsrisken, gäller den osäkerhet som 

kan vara förenad med valet av en viss leverantör t ex hur är hans in

ställning till leveransöverenskommelser osv. Som nämnts ovan syftar in

köparens agerande till att minska dessa riskkomponenter ner till en för 

honom acceptabel nivå så att beslut kan fattas. Ett viktigt samlings

begrepp i detta sammanhang är det -psykiska avståndet till leveran

tören. Detta begrepp definieras som "en viss attityd i förhå llande till 

var och en av de olika leverantörer" som inköparen stöter på. Avstånds

begreppet innehåller dels en geografisk komponent dels kulturella dif

ferenser orsakade exempelvis av språkproblem. Det psykologiska avstån

det påverkas också av motpartens storlek, relativt det egna företaget, 

liksom av leverantörens renommé. Inköparens tidigare kontakter med, 

och erfarenheter av, en leverantör påverkar kraftigt det psykologiska 

avståndets storlek. Det psykologiska avståndet uppvisar, såsom det be

skrivits av de här relaterade forskarna, stora likheter med Vad som av 

andra betecknas som "mentala kartor" eller "omgivningsbilder". Begrep-
2) 

pen har utvecklats bade av svenska och utländska teoretiker. Enligt 

dessa studier finns det inte någon absolut överensstämmelse mellan det 

1) Hill & Hi 1 lier (1977) främst kap 4. 
Webster S Wind (1972) sid 107. 
Håkansson, H. och Wootz, B. har förutom i de i not 2 sid 152 nämnda 
arbetena publicerat sig i European Journal of Marketing, Vol 9, nr 1 
1975 sid 35~51 med en uppsats "Risk Reduction and the Industrial Pur
chaser". En annan uppsats ingår i Håkan ssons avhandling Studies in 
Industrial Purchasing with Special Reference to Determinants of 
Communication Patterns, Uppsala 1975 och heter "Changes in the Pro
pensity to Import - an Interaction Model on the Firm Level". 

2) Se t ex SOU 1978:20 Öre sunds förbindelserna. Bilaga B. Kapitel 19. 
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faktiska utbudet av service och information inom en region och den upp

levelse av detsamma som berörda beslutsfattare säger sig ha. Den bild 

av omgivningen som människorna gör sig är avhäng ig av en rad faktorer 

både av personligt och omgivningsrelaterat slag. I en engelsk studie av 

företagares omgivningsbilder fastslås dock att företagens lokalisering 

är betydelsefull för de existerande mentala kartornas avgränsning.^ 

5,4.3 Hur förklaras inköpsbeteendet? 

Följande avsnitt skall sammanfatta vilka faktorer och vilka nivåer som 

av tidigare forskare anses vara centrala då ett visst inköpsbeteende 

skall förklaras. Håkansson och Wootz betonar att det är inköparens per

sonliga egenskaper, i kombin ation med beslutsmiljöns utformning, som 

styr beslutens inriktning. Speciellt viktiga är inköparnas utbildning 

och erfarenheter. Detta avgör beslutsfattarnas förmåga och sätt att 

reagera på förändringar i in köpssituationen. En hög utbildning ger dem 

en god förmåga att diskriminera mellan olika situationer och mellan 

olika anbudskomponenter. Så kan de t ex skilja på beslut som är före

nade med hög, respektive låg, behovsrisk. I de för ra situationerna väl

jer de regelbundet leverantörer med litet psykologiskt avstånd. Samti

digt hävdas att deras beslutsstil utmärks av en större öppenhet mot om

världen genom att anbud tas in från ett större område. De arbetar in

tensivare med besluten och tar generellt sett större risker. Vidare är 

de inte så känsliga för prisskillnader som sina mindre välutbildade 

kollegor. 

Men även den i det k öpande företaget existerande beslutsmiljön är vik

tig. Med beslutsmiljö menas här vilka regler och belöningssystem som 

gäller för inköparna. Måste de följa en formell beslutsgång eller har 

de full frihet att arbeta "efter eget huvud11. Belönas de om de sluter 

avtal med ett lågt pris eller är andra faktorer, typ kvalitet och goda 

1) Barr, B.M., Waters, N.M., Fairbairn, K.J. (I98O) The application of 
a duster analysis to entrepreneurial perception of regional economic 
environment. Environment and Planning, A, 1980 vol 12 nr 8, Aug, sid 
869-879. Se vidare avsnitt 11.4. 
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leverantörsrelationer, viktigare? Forskarnas slutsats är att lagom styr

ning är bäst. För hård styrning hämmar inköparna och för lös sådan ska

par inga incitament till stora ansträngningar.^ 

Hill och Hilliers studier rör mera konventionella förhållanden såsom 

pris contra kvalitet, vid valet av leverantör. Deras diskussioner gäl

ler också vilka företag som skall kontaktas för eventuell anbudsgivning. 

I sådana situationer förefaller de tilltänkta leverantörernas image 
2) 

vara av central betydelse. I en svensk studie av underleverantörsre

lationer betonas att de intellektuella och känslomässiga argumenten 

ökar i bety delse på de fysisk/tekniska och ekonomiskas bekostnad, dvs 
3) 

valen av leverantör sker ofta pa "irrationella" grunder. Denna känslo

mässiga bindning kan likställas med god tidigare erfarenhet av leveran

tören vilket enligt andra studier är av avgörande vikt. Beslutsmiljöns 

utformning, dvs den organisatoriska uppbyggnaden, anses av andra vara 
k) 

den enskilt viktigaste variabeln. 

Av det ovan skrivna framgår att stabiliteten, och köptroheten, på den 

industriella marknaden är mycket stor vilket påpekas i, snart sagt, 

alla studier. Sökande efter nya inköpskällor, dvs leverantörsbyten, 

tycks sällan ske "utan vidare" utan först efter produktförändringar, 

teknologiförändringar, ändrade behov eller mycket stor otillfredsställ

else med nuvarande leverantörer."^ 

1) Se not 1 sid 15*+. Påpekas bör att Hill & Hillier (1977) sid Sk häv
dar att inköparnas utbildning inte har någon nämnvärd betydelse. 

2) Hill & Hillier (1977) kapitel 5. 

3) Färnström, B.O., Kedström, C. (1975) Makt ooh beroende i samarbets-
relationer. En studie av mindre och medelstora underleverantörsföre
tag. Lund. Speciellt sid 204 ff. 
Till kategorin irrationella grunder kan hänföras att företagsgrunda-
re ofta köper lokalt för att minska sin osäkerhet. Se t ex Bater, 
J.H., Walker, D.F. (1970)"Further Comments on Industrial Location 
and LinkagesV Area sid 259"263. 

k) Wind, Y. ( 1970)"Industria1 Source LoyaltyV Journal of Marketing Re
search. Vol VII, Nov 1970, sid 450-^57. 

5) Se t ex Hill & Hillier (1977) kap 5 samt Håkansson, H. (1975). 
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I några studier differentieras diskussionerna utifrån de önskade pro

dukternas karaktäristika. För standardiserade produkter är leverantörs

byte lättare att genomföra än för specialiserade varor. För den först

nämnda kategorin kan även prisskillnader vara av vikt. Det geografiska 

avståndet spelar en avgörande roll i vissa fall. För specialiserade fö

retag måste dock aversionen mot stora avstånd övervinnas.^ 

Till leverantörstrohet, som ett sätt att övervinna osäkerhet, är in

ställningarna starkt delade. I en studie hävdas att det enbart är i 

lågrisksituationer som en stor lojalitet mot leverantörerna är använd

bar som norm, och då endast för stora företag. Små företag arbetar all

tid i högri sksituationer just genom sin litenhet. Därav följer brister 

i kunskap om, och överblick över, marknaden. Hur behovet uppstått, ge

nom expansion eller missnöje, är för de små företagen irrelevant. I 

det stora företaget leder behov orsakade av expansion sällan till si-
2) 

tuationer karaktäriserade av hög risk. 

I en studie speciellt inriktad på stabiliteten i kund-l everantörsrela-

tioner, betonas att ett flertal faktorer måste tillgripas om en nöjak

tig förklaringsnivå skall erhållas.^ Det är dyrt att byta leveran

tör, men rädslan för kostnader kan inte ensamt förklara den stora sta

biliteten. Ett nära samarbete mellan kund och leverantör p g a krav i 

den teknologiska utformningen är lika väsentligt. Det påpekas ofta att 

de personliga relationerna mellan personer i det k öpande och säljande 

företaget är av avgörande betydelse. Pierre Guillet de Monthoux går så 

långt att han påstår att "när en inköpare förflyttas innebär det ofta 

byte av leverantör" dvs "leverantören följer individen inte organisa
it) 

tionen". Den här relaterade studien styrker inte helt detta påstående. 

1) Webster & Wind (1972) 
Guillet de Monthoux, P. (1975) sid 15^ ff. 

2) Newa 11, J. (1977). 

3) Mattsson, L-G., Björkroth, G. (1978)"Varför byter man leverantör -
och varför inte?"sid 55~72 i Håkan sson-Melin (1978). 

k) Guillet de Monthoux, P. (1975) sid 32. 
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Det köpande företagets tillväxt kan vara viktig. De resultat som pre

senteras är inte helt verifierade men författarna argumenterar ändock 

för att kunderna i vissa fall tycks växa ifrån leverantörerna. Detta 

förstärks av att tillväxten ofta kombineras med produktförändringar 

och ändringar i teknolo gi och organisation. Om leverantörsmarknaden 

består av resursstarka företag kan dock effekterna bl i den rakt mot

satta och relationerna snarare stärkas. Vidare är det uppenbart att 

ett växande företag är intressantare för potentiella leverantörer än 

en stagnerande kollega. I en engelsk studie, av mycket stora företag, 

redovisas resultat som tyder på att området från vilket ett företag 

köper in växer med företaget självt. Ofta kombineras detta med orga

nisât ionsförändr ingar.^ ̂ 

En viss överensstämmelse krävs mellan kundens och leverantörens egen

skaper. Så är stundom geografisk närhet av betydelse, speciellt då per

sonliga kontakter upplevs som centrala. Vidare förefaller det som om 

kontrahenternas storlek relativt varandra är viktig. I de av författar

na beskrivna fallen finns flera sådana exempel. 

Avslutningsvis refereras de presenterade resultaten i samma ndrag: "ett 

företags leverantörssammansättning för viss produkt i ett ko rt perspek

tiv (2 år) ändrades inte särskilt ofta (ett fall av tre) och att de 

ändringar som skedde sällan innebar ett renodlat leverantörsbyte. På 

längre sikt (i ett 10-årsperspekti v) är det mycket sällsynt att inga 

leverantörsförändringar sker på produktnivå. För de flesta ändringar 

synes viktiga bidragande orsaker vara struktur- och strategi föränd

ringar i lever antörsledet och köparföretagets överordnade strategi-
2) 

och organisationsutveckling." 

De studier som gjorts, av vilka ett urval presenterats ovan, avser ge

nomgående mycket stora företag med en väl fungerande organisatorisk 

1) Taylor, M.J. (1975)"Organizationa1 Growth, Spatial Interaction and 
Location Decision Making'.' Regional Studies. Vol 9 sid 313-323. 

2) Mattsson, L-G., Björkroth, G. (1978). 
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uppdelning. Enda undantaget därvidlag är Newalls studie, vilket påpe

kats tidigare i text en. De beslut som studeras gäller påfallande ofta 

varor av investeringskaraktär. 

5.5 Studier speciellt inriktade på små och medelstora företag 

De forskare som intresserat sig för inköp har sällan parat detta med 

ett intresse för små företags problem. På senare år har dock en rad ut

redningar och rapporter publicerats med speciell inriktning på denna 

grupp av företag. Till en del har dessa initierats av myndigheterna 

som en följd av farhågorna inför ett stagnerande näringsliv med ett 

minskande antal nyetableringar och ökande koncent rationstendenser.^ 

Många av de rapporter som presenterats är av kartläggande karaktär och 

syftar till att teckna en bild av de små företagens speciella problem 
2) 

och förutsättningar. I vissa fall special studeras någon del av de 

aktuella företagens verksamhet såsom investeringsbeteende eller lång

tidsplanering.^ Den stora mängden av arbeten av denna typ beror sä

kerligen på att intresset för de små företagen väckts relativt sent. 

En annan stor grupp av studier, speciellt amerikanska, syftar till att 

uppmuntra till nyföretagande genom att påvisa det möjliga och positiva 

i egenf öretagande. Ofta kompletteras framställningen med goda råd mför 

1) Se t ex Prop 1977/78:40 De mindre och medelstora företagen. Åtgärder 
för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling. 

2) Som exempel på detta se Ramström (1971) och (1975) samt den s k Bol-
tonrapporten, dvs Small Firms (1972) Report on the Committee of In
quiry on Small Firms, Chairman, J.A. Bolton. Her Majesty's Statio
nary Office, London. 

3) Se t ex Bohman, H., Boter, H. (1979) Hur styrs mindre och medelstora 
företag? Arbetslivscentrums småföretagsprojekt 1979:2 och 
Gläder, M. m fl (1975) Företagsformer i teori och tillämpning. En 
studie med inriktning på mindre och medelstora företag. SIND 1975:5. 



en företagsetablering.^ Som en variant på detta tema kan de arbeten 

betecknas som tar fasta på hur effektiviteten i småför etag kan ökas 
2) 

t ex genom samarbete, ökad delegering osv. I så got t som alla studier 

av små företag ägnas någon del åt en beskrivning av hur den typiske små 
3) 

företagaren ser ut, alternativt av hur han borde se ut. De faktorer 
k) 

som då betonas är oftast av psykologiskt slag. Vissa forskare anser 

att entreprenörsegenskaper kan tränas in på vuxna personer medan andra 

betonar att gåtans lösning ligger i barn uppfostran och snarast är kul

turellt nedärvd. Åter andra betonar samspelet mellan den omgivande vär

demiljön och de verksamma individerna. Frågan tycks vara under ständig 

debatt. 

Stora ansträngningar har ägnats åt att konstruera tester och modeller 

för att lokalisera blivande småföretagare. En rad studier finns publi

cerade som visar på både lyckade och misslyckade försök i jakten på 

entreprenörer. Följaktligen har också ett stort intresse ägnats åt vil 

ka faktorer som styr ett litet företags framgång respektive misslyckan 

de.5) 

1) Som exempel på denna kategori kan hänvisas till Kelley, P.C. Lawyer 
Prentice-Hall och Baumback, C.M. (1968) How to Organize and Operate 
a Small Business, till Broom, H.N., Longenecker, J.G. (1971) Smalt 
Business Management. Cincinnati, eller till Baty, G. (197^) Entre
preneur ship Playing to Win. Reston. 

2) Se t ex Andersson, G. (1979) Samverkan mellan småföretag. Lund. 

3) Hult, M. (1978) har i sitt avhandlingsutkast en genomgång av den ty
pen av 1 i tteratur. 

k) McClelland, D. (1967) teser återkommer ofta i litte ratur av detta 
slag. Som ett exempel se Hull, D.L., Bos ley, J.J. och Udell, G.G. 

"Renewing the Hunt for the Heffalump: Identifying Potential Entrepre
neurs by Personality Characteristics',1 sid II-I8 i Journal of Small 
Business Management. Jan. 1980 vol 18 no 1. 

5) En god bild av detta fås genom att studera de tidskrifter som spe
cialiserat sig på de små företagens problem. Se t ex i Americ an 
Journal of Small Business Vol IV nr 2 oct 1979 en artikel om The 
failure Syndrome av Larson och C lute. En svensk undersökning med 
samma syfte är Johannisson, B., Hult, M., Holm, G. (1976). Det är 
intressant att notera de skilda utgångspunkter, de olika faktorer 
och tidsperspektiv som används av forskare inom olika discipliner 

(forts, nästa sida) 
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Försök har gjorts att applicera teorier och metoder ursprungligen av

sedda för stora företag och organisationer också på mindre företag. I 

vissa fall har dessa försök utfallit relativt väl medan de i andra fall 

varit helt misslyckade.^ 

De små företagen har varit studieobjekt i tidig are rapporter med frå-
2) 

gestäl1ningår liknande dem som här behandlas. Det har betonats att 

också mycket små företag kan ha en stor betydelse för orters och regio-
3) 

ners framtid. Samspelet mellan de små företagen och det omgivande 
4) 

lokala näringslivet har dock mera sällan beaktats. Speciellt inte i 

ett sådant långt tidsperspektiv som föreliggande rapport omspänner. 

De hittills genomförda forskningsinsatserna är alltför få och alltför 

fokuserade kring företagens/företagarnas inre-psykologiska egenskaper 

för att kunna nyttjas som en teoretisk bas för föreliggande rapport. 

De tidigare funna resultaten och relaterade undersökningarna kan dock 

användas som en bakgrund till den fortsatta framställningen. 

(Forts not 5 föreg. sida) 

då de skall studera dessa frågor. Ämnet har berörts tidigare i av
snitt 1.4.1. Se också Sund in, E. Framväxt av företagsamhet - några 
olika sätt att beskriva och förklara. Umeå universitet. Stencil. 

1) Se t ex Deeks, J. (1976) kapitel 12 och Timmins, S.A., Fraker, M.C., 
Brown, J. (1979)nLarge-Firm Forecasting Techniques Can Improve Small 
Business Decision Making1.' Sid 14-18 i Journal of Small Business Ma
nagement. July 1979. Vol 17 nr 3. 

2) Hoy, F., Vaught, B.C. (1980)"The Rural Entrepreneur - A Study in 
FrustrâtionMsid 19~24 i Journal of Small Business Management. Jan. 
1980. Vol 18 nr 1. 

3) Se t ex Prop 1977/78:40. 

4) De mindre företagens betydelse för större företag har däremot stu
derats t ex i Fred riksson/Lindmark (1976) och Färnström/Kedström 
(1975). Ett undantag därvidlag är Johannissons (1976) tidigare 
nämnda studie. 
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5.6 Teoriernas och metodernas implikationer för föreliggande 

studie 

I löpan de text har något kommenterats i vilka avseenden de presentera

de teorierna, metoderna och resultaten är relevanta också för förelig

gande studie. Valet av källor har delvis gjorts utifrån den utgångs

punkten. Så var dock inte fallet med de studier som relaterades i av

snitt 5.^, dvs de som rörde det enskilda företagets inköpsbeteende. 

Där uppmärksammades i ställe t rapporter som bedömdes såsom typiska för 

kategor i n. 

Resultaten från den sistnämnda gruppen studier kan sällan generalise

ras till rapportens undersökningsföretag. Den huvudsakliga anledningen 

är att modellerna genomgående är uppbyggda kring stora företag med kla

ra funktionsuppdelningar mellan befattningshavare och avdelningar. Det 

centrala studieobjektet är ofta själva beslutsfattandets organisatoris

ka lokalisering, och blir därmed irrelevant för undersökningsföretagen 

under större delen av den studerade perioden. Det bör erinras om att 

två av undersökningsföretagen startades på lokalt initiativ och länge 

drevs i mycket blygsam skala. 

Små företag har ägnats mycket liten uppmärksamhet av forskare intresse

rade av inköp. De enda studier som återfunnits styrker uppfattningen 

att teorierna kring inköpsbeteende inte kan överföras till små företag.^ 

Besluten fattas i små fö retag, schablonmässigt uttryckt, efter ett mi

nimum av sökbeteende med hjälp av personligt erhållen information av 

företagsledaren själv. Tillvägagångssättet är fjärran från den stegvisa 

beslutsprocess som skisseras i teori erna i avsnit t 5.^.1. 

l) Förutom den i not 1 sid 153 nämnde Newall hänvisas till Rados, D.L. 
(1970) Some Aspects of Small Firms Purchasing Activities i British 
Journal of Marketing Spring 1970, sid 9-17. 
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Också flera andra aspekter gör den här gruppen av studier i förel iggan

de fall mindre intressant. - Deras uttalade syfte är ofta att vara en 

hjälp för industriella marknadsförare. I rappo rten studeras företaget 

i sin lokala miljö. I de r elaterade studierna är omgivningen en restrik

tion och begränsning, i förel iggande fall är omgivningen ett fullvärdigt 

studieobjekt. 

Trots den kritik som riktats mot angreppssätten är de av visst intresse 

i före liggande studie. Så konstateras t ex i flera svenska arbeten att 

vissa egenskaper hos de personer som fattar inköpsbesluten är speciellt 

viktiga. Det gäller främst deras utbildning och det "psykologiska av

stånd" de upplever till aktuella leverantörer. Beslutsfattare med hög

re utbildning visar genomgående en större öppenhet mot omvärlden vilket 

kan vara både på gott och på ont för lokala leverantörer i unde rsök

ningskommunerna. Det goda kan t ex vara att de inte är så priskänsliga, 

i vissa situationer, som sina mindre välutbildade kollegor. Det onda 

kan vara att de inte överser med en lokal leverantörs begränsade kapa

citet. Samma fixering till den beslutsfattande personen återfinns i 

merparten av de studier som gjorts om små och medelstora företag. 

Alla de presenterade rapporterna påvisar, î ett kort tidsperspektiv, 

en stor stabilitet i materia1utbytesrelationerna. Över längre tidspe

rioder sker dock successiva leverantörsbyten i de fle sta företag. Dessa 

byten orsakas t ex av förändrad produktionsinriktning, sällan av miss

nöje med tidigare leverantörer. 

De sistnämnda resultaten pekar på en annan svaghet, ur rapportens syn

punkt, med den tidigare forskningen. De empiriska studierna avser ge

nomgående materialflöden, företrädesvis varor av investeringskaraktär 

eller inköp över en viss storlek per år. Enligt syftet med föreliggande 

framställning förutsätts att leveranser av service är nog så viktiga. 

Därför bör också sådana kopplingar och inköp inkluderas. 
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Slutsatserna blir att de relaterade angreppssätten avseende "buying 

behavior" inte kan användas utifrån det inledningsvis uppställda syftet 

Däremot är vissa av resultaten intressanta och bör rikta uppmärksamhe

ten mot de aktuella beslutsfattarnas utbildning och tidigare erfaren

heter. Vidare bör det psykologiska avståndet mellan undersökningsföre

tagen och omgivningen uppskattas. I flera studier påpekas att kontra

henterna bör vara någorlunda jämnstora, annars ökar det psykologiska 

avståndet avsevärt. 

Också från de studier som inriktats mot företagens roll för sin omgiv

ning och mot industriella länkningar, kan kunskaper och erfarenheter 

hämtas. Även i dessa studier används dock som regel metoder som, i fö

religgande fall, inte är helt tillfredsställande. 

Produktionssystemens övergripande uppbyggnad och länkningarnas struktur 

tycks vara likartade oberoende av vilket europeiskt land som studeras. 

En speciellt stor roll tycks de stora företagen spela. De bär genom 

sina inköp upp hela de nationella produktionssystemen, men även de 

produktionsenheter som lokaliserats i relat ivt perifera regioner köper 

alltid något lokalt. En viss skillnad därvidlag kan urskiljas mellan 

standardiserade varor och spec i a 1 leveranser. De studier som inriktats 

mot Norrbotten styrker inte de generella iakttagelserna. Det norrbott

niska näringslivet tycks sakna många av de varor och tjänster som "nor

malt" köps lokalt. Mycket små inköp kan vara av stor betydelse i de 

här aktuella orterna med sina mycket magra företagsbestånd. En metod 

som registrerar alla varu- och serviceströmmar bör alltså användas i 

föreliggande studie. 

Det är ur flera av de studerade aspekterna, svårt att finna entydiga 

slutsatser. Så är t ex fallet med de studier som tar fasta på betydel

sen av det köpande företagets tillväxt. Det förefaller som om tillväx

ten inverkar på inköpsmönstret, speciellt om expansionen kombineras 

med förändringar i prod uktionsinriktningen. Några kvant ifieringar har 

dock inte gjorts av forskarna. I många småföretagsstudier behandlas 
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vilka åtgärder som ett växande företag bör vidta. Företrädesvis gäller 

det råd om ökad delegering och lämplig funktionsuppdelning. Den norma

tiva inriktningen dominerar. 

Inte heller studier av betydelsen av ägarskiften ger konkreta och en

tydiga resultat. Flertalet visar dock att ett litet företags fusion 

med en större, mera centralt placerad, partner medför integrering av 

en rad servicefunktioner. Det framhålls också att byten av material le

verantörer i motsv arande situation är måttliga. I siffro r uppges att 

mellan 10-30 % av leverantörerna får lämna sin plats för andra. Några 

rapporter uppger att lokalt anknutna företag köper mycket mera lokalt 

än sina externt styrda kollegor. Den absoluta nivån på de lokala in

köpen är dock främst avhängig branschtillhörigheten. 

En stor enighet råder om den externa styrningens negativa effekter ur 

en psykologisk synvinkel. Den styrda regionen utsätts för en form av 

"brain drain" genom att en rad högre tjänstemän lokaliseras till mera 

centralt belägna huvudkontor. Å andra sidan påpekar andra forskare att 

utlokaliserade beslutsfattare sällan är av godo för den ort i vilken 

de placeras. 

Det måste avslutningsvis konstateras, att teorier och studier kring en

skilda företag och deras beteende sällan utformats så att de är appli-

cerbara på studieobjekten i förel iggande rapport. De relaterade studier 

som genomförts på företagsnivå behandlar antingen stora företag eller 

små företag utan den erforderliga longitudinella och omgivningsbeaktan

de ansatsen. 

Erfarenheterna från tidigare studier och teorier bildar dock tillsam

mans m^d kunskaperna om regionens/orternas status och historiska utveck-

ling, bakgrunden till de empiriska studierna av undersökningsföretagens 

inköpsbeteende vilka relateras i kapitl en 7~9. I nästfö ljande kapitel, 

nr 6, redogörs för den i under sökningen använda metoden. 
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6 EMPIRISK METOD VID FÖRETAGSSTUDIERNA 

Kapitel 6 är ett metodkapitel. Vanligtvis brukar i sådan a diskuteras 

de strategiska val som görs inför studiernas genomförande. I föreli g

gande rapport har merparten av dessa val redan träffats. Valet av un

dersökningsregion och undersökningsföretag får på det här stadiet i 

rapporten tas för givna. Likaså är de tidsmässiga avgränsningarna och 

de företagsspecifika uppgifternas koncentration till leverantörsvalen 

inte längre föremål för överväganden. Diskussioner kring, och argumen 

tation för, de valda angreppssätten och begränsningarna har gjorts 

fortlöpande, främst i kapitel 1 avsn itt 1.3 och kapitel 5 avsnitt 5.2 

men återkommer också i kapitel 11. I detta kapitel behandlas hur de 

faktiska leverantörsvalen, och inköpens storlek från varje företag, 

varje ort och varje region lämpligen skall kunna fastställas på ett 

för studiens syften nöjaktigt sätt. 

6.1 Val av undersökningsmetod. 

Studiens syften kräver att de empiriska undersökningarna omfattar en 

lång tidsperiod. Det dynamiska samspelet mellan företagen och företag 

miljöerna bör tecknas över så många år att långsiktiga trender och fö 

ändringar kan urskiljas. Vad gäller företagsmiljöerna har detta redan 

genomförts i kapitl en 3 och 4. 

Undersökningens ambitioner begränsas dock av materialets beskaffenhet 

och omfattning. Övertorneåfabri kens historia är relativt kort, den 

startades år 1971, och beskrivningarna kan inte bli längre än så. Mor 

järvfabriken har visserligen en gammal historia men de många ägarskif 

tena har medfört att det äldsta materialet förkommit. Endast uppgifte 

från år 1962/63 och därefter finns tillgängligt. Ägaren till AB Älvs-

byhus har sparat och bevarat allt material alltsedan företagsstarten 

år 19^. 
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Vanligtvis kartläggs inköpsmönster genom enkäter och/eller intervjuer.^ 

Dessa kartläggningsmetoder är mindre lämpliga i förel iggande fall. Det 

långa tidsperspektivet medför svårigheter för intervjupersonerna att 

minnas t ex vilka leverantörer de anlitade för tjugo år sedan och hur 

stora inköpen var. För det andra riskeras att de lokala inköpsandelar

na medvetet, eller omedvetet, överskattas då det är politiskt opportunt 
2) 

att göra stora inköp i Norr botten. 

Enkäter är mindre lämpliga delvis av samma skäl som anförts ovan. Det 

är inte rimligt att av undersökningsföretagen begära att de skall av

dela någon att gå igenom leverantörshandlingar för många år tillbaka. 

Materialet kan vara svåröverskådligt och svåråtkomligt. De rapporter 

som bygger sina resultat på enkäter har oftast begränsat företagens 

uppgifter till de största kunderna och leverantörerna. Möjligtvis har 
3) 

uppgifter angaende alla företag med mer än fem anställda inhämtats. 

I förel iggande rapport är alla företag, oavsett storlek, med vilka un

dersökningsföretagen har några relationer, intressanta. Detta motive

ras av regionens och undersökningsorternas företagsfattiga karaktär, 

vilket gör även små varu- och informationsströmmar av stor betydelse. 

Några storleksgränser bör därför inte sättas upp i under sökningen utan 

alla varu- och serviceströmmar registreras. Ett sätt att åstadkomma 

1) Som exempel på den förstnämnda ansatsen kan nämnas Fredriksson/Lind
marks avhandling och som exempel på den senare de studier som genom
förts vid Middlesex Polytechnic i Londo n. 

2) Denna fråga diskuterades vid seminarium på Middlesex Polytechnic i 
London i april 1980. Riskerna för detta ansågs i de eng elska under
sökningarna vara minimala eftersom något sådant regionalpol i t iskt 
medvetande inte existerade. 

3) Ett exempel på det senare är Johannisson, B. (1970) sid 115. 
Ett undantag är en undersökning av O.R. Spilling (1980) som tar med 
även företag utan anställda. Se hans Fjemstymïng av små industri-
fovetak presenterat vid Nordiska Småföretagskonferensen i Ronneb y 
9-11 april 1980. 
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detta är att gå igenom de aktuella företagens eget räkenskapsmaterial 

och därur hämta uppgifter om de aktuella inköpen. Det bevarade materia

let är av skiftande ålder och karaktär, men är ändock användbart för 

rapportens syften. Genom den valda undersökningsmetoden, dvs att före

tagens eget primärmaterial används, torde en rad tveksamheter som an

nars vidlåter den här typen av undersökningar undvikas. 

Inköpen t i 1 1 Övertorneå-fabri ken måste studeras med hjälp av verifika

tionsmaterial då både AMS och John Mattson Byggnads AB (JM) saknar 

reskontror, uppgifter om de anlitade leverantörerna, för varje arbets

ställe. Båda ägarna bevarar verifikationsmaterial i Övert orneå. Enda 

undantaget är de under JM-perioden förekommande kassaverifikationerna 

som avser inköp gjorda via moderbolaget. Betydelsen av dessa inköp är 

liten och avser aldrig inköp gjorda i Norr botten. 

För Morjärv-fabri ken finns allt material från 1962/63 bevarat, både hu

vudböcker, dagböcker, en reskontra i bokst avsordning samt verifikations

material. Tyvärr avser det senare Norrbottens Träförädling i sin h elhet 

utan fördelning mellan Morjärv och Luleå. Huvudbokskontona möjliggör 

dock en separation. 

I samband med fusionen år 1966 uppspjälkades ekonomifunktionen, som 

dittills varit förlagd till Luleå, på tre orter. Verifikationer konte-

rades i Morjär v och sändes till Stockholm för definitiv bokföring och 

reskontrabokföring. Den senare var gemensam för hela koncernen. Huvud

boksmaterialet har bildat utgångspunkt för kartläggningen av inköps

mönstren under dessa år. 

Som nämnts ovan har grundaren av AB Älvsbyhus sparat allt material se

dan företagets start. Dagböcker, bokslut, bokslutsunderlag, löneböcker, 

verifikationer osv finns bevarade. Däremot har företaget inte ansetts 

behöva en leverantörsreskontra där uppgifter om anlitade leverantörer 

kan hämtas. Dessa upplysningar måste i ställe t sökas dels i dagbö cker, 

dels i de ve rifikationer som legat till grund för bokföringen. 
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Som synes måste ver î fîkat ioner "bläddras" för alla företagen. En total

genomgång av alla år för de tre företagen skulle innebära att närmare 

100.000 verifikationer måste granskas. En sådan ansats uteslöts. Som 

framgått av kapitel 5 har tidigare studier entydigt visat på den stora 

stabiliteten i lev erantörsrelationer. Det torde därför inte vara nöd

vändigt, ens med de uppställda kraven på noggrannhet, att göra en to

talundersökning för alla år. En kartläggning vart femte år har antagits 

vara tillräcklig för att fånga förändringar i ink öpspolitiken, under 

förutsättning att inga extraordinära händelser kan tänkas ha påverkat 

denna. Sådana viktiga händelser kan t ex vara; ägarskiften av företa

get, byte av ledande personal, byte av lokaliseringsort, förändring 

eller komplettering av produktionsinriktningen, förändring av leveran

törernas lokaliseringsort osv. 

6.2 Val av undersökningsår 

Huvudprincipen har varit att låta förhållanden i det en skilda under

sökningsföretaget vara styrande. I andra hand avgör jämförelser mellan 

de olika undersökningsföretagen. 

Valen av undersökningsår sammanfattas i neda nstående tablå och kommen

teras därefter. 

Norrfjärden/ 
Företag i Älvsbyn Morjärv övertorneå 

Första tillgängl år 19^ 1963 1971 

Val av undersök-
n i ngsår 

19^A 
19*t9 
195*1 
1959 
1963/6^1 2) 
1966/67 2) 
1971/72 2) 
1975 3) 

1963 
1966/67 
197^ 1) 

1971 
1974 
1.1-30.5 1976 

l) 50 procentigt urval 

2) 30 procentigt urva 1 

3) Siffrorna för 
Se vidare sid 

detta år är hämtade 
170 not 1. 

från ERU: s leveransundersökning. 
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För öveFtopneå-fabri ken har startåret 1971 undersökts för att ge en bild 

av inköpsmönstren i uppby ggnadsskedet. År 197*+ studeras för att avgöra 

om ursprungsvalen av leverantörer är giltiga. Ägarskiftet skedde den 

1.7 år 1975. Enligt uppgift från de anställda inleddes då en ompröv

ning av valet av leverantörer som inte var slutförd i juni 1976 då den 

empiriska materialinsamlingen gjordes. För att få med så mycket som 

möjligt av de gjorda, och planerade, förändringarna, valdes den då se

naste tillgängliga tidsperioden, dvs 1.1-30.5 år 1976. 

FörMorjärv-fabri ken val des första tillgängliga undersökningsår dvs år 

1963. Nästkommande ägarskifte inträffade år 1966. I samband därmed vid-

togs vissa förändringar i produ ktionsinriktningen. Räkenskapsåret 1966/ 

67 har därför också undersökts. 1970/71 förvärvades aktiemajoriteten i 

företaget av Grängeskoncernen. Vilket år som lämpligen borde väljas 

efter det köpet har diskuterats med de anställda. 197*+ har valts där

för att eventuella omläggningar av inköpen definitivt borde märkas vid 

den tidpunkten. 

För Ä1 vsby-fabr i ken har undersökts startåret 19*+*+ och därefter år 19*+9. 

1953/5*+ flyttades verksamheten till Älvsbyn från Norrfjärden utanför 

Piteå. Därför är år 195*+ med i under sökningen och därefter år 1959. År 

I960 förändrades produktionsinriktningen. För att få med eventuella 

effekter av denna, och för att möjliggöra en exakt jämförelse med Mor-

järvfabriken valdes räkenskapsåret 1963/64. Den sistnämnda anledningen 

styrde också valet av 1966/67 liksom 1971/72. Företaget har svarat på 

ERU:s leveransenkät^ avseende år 1975 varför information finns även 

för det året. 

1) ERU (Expertgruppen för regional utredningsverksamhet) genomförde år 
1976 en enkät angående "undersökning om leveransförhållanden inom 
tillverkningsindustrin i Norrb ottens län, den s k leveransenkäten. 
Där begärdes uppgifter bl a om alla leverantörer inom Norr- och Väs
terbotten vars fakturerade summa översteg 10.000 kronor samt därut
över de 15 största leverantörerna utanför de nämnda länen. Älvsby 
Träindustrier AB (AB Älvsbyhus) besvarade denna enkät. 
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Även med denna reducering av undersökningsmaterialet visade sig en to

talundersökning av de valda åren bli alltför tids- och arbetskrävande. 

För år 197^ har för Morjärv-fabri ken gjorts ett urval på 50 % av inköpen 

Varannan bokföringsperiod har behandlats. För Ä1vsbyfabri ken har för de 

tre sista undersökningsåren gjorts ett urval på 30 %. Där har var tred

je verifikationspärm plockats ut. Urvalsförfarandet garanterar att even

tuella säsongsvariationer inte påverkar undersökningens resultat otill

börligt. Likaså är urvalen så stora att den statistiska tillförlitlig

heten är garanterad. Trots det är nedskärningarna olyckliga. Som påpe

kats tidigare är här alla inköp av intresse även små och enstaka, vilka 

kan förbises så snart ett urval görs. Därför har urvalen gjorts förhål

landevis stora. 

Några konventionella diskussioner kring möjligheterna att generalisera 

utifrån urvalet är därmed vad gäller de enskilda åren inte nödvändiga. 

Däremot kan naturligtvis inköpen under enstaka år i något avseende va

ra exceptionella. Att så inte är fallet har dock försäkrats av de an

ställda vid företagen. Nästan 15.000 inköp har granskats. 

6.3 Val och klassificering av variabler 

För varje enskilt inköp gjordes en notering i elva olika avseenden. 

Här skall endast några av de centrala kommenteras. 

6.3.1 Bestämning av leverantörernas geografiska hemvist 

Av central betydelse för föreliggande rapport är leverantörernas geo

grafiska lokalisering. Postnumren har använts för att göra denna be

stämning. Den ursprungliga ambitionen var att kunna särskilja betal

ningsorten från leveransorten respektive tillverkningsorten. Det före

kommer t ex att en vara produceras i södra Sverige, levereras av ett 

försäljningskontor i Norrlan d och att betalningen sker till huvudkon

toret i Stock holm. Utgångspunkterna har i detta avseende varit två; 

för det första önskas alla effekter för Norrbottens och Norrlands del. 
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För det andra är de rena betalningsströmmarna minst intressanta efter

som sysselsättningseffekterna av dessa är begränsade. 

Postnummer har noterats för alla inköp. Oftast är alla de tre ovan an

givna orterna överensstämmande. Det gäller t ex de flesta entreprenad

tjänster, v irkesleveranser och produkter som tillverkas av små företag. 

Merparten tillverkande Norrbottensföretag tillhör alltså den här kate

gorin. Har varor levererats via grossist/detaljhandlare eller försälj

ningskontor har postnummer för senaste leveransort antecknats. Har det 

varit möjligt att utläsa tidigare tillverkningsort har också detta no

terats. Om både tillverkningsort och leveransort saknas måste betal

ningsorten utnyttjas. Detta har dock endast förekommit i ett my cket 

begränsat antal fall varför dess inverkan på resultatet är försumbart. 

Vissa företag utgör ett ständigt problem. Som exempel på dessa kan näm

nas SJ. Efter en bedömning har alla SJ-1everanser bokats på Luleå med 

omnejd. I samband med presentationen av företagen finns några speciella 

frågor behandlade liksom ytterligare tveksamheter som måste beaktas. 

6.3,2 Bestämning av inköpens karaktär 

Tidigare studier har visat på skillnader i geogr afisk lokalisering av 

olika typer av varor och tjänster. I kapitel 5 refererades t ex en rad 

studier som särskilde specia11everanser från inköp av standardkaraktär. 

Där presenterades också rapporter som påvisat förändringar i val av 

serviceleverantörer, t ex efter ägarskiften. För föreliggande studie 

är alla dessa aspekter intressanta. 

En gruppering har gjorts utifrån de inköpta varornas och tjänsternas 

framtida användning i föret agen. Här skall endast huvudrubrikerna an

ges; kostnader i prod uktionen, kostnader kring produktionen, övriga 

kostnader exklusive löner och därmed sammanhängande kostnader samt lö

ner och 1önebi kostnader. 



173 

Indelningen syftade till att separera kostnader orsakade av den norma

la driften från kostnader av engångskaraktär. Vidare önskades en sepa

ratredovisning av kostnader som direkt ingick i husti llverkningen i 

form av virke, halvfabrikat, insatsvaror eller utförda entreprenadar

beten. Indelningen förväntades också underlätta en bedömning av vilka 

kostnader som var geografisk rörliga. 

Klassificeringen av variabeln visade sig vara mycket svår. Företagens 

egna bokföringsnoteringar var inte till stor hjälp. Företagen har olika 

kontoplaner och dessa förändrades också avsevärt mellan de olika under

sökningsåren. Det är alltså svårt att göra några jämförelser, både över 

tiden och mellan företagen. Vidare har företagens kontoplansuppläggning 

andra syften än den här valda kategoriseringen. Så skiljer t ex före

tagen på kostnader nedlagda i fabrik en och på sådana nedlagda på de 

olika arbetsplatserna, men sällan på om beloppen innehåller både ar

bete och material. Här är den första uppdelningen irrelevant om den 

inte kan kopplas till den andra. 

De redovisade svårigheterna har medfört att ingen databearbetning 

gjorts med uppgiften "kostnadsslag" som strategisk variabel. 

6,3.3 Bestämning av leverantörens karaktär 

Uppgifter om antalet inköp och inköpssummans storlek är inte tillräck

liga då undersökningsföretagens betydelse för det lokala produktions

systemet skall fastställas. Därtill måste fogas information om vilken 

roll leveranserna spelar för det säljande företaget, både i form a v 

pengar, ökad sysselsättning och spridning av kunnande. Därtill kommer 

svårmätbara effekter av psykologiskt slag. Det köpande och säljande 

företaget måste också studeras i sin lokala och regionala miljö. Be

skrivningar i dessa avseenden har gjorts tidigare, främst i kapitel 4, 

men kommer att kortfattat beröras också i de ko mmande kapitlen 7~9. 
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För att kunna uppskatta betydelsen av leveranserna för de säljande fö

retagen har dessa klassificerats efter den sexsiffriga SNI-koden.^ 

Tillvägagångssättet beskrivs närmare nedan. SN I är en indelning som 

efter internationellt mönster kategoriserar företag i bran scher. 

Branschbegreppet har kritiserats mycket då det används för klassifice-
2) 

ring av företag t ex vid strukturstudier. Det har också betonats att 

det ofta är omöjligt att entydigt hänföra företag till en bransch. 
3) 

Grupperingarna gör vald pa verkligheten. 

Här har dessa vådor undvikits genom att varje inköp klassificerats se

parat. Varje företag kan därvid ha åsatts flera branschbeteckningar 

alltefter det enskilda köpets karaktär. Dubbla roller utförs framför

allt av de lokala företag som fungerar både som entreprenörer och 

grossister. Rubriceringen har i dessa fall följt faktureringsupplys-

n i ngarna. 

Klassificeringen av företagen har oftast varit enkel, speciellt då det 

gäller dem från Norrbotten. Här har oftast företagets namn och inköpens 

karaktär givit klara besked. Utvecklingsfondens register, de anställda 

på företagen, och tjänstemän på länsstyrelsen i Luleå har också varit 

till stor hjälp. Uppgifter om företag utanför Norrbotten har förutom 
M 

pa ovan angivet sätt skaffats fran Svensk Kredi-Kod, Patens- och Re

gistreringsverket och de lokala utvecklingsfonderna. Trots stora an

strängningar har ett fåtal leverantörer inte kunnat klassificeras på 

nöjaktigt sätt. Dessas antal är så litet och de gjorda inköpen så små, 

att inverkan på resultatet är försumbart. Inga av de ospecificerade 

1) SNI=Standard för svensk när ingsindelning. 

2) Se t ex Back, R., Dalborg, H., Otterbeck, L. (1970), avsnitt IV.3. 

3) Se t ex Fredriksson/Lindmark (1976) sid 123 ff samt Garstedt, G., 
Isaksson Perez, B. (1974) Företag i strukturomvandlingen. Del I, 
Ansatser oeh metoder avsnitt 2.7. Umeå. 

k) Kredi-Kod. Kontrollsystem. Kungsbacka 197^. 
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företagen torde vara hemmahörande î Norrbotten, då antalet sagesman 

utrustade med stor lokalkännedom där är stort. 

I vissa fall skiljer sig den i under sökningen gjorda noteringen från 

den som t ex Kredi-Koden anger. Detta beror på att Kredi-Kodens uppgif

ter åsyftar företagens huvudsakliga inriktning medan uppgifterna här 

avser leverantörens roll vid ett bestämt köp. I några fall har bedöm

ningar måst göras. Det gäller t ex Pajala Järnhandel som enligt gängse 

språkbruk är en detaljhandel inom järnbranschen, men som för undersök

ningsföretagen spelar en grossistfunktion. Detta och liknande problem 

uppstår ofta. Vid analysen har grossister och detaljister sammanförts 

till en grupp. 

Det här sättet att beskriva leverantörsföretagen benämns i forts ätt

ningen leverantörs slag y dvs vilken slags leverantör har undersöknings

företaget kontakt med? Den gjorda grupperingen presenteras i nästa av

snitt. 

6.3.4 Gruppering av undersökningsvariabler 

6.3.4.1 Geografiska grupperingar 

Två av de presenterade variablerna har genomgående grupperats för att 

göra analyserna mera överskådliga och materialet mera lätthanterligt. 

Den första variabel som grupperats är postnummerområden. Sverige är 

indelat i cirka **0.000 postnummerområden. Att ha med alla dem vid da

tabearbetningen är olämpligt av flera skäl. Merparten av dem förekom

mer aldrig i mater ialet. För undersökningens syften är det ointressant 

om en vara levererats från den ena eller den andra sydsvenska kommunen. 

De geografiska grupperna för södra Sverige har därför gjorts förhållan

devis stora. I Norr land, utom Norrbotten, har Sundsvallsregionen, Umeå

området och Skellefteå med omnejd, separerats för jämförelser, dels 

mellan dessa, dels med södra Sverige. Det är en vanlig uppfattning att 
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Skellefteå är "Norrlands Småland", och att Sundsvall är många storföre

tags "fönster mot norr". Sverige, utom Norrbotten, har efter dessa prin

ciper grupperats i elva o mråden. Det har ofta inte varit befogat att ta 

med dem alla i resul tatredovisning då kontakterna med undersökningsfö

retagen varit mycket små. 

För Norrbottens del är syftet att ge en differentierad bild av de sprid

ningseffekter som respektive företag skapar. Speciellt i under söknings

företagens närhet är det ett önskemål att observera även små förskjut

ningar. De geografiska områdena har därför gjorts betydligt mindre än 

de utom länet. Norrbotten indelas i 20 gru pper vars geografiska ut

sträckning framgår av bilaga 1. 

6.3,4.2 Gruppeving av leverantörs slagen 

Också leverantörsslagen kan genom de använda SNI-koderna anta ett stort 

antal värden. De sammanförs därför till ett fåtal grupper som anses 

vara relevanta för undersökningen. Målsättningen för indelningen är 

att särskilja inköp som kan ge stora spridningseffekter från de som 

ger små. Som exempel på den första kategorin kan nämnas inköp från fö

retag som på entreprenad gör VVS-arbeten på de tillverkade husen. Som 

exempel på de sistnämnda kan nämnas inköp av bensin från vanliga ser

vi cemackar. 

De företag som levererar trä i obear betad, eller enbart hyvlad, form 

hänförs till kategorin trä. De företag som bearbetar träet vidare, t ex 

till olika typer av inredningsdetaljer, sammanförs till en grupp be

tecknad snickerier. De företag som utför tillverkning av annat slag, 

främst då med andra råvaror som bas, rubriceras som övriga tillverkan

de företag. Produkternas bearbetningsgrad, och eventuella olika bransch-

tillhörigheter, används inte som ytterligare särskiljande kriterium. 

Alla företag som utfört entreprenadarbeten sammanförs till en annan 

grupp. Här återfinns både arbeten som görs inom fabriksportarna, t ex 
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el-entreprenader, och uppdrag utförda på byggarbetsplatsen t ex iord-

nîngsstâllande av tomter. 

Grossister och detaljister har sammanförts till en grupp vid presenta

tionen. Vad som förenar den här i övrigt mycket heterogena kategorin 

är att företagen endast förmedlar varor, varför spridningseffekterna 

av dessa är mindre än för de båda tidigare nämnda grupperna. 

Företag som utför transporter separeras och alla som levererar vatten 

och el behandlas för sig. 

Återstår de tjänstepro duperande företagen. Dessa har hänförts till två 

olika grupper. Den ena innehåller tjänster av s k kvalificerat slag 

t ex arbeten utförda av arkitekter och advokater. Gruppen består också 

av andra kontorstjänster såsom, kopierings- och ritningskostnader och 

kostnader för förmedlingsuppdrag. Den andra gruppen tjänster är av 

"enklare" karaktär och domineras av reparationer på bilar. 

Indelningen grundades på uppfattningen att den sistnämnda typen av 

tjänster är allmänt förekommande också i glesa regioner. Behovet av 

dessa tjänster uppstår regelbundet. Varje leverantör inom den gruppen 

kan förväntas arbeta på en lokalt begränsad marknad. Företag inom grup

pen har inte bara företag, utan också en stor del av allmänheten, som 

sina kunder. Med de kvalificerade tjänsterna är förhållandena annorlun

da. Antalet utbudspunkter kan förväntas vara få i en r egion av Norr

bottens typ då det tänkbara antalet kunder inom regionen är litet. Even 

tuella lokala inköp av undersökningsföretagen torde därmed ha stor be

tydelse för leverantörerna. Tidigare undersökningar har visat att leve

rantörsbyten, efter t ex ägarskiften, är speciellt vanliga inom den 

här kategorin av inköp (se kapitel 5). 
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6.4 Materialbearbetning 

Varje inköp har klassificerats på elva olika sätt enligt den tidigare 

nämnda variabel 1istan. Uppgifterna har stansats på hålkort, ett kort 

för varje inköp. Materialet har sedan databehandlats med SPSS-program 

Vilka bearbetningar som utförts framgår av resultatredovisningen i de 

kommande kapitlen 7~9. 
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7 HUSFABRIKEN I ÖVERTORNEÅ, DESS ROLL I KOMMUNEN OCH REGIONEN 

7,1 Inledning 

I detta och de kommande två kapitlen skall undersökningsföretagens in

tegrering i, och betydelse för, lokaliseringsorten och länet behandlas. 

Konkretiseringarna görs, såsom nämnts tidigare, företrädesvis genom en 

kartläggning av undersökningsföretagens inköpsmönster och av hur detta 

förändrats. Kunskap om hur mycket, och hur stor andel, av de totala in

köpen som stannat inom kommunen/länet ger en grov uppskattning av de 

köpande företagens betydelse för sin omgivning. Det är inte tillräck

ligt för att avgöra ens de ekonomiska spridningseffekterna. 

Genom att special studera olika typer av varor och tjänster, utifrån de 

karaktär i st i ka som anfördes i kapitel 6, kan en mera nyanserad uppfatt

ning erhållas om husfabrikernas betydelse. Somliga av de efterfrågade 

varorna och tjänsterna kräver stora arbetsinsatser av leverantören och 

bidrar därmed kraftigt till att öka, eller trygga, sysselsättningen i 

det säljande företaget. Andra transaktioner kan avklaras med ett kort 

telefonsamtal. Inköpen kräver också olika kunskapsmässiga insatser av 

leverantörerna. Vissa varor och tjänster ställer stora krav på kunnan

de, andra är skäl igen enkla. Genom de förstnämnda bidrar husfabrikerna 

till att öka det industriella kunnandet i län et. 

Behovet av varor och tjänster varierar dock mycket beroende på tillverk

ningens inriktning. Undersökningsföretagens utveckling i detta avseende 

har redan beskrivits i kapitel 4, men i komma nde kapitel skall vissa 

upprepningar göras. Produktionstekniken och integrationsgraden, påver

kar vilka och hur mycket varor och tjänster som efterfrågas. Föränd

ringar också i detta avseende måste beaktas och påpekas redan i inle d

ningen till kapitlen 7_9. En rättvis bedömning av företagens agerande 

kan endast göras efter det att leverantörsvalen satts Î relation till 

det existerande serviceutbudet. Vilken övrig företagsamhet som funnits 

på undersökningsorterna har beskrivits i kapitel k. Här görs dock en 

kort rekapitulation. 
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Orsaker till eventuella förändringar i ink öpsmönstren kan sökas i före

tagsinterna och/eller företagsexterna faktorer. En preliminär analys 

utifrån de mera företagsspecifika teoribildningarna, görs i slutet på 

de beskrivande kapitlen 7-9. En jämförelse mellan företagen görs i ka

pitel 10. Först i kapitel 11 infogas företagsexterna faktorer i analy 

sen . 

Frågeställningarna leder till följande disposition. Inledningsvis, i 

avsnitt 7.2, görs en kort rekapitulation av fabrikens historia vad av

ser produktionens inriktning och ägarförhå11 anden. 1 avsnit t 7.3.1 pre

senteras företagets inköpsmönster och hur detta förändrats mellan un

dersökningsåren. Vissa intressanta regioner, och vissa viktiga typer 

av inköp, spec i a 1 studeras i avsnit t 7.3.2. De konstaterade förändringar

na diskuteras i detta kapitel främst utifrån företags interna förhållan

den. Denna diskussion görs i avsnit t 7. 

7.2 Fabrikens historia^ 

Under det första undersökningsåret, år 1971, ägdes Övertorneå-fabri ken 

av AMS. Fabriken hade grundats kort tid dessförinnan för att skapa 

sysselsättning i den av arbetslöshet hårt drabbade kommunen. Försök 

som tidigare gjorts att driva trähusföretag på orten i privat regi ha

de trots stort samhällsstöd misslyckats. Företagsledningen i Överto rneå 

utgjordes av personer med stark lokal anknytning. 

Inköpsbesluten fattades under AMS-perioden på tre olika nivåer. Det 

lokala arbetsstället hade rätt att göra direktupphandlingar för 2.000 

kronor. Senare höjdes den summan till 5.000 kronor. Vissa inköp gjordes 

1) Källor till detta avsnitt är de som tidigare redovisats i kapitel h 
dvs intervjuer och korrespondens med anställda och f d anställda vid 
Övertorneå-fabri ken. Information har på samma sätt hämtats från 
tjänstemän vid AMS industrienhet i Stock holm samt från förtroende
valda och tjänstemän i Övert orneå kommun. 
Inköpens kartläggning gjordes med hjälp av internt räkenskapsmate
rial så som beskrivits i kapitel 6. 
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från regionkontoret i Luleå o ch åter andra centralt från Stockholm. 

Dessa regler följdes inte strikt i uppby ggnadsskedet då verksamheten 

utmärktes av en viss "virrighet". 

Fabriken bytte efter förhandlingar ägare och övergick till John Matt

sons Byggnads AB (JM) den 1 juli 1975. I köpet ingick leverantörskon

trakt med de s k Fyrkantskommunerna som garanterade att produktionen 

avsattes under en femårsperiod. Fabriken byggdes om och utökades ome

delbart efter ägarskiftet. Inköpsbesluten fattades på ett liknande sätt 

som under AMS ledning. Den organisatoriska uppbyggnaden var snarlik, 

med ett lokalkontor i övert orneå, ett regionkontor i Luleå och huvud

kontoret i Stock holm. Fabrikschef blev en person bördig från Norrbotten 

men som under många år varit verksam i södra Sverige. 

Som nämnts tidigare (främst sid 113 ff) var det allmänna serviceutbu

det i Övert orneå relativt gott, tack vare ortens status som kommuncent

rum och handelscentrum för den omgivande landsbygden. Tre små snickerier 

var år 1971 verksamma på orten vid sidan av entreprenörer av olika slag 

t ex målare, rörläggare och lastbilsåkerier. Det industriella service

utbudet kan dock karaktäriseras som mycket ofullständigt. Samtidigt som 

AMS grundade trähusfabrikens föregångare startade de också en fabrik 

för metall- och smidesarbeten i int illiggande lokaler. 

Under uppbyggnadsskedet var produktionen inte enhetlig. Den bestod av 

olika typer av träkonstruktioner alltifrån vindskydd till kursgårdar. 

Till år 197^ hade verksamheten stabiliserats och koncentrerats till 

prefabricerade villor. Den inriktningen kvarstod efter ägarskiftet, 

men hustypen ersattes av en ny. Integrationspolitiken ändrades då JM 

övertog företaget. JM hade som huvudprincip att hålla så stora delar 

av tillverkningen som möjligt inom fabriksportarna. 

Alla dessa förändringar påverkade relationen mellan de inköpta varu

kategorierna, vilket i sin t ur påverkade inköpens lokalisering. För 

att underlätta diskussionen återges nedan inköpssummornas fördelning 

på leverantörsslag. 
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Tabell 6: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag åren 1971, 1974 
och 1976 från Övertorneå-fabri ken. Kronor (tusen) och procent. 
(1976 års siffror omräknade från jan-maj till helår.) 

År 
Kronor/ 
Procent 

Trä Snick. 
Övr i g 
t i 1 1 v. 

Entr. G/D Tjänst Övr. S :a 

1971 100 171 24 6 93 227 558 
% 30,6 ^ ,3 1,1 16,6 40.7 6,7 100 

1974 100 626 331 246 381 853 188 424 3050 
£ 20,5 10,9 8,1 12,5 28,0 6,2 13,9 100 

1976 100 1113 446 1636 504 2247 206 295 6447 
% 17,2 6,9 25,3 7,8 34,8 3,2 4,5 100 

Den minskande andelen trä och ökande andelen inköp från övrig tillver

kande industri förklaras till stor del av den förändrade produktions

inriktningen. Minskningarna av inköp av entreprenadtjänster respektive 

snickerier torde till stor del kunna förklaras av JM:s integrationspo

litik som syftade till att förlägga den typen av arbetsuppgifter inom 

företagets egen ram. Då framförallt entreprenörtjänsterna är avstånds

känsliga påverkar detta negativt de lokala inköpsandelarnas storlek. 

7.3 Inköpsmönstrets geografiska förändring 

7. 3.1 Det totala inköpsmönstret 

Leverantörsmönstrets geografiska förändring över tiden framgår av fi

gur 8 nedan.^ 

Som synes dominerades utvecklingen av Norrbottens kraftiga andelsminsk

ning och motsvarande stora ökning för övriga Sverige. Luleå och Över-

torneå lyckades i stort sett bevara sina procentuella positioner. Det 

var i övriga Norrbotten, främst kustkommunerna mellan Övertorneå och 

Luleå som andelarna reducerades. 

1) Uppgift om inköpens storlek i kronor återfinns i bilag orna till 
Sundin, E. (1978). 
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Figur 8: Den totala inköpssummans fördelning på några regioner åren 
1971, 197^ och 1976. Övertorneåfabri ken. 1) 

ÖVERTORNEA 
— — LULEÅ 
-— ÖVRIGA NORRBOTTEN 

HELA NORRBOTTEN 
ÖVRIGA SVERIGE 

AR 
1971 1974 1976 

År 1971 gjordes 232 inköp från 87 leverantörer till en sammanlagd sum

ma av 558.000 kronor. Övertorneå dominerade beloppsmäss igt och följdes 

sedan av de närmast liggande kommunerna överkalix, Kalix och Töre samt 

av Luleå. Utanför Norrbotten var det endast Stockholm som hade någon 

betydelse. 

Den geografiska spridningen av leverantörerna och leveranserna överens

stämde i stort med den som inköpssumman uppvisade. Det var bara från 

Pajala och Töre som avvikelserna var stora beroende på att alla leveran

ser därifrån kom från en enda leverantör. 

År 1974 kom nästan 60 % av leveranserna från Norrbotten. I likhe t med 

förhållandena år 1971 uppvisade fördelningen av antalet leverantörer 

en stor likhet med fördelningen av antalet leveranser. Således hade 

Övertorneå och Stockholm det flesta antalet leverantörer, cirka en 

1) De tre undersökningsåren har förbundits genom linjer för att illust
rera förändringarnas riktning, trots ätt utvecklingen fnte är konti-
nuerlig. 

Sundin 7 
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femtedel vardera, dvs nästan ett trettiotal. Större differenser före

kom endast i Töre o ch Pajala, där liksom år 1971 järnhandlarna hade 

livlig kontakt med fabriken. Speciellt för Stockholm, Övertorneå och 

Luleå-området var leverantörsbilden mycket splittrad. 

Tre fjärdedelar av den totala inköpssumman, drygt 3 miljoner kronor, 

stannade inom det egna länet och nästan en fjärdedel inom den egna 

kommunen. Det sistnämnda var en procentuell ökning sedan år 1971. In

köpssummorna var alltså mera koncentrerade till hemlänet och hemkommu

nen än vad antalet inköp antyder. I kronor räknat var det en ökning på 

mer än en och en halv miljon kronor för länet och på mer än en halv 

miljon för Övertorneå. 

Den största inköpssumman stannade inom hemkommunen Övertorneå. Luleå 

och Kalix var de därnäst viktigaste kommunerna. Töre hade mist sin 

framträdande plats sedan 1971. Stockholmsområdet svarade ensamt för 

hälften av de betalningsströmmar som gick ut ur länet. 

Den genomförda kartläggningen av inköpsströmmarna år 1976 hänför sig 

till första delen av året (januari-maj). Under den granskade perioden 

gjordes 37^ inköp för drygt 2,5 miljoner kronor. En omräkning tyder på 

att inköpssumman det året uppgick till drygt 6 mi 1 joner kronor. Knappt 

hälften av antalet leveranser kom år 1976 från Norrbotten mot nästan 

60 % år 197^. En förskjutning hade skett inom Norrbotten ner mot Luleå

regionen. Övertorneå var dock inte betydelselöst. Fortfarande gjordes 

en sjättedel av alla inköp där. Pajala och andra småkommuner i närhe 

ten var nästan helt borta ur bilden. Några kommuner fick sin hela be

tydelse av en enda leverantör. Så kom t ex alla leveranser i Kalix 

från ASSI, i Korpi lombolo från Fönsterelement och från Pajala Järnhan

del i Pajal a. Fördelningen av antalet leverantörer stämde liksom tidi

gare i stort med den fördelning som diskuterats ovan. 

Norrbottens andel av inköpssumman minskade med 18 ^ till 56 X vilket 

dock i absoluta tal var en ökning. Inom Norrbotten stannade den största 
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summan inom den egna kommunen, men inte i samma utsträckning som före

gående undersökningsår. Luleå-området fick ensamt cirka 10 % liksom 

Kalix. Det var i båda fallen en minskning i proce nt men en ökning i 

kronor räknat. Stockholm var fortfarande viktigast utanför länet, men 

flera andra delar av södra Sverige ökade sin betydelse som leverantörs

områden. 

7.3.2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 

Betydelsen av undersökningsföretagens inköp kan endast uppskattas om 

de klassificeras utifrån sina sysselsättningsskapande och teknologi-

Spridande effekter. De måste också sättas i rela tion till det existe

rande utbudet. I diagr ammen nedan har karaktären hos leveranssummorna 

fastlagts för några olika regioner. Övertorneå och Luleå har separat-

redovisats medan övriga Norrbotten och övriga södra Sverige bildat 

var sin grupp. Med södra Sverige menas i detta fall allt söder om 

Norrbotten. 

Figur 9: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Övert orneå, 
Luleå, övriga Norrbotten och övriga södra Sverige år 1971. 
Procent (ovanför respektive stapel anges den totala inköps
summan i tusen kronor). 
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Som synes gjordes under det första undersökningsåret i Övertorneå In

köp både från snickerier, tillverkande företag, entreprenörer och or

tens detaljhandlare. En viss del av sni eker i produkterna tillverkades 

fortsättningsvis inom fabriksportarna, men merparten inhandlades från 

andra regioner först från Luleå och senare från södra Sverige. Det är 

beklagligt med tanke på att den typen av produkter är viktiga ur sprid

ningseffektssynpunkt och bygger på en på orten någorlunda etablerad 

teknik. Ortens företag inom branschen var dock små. 

Figur 10: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Övert orneå, 
Luleå, övriga Norrbotten och övriga södra Sverige år 197^. 
Procent (ovanför respektive stapel anges den totala inköps
summan i tusen kronor). 
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De inköp från gruppen "övrig tillverkande industri" som gjordes det 

sista undersökningsåret i Överto rneå kom uteslutande från AMS metall

verkstad som ligger vägg i vägg med husfabriken. Till en stor del var 

det fråga om arbeten på fabriksanläggningen. Det kan diskuteras huru

vida inköp från ett arbetsställe av AMS-verkstadens typ har samma be

tydelse för orten Övertorneå som inköp från andra självständiga små
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företag. Spridningseffekterna, räknat i sysse lsättningstillfällen, är 

naturligtvis desamma. Å andra sidan kan sägas att dessa sysselsätt

ningstillfällen i alla händelser var tryggade genom att AMS tagit an

svaret för de anställda. Det teknologiska kunnandet utvecklas dock ge

nom beställningar. 

De lokala entreprenörerna bevakade i stort sett sina andelar, vilket i 

kronor räknat var ökningar. Inom kategorin är dock minskningar att vän

ta som en följd av de ändrade integrationsprinciperna. 

Fältet i stapla rna som rubricerats som "övrigt" avser huvudsakligen 

transporter av olika slag, dvs tjänster som betyder mycket för syssel

sättningen men relativt litet för det teknologiska kunnandet. 

Figur 11: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Övert orneå, 
Luleå, övriga Norrbotten och övriga södra Sverige år 1976. 
Procent (ovanför varje stapel anges den totala inköpssumman 
i tusen kronor). 
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Det första undersökningsåret stannade alltså merparten av de inköp som 

gav syssel sättn i ngsmäss iga spridningseffekter i Övertorneå. Under åren 

förändrades den bilden. Främst genom att alltmera av sni eker i produkter

na hämtades utifrån. Utvecklingen kan delvis förklaras av produktions

omläggningen till småhus som medförde att mera bearbetade produkter ef

terfrågades . 

I motsat t riktning verkade de ökande lokala inköpen från "övrig till

verkande industri" vilka diskuterats ovan. 

Som synes anlitades de lokala grossisterna/detaljisterna alla undersök

ningsåren. Det var i procen t räknat en liten minskning över tiden. I 

Övertorneå fick både den lokala färghandeln, elhandeln och radiohandeln 

fungera som grossister och ibland också någon av entreprenörerna. En

dast de helt lokala företagen, såsom bens inmackar, fick del av produk

tionsökningen mellan åren 197^ och 1976. Den lilla lokala järnhandeln 

hade helt försvunnit som leverantör till 1976. 

De flesta leveranser från Luleå kom alla undersökningsåren från grossis

ter i stade n. År 1976 fick dessa Luleå-företag en tredjedel av summorna 

inom kategorin. 

Norrbotten, exklusive Övertorneå ooh Luleå, svarade för alla leveranser 

av trä till fabriken. Sådana produkter söks i allmänhet i företa gens 

närhet på grund av transportkostnaderna. Vissa grossister/detaljister, 

främst i kustor terna mellan Övertorneå och Luleå, anlitades också, De 

närbelägna grossisterna levererade mycket ofta till fabriken. Leveran

ser från Pajala järnhandel kom tre gånger per månad under år 197^. År 

1976 spelade Töre järnhandel en större roll än tidigare, medan övriga 

mindre företag i det inre Norrbotten tappade sina andelar. Under det 

sista undersökningsåret köptes alla fönster från ett företag i Korpi-

lombolo, något som var mycket betydelsefullt för den orten. 
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I samma utsträckning som de lokala och regionala inköpen av snickeri

produkter minskade, ökade inköpen från södra Sverige. År 1976 inhand

lades snickeriprodukterna nästan uteslutande i den d elen av landet. 

Främst gällde inköpen inredningsdetaljer av olika bearbetningsgrad. 

Inköp i södra Sverige från gruppen övrig tillverkande industri avsåg 

mestadels varor som inte producerades i Norr botten, t ex spisar och 

kyl skåp. 

Antalet i Stockholm anlitade grossister var under alla tre åren rela

tivt stort, fler än 10. År 197^ var Stockholm det enskilt viktigaste 

området inom den kategorin. 35 % av inköpssummorna gick dit vilket var 

en kraftig ökning också i nomin ella belopp. Till år 1976 skedde en yt

terligare förskjutning mot södra Sverige, främst Malmö, Sundsvall och 

Skel1 efteå. 

Den grupp som rubricerats som "övrigt" avsåg i Luleå o ch södra Sverige 

tjänster av olika slag. Tillverkningens karaktär gjorde dock att s k 

kvalificerade tjänster efterfrågades i mycke t liten utsträckning. 

7.4 Analys av inköpsmönstrets förändring 

Det har betonats ovan att en viss del av de förändringar av inköpsmönst

ret som inträffade var en naturlig följd av produktionsomläggningen. 

Denna kan dock näppeligen förklara hela förskjutningen t ex inom grup

pen grossist-/detaljist leveranser eller alla typer av snickerier. Un

der startåret 1971 var verksamheten så oplanerad och kaotisk att AMS 

inköpsanvisningar inte tillämpades i full utsträckning. Inköpsbesluten 

fattades i stor utsträckning av de i Överto rneå stationerade tjänste

männen som alla var uppvuxna på orten men saknade branschvana. År 1971 

kan alltså förhållandena antas vara relativt lika ett "vanligt" nystar

tat företag och år 197^ en externt styrd enhet. För de förstnämnda är 

det naturligt att vända sig till de (lokala) företag de känner till, 

för de sistnämnda är ett mera "rationellt" beteende att vänta. De lo

kal a 1 everantörerna missgynnas därmed, genom sin storlek, sitt perifera 
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läge och sitt begränsade verksamhetsfält vilket gör dem okända utanför 

den närmaste omgivningen. Storleken på denna förändring kan inte upp

skattas med hjälp av existerande företagsekonomisk teoribildning. En

ligt tidigare forskares resultat borde ägarskiftet år 1975 medföra ett 

visst byte av leverantörer. 

För det första undersökningsåret, 1971, stämde det konstaterade inköps

mönstret väl med förväntningarna, då en stor del av inköpen gjordes i 

fabrikens närmaste omgivningar. Påfallande var dock Stockholms-regio-

nens relativa betydelse trots det stora geografiska avståndet. 

Såsom förutsett skedde relativt stora förändringar till nästa undersök

ningsår, trots att endast tre år ligger mellan de båda mättillfällena. 

Den största delen av de ökande inköpen hamnade utanför länet, men även 

Övertorneå bevarade sina andelar. Det sistnämnda innebar i absolu ta 

tal e n kraftig ökning, med en halv miljon kronor. De lokala leverantö

rerna missgynnades alltså inte generellt. Konstateras skall dock att 

beloppsökningen nästan helt låg på inköp från entreprenörer och av 

transporter, alltså tjänster som är avståndskänsliga. Även de lokala 

inköpen från övrig tillverkande industri, dvs i stort från AMS metall

verkstad var viktiga. Hemkommunens och Norrbottens förmåga att behålla 

andelarna av inköpen inom respektive kategori åskådliggörs i figur 12 

nedan. 

Till år 1976 minskade Norrbottens procentuella andel drastiskt med 18 % 

och utgjorde 56 % av inköpssumman. Detta var, som en föl'jd av företagets 

expansion, en liten nominell ökning. Mellan de senare undersökningsåren 

skedde förskjutningen mot större delarna av södra och mellersta Sverige. 

Inom Norrbotten engageras flera nya leverantörer. En tolkning av huvud

resultatet, dvs de vikande andelarna för Norrbotten och Övertorneå, 

kräver en nedbrytning på leverantörsslag. (Se figur 12.) 



1 9 1  

Figur 12: Andel av inköpssumman inom kategorierna trä, snickerier, öv
rig tillverkande industri och entreprenörer som stannar i 
Övertorneå resp Norrbotten exklusive Övertorneå åren 1971, 
1974 och 1976. 
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De geografiska förändringarna inom de olika leverantörsslagen var i 

vissa fall betydande. Detta gällde dock inte inköpen av trä och entre

prenadtjänster, som av naturliga skäl gjordes så nära fabriken som möj

ligt. Här gynnades regionen av att råvaran fanns på nära håll liksom av 

att det de facto fanns vissa lokala entreprenörer. Entreprenadtjänster

nas del av den totala inköpssumman sjönk dock från ca 17 % år 1971 till 

ca 8 % år 1976 vilket reducerade Norrbpttens andel i tota lmaterialet. 

JM hade som uttalad politik att hålla så stor del av produktionen som 

möjligt inom det egna företaget. Effekterna var,ur den lokala företag

samhetens synvinkel, negativa då det mycket glesa lokala företagsbestån

det behöver all stimulans det kan få. Förändringen orsakades av en ny 

integrat ionspr incip. 
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Snickeriprodukter och "övriga tillverkade produkter" genomgick stora 

förändringar under undersökningsperioden. Snickeri produkter köptes till 

en början helt lokalt och också år 197^ anlitades företrädesvis norr

bottenssnickerier. År 1976 var det främst sydsvenska rikstäckande fö

retag som sålde produkter av det slaget till trähusfabriken. Snickeri

produkternas andel av den totala inköpssumman ökade något under under

sökningsperioden. Detta var en följd av tillverkningens koncentration 

till småhus som kräver mera bearbetande komponenter än den tidigare 

tillverkningen. Leveransernas geografiska förskjutning förklaras del

vis av denna produktionsomläggning. Det lokala utbudet var missgynnat 

i konku rrensen då företagen på orten var mycket små. Spridningseffek

terna, sysselsättningsmässigt och teknologiskt, minskade trots att 

detta är en bransch där en lokal och regional tradition finns. 

Inköpen från kategorin "övrig tillverkande industri" var år 1971 be-

loppsmässigt försumbara. Förändringen mellan de två andra undersöknings

åren berodde på stora inköp av fönster från en grannkommun år 1976. 

Tillsammans med leverantörsslagets kraftiga andelsökning påverkar det 

Norrbottens andel mycket positivt. Förändringarnas orsaker överensstäm

mer i stort med dem som gäller för sni eker i produkter. Inköpen torde 

också ha stor betydelse både för sysselsättningen och utvecklandet av 

en industriel1 vana. 

Inköp från grossister ooh detaljhandlare skedde till en början till mer 

än 80 % inom länet (se figur 13). Detta kan förklaras av att uppbygg

nadsskedet präglades av en viss ryckighet och bristande planering. Det 

var då bekvämt att vända sig till någon av de lokala butikerna. I den 

mån varor inte togs från Luleå eller någon av grannkommunerna kom de 

från Stockholm. Instabiliteten i startf asen medförde också att grossist/ 

detaljhandlarnas andel av den totala inköpssumman var stor år 1971 då 

kontakter med tillverkare och entreprenörer inte hunnit upprättas. Till 

år 197^ hade en markant förskjutning skett mot Stockholm och Luleå. Pro

duktionens ökande stabilitet medförde att centrala upphandlingar i högre 

utsträckning kunde tillämpas också på Övertorneå-fabri ken. Detta inne-
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bar dock inte att inköpen från Övertorneå och dess grannkommuner upp

hörde. I absolu ta tal mer än fördubblades inköpen från dessa parti-

och detaljhandlare. Till år 1976 hade inlandsgrossisterna nästan helt 

försvunnit som leverantörer. Ur sysselsättningssynpunkt är detta inte 

av någon avgörande betydelse. Det regionala näringsli vets struktur är 

dock sådant att varje förlust är av ondo. Speciellt som formella kon

takter mellan AMS respektive JM och de lokala grossisterna kan ge vana 

vid en helt annan affärsmässighet än som normalt existerar mellan före

tag på orten. Totalt sett skedde en förskjutning mot Luleå och mellan-

sverige. Troligen påverkade det inköpsmönster som gällde i den st örre 

koncernen även Nordkalotthus. 

Figur 13: Geografisk fördelning av inköpssumman från grossister och 
detaljhandlare åren 1971, 197^ och 1976 (januari-maj). Pro
cent. Övertorneåfabri ken. 

% 
Norrbotten : 81 07o (1971) 

56]9V. ( 1974) 
48,0*/. (1976) 

20-



1 9 ^  

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att länets och hemkommunens 

vikande andelar delvis kan förklaras utifrån den ändrade produktions

inriktningen och den förändrade integrationspolitiken. Storleken på 

reduceringen, främst vad gäller sni eker i produkterna, förefal1 er dock väl 

kraftig för att kunna tolkas endast utifrån ovanstående. Detsamma gäl

ler de förändringar som skett vid valen av grossister. 

Tidigare studier och företagsekonomiskt baserade teorier har pekat på 

att en utveckling av ovan redovisat slag är att förvänta i en anl ägg

ning av Övertorneå-fabri kens typ. Diskrepansen mellan de lokala be

slutsfattarna och det övriga näringslivet skulle kunna vara en faktor 

av avgörande betydelse. Här kan också integreringen i en st örre kon

cern vara en bidragande orsak. Vidare diskussioner i dessa avseenden 

får anstå till senare kapitel. 

De ovan nämnda negativa effekterna motverkas av att inköp av fönster 

år 1976 gjordes i en gra nnkommun och av att den lokala AMS-verkstaden 

fick relativt stora order. 
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8 HUSFABRIKEN I MORJÄRV. DESS ROLL I KOMMUNEN OCH REGIONEN 

De problem och frågeställningar som berördes i inl edningen till kapi

tel 7 är relevanta också för kapitel 8. För att undvika upprepningar 

hänvisas därför till sidorna 179 ff . Dispositionen i förel iggande 

kapitel är densamma som i kapitel 7. 

8.1 Husfabrikens historia^ 

Husfabriken i Morjä rv har en händelserik historia för vilken tidigare 

redogjorts i avsnit t 4.7.3. De inträffade händelserna sammanfattas i 

nedanstående figur. 

Figur 14: Schematisk bild av Morjärv-fabri kens historia. 

AR 
1930-talet 

1959 

1960 

Hjalmar NiIsson AB 
startar i Morj3»v 

Norrbottens 
trSförädllng AB 
(INTAB) start 

Ägarskift« 
genom arv 

k̂8Pv 

Öberg t Co startar 

»NTA8 
(BrBd.Forsberg) 

K 
JAttberg 6 Co 
Paqonattfabriker AB 

Fusion till Platzer 
Bygg AB »ed Oagonattfabriker AB 

^0 t Gringes 
^ I 

Oagonattfabriker AB 

Naambyte j 

Platzer Bygg AB 

(Oagonattfabriker AB 
FastighetsfSrvaltände) 

1) Källor till detta avsnitt är de som tidigare redovisats i avsnit t 
4.6-3 dvs intervjuer och korrespondens med företagsledning och an
ställda i Morj ärv, Luleå och Stockholm. Därutöver har nyttjats hand
lingar insända till KPR. Inköpens kartläggning gjordes med hjälp av 
internt räkenskapsmaterial så som beskrivits i kapitel 6. 
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Det första undersökningsåret, år 1963, ägdes fabriken av ett annat norr

bottensföretag. Det senare hade startats i Piteå -trakten ca 20 år tidi

gare. Produktionen var splittrad men omfattade även småhus. 

Det företag som köpte Morjärv-fabr i ken år 1966 hade sitt ursprung, och 

basen för sin verksamhet, i läne t. I och med det köpet koncentrerades 

produktionen i Morjär v till småhus. 

I samband med nästföljande ägarskifte, fusionen med bl a Widmark och 

Platzer, kom ägarintressen med sin förankring utanför länet in i bild en. 

Efter det att Gränges köpt hela koncernen flyttades delar av de admini

strativa funktionerna till Luleå och Stockholm. Endast enklare rutiner, 

typ löneredovisning lämnades kvar i Morj ärv. År 1975 fick Platzer Hus 

AB, vilket var namnet på den enhet vari husfabriken ingick, en egen VD. 

Denne var född och uppvuxen i Lule å, men hade under många år varit verk

sam i södra Norrland och Stockholms-området. Ha 1 va arbetsveckan till

bringade han i Morjä rv och Luleå. Resten av tiden arbetade han vid för

säljningskontoret i Stock holm. 

Som nämnts tidigare dominerade husfabriken under hela undersökningspe

rioden Morjärv genom sin storlek. Ortens allmänna och kommersiella ser

vice måste betecknas som mycket bristfällig. Övriga tillverkande före

tag på orten var få och små. Där fanns ytterligare en snickerifabrik, 

såg, en cementtillverkare och en smidesverkstad. Liksom i Överto rneå 

fanns också ett flertal entreprenörer. Det skall dock åter erinras om 

att orten alltsedan 1870-talet haft sågar inom sina räjonger. Husfab

rikens föregångare hade vid det första undersökningsåret, år 1963, va

rit verksam på orten i ett trettiotal år. Den ursprunglige grundaren 

hade varit mycket lyckosam och förutseende i sitt val av produkter. 

Vanan vid teknologin, och den allmänna betydelsen som verksamheten 

haft för Morjärv, måste betonas. 
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Inköpsmönstrets geografiska förändring 

.2.1 Det totala inköpsmönstret 

Leverantörsmönstrets geografiska förändring över tiden framgår av 

figur 15 nedan. 

Figur 15: Den totala inköpssummans fördelning på några regioner åren 
1963, 1966 och 197*+. Morjärvfabri ken. 2) 

1963 1966 1974 

— MORJÄRV 
— LULEÅ 
— ÖVRIGA NORRBOTTEN 

NORRBOTTEN TOTALT 
ÖVRIGA SVERIGE 

1) Uppgift om inköpens storlek i kronor räknat återfinns i bilag orna 
till Sund in, E. (1978). 

2) Liksom för figur 8 har de tre undersökningsåren förbundits genom 
linjer, vilket kan ge intrycket av en jämn utveckling. Framställ
ningssättet har valts för att det väl visar förändringarnas rikt
ning. 
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Som synes förändrades Morjärv-fabri kens inköpsmönster på samma sätt som 

Övertorneå-fabri kens men tendensen var svagare. År 1963 levererade 117 

företag till husfabriken. Mer än hälften av dem var från Norrbotten, 

framförallt från regionen mellan Morjärv och Luleå. Dessa senare leve

rantörer svarade för mer än hälften av antalet leveranser. Den totala 

inköpssumman översteg två milj kr. Cirka fyra femtedelar av den summan 

stannade inom länet och nästan 60 % i regio nen Luleå-Töre-Kalix-Morjärv. 

Till Luleå-området ensamt gick hälften av beloppet och i Morjä rv stan

nade 16 %. Förutom de hittills nämnda delarna av Norrbotten var endast 

Piteå-regionen ett viktigt leverantörsområde. Dit gick cirka 7 % av 

inköpssumman. Övriga kommuner var försumbara. Av områdena utanför lä

nets gränser var Bollnäs-Jämtland viktigast. Inget annat enskilt områ

de fick penningströmmar överstigande 5 procentenheter. De totala inkö

pen bestod till ca en tredjedel av trä. En fjärdedel vardera utgjordes 

av entreprenadarbeten och gross i st leveranser och knappt 10 % av övriga 

tillverkade produkter. 

År 1966/67 återfanns likaså mer än hälften av leverantörerna inom Norr

botten.^ Återigen var Luleå-området ensamt hemort för en fjärdedel av 

samtliga leverantörer. Övriga betydelsefulla områden inom länet var 

Kalix och Morjärv. Utom länet ryckte Stockholm fram som det viktigaste 

enskilda området. De delar av södra Sverige som vid det tidigare under

sökningsåret framstod som viktigast, var alltjämt framträdande. 

1) Vissa problem vidlåter kartläggningen för år 1966. Monteringsarbe
ten utfördes av enskilda personer som inte direkt var anställda av 
företaget, utan som anlitades vid speciella tillfällen. Samma per
soner återfanns regelbundet för arbeten på skilda håll i Sver ige. 
De hade mera gemensamt mecf de anställda än med leverantörerna var
för deras arvoden likställts med löner. 
På kontot "diverse driftskostnader" förekom en mängd ospecificerade 
leverantörer. Noteringar har i huvud boken endast gjorts för vilken 
typ av material som har införskaffats t ex "sprängämnen". I alla 
dessa fall har en "samlingsleverantör" använts och postnummerområ
det för Luleås omgivning utnyttjats. Även på kontot transporter är 
en mängd poster ospecificerade vad gäller leverantörer. Samma prin
cip som för diverse driftskostnader har då tillämpats. De aktuella 
beloppen är genomgående små. 
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Norrbotten hade en större andel av leveranserna än av leverantörerna. 

Detta gällde för flera av de ingående områdena. Förklaringarna var nå

got skiftande. För Piteå-området och Töre berodde differensen på att 

en enskild leverantör i varder a området, levererade många gånger per 

år. Ett flertal grossister i Luleå gjorde likaledes, men ingen av dem 

var så dominerande som de nu nämnda. 

Inköpssumman visade en starkare koncentration till Norrbotten än leve

rantörer och leveranser. 78 % av de summor Dagonattfabriker handlade 

för stannade inom det egna länet. Totalsumman var närmare 8 milj (18 

månaders räkenskapsår). Återigen dominerade Luleå med omnejd. Framträ

dande var även Töre-Kalix-Morjärv medan övriga delar av Norrbotten en

dast sålde för småsummor. Möjligen kan Piteå undantas från den bedöm

ningen. Utanför Norrbotten var summorna ganska jämnt spridda över de 

förekommande områdena. 

Exakt 50 % av leverantörerna fanns år 1974 i No rrbotten.^ Luleå-områ-

det svarade ensamt för knappt 30 % av leverantörerna, Morjärv och Kalix 

för drygt 5 % vardera. I övrigt uppvisade Norrbotten små andelar. Utom 

länet var det, som alltid, Stockholm som spelade den största rollen. 

Västerbotten kom också upp i en ova nligt hög siffra. 

Om antalet leveranser tas som utgångspunkt för granskningen blev Norr

bottens andel nästan exakt densamma som då antalet leverantörer beak

tades. Däremot var det ganska stora skiftningar inom länet mellan de 

l) Det skall åter påminnas om att följande framställning inte grundar 
sig på en totalundersökning av 197^ års inköp utan på ett 50 procen-
tigt urval. Tidigare har redogjorts för urvalsprincipen. Liksom för 
år 1966 fanns en del ospecificerade inköp som sammanförts till ett 
samlingsnummer. Också för 197^ var de aktuella beloppen små. Vidare 
har ett antal leverantörer inte kunnat geografiskt lokaliseras. Det 
rör sig om totalt 15 leverantörer (b %) och 33 inköp (l %). Det . 
finns anledning förmoda att dessa hör hemma i Stockh olms-området 
samt i Luleå och Morjärv. 
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olika områdena. Luleås andel var k procentenheter lägre med det senare 

måttet mätt. Visserligen gjorde ett antal av leverantörerna ett stort 

antal leveranser, men många förekom också bara någon enstaka gång. 

Bland de ofta förekommande var främst grossisterna. Den andel som Luleå 

tappade togs igen av Morjärv-företagen. Ett stort antal inköp gjordes 

där från en snickerifabrik samt från plåtslagerier. Även några åkerier 

utnyttjades frekvent av Platzer. 

Inköpssummorna visade en starkare koncentration till Norrbotten än både 

antalet leverantörer och antalet leveranser. Länet andel hade trots det 

sjunkit med ca 16 % sedan 1966/67- Återigen var det Luleå med omnejd 

som var mest betydelsefullt; cirka en tredjedel av inköpssummorna ham

nade där. Töre och Kalix var andra betydelsefulla områden inom länet. 

För sistnämnda kommun var andelen av inköpssumman väsentligt större än 

andelen av leveranserna/leverantörerna. 

8.2,2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 

Liksom fallet var för Övertorneå-fabri ken måste karaktären på Morjärv-

fabrikens inköp fastställas om betydelsen av de aktuella inköpen skall 

Ikunna uppskattas. En sådan presentation görs i figure rna 16-18 nedan. 
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Figur 16: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Morj ärv, 
Luleå, Töre/Kalix, övriga Norrbotten samt övriga Sverige 
år 1963. Morjärv-fabriken. Procent (ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor). 

465 410 296 355 759 

Êî---:S 
4 t Ul 

Hl 
Södra Luleå Töre/ Morjärv Övriga 
Sverige Kalix BD 

• TRÄ 

• SNICKERIER 
03 ÖVRIG TILLV 
^ INDUSTRI 
H ENTREPRENÖRER 

• GROSSISTER/ 
DETALJISTER 

H ÖVRIGT 

Inköpen belöpte sig år 1963 som tidigare nämnts på drygt 2 miljoner 

kronor. Därav stannade ca 350.000 i Morjärv, Som synes var merparten 

av dessa tjänster från entreprenörer. Det gällde framförallt målare 

men också plåtslagare. De lokala åkerierna utförde en hel del trans

porter. Alla dessa inköp gav ett gott tillskott till antalet arbets

tillfällen på orten och kan sägas uppmuntra en lokal företagsamhet. 

De produkter som inhandlades från "övrig tillverkande industri" i fab' 

rikens absoluta närhet under det sista undersökningsåret bestod av 

cement samt metal 1konstruktioner. De senare köpta hos den lokala smi-

desverkstaden. Ortens andelar av inköpen inom gruppen var dock oför

ändrad. De inköp som gjordes i länet i övrig t avsåg t ex sopskåp från 

Boden. Ökningen orsakades dock huvudsakligen av inköp av cement. Från 

de närliggande orterna Töre och Kalix inköptes andra typer av entre

prenadtjänster. Det var framförallt VVS-sidan och el insta11 at ioner 

som handhades av dessa företag. Det första undersökningsåret fungera
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de samma företag tidvis som grossister/detaljister. Vissa entreprenad-

tjänster inhandlades också i Luleå. Det är inte uteslutet att dessa 

inköp skulle ha förlagts till Morjärv om företag funnits som kunnat 

klara av den typen av tjänster. Att entreprenadtjänster år 1974 köp

tes över hela landet berodde på avsättningsmarknadens utbredning. 

Figur 17: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Morj ärv, 
Luleå, Töre/Kalix, övriga Norrbotten samt övriga Sverige 
år 1966/67. Morjärv-fabriken. Procent (ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor). 1966 års 
summor avser 18 månaders räkenskapsår. 

1966 
1704 1922 20U 694 1055 

Södra Luleå Tore / 
Sverige Kalix 

Morjärv Övriga 
BD 

LJ TRÄ 

M SNICKERIER 
Ĵ JJ ÖVRIG TILLV. INDUSTRI 

B ENTREPRENÖRER 

® GROSS ISTER/DETALJISTE? 
EU ÖVRIGT 

Grossisterna och detaljisterna dominerade alla åren leveranserna från 

Luleå. Som bekant saknade Morjärv företag som kunde fylla den funktio

nen. Luleå och dess närmaste omgivning svarade för nästan hälften av 

alla inköp inom den här kategorin år 1963 (76 % av inköpssumman) 

främst pa grund av att ett flertal grossister levererade ofta till 

Morjärv. Vid sidan av Lu 1ea-grossi sterna förekom också många leveran

ser från Boden och några järnhandlare i Töre. Utanför länet fanns det 

endast i Stockh olm och Skellefteå frekvent anlitade leverantörer. Sam

ma förhållanden gällde år 1966/67 och 197^. Sistnämnda år skedde dock 
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vîssa förskjutningar främst utom Norrbotten beroende bl a på avsätt

ningsmarknadens förändring. Inom länet anlitades i högre utsträckning 

än tidigare grossister som ingick i någon rikstäckande kedja. Inköpen 

från övriga Norrbotten dominerades alla undersökningsåren av trä, dvs 

en avståndskänslig föga teknologispridande produkt. 

Figur 18: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Morj ärv, 
Luleå, Töre/Kalix, övriga Norrbotten samt övriga Sverige 
år 197^. Morjärv-fabri ken. Procent (ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor). 197** års 
siffror beräknade utifrån ett 50 procentigt urval. 

9982 £518 4950 1488 5480 
1974 

• TRÄ 

M SNICKERIER 
M ÖVRIG TILLV. INDUSTRI 

H ENTREPRENÖRER 

H GROSSISTER/DETALJISTER 
M ÖVRIGT 

Södra Luleå Tóre/ Morjärv Övriga 
Sverige Kalix BD 

Inköpen från övriga Sverige gällde det första undersökningsåret huvud

sakligen inköp från "övriga tillverkande företag", grossister, snicke

rier och trä. Nästan alla inköp av snickerier gjordes år 1963 från 

södra Sverige. Det bör då åter påpekas att undersökningsföretaget det 

aktuella året hade ett eget snickeri varför endast mera speciella pro

dukter måste inhandlas. Detsamma gällde år 1966. Till år 197^ hade 

snickeriet, som drevs i anslut ning till fabriken, lagts ned. Därmed 
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uppstod ett behov av inköp också av enklare karaktär. Fabriken valde 

att utnyttja det lokala kunnandet på området och ortens snickerier 

anlitades i hög u tsträckning. 

Koncentrationen till småhusproduktion och besluten att lägga ned den 

egna sågen och snickeriet påverkade alltså det lokala näringslivet. 

Hur, och med vilken styrka, diskuteras senare. 

8.3 Analys av inköpsmönstrets förändring 

Liksom för Övertorneå-fabri ken präglades undersökningsperioden av en 

stark expansion. Dessutom bytte under undersökningsperioden, och även 

före denna, fabriken ägare ett flertal gånger och inlemmades i allt 

större koncerner. Enligt de teorier, och tidigare undersökningar, som 

refererades i avsnit tet 5.3*3 borde en sådan utveckling medföra ett in

ledningsskede som överensstämmer med Övertorneå-fabri kens första år. 

Dvs det lilla företaget köper mesta möjliga från de leverantörer med 

vilka beslutsfattarna/ägarna har personliga relationer. För den tids

perioden saknas tyvärr allt material. 

Mellan de tre undersökningsåren ligger ägarskiften. Om dessa också 

innebar personbyten på de poster som handhade inköpen kan förändringar 

i leve rantörsvalen förväntas. Med varje ägarskifte höjdes utbildnings

nivån på beslutsfattarna och antalet beslutshierarkier utökades. Detta 

behöver inte medföra att styrningen blev hårdare, men kan göra det. 

Tidigare undersökningsresultat är långt ifrån entydiga. Leveranser av 

kvalificerad service, kan dock antas interna1 i seras av den köpande 

koncernen. Vad gäller mater i a 11everanser kan ett visst utbyte av le

verantörer förväntas. Produktionsomläggningarna torde också ha med

fört förändringar i leve rantörsmönstret. 

Leverantörsvalen ändrades obetydligt mellan de båda första undersök

ningsåren vilket framgår av figur 15. Totalsiffrorna för olika regio

ners andelar från åren 1963 och 1966 visade stora likheter. Den andel 
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av inköpssumman som stannade inom Norrbotten var nästan konstant, när

mare 80 %, 

Av figur 15 framgår också att Morjärv inte förmådde dra till sig en 

oförändrad andel av inköpen. Då inköpen i sin helhet ökades från 

drygt 2 miljoner kronor till 5 miljoner steg beloppen som stannade i 

Morjärv med knappt 200.000 kronor. En nedbrytning på olika typer av 

inköp görs nedan i figur 19. 

Figur 19* Andel av inköpssumman inom gruppen trä, snickerier, övrig 
tillverkande industri och entreprenörer som stannar i Mor
järv respektive Norrbotten exklusive Morjärv åren 1963, 
1966 och 197^.1) 

TRÄ ÖVRIG TILLVERKANDE INDUSTRI 
SNICKERIER ENTREPRENÖRER 

MORJÄRV NORRBOTTEN EXKL MORJÄRV 

En förskjutning skedde mellan åren 1963 och I966 inom Norrbotten från 

inlandet ner mot kusten. I viss mån var denna förskjutning skenbar då 

den stora andelen i Gälli vare/Malmberget (övriga Norrbotten), år 1963 

i sin h slhet avsåg v irkes1everanser. Den övriga förskjutningen skedde 

T) Se not 2 sid 197. 
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snarast mel lan Morjärv och Kalix/Töre än mellan Morjärv och Luleå. I 

absoluta tal förlorade inte Morjärv några summor. Utanför Norrbotten 

var inga förändringar värda att notera. 

Förändringen mellan år 1966 och år 197^ var betydeligt större, dels 

mellan Norrbotten - övriga Sverige, dels inom dessa delar. Vad först 

gäller relationen Norrbotten - övriga Sverige så förlorade BD mer än 

15 % av andelen av inköpssummorna. Det var Stockholms-området och 

mellansverige som ökade mest. Inom Norrbotten minskade inköpsandelar

na i alla delar av länet utom i Luleå med omnejd. Förskjutningen från 

inlandet mot kusten, och vid kusten mot Luleå, fortsatte och accen

tuerades. I nomine lla mått mätt var det dock inte fråga om några re

duktioner. 

En del av förklaringen bakom det ändrade inköpsmönstret kan sökas 

hos den ändrade avsalumarknaden. De båda första undersökningsåren, då 

försäljningen var förlagd huvudsakligen till Norrbotten, stannade 

nästan alla entreprenörsuppdrag i läne t. 197^, då hus uppfördes både 

i Stock holm och Umeå, hamnade en del av entreprenörsuppdragen utanför 

länet, närmare bestämt 18 % av summan gällande den typen av leveran

ser (mot 0 % år 1963 och 1966) . 

Leveranser av trä kom under hela tidsperioden till mer än 80 % från 

det egna länet. Andelen snickeriprodukter som köptes inom länet steg 

kraftigt från 9 % till över 40 %. Varugruppens andel av den totala 

inköpssumman växte också markant. Båda ökningarna torde vara en följd 

av att de egna sågverken och snickerierna avvecklades-vi 1 ket nödvän

diggjorde inköp av produkte^ som tidigare tillverkades i de egn a an

läggningarna. Detta innebar en stimulans för övriga lokala snickerier. 

Även gruppen övrig tillverkande industri ökade sin andel mellan under

sökningsåren. Förändringen var med säkerhet ett utslag av den ändrade 

produktionsinriktningen mot småhus vilket medförde inköp av en rad 

nya produkter. Norrbottens växande andel förklaras främst av stora 
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inköp av cement vilka med fördel gjordes på nära håll. Även andra lo

kala företag anlitades dock. 

1 sydsv erige var det i stort sett samma företag som uppträdde som le

verantörer åren 1963 och 1966. Ett större utbyte av leverantörer sked

de mellan åren 1966 och 197^. De nya sälj företagens hemvist var dock 

också södra Sverige, varför förändringarna inte avspeglar sig i rela 

tionerna Norrbotten - övriga Sverige. 

Norrbottens andel av inköp från grossister/detaljhandlare sjönk kon-

t i nuer1 igt under undersökningsperioden (se figur 20). Är 1963 var det 

endast Stockholm, Sundsvall och Skellefteå som förekom som leverantörs 

orter utanför Norrbotten. Inom länet var det en stark koncentration 

till Luleå och Boden. 

Figur 20: Geografisk fördelning av inköpssumman från gross ister/detalj 
handlare åren 1963, 1966 och 197^. Morjärv-fabriken. Procent 

7o 

Norrbotten: 84,9 %> (1963) 
60 7*/. (1966) 
54,4 V. (1974) 

6 0  
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År 1966 var bilden densamma inom länet. I stort sett samma leverantö

rer förekom. Utanför Norrbotten hade kretsen däremot utvidgats både 

vad gäller inköp av utrustning och material. Förändringen i leve ran

törssammansättningen fortsatte fram till år 197^. 

Också till denna förändring är den vidgade avsättningsmarknaden en 

bidragande orsak. Detta förhållande kan dock inte förklara att före

taget inom länet i allt större utsträckning vände sig till de lokala 

grossister som ingår i en r ikstäckande koncern. De inköp som gjordes 

från övriga Norrbotten, dvs inte från Luleå och Boden, var många och 

små. Nästan hundra stycken på i genoms nitt drygt tusen kronor vardera. 

Fabrikens omsättning och inköp har ökat mycket kraftigt under under

sökningsperioden. Därmed förstärks företagets dominans på lokalise

ringsorten. Detta kan, enligt tidigare presenterade företagsekonomiska 

teorier, av psykologiska skäl, reducera möjligheterna till kontakt med 

de små lokala företagarna. Det är dock tveksamt om sådana svårigheter 

existerade så länge som beslutsfattarna fanns kvar på orten. Morjärv 

är så litet att alla känner alla. Då fabriken köptes upp av större 

koncerner försvann beslutsfattarna från orten. De högre tjänstemän 

som stationerades till fabriken bosatte sig i Kalix och pendlade var

je dag till Morjärv. Detta bidrog till att även det psykologiska av

ståndet växte. Att Morjärv behöll en förhållandevis stor del av fab

rikens inköp förklaras till stor del av att det egna snickeriet och 

hyvleriet lades ned. Den då uppkomna efterfrågan var väl a npassad till 

den på orten existerande traditionen. Lokala företag fanns som künde 

ta upp leveranserna. Som också framgått, främst av figur 18, hamnade 

dock en stor del av sni eker i inköpen utanför Morjärv och utanför länet. 

Ungefär hälften av inköpssumman gick till me 11ansveri ge. Därför är 

det tveksamt om antalet sysselsättningstillfällen på orten bevarades. 

I sin h elhet torde dock inte företagarklimatet på orten påverkats ne

gativt av dessa nedläggningar. 
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Över åren förlorade entreprenörerna i Mo rjärv andelar. Detta torde 

vara avhäng igt av den vidgade avsättningsmarknaden. 

Koncentrationen till produktion av småhus betydde i stort att katego

rin "övrig tillverkande industri" introducerades som leverantörsgrupp. 

Andelen ökade betydligt under undersökningsåren och summorna i krono r 

räknat steg med över 5 miljoner. En viss del av dessa inköp, främst 

cement och smidesprodukter, gjordes lokalt och innebar därmed en sti

mulans för det lokala näringslivet. Andelen var dock mycket liten. 

Luleå var det viktigaste leverantörsområdet inom länet. Merparten av 

inköpen gjordes dock i sö dra Sverige. Huruvida detta var en funktion 

av ofullkomligheter i de n lokala miljön eller berodde på något annat, 

t ex den negativa effekten av extern styrning, skall inte diskuteras 

förrän senare i r apporten. 

Länets minskade andelar av inköp från grossister förklaras till viss 

del av den vidgade avsättningsmarknaden. Betydelsen ur sysselsättnings

synpunkt av den typen av inköp är relativt liten. Att några Morjärv-

företag aldrig förekommit som leverantörer är naturligt med tanke på 

det mycket begränsade serviceutbudet på orten. 

Avslutningsvis skall påpekas att orsaken till att Morjärv och Norr

botten bevarade en så förhållandevis stor andel av fabrikens inköp 

även det sista undersökningsåret, till stor del beror på att det egna 

snickeriet och hyvleriet lades ned. Att totalandelarna, för hemorten 

och länet, trots det sjönk måste ges flera delförklaringar. Avsätt

ningsmarknadens spridning, ledde t ex till att entreprenörer på andra 

orter måste anlitas. Produktionens koncentration till småhus nödvän

diggjorde i vi ssa fall, på grund av bristen på leverantörer i No rr

botten, upphandling i sö dra Sverige. 

Dessa orsaker kan inte ensamma förklara hela förskjutningen. Tidigare 

penetrerade teorier och studier utpekar ägarskiften, och därmed föl

j a n d e  p e r s o n f ö r ä n d r i n g a r ,  s o m  v i k t i g a  f a k t o r e r .  H u r u v i d a ,  o c h  i  v i l -
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ken utsträckning, detta är relevant också för Morjärv-fabri kens del, 

behandlas i kapitl en 10 och 11. 



211 

9 HUSFABRIKEN I ÄLVSBIN. DESS ROLL I KOMMUNEN OCH REGIONEN 

De problem och frågeställningar som berördes i inl edningen till kapi

tel 7 är relevanta också för föreliggande kapitel. För att undvika 

upprepningar hänvisas därför till sidorna 179-180. Dispositionen är 

densamma som i kapitel 7 och 8. Materialet presenteras, p g a utveck

lingen i detta speciella fall, dock på ett något annorlunda sätt. 

9.1 Undersökning s företaget och lokaliseringsorterna - en kort 

rekapitulation^ ̂ 

Undersökningsföretaget startades, såsom nämnts tidigare, år 19^ i 

Norrfjärden nära Piteå av två män från trakten. En av grundarna är 

fortfarande verksam i föret agsledningen. 

Produktionen bestod de första femton åren av snickerier. År 195^ 

flyttades företaget till Älvsbyn där verksamheten expanderade i ny-

uppförda lokaler. År 1960 var det dags för nästa stora förändring. 

Då inriktades produktionen slutligt mot prefabricerade trähus. Älvs-

byhus är nu länets största privatägda företag. 

Produktionsomläggningen påverkade kraftigt de efterfrågade varornas 

och tjänsternas karaktär. Se tabell 7 nedan. Gruppen "övrig tillver

kande industri" ökade markant sin andel mellan undersökningsåren 1959 

och 1963. Under samma period växte också andelen inköpta entreprenörs

tjänster. Inköp av snickerier blev sällan aktuella på grund av före

tagsledningens integrationssträvanden. Så stor del av verksamheten 

som möjligt hölls inom det egna företagets ram. Helst köptes skogen 

på rot och bearbetades i den eg na sågen, hyvleriet och snickeriet. 

1) Källor till detta avsnitt är intervjuer och korrespondens med före
tagsgrundaren och anställda samt informationsmaterial från företa
get. Vidare har förtroendevalda och tjänstemän i Älvsb yns kommun 
intervjuats. Se också avsnitt 4.7.^ sid 120. 
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Både Norrfjärden och Älvsbyn ligger nära Piteå, dvs i en del av länet 

som alltsedan kolonisationen haft ett lokalt företagande uppbyggt 

främst kring träet. Norrfjärden är mindre än både Övertorneå och Mor-

järv. På 40-talet fanns förutom sågar också några hyvlerier och snicke

rifabriker i området. Grundarna till Norrfjärdens Träförädling (det 

ursprungliga namnet) uppger att deras etablering inspirerades av lo

kala föregångare. I Norrfj ärden fanns järn- och färghandel och elin

stallatör men i övrigt var serviceutbudet obefintligt. Avståndet till 

Piteå var dock kort. 

Tabell 7: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag åren 1944, 
1949, 195^, 1959, 1963, 1966, 1971/72 och 1975. Fabriken i 
Norrfjärden/Älvsbyn. Procent. 1) 

År Trä Sn i eker i 
Övr 
t i 1 1 v 

Entr 
Gross i st/ 
Detalji st 

Övr i gt Summa 

1944 28 14 53 2 100 

1949 40 2 2 1 43 9 100 

1954 47 4 4 28 17 100 

1959 25 19 5 3 31 18 100 

1963 12 8 25 32 15 2 100 

1966 34 1 11 26 20 8 100 

1971/72 24 18 24 19 15 100 

1975 9 26 31 19 15 100 

Älvsbyn är kommuncentrum och hyser därmed en rad allmänna servicefunk

tioner. Då undersökningsföretaget kom flyttande fanns i Älvsby n entre

prenörer inom de flesta områden liksom järn- och färghandel. Ett fler

tal sågverk och snickerier fanns också på orten. 

1) Inköpens kartläggning har gjorts med hjälp av internt räkenskapsma
terial så som beskrivits i kapitel 6. 1975 års siffror kommer från 
företagets besvarande av 1975 års leveransundersökning (se sid 170) 
I denna tas endast de större företagen med. Vidare görs bara en no
tering per levererande företag vilket minskar jämförbarheten med ti 
digare års siffror. 
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Alltsedan produktionsomläggningen har Älvsbyhus dominerat samhället. 

I skugga n av husfabriken har några nya tillverkande företag lokalise

rats till orten under 1960- och 1970-talen. 

9.2 Inköpsmönstrets geografiska förändring 

9.2.1 Det totala inköpsmönstret 

Inköpsmönstrets geografiska förändring under undersökningsperioden 

sammanfattas i figur 21 nedan.^ 

Figur 21: Den totala inköpssummans fördelning på några regioner åren 
19M, 19^9, 1952», 1959, 1963, 1966, 1971/72 och 1975. Fab
riken i Norr fjärden/Älvsbyn. 2) 

% 
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1944 1949 1954 1959 1963 1966 1971/72 1975 
PITEÅ/NORRFJÄRDEN 

«+•+• ÄL VSBYN 
LULEÅ 
ÖVRIGA NORRBOTTEN 
ÖVRIGA SVERIGE 

1) Uppgift om inköpens storlek i krono r räknat återfinns i bilag orna 
till Sundin, E. (1978). 

2) Liksom för de övriga undersökningsföretagen har uppgiften för de 
olika åren förbundits med linjer för att illustrera förändringar
nas riktning trots att utvecklingen inte är kontinuerlig. Angående 
år 1975 se not 1 för egående sida. 
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Också for detta undersökningsföretag minskade Norrbottens andelar över 

tiden t i 1-1 förmå n för övriga delar av Sverige. Relationerna år 1971/72 

var dock extrema. Försäljningen var då tillfälligt stor i mella nsverige. 

Detta medförde att vissa typer av produkter, framförallt entreprenad

tjänster inhandlades i bygg arbetsplatsens närhet. Enligt ERU:s under

sökning från år 1975 var som synes ovan både länets och hemkommunens 

andel av fabrikens inköp högre detta år än fyra år tidigare. 

Första årets inköp koncentrerades till Norrfjärden och dess närmaste 

omgivningar. Av de 85 inköp som gjordes kom 78, dvs mer än 90 %9 från 

Piteå-området, två från Luleå och endast.fem från övriga Sverige. En 

av dessa fem avsåg beställning av fakturor från ett tryckeri i södra 

Sverige, övriga var inköp från grossister. Den totala inköpssumman 

uppgick till 28.000 kronor. 

Produktionen var år 1949 likartad den företaget hade startåret. Verk

samheten hade dock expanderat och omsättningen nästan fyrdubblats. 

Leverantörerna var liksom tidigare klart koncentrerade kring Piteå/ 

Norrfjärden {kS st) men även från Luleå och Skellefteå gjordes ett 

icke oväsentligt antal inköp. Den mest frekventerade enskilde leveran

tören var en grossist i den s istnämnda staden.^ 

Mer än tjugo företag i Piteå -området gjorde 59 leveranser för en to

talsumma av drygt 19.000 kronor, dvs varje leverans understeg ett vär

de av 350 kronor. Liksom år 19^ stannade merparten av pengarna i 

Norrfjärden och det närliggande Håkansö. 

År 1954 flyttade företaget till Älvsbyn. Produktionsinriktningen var 

densamma som tidigare. Omsättningen hade i det n ärmaste fördubblats 

under den gångna femårsperioden. Fortfarande kom de allra flesta le

veranserna från det egna länet. Andelen hade obetyd 1 igt minskat sedan 

1) Norrfjärden och Älvsbyn ligger mycket närmare länsgränsen än övriga 
lokaliseringsorter. Därmed rubriceras även inköp från relativt när
belägna leverantörer som icke lokala. För att modifiera bedömningen 
görs kommentarer i texte n. 
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19^9. Däremot hade en förskjutning skett inom länet från Piteå mot 

Luleå och Älvsbyn. 

Norrbottens andel av inköpssummorna hade inte sjunkit från år 19^9. 

I ställe t hade länet ökat åtta procentenheter. Räknades Skellefteå

regionen in i det närliggande området var bilden oförändrad. Piteå 

tappade mer än 3 procent av andelen av inköpssumman, vilket dock i 

absoluta tal var en ökning med cirka 25.000 kronor. En minskning med 

nästan 10 % drabbade Skellefteå-området. För första gången förekom 

Älvsbyn bland de inom länet betydelsefulla områdena, med mer än 6 % 

av den totala inköpssumman. Också Boden och Luleå fanns med som vik

tiga leverantörscentra. Förändringarna utanför länet fordrar ingen 

kommentar. 

Nästa undersökningsår, år 1959, var det fem år sedan flyttningen till 

Älvsbyn avslutades. Produktionsinriktningen var fortfarande densamma. 

Verksamheten hade fortsatt att expandera. I jämfö relse med år 195^ 

hävdade Norrbotten väl sin ställning vad gäller antalet leverantörer 

och antalet leveranser. Älvsbyn hade ersatt Piteå som den enskilt vik

tigaste orten. Också Boden och Luleå hade ökat sina andelar betydligt. 

Norrbottens andel av inköpssummorna hade sjunkit kraftigt, med femton 

procentenheter, sedan 195^. Tas Västerbotten med som ett närliggande 

område var andelen oförändrad. Det var framförallt trä som köptes från 

Västerbotten. Inom Norrbotten hade det skett stora förändringar. Piteå 

minskade sin andel av inköpssummorna från drygt 70 X till knappt femton 

procent, dvs det var även i nomin ella belopp fråga om en minskning på 

drygt 30.000 kronor. Den kraftigaste ökningen visade Älvsbyn, från 6 % 

till nästan kQ X av inköpssumman, mer än 1^0.000 i kronor räknat. Även 

Boden och Luleå ökade sina andelar om än inte i samma storleksordning. 

Det rörde sig i båda fallen om mindre än fem procentenheter. 

År I960 lämnade det första Älvsbyhuset den nybyggda fabriken i Älvsb yn. 

Nästa undersökningsår, räkenskapsåret 1963/64, gjordes inköp för mer 
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än 5 miljoner kronor.^ 

Norrbottens andel av leveranserna hade minskat något sedan 1959 då 

den låg över 80 %. Inom länet var det framförallt Älvsbyn som förlo

rade leveranser, medan övriga områden hade ungefär samma andel som 

tidigare. Någon liten ökning kan iakttas både för Piteås och Luleås 

del. Norrbottens andel av inköpssummorna hade stigit något sedan år 

1959. I kronor räknat var det fråga om mycket stora ökningar. En del 

av orsaken torde ligga i prod uktionsomläggningen. Detta har berörts 

i avsnit t 9.1 men kommer också att diskuteras i avsnit t 9.3 nedan. 

De förskjutningar som skedde gick, generellt uttryckt, från Stockholm, 

Västerbotten, Älvsbyn och Boden till Sundsvall, Piteå och Luleå. 

Räkenskapsåret 1966/67 var Älvsbyhus1 inköpssumma över 12 miljoner 

kronor, dvs mer än en fördubbling sedan föregående undersökningsår. 

Avsättningsmarknaden var i stort densamma som år 1963, dvs en koncen

tration till Norrbotten där nästan 90 % av produktionen stannade. Öv-
2) 

riga 10 % såldes framförallt till Västerbotten. Inköpssummorna, lik

som antalet leveranser, visade en moderat minskning av Norrbottens an

del med ca fem procentenheter. Det var framförallt Piteå som fick vid

kännas förluster, också i kronor räknat, medan Älvsbyn och övriga de

lar av länet gick skadelösa eller ökade sin andel. Det sistnämnda gäll 

de främst Jokkmokk. Också Västerbotten ökade markant sin andel. Till

sammans upprätthöll Norrbotten och Västerbotten nordsveriges positio

ner på övriga Sveriges bekostnad. 

Räkenskapsåret 1971/72 hade inköpssumman stigit till nästan 30 mil

joner kronor. Det aktuella räkenskapsåret var avsättningsmarknaden 

i väsen tliga stycken förändrad sedan I966/67. Tidigare avsattes 90 % 

av produktionen inom det egna länet. 

1) Som nämnts tidigare innebar verksamhetens expansion en kraftig ök
ning av verifikationsmaterialet varför ett urval på 30 X använ ts. 
För urvalsprincipen har redogjorts i kapitel 6. 

2) Också för räkenskapsåret 1966/67 bygger de redovisade siffrorna på 
ett 30 procentigt urval. 
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Undersökningsåret var andelen nere i 50-60 %. En femtedel av husen 

såldes till Stockholms-området medan resterande andelar stannade i 

Västerbotten och Ångermanland.^ 

Fortfarande fick Norrbotten mer än hälften av antalet inköp. Detta var 

dock en procentuell minskning med mer än 13 % sedan föregående under

sökningsår. Den största ökningen låg på Stockholms-området. Övriga söd

ra Sveriges andel var totalt sett oförändrad även om vissa förskjut

ningar skedde mellan de olika områdena. Även vad gäller inköpssummor-

nas storlek hade Norrbottens andel minskat. Minskningen stannade vid 

cirka 13 %, dvs samma siffra som för antalet leveranser. Inlemmades 

Västerbotten i föret agets närmiljö var minskningen än större. I kronor 

räknat var det en dryg fördubbling för BD län. 

Andelsminskningen inom länet drabbade i första hand Älvsbyn som för

lorade 20 procent, dvs det var fråga om en reduktion också i nomin ella 

belopp mätt. Även Jokkmokk och övriga inlandet fick vidkännas stora 

minskningar. Enda delen av länet som uppvisade en märkbar ökning av 

andelen av inköpssumman var Piteå som åter var den största enski1 da 

leverantörsregionen. Stockholm ryckte upp till andra plats och fick 

20 % av inköpsbeloppen 1971/72 mot bara någon procent fem år tidigare. 

Orsakerna till detta nya mönster måste sökas i del summorna som disku

teras i följa nde avsnitt. 

Enligt ERU:s leveransenkät köpte Älvsbyhus år 1975 för 36 miljoner kro

nor (omsättningen belöpte sig på drygt 73 milj kronor). De uppgivna le

verantörerna var i stort sett desamma som 1971/72. Den redovisade an

delen av inköpssumman som hamnade i Norrb otten var högre än den för 

1971/72, 70 % mot 58 %. Detta berodde delvis på att avsättningsmark

naden återigen koncentrerades till Norrbotten vilket medförde en åter

flyttning också av inköpen. Speciellt stora var dessa förändringar på 

entreprenadsidan. Någon ändrad inköpspolitik låg alltså inte bakom 

1) Det är svårt att avgöra den exakta andelen eftersom företaget i sin 
statistik utgår från avståndet från Älvsbyn, inte från länsgränserna. 
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förskjutningen mot Norrbotten. 

9.2.2 Inköpen från några viktiga leverantörsregioner 

Återigen skall inköpens betydelse för lokaliseringsorten, länet och 

övriga regioner analyseras. I detta fall har Norrfjärden och Piteå 

sammanförts då det goegrafiska avståndet är kort. Älvsbyn och Luleå 

behandlas separat medan övriga delar av Norrbotten sammanförts till 

en grupp. Övriga Sverige redovisas tillsammans. Vissa speciellt in

tressanta regioner kommer att diskuteras i text en. 

Presentationen görs, liksom för de båda övriga företagen med hjälp av 

diagram. För åren 1.9^ och 19^9 har sådana bedömts som obehövliga då 

inköpsmönstret är enkelt att både beskriva och analysera. 

Nästan alla inköp år 19^ gjordes i Piteå/Norrfjärden. Över hälften 

av de 28.000 kronorna avsåg grossister/detaljister. Sexton sådana fö

retag sålde till Norrfjärdens Träförädling det här första året. Tret

ton av dessa låg i Piteå med omnejd, varav åtta i Norrf järden eller 

grannbyn Håkansö. Bland dessa åtta fanns de två som mest frekvent 

uppträdde som leverantörer. Rör- och el insta11 at ioner i verks tadslo

kalen gjordes av Norrfjärden-företagare. Inköpen från tillverkande fö

retag avsåg trä, träprodukter och cement. De få tjänsterna var annon

ser i de l okala tidningarna. 

År 19^9 dominerades de lokala inköpen av trä och grossîst-/detalji st-

leveranser. Alla förekommande inköp av snickerier, övriga tillverkade 

produkter, entreprenadtjänster, transporter och tjänster gjordes lo

kalt. De var dock genomgående små. Inköp från grossister gjordes också 

i andra delar av landet, men de största stannade i näro mrådet. 

De första årens starka lokala förankring antyder att företaget var 

väl integrerat med den övriga lokala företagsamheten. Tillverkningen 

byggde på en i orten etablerad tradition. Nästan alla behov kunde 
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tillfredsställas i närre gionen varför spridningseffekterna också be

gränsades till det området. Företaget gynnades av närheten till Piteå 

som var en naturlig centralort för den delen av länet. Endast mera 

speciella produkter inhandlades i andra delar av Sverige. Kontakterna 

med Luleå var påfallande få och små. 

Efter flyttningen till Älvsbyn expanderade verksamheten så att det 

befunnits lämpligt att åskådliggöra resonemangen med nedanstående 

figurer. 

Figur 22: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Piteå /Norr
fjärden, Älvsbyn, Luleå, övriga Norrbotten och övriga Sve
rige år 1954. Älvsby-fabriken. Procent (ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor). 

14' 861 7' 5' 
1954 

5 

mm 
• TRÄ 

I SNICKERIER 
I ÖVRIG TILLV 
' INDUSTRI 
I ENTREPRENÖRER 
I GROSSISTER/ 
1 DETALJISTER 
0 ÖVRIGT 

Södra Piteå / Älvsbyn Luleå Övriga 
Sverige Norrfjärden BD 

Flyttningen till Älvsbyn motiverades delvis av önskemålet att komma 

närmare råvaran. Detta återspeglades också av inköpen som i Älvsby n 

dominerades av trä år 195^. Detsamma gällde fem år senare, men hade 

helt försvunnit på 1960- och 1970-talen. Delvis kan detta vara en 

följd av virkesbristen som allmänt tvingat företagen till inköp inom 

alltmer avlägsna områden. 
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Inköpen Î Älvsbyn var fortfarande mycket små år 195^. De lokala gros

sisterna anlitades för någon tusenlapp per år och de t i 11 verkande fö

retagen med lika mycket. Huvuddelen av efterfrågan var fortfarande in

riktad mot den gamla lokaliseringsorten. Även där utgjordes inköpen 

till en stor del av trä, men speciellt mot slutet av 1950-talet gjor

des också affärer med grossisterna i Piteå. De rena Norrfjärden-före

tagen försvann snabbt ur bilden. Luleå-grossisterna anlitades allmänt 

efter inflyttningen till Älvsbyn och detsamma kan sägas om Boden. Bå

de Luleå och övriga Norrbotten dominerades mot slutet av 1950-talet 

av grossistfunktionen. Som diskuterats i anslutning till de tidigare 

företagen har dessa inköp liten sysselsättningseffekt men kan vara 

av stor psykologisk betydelse. 

Figur 23: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Piteå/ Norr
fjärden, Älvsbyn, Luleå, övriga Norrbotten och övriga Sve
rige år 1959. Ä1vsby-fabr i ken. Procent (ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor). 

1959 

• TRÄ 

B SNICKERIER 
ÖVRIG TILLV 
INDUSTRI 

[H ENTREPRENÖRER 

a GROSSISTER/ 
DETALJISTER 

Ü ÖVRIGT 

Södra Piteò / Alvsbyn Luïea Övriga 
Sverige Norrfjärden BD 

Flyttningen till Älvsbyn medförde omedelbart att närregionens avgräns-

ning utvidgades nori— och västerut. Denna "mentala" förskjutning för

märktes också genom att alla inköp från entreprenörer, av tjänster och 
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merparten av transporterna gjordes i Älvsby n år 1959. Företaget före

faller vara väl integrerat också på den nya lokaliseringsorten. Till

verkningens karaktär gör dock att de sysselsättningsmässiga spridnings

effekterna var små. 

De inköp som förlades utanför länet var år 195*+ små varför enstaka 

poster fick stor betydelse. Till år 1959 hade de sex-dubblats. Mer

parten av denna summa bestod av snickerier från Västerbotten. 

Figur 2k : I nköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Piteå/ Norr
fjärden, Älvsbyn, Luleå, övriga Norrbotten^och övriga Sve
rige år 1963. Ä1vsby-fabri ken. Procent. (Ovanför resp stapel 
anges dén "totala inköpssumman i tusen kronor. Beloppen fram-
räknade utifrån ett 30 procentigt urval.) 

1963 
1055 1226 1769 733 29k 

Södra Piteå/ Älvsbyn Luleå Övriga 
Sverige Norrfjärden BD 

• TRÄ 

B SNICKERIER 
BB ÖVRIG TILLV 
M INDUSTRI 
H ENTREPRENÖRER 

H GROSSISTER/ 
DETALJISTER 

H ÖVRIGT 
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Figur 25: Inköpssummornas fördelning på leverantörsslag i Piteå /Norr
fjärden, Älvsbyn, Luleå, övriga Norrbotten och övriga Sve
rige år 1966. Älvsby-fabriken. Procent. (Ovanför resp stapel 
anges den totala inköpssumman i tusen kronor. Beloppen fram-
räknade utifrån ett 30 procentigt urval.) 

1966 
33£1 1086 3712 1615 2376 

11* 
• TRÄ 

I SNICKERIER 
I ÖVRIG TILLV 
1 INDUSTRI 
I ENTREPRENÖRER 
I G ROSSISTER/ 
1 DETALJISTER 
Ü ÖVRIGT 

Södra Piteå / Älvsbyn Luleå Övriga 
Sverige Norrfjärden BD 

Efter produktionsomläggningen förändrades relationen mellan de olika 

leverantörsslagen. Framför allt ökade entreprenad inköpen kraftigt. 

Detta förmärktes omedelbart på inköpsmönstret i Älvs byn, där entre

prenadtjänster inhandlades för nästan en miljon kronor år 1963. Detta 

var drygt hälften av den lokalt placerade summan. Också entreprenörer 

i närli ggande orter anlitades. Inköpen från Luleå dominerades av den 

kategorin under hela 1960-talet. Liksom i de övr iga undersökningsföre

tagens fall innebar produktionsinriktningen en stimulans för det loka

la företagandet. Detta accentuerades av att alla husen uppfördes inom 

länet. I hemkom munen inhandlades också s k övriga tillverkade produk

ter. Det var mestadels yttertrappor, hängrännor o dy 1 som köptes från 

den i samhä llet etablerade träningsverkstaden som drevs i arbet smark

nadsmyndigheternas regi. Relationen mellan de lokalt inköpta varorna 

och tjänsterna låg förhållandevis fast mellan de tre sista undersök

ningsåren. Merparten av inköpen gav stora sysselsättningsmässiga sprid-
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ningseffekter. Inköpen från övrig tillverkande industri skedde i stor 

utsträckning från den ovan nämnda träningsverkstaden. Eventuellt kan 

en jämförelse i detta avseende göras med JM:s inköp från AMS tränings

verkstad (se sid 186). Det bör noteras att inköpens absoluta storlek 

i Älvsby n sjönk mellan åren 1966 och 1971/72. Till år 1975 hade de 

dock fördubblats. 

Inköpen från Piteå dominerades år 1963 av övrig tillverkning. Merpar

ten bestod av cement vilket inte är likvärdigt varken ur sysselsätt

nings- eller teknologispridningssynpunkt med de tidigare nämnda inkö

pen. Cement leveranserna fanns inte med alls i 196$ å rs urval, vilket 

medförde att grossisterna dominerade det året. De största inköpen inom 

kategorin gjordes i Pite å, dvs de helt lokala grossisterna hade fått 

ge vika. Den tendensen förstärktes till det sista undersökningsåret. 

Figur 26: Inköpssummans fördelning på leverantörsslag i Piteå/ Norrfjär
den, Älvsbyn, Luleå, övriga Norrbotten och övriga Sverige 
år 1971/72. Procent.(Ovanför respektive stapel anges den to
tala inköpssumman i tusen kronor. Beloppen framräknade uti
från ett 30 procentigt urval.) 

1971/72 12184 6652 3094 5041 2626 

Södra Piteå/ Älvsbyn Luleå Övriga 
Sverige Norrfjärd. BD 

• TRÄ 

• SNICKERIER 
^ ÖVRIG TILLV 

INDUSTRI 
[H ENTREPRENÖRER 
EN GROSSISTER/ 
™ DETALJISTER 
H ÖVRIGT 
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Inköpsmönstret från övriga Sverige var i stort sett oförändrat under 

hela 1960-talet. Ungefär hälften av beloppen gick till Västerbotten i 

form av trä eller enklare snickerier och den andra halvan fördelades 

mellan grossister och övriga tillverkande företag. År 1971/72 inhand

lades dock många entreprenörstjänster i södra Sverige, en följd av 

marknadens förskjutning. I övrigt bör noteras att de anlitade grossis

terna mestadels hörde hemma i Sunds vall. På grund av tidigare nämnda 

omständigheter har inte någon motsvarande fördelning kunnat göras för 

år 1975. 

9. 3 Analys av inköpsmönstrets förändring 

Redan tidigare har vissa viktiga förhållanden såsom avsättningsmarkna

dens förskjutning och produktionsomläggningen berörts vid ett flertal 

tillfällen. En mera sammanhållen bild av orsaken till länets vikande 

andelar saknas dock fortfarande. Enligt de företagsekonomiska teorier 

som presenterades i kapitel 5 borde den lokala andelen av inköpen vara 

stor och stabil. Flyttningen till Älvsbyn borde följas av vissa, men 

inte särskilt omfattande, leverantörsbyten. Företaget genomgick en 

kraftig tillväxt under undersökningsperioden. Genom flyttningen till 

Älvsbyn kom företaget till en lokaliseringsort i vilken det kunde växa 

längre utan att dominera alltför mycket. I slutet på 1960-talet blev 

expansionen så kraftig att hela kommunens framtid var beroende av fö

retagets utveckling. 

Som väntat köptes nästan allt till en början lokalt. Företaget passade 

mycket väl in i sin närmiljö. Detsamma kan sägas efter flyttningen till 

Älvsbyn. Med beaktande av att företagsledningen var densamma år 19^+9 

som år 195^ blev 1everantörsförändringarna flera än vad tidigare fors

kare funnit. Detta även om inköp av trä, som delvis motiverade flytt

ningen, utesluts från analysen. 

Efter fem år i Älvsby n anlitades ingen av leverantörerna på den gamla 

lokaliseringsorten, Norrfjärden. Älvsbyn var den viktigaste leveran
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törsregionen. Det bör i detta sammanhang erinras om att flyttningen 

skedde från en liten ort till en något större och att båda ligger inom 

samma perifera region. Tidigare undersökningar gäller företrädesvis 

flyttningar över större sträckor, samt i allmän het från en centralt till 

en mera perifert belägen region. Detta kan förklara att effekterna i 

föreliggande fall blev stora och relativt snabba. Resultatet implike-

rar att det är mycket svårt för små företag, särskilt på en liten ort, 

att behålla leveranserna till flyttande företag. Hindren kan bli oöver

stigliga om det köpande företaget är större och därtill växande. 

Produktionsomläggningen gav, såsom väntat, mycket stora effekter på 

inköpens sammansättning och inriktning. Ett stort behov av entrepre

nadtjänster, både inom fabriksområdet och på byggarbetsplatsen upp

stod därmed. 

Entreprenadtjänster inh andlades år 1963 till 90 % i Älvsby ns absoluta 

närhet och år 1971/72 dels i Stock holm dels i Norr botten. Entreprenad

tjänsterna följde alltså avsättningsmarknaden av hus. Norrbottens ökan

de andel av inköpen mellan åren 1959 och 19&3 torde förklaras av pro

duktionsomläggningen och därmed följande ökning av entreprenadtjänst-

i nköp. 

Övriga typer av inköp, framförallt gross ist-/detaljistleveranser och 

inköp från övrig tillverkande industri, är inte på samma sätt geogra

fiskt bundna av verksamhetens förläggning. Förändring vad gäller övrig 

tillverkande industri framgår av nedanstående figur 27. Det första re

dovisade undersökningsåret, år 19^9, var beloppen mycket små, varför 

inga stora slutsatser kan dras av den redovisade fördelningen. 

Också år 1959 var summorna små. Klart är dock att Älvsbyn svarade för 

nästan hälften av de efterfrågade produkterna. Mellan åren 1959 och 

1963 ökades Norrbottens andel markant. Det bör noteras att produktionen 

fr o m år 1960 inriktades mot småhus varför andelen från övrig till

verkande industri inom länet ökade kraftigt. Det enskilt viktigaste 
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området, som samtidigt fick den största ökningen, var Piteå varifrån 

husgrunder av cement köptes. Alltså en följd av den nya produktions

inriktningen. Även Älvsbyn levererade för mångdubbelt större summor 

även om den procentuella andelen minskade. Det var främst olika ty

per av metallkonstruktioner som inhandlades i hemor ten. 

Figur 27: Geografisk fördelning av inköp från övrig tillverkande in
dustri åren 19^+9, 1959, 1963 och 1971/72. Procent. Älvsby-
hus AB.. 

Norrbotten:  Al ,5°/o {1949i  
52 5% (1959)  

• / .  76.8V.  (19G3) 
51,27» (1971/72)  

Till 1971/72 ökade kategorin kraftigt sina nominella belopp. Varken 

Älvsbyn eller Piteå lyckades försvara sina positioner. Den största en

skilda ökningen intog Stockholms-området. År 1975 var Norrbottens an

del något större. Piteå och Älvsbyn befann sig på en oförändrad nivå. 

Vad gäller inköp från grossister/detaljister var Piteå/Norrfjärden 

första undersökningsåret, år 19^9, det viktigaste enskilda området, 

vilket dock tappade sin betydelse omedelbart efter flyttningen till 

Älvsbyn. Flyttningen fick konsekvenser också för den mest anlitade 

grossisten i Skell efteå, som ersattes av sina kollegor i Boden o ch 
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Luleå. Detaljhandlarna i Piteå /Norrfjärden utbyttes till viss del mot 

dem i Älvsb yn. Flyttningen innebar alltså som nämnts ovan, byte av 

närmarknad. 

Figur 28: Geografisk fördelning av inköp från grossister/detaljhand
lare åren 1949, 1959, 1963 och 1971/72. Procent. Älvsbyhus 
AB. 

60.. 

Norrbotten:  59.2% (1949)  
85.2 • / •  (1959)  
69,2°/ .  (1963)  
54,5% (1971/72)  

m% 

Norrbottens betydelse minskade kraftigt till år 1963. De regioner i 

södra Sverige som framträdde, framförallt Sundsvall, sålde ett fåtal 

varor från ett fåtal foretag. Dessa varugrupper var inte aktuella före 

tillverkningen av småhus. Produktionsomläggningen innebar alltså en 

förskjutning av inköpen. Inga större förändringar skedde för övrigt 

inom länet. Boden förlorade vissa andelar som dock i viss utsträck

ning kom Älvsbyn till godo. Läget 1971/72 kan, precis som för övriga 

leverantörsgrupper, i viss mån förklaras av att hus uppfördes i Stock 

holm. Däremot kan inte Älvsbyns vikande andelar förklaras den vägen. 

Orsaken måste sökas i andra omständigheter, vilka får anstå tills en 

jämförelse görs mellan de olika företagen. År 1975 låg Älvsbyns ande

lar kvar på en oförändrat låg nivå. Länet i sin helhet hade ytterliga
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re tappat andelar till förmån för södra Norrland och Stockholms-

reg ionen. 

Sammanfattningsvis försvarade Norrbotten någorlunda väl sin position 

under Älvsbyhus AB:s hela livstid. De förändringar som framträdde i 

det långa tidsperspektivet kan delvis förklaras i ljuset av tidigare 

teoribildning och andra undersökningars resultat. 

Fabrikens flyttning ledde till att inköpsmönstret förändrades till 

förmån för företag på den nya lokaliseringsorten. Effekterna var där

vidlag större än förväntat utifrån tidigare erfarenheter. De gamla 

kopplingarna till detaljister och grossister i den t idigare lokalise

ringsortens närhet bröts snabbt upp och ersattes av nya. Älvsbyn 

lyckades väl e rsätta Norrfjärden eftersom utbudet av entreprenad- och 

transporttjänster liksom detaljister i olika branscher var större i 

Älvsbyn än i Norrf järden. Fördelarna med att ha leverantörerna nära 

övervägde fördelarna med en absolut kontinuitet. Företaget var väl in

tegrerat på den nya lokaliseringsorten likaväl som på den gamla. 

Produktionsomläggningen hade stor betydelse, även om de geografiska 

konsekvenserna i viss mån tenderade att ta ut varandra. Det nya be

hovet av entreprenörtjänster möttes med fördel lokalt. Behovet av 

andra typer av insatsvaror täcktes i högre utsträckning än tidigare 

av grossister utanför länet, företrädesvis i Sunds vall. Grossisterna/ 

detaljisterna i själva Älvsbyn behöll sina andelar och ökade till en 

början sin försäljning i takt med omsättningsökningen. Detta var dels 

en medveten politik från Älvsbyhus' sida, dels en följd av fördelen 

med att ha leverantören nära. På 1970-talet bryts delvis denna positi

va tendens. Mellan 1966 och 1971/72 samt mellan 1971/72 och 1975 mins

kar de lokala grossisternas leveranser också i kronor räknat. Ur sys

selsättningssynpunkt kan detta tyckas mindre viktigt. Företagsstruktu

ren på orten är någorlunda väl differentierad. Ur psykologisk synpunkt 

är det dock olyckligt. Det största företagets lokala förankring försva

gas allvarligt. En viss diskrepans mellan företagets efterfrågan och 
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det lokala utbudet kan spåras. 

Piteås återtagna position bland de tillverkande företagen förklaras 

också genom den ändrade produktionsinriktningen. Denna förskjutning 

stannade dock inom länet. Några ändringar som berodde på en annorlun

da inköpspolitik kan inte skönjas. 

De förändringar som diskuteras som ett resultat av produktionsomlägg

ningen kan inte bidra till att förklara utvecklingen mellan 1963 och 

1966 samt mellan de båda sista undersökningsåren. Effekterna av av

sättningsmarknadens förskjutning har för den senare perioden berörts 

utfÖrli gt t i d i gare. 

Undersökningsföretaget har inte haft några personbyten på de besluts

fattande posterna, något som enl igt t ijdigare refererade undersökningar 

spelar en stor roll. En viss obalans mellan undersökningsföretaget och 

det omgivande lokala och regionala näringslivet kan tänkas ha uppstått 

genom husfabrikens kraftiga t i 11 växt. Vi dare spekulationer därvidlag 

får anstå tills en jämförelse görs mellan de tre undersökningsföreta

gen . 
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10 EN JÄMFÖRELSE MELLAN DE TRE FÖRETAGEN 

10.1 Inledning 

I de tre föregående kapitlen har undersökningsföretagen studerats var 

för sig. Inköpsmönstrets förändring över tiden har beskrivits och par

tiellt förklarats. Dessa förklaringar stod delvis att finna i närmi l

jöns möjligheter och restriktioner. Företagens reaktion på dessa för

hållanden kunde bitvis relateras till teoribildningar kring företags 

inköpsbeteende. Vissa andra faktorer såsom avsättningsmarknadens ut

vidgning och produktionsomläggningar synes också ha stor betydelse 

för valet av leverantörer. 

I detta kapitel skall en jämförelse göras mellan de tre företagen. 

Analysen syftar till att finna förklaringar till de skilda preferen

serna vid val av leverantörer samt att söka relatera dessa skillnader 

till existerande företagsekonomiskt baserad teoribildning. 

Framställningen bildar därmed övergången mellan de empiriska beskriv

ningarna av företagens inköpsmönster och de teori reiaterade analyser

na av effekterna av detta. I avsnitt 10.2 görs, av pedagogiska skäl, 

en kort rekapitulation av undersökningsföretagens inköpsmönster samt 

de företagsekonomiska teoribildningarnas syn på sådana förändringar. 

I avsnitt 10.3 diskuteras vilken typ av inköp som bör ligga till grund 

för den mera grundläggande jämförelse som görs i avsnit t 10.A. Av

snittet 10.3 utmynnar i att inköp från "övrig tillverkande industri" 

och grossister/detaljister är att föredra varför analysen i avsnit t 

10.4 tar sin utgångspunkt i dessa grupper. Kapitlet avslutas i av

snitt 10.5 med en diskussion utifrån ihköpssummornas absoluta storlek. 

10.2 Likartade förändringar av inköpsmönstren 

Tidigare utredare och forskare är eniga om den stora stabiliteten i 
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kund-leverantörsrelationer. Därutöver är det svårt att i lit teraturen 

finna oomtvistade sanningar. I vissa framställningar hävdas att inre 

organisatoriska förhållanden och därmed följande normer och belönings

system är av avgörande betydelse för beslutsfattares och inköpares 

beteende. Dessa aspekter har lämnats därhän i förel iggande rapport, 

dels p g a att undersökningsföretagen länge var relativt små och sak

nade organisatorisk uppdelning dels p g a önskan att ge stort utrymme 

åt företagsexterna faktorer i ett långt tidsperspektiv. 

Inköparens person anses av andra forskare vara mera betydelsefull än 

normerna. Någon hävdar att leverantörerna följer inköparen, inte fö

retaget. Ett förändrat inköpsmönster kan därför följa då företagen 

byter ägare och därmed beslutsfattare. I samband därmed är personer

nas tidigare erfarenheter och arbetsuppgifter centrala. 

Beslutsfattares upplevelse av det psykologiska avståndet till poten

tiella leverantörer är av avgörande betydelse. Begreppet är diffust 

och innehåller flera komponenter t ex; 

- att beslutsfattare med fördel vänder sig till välkända leverantörer 
med vilka han haft tidigare kontakt eller vilka ligger i det g eo
grafiska närområdet, 

- att företag på ett stort geografiskt avstånd torde vara välrenomme
rade och välkända om de skall komma ifråga som leverantörer, 

- att leverantörer vars storlek står i någor lunda överensstämmelse 
med det egna företaget föredras framför andra, avsevärt större, 
eller betydligt mindre, företag. 

Standardleveranser och special leveranser är olika känsliga för avstånd 

och andra egenskaper som generellt är viktiga i kund- leverantörsrela-

tioner. Allmänt anses spec i a 11everanser vara mera avståndskänsliga och 

mindre priskänsliga än standard 1everanser. 

Om- och ny 1 oka 1 i ser ingar medför ofta ett visst utbyte av de gamla le

verantörerna. Vad gäller den tid företaget funnits på orten är tidiga

re resultat inte entydiga. De konkreta följderna av extern styrning, 
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dvs av att den styrande och den styrda enheten är lokaliserade î skil

da regioner, är omdiskuterade utom vad gäller inverkan på valet av le

verantörer av kvalificerade tjänster. Det anses allmänt att leverantö

rer lokaliserade i den styrande enhetens närhet gynnas, alternativt 

att tjänsterna interna1 i seras i det st örre företagets verksamhet. 

Forskarna är också eniga om de negativa psykologiska följderna för 

den region i vilke n de styrda enheterna ligger. 

Norrbottens andel av undersökningsföretagens inköp minskade över ti

den i alla tre fallen. Reduceringen var snabbare och procentuellt sett 

större för Övertörneå-fabri ken än för de båda övriga företagen. För 

hemkommunernas del var inte utvecklingen så entydig vilket framgår av 

figur 29 nedan. 
1) 

Figur 29: Norrbottens resp Övertorneås, Morjärvs och Älvsbyns procen
tuella andelar av inköpssummorna hos undersökningsföretagen 
åren 1963, 1966, 1971, 197*», 1975 och 1976. 2) 

ÄLVSBYFABRI KEN 
ÖVERTORNEÄFABRI KEN 

NORRBOTTENS ANDEL 

HEMKOMMUNENS ANDEL 

MORJÄRVFABRIKEN 

1963 1966 1971 1974 1976 

1) I fortsä ttningen begränsas diskussionerna till den period då uppgif
ter erhållits från mer än ett företag. 

2) Sättet att illustrera förändringen har berörts t ex i anslutn ing 
till figur 21 sid 213. 
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Övertorneås och Morjärvs andel av företagens inköp minskade kontinuer

ligt över tiden. Den stora svackan år 1971 av inköp från företag i 

Älvsbyn orsakade av Älvsbyhus1 tillfälligt stora försäljningar till 

södra Sverige. Meningsfulla jämförelser kan inte drivas vidare på des

sa totalsiffror. En nedbrytning måste göras i produ ktgrupper och leve

rantörsgrupper. 

10.3 Val av leverantörs slag lämpliga för vidare analys 

Det övergripande syftet med föreliggande rapport är"att beskriva och 

analysera framväxten av företag i ind ustriellt svaga regioner samt 

att beskriva och analysera dessa företags betydelse för regionens in

dustriella utveckling1.1 I ett av delsyftena konkretiseras att rapporten 

söker utröna vilka företag och egenskaper som är centrala och bör upp

muntras i dylika magra företagsmiljöer. Med detta betonas alltså före

tagens agerande ur Norrbottens synpunkt. Det är därför av vikt att 

urskilja de inköp som är möjliga att geografiskt styra. Vissa katego

rier av produkter kan därför uteslutas från vidare analys. 

Produktionens inriktning hos undersökningsföretagen medför betydande 

inköp av trä, såsom råvara eller i något bearbetad form. Den inköpta 

mängden beror främst på företagens integrationspolitik. Strävan torde 

genomgående vara att finna leverantörer så nära fabriken som möjligt. 

Endast i situa tioner av virkesbrist, som även i Norrb otten börjar bli 

besvärande, finner man anledning att gå utanför den egna regionen. 

Det är ur inköpsteoreti sk synpunkt inte motiverat att närmare behand

la den här gruppen. 

Ovan sagda gäller också i stort de inköp som görs hos åkerier och en

treprenörer. Regelbundet anlitas av alla tre företagen, entreprenörer 

för att utföra vissa tjänster inom fabriken, på de egna anläggningarna. 

Därutöver utför entreprenörer vissa arbeten i fabri ken på de hus som 

tillverkas. De personer som sysselsätts härmed är bosatta och anställ

da i närhe ten av fabrikerna. En annan typ av entreprenörer krävs i 
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samband med att husen uppförs, det gäller iordningställande av tom

ter, uppresning av husen, slutmontering av VVS, el osv. I viss ut

sträckning har företagen resande montörer som ombesörjer denna ser

vice men för vissa arbeten anlitas utomstående, spec i ellt,om byggar

betsplatsen ligger långt från lokaliseringsorten. Det ovan anförda 

innebär att en viss del av entreprenadtjänsterna följer avsättnings

marknaden, de övriga köps så nära företaget som möjligt. Ur inköpsteo-

retisk synpunkt alltså ointressanta tjänster även om sysselsättnings

effekterna därav är sizora. Det kan dock vara egalt om företaget självt 

anställer människor som utför dessa arbeten eller om tjänsterna köps 

från någon i köpar ens närhet. 

Inköp av sni eker i produkter intar en särställning. Älvsbyhus köper, 

trots att det är det största företaget, in minst snickerier. Detta 

beror på att företaget tillverkar förhållandevis mycket i det egn a 

snickeriet. De inköp som gjordes hämtades genomgående från leveran

törer utanför regionen. Samma var förhållandet för Morjärv-fabri ken 

fram till slutet av 1960-talet då dess egna sni eker iavdelningar lades 

ned. Därefter gjordes stora inköp av snickerier både från leverantö

rer inom länet och utanför länet. Helt lokala leverantörer förekom 

också. Övertorneåfabri ken har haft växlande principer i dessa avseen

den. De lokala leverantörerna övergavs i samband med övergång till en 

egen sni eker i produkt ion. 

Sammantaget medför de olika, och växlande, integrationsprinciperna, 

att jämförelser är svåra att genomföra. 

Tidigare studier visar att ägarskiften, speciellt sådana där ett stör

re centralt lokaliserat företag köper upp ett mindre perifert beläget, 

ofta leder till att tjänster av kvalificerad natur flyttas ut från den 

perifera regionen. Det uppköpta företagets gamla leverantörer får ge 

vika för det köpande företagets kontakter eller handhas direkt av 

speciella avdelningar i moder koncernen. Sådana tendenser kan i liten 

utsträckning beläggas i förel iggande rapport. För det första efterfrå
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gas tjänster av kvalificerad natur i mycket liten utsträckning av de 

undersökta företagen. För det andra har sådana tjänster aldrig kunnat 

köpas på den lokala marknaden. Några slutsatsbildande jämförelser går 

därför inte att dra från denna kategori av inköp. 

Kvar för fortsatt analys i detta sammanhang finns bara två kategorier 

av leverantörer. Det är "grossister/detaljister" jämte "övrig till

verkande industri". 

Det finns dock anledning att återkomma till de kategorier som avfär

dats ovan i samban d med de slutliga diskussionerna kring undersöknings

företagens spridningseffekter både vad gäller sysselsättning, teknolo

giskt kunnande och industriell vana. 

10.4 Kraftiga geografiska förändringar av inköpen från grossis

ter och övrig tillverkande industri 

Analysen inleds med en jämförelse av hemkommunens och Norrbottens an

del av de inköp som gjordes från övrig tillverkande industri. Situa

tionen åskådliggörs i figur 30 nedan. 

Morjärv-fabri kens låga andel inköp från länets och hemortens övriga 

tillverkande industri åren 1963 och 1966 berodde säkerligen på produk

tionens inriktning, som inte förrän mot slutet av 1960-talet helt be

stod av småhus. Därefter köptes framförallt, men inte enbart, cement 

inom länet. 

För Älvsbyhus del visade de första åren höga andelar både för den egna 

kommunen och det egna länet. Andelen inköp i kommun en minskade dock 

kraftigt under den redovisade tidsperioden. De lokala leverantörer 

som förekom år 1966 fanns dock med även år 1971 och 1975. Inköpen var 

av skiftande karaktär t ex meta 11 produkter och tryckerialster. Länets 

andel av kategorin minskade något över tiden, men inte så drastiskt 

som den från hemkommunen. Nedgången år 1966 torde bero på att cement
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leveranserna inte var med i ur valet.^ Företaget visade trots reduk

tionen, betydligt högre regionala siffror än konkurrenterna. 

Figur 30: Norrbottens resp Älvsbyns, Övertorneås och Morjärvs procen
tuella andel av undersökningsföretagens inköp från övrig 
tillverkande industri år 1963, 1966, 1971, 197^, 1975 och 
1976. 2) 
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För Övertorneå-fabri kens del redovisades kraftiga svängningar. Den 

starka uppgången mellan de sista undersökningsåren berodde huvudsak

ligen på de stora inköp av fönster som gjordes i grann kommunen. De 

redovisade förändringarna kan alltså i detta avseende huvudsakligen 

förklaras av produktionens inriktning. De stigande siffrorna för kom

munen berodde främst på leveranser och tjänster från AMS metallverkstad. 

1) En beskrivning av urva1sförfarandet återfinns i kapitel 6. 

2) Angående framställningssättet se sid 183 not nr 1. 1975 års siffror 
för Älvsbyhus AB är som påpekats ovan, sid 170, något osäkra. Hem
kommunens och hemlänets siffror är förmodligen underskattade efter
som förhållandevis många små inköp görs där. 
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Figur 31: Norrbottens resp Älvsbyns, Övertorneås och Morjärvs procen
tuella andel av undersökningsföretagens inköp från grossis
ter/detaljister åren 1963» 1966, 1971, 197^, 1975 och 1976.1) 

NORRBOTTENS ANDEL ÄVLSBYFABRIKEN 
ÖVERTORNEÄFABRIKEN 
MORJÄRVFABRIKEN 
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Inköpen från grossister/detaljister v i sade till skillnad från inköpen 

från tillverkande industri en entydig utveckling över tiden där Norr

bottens och hemkommunernas andelar minskade (se figur 31). inga gros

sister och detaljhandlare från Morjärv levererade till husfabriken 

någon gång under undersökningsperioden. På orten fanns inget företag 

som skulle kunna tänkas uppfylla de krav som fabriken ställde. Däremot 

kunde företag i de n ärliggande orterna Kalix och Töre göra detta. 

Både i Övert orneå och Älvsbyn fanns företag, framförallt järn- och 

elhandlare, som under de första undersökningsåren sålde till husfab

riken. Leveranserna från grossister och detaljister i Älvsb yn var 

till en början stora och avsåg viktiga produktslag. Leverantörerna i 

Älvsbyn minskade dock successivt sina andelar. Även i nomin ella be

lopp var det en minskning. Enligt uppgift från Älvsbyhus AB har de 

lokala företagen sagt sig sakna möjlighet att konkurrera med priser 

och rabatter. 

1) Se not 2 föregående sida. 
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Figur 31 ovan kan ge intrycket av att de andelar som Älvsbyn tappade 

skulle hamna utanför Norrbotten oçh därmed förklara Norrbottens vikan

de ställning. Detta är dock ingen riktig bild av händelseförloppet. 

De inköp som tidigare gjordes hos Ä1vsbygrossi sterna flyttades till 

Luleå-Piteå medan samtidigt en del av de produkter som tidigare köp

tes i Luleå senare inhandlades direkt från de stora grossisternas och 

tillverkarnas nederlag i Sundsval l eller Skellefteå. De andelar som 

Norrbotten tappade hamnade alltså delvis i södra Norrland. Under den 

här diskuterade undersökningsperioden vidgades avsättningsmarknaden 

något. Detta medförde en viss spridning av inköpen inom kategorin ef

tersom vissa inköp alltid görs i bygg arbetsplatsernas närhet. Älvs-

byhus AB:s avsättningsmarknad var dock år 1975 åter koncentrerad till 

Norrbotten. Detsamma gällde för övriga undersökningsföretag. 

Som nämnts ovan fanns också i Överto rneå detaljister som fyllde en 

grossistfunktion. Under alla undersökningsåren, men andelsmässigt 

mest under det första, sålde dessa till husfabriken. Det var mesta

dels fråga om kompletteringsköp. Då inköpsmönstret stabiliserades över

gavs i stor utsträckning de lokala leverantörerna till förmån för 

grossister lokaliserade i Stockh olm och övriga södra Sverige. 

För två av företagen, det i Överto rneå och det i Morj ärv, överensstäm

de utvecklingen av andelarna väl med erfarenheter från tidigare forsk

ning. Som nämnts i kapitel 5 har tidigare forskare erfarit att ägar

skiften, i kombin ation med en utökad extern styrning, missgynnar leve

rantörer på det uppköpta företagets lokaliseringsort. Mönstret känns 

igen i Övert orneå. Så snart AMS inköpsanvisningar började tillämpas 

minskade de lokala grossisternas andelar. Den utvecklingen fortsatte, 

och förstärktes då John Mattson Byggnads AB övertog fabriken. De loka

la och regionala andelarnas reduktion var dock kraftiga och snabbare 

än vad som kunde förväntas. 

Samma utveckling följde i Morjär v-fabri kens fall på ägarskiftena. Där 

var dock förändringen inte så våldsam utan en mera kontinuerlig process. 
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Trots att några sådana spektakulära händelser inte inträffat med hus

fabriken i Älvsby n minskade dess inköpsandelar från lokala och regio

nala grossister. Som angivits ovan anför personer i föret agsledningen 

att storleken som slådan orsakat dessa geografiska förskjutningar. Hu

ruvida storleken utgör hela förklaringen kan här inte avgöras, inte 

heller kan fastställas om storleken spelar en viktig roll också för 

de båda andra undersökningsföretagen och/eller kanske tom överflyg

lar de förklaringar som anförts i ovan refererade studier. Detta dis

kuteras vidare i nästf öljande avsnitt och även i kapitel 11. Det kan 

heller inte uteslutas att det är någon annan, här icke uppmärksammad, 

faktor som styr utvecklingen i alla tre fallen. Det framstår dock som 

mindre troligt att så skulle vara fallet. 

Utvecklingen inom de två i detta avsnitt studerade leverantörsgrupper

na är sålunda motstri dande. Inom kategorin övrig tillverkande industri 

försvarade länet och hemkommunerna någorlunda sina positioner, medan 

tendensen vad gäller grossisterna var klart negativ. Orsakerna härtill 

kan eventuellt sökas i karak tären på de varor och tjänster som ingår 

i grupp erna. 

Inköpen från övrig tillverkande industri är - vilket framgår av faktu

ragenomgången - delvis av spec i el leveranskaraktär. Som exempel kan 

nämnas hjälpredskap att användas i prod uktionen eller inköp av en

gångskaraktär till själva fabriksanläggningen. Det är enligt tidigare 

studier vanligt att göra inköp av sådana specia1 leveranser i föret a

gets närhet. De regionala andelarna skiftar dock väsentligt mellan fö

retagen trots att det regionala utbudet är likvärdigt. Älvsbyhus köper 

mer än 50 % i Norrb otten det sista undersökningsåret, medan de övriga 

stannar på 20 respektive knappt kO %. Dessa differenser kvarstår oför

klarade . 

Inköpen från grossister och detaljister torde till stor del vara av 

standardkaraktär. Enligt tidigare företagsekonomisk forskning före

bådar det möjligheter att köpa från långväga leverantörer. Differen
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serna mellan företagen var mindre än för övrig tillverkande industri. 

De skillnader som förekom kan inte bero på det regionala utbudet som 

var detsamma. Vad gäller de lokala, inköpsandelarna var diskrepansen 

mellan Ä1vsby-fabri ken och Övertorneå-fabri ken knappt märkbar (som 

nämnts flera gånger tidigare fanns inga grossister alls i Morj ärv). 

I kronor räknat var det dock fråga om mycket stora belopp. Det är in

köpens absoluta storlek som slutligen avgör de sysselsättningsmässiga 

och teknologispri dande effekterna. Tidigare forskning har betonat att 

en viss stor leksmäss ig överensstämmelse bör föreligga mellan kund och 

leverantör om lyckade relationer skall etableras. Kapitlet avslutas 

därför med en jämförelse som tar hänsyn till inköpsströmmarnas absolu

ta storlek. 

10.5 En jämförelse av inköp av samma storleksordning 

Vissa forskare har ansett att storleken som sådan är av betydelse för 

inköpens lokalisering. Större inköp skulle leda till en vidgad leve

rantörsmarknad. För att i görlig aste mån eliminera effekterna av det

ta skall kapitlet avslutas med en jämförelse mellan företagen där in

köpssummor av någorlunda jämbördig storlek ställs mot varandra. Efter

som företagen är, och har varit, olika stora görs jämförelser mellan 

inköp från olika år. Detta kan vara vanskligt av flera orsaker. För 

det första har inflationen och kostnadsutvecklingen på byggmateri a 1 s i -

dan förändrat innebörden och betydelsen av inköpens storlek. För det 

andra har över tiden förändringar i en rad andra avseenden inträffat 

t ex vad gäller transportsektorn, informationsflöden osv. I framst äll

ningen nedan elimineras effekterna av inflationen genom en indexberäk

ning efter Svenska Byggnadsentrepernörföreningens normer.^ Övriga 

faktorer avhängiga av tiden diskuteras närmare i avsnit t 11.5 sidan 

267 ff. 

1) Entreprenad index. Husbyggnadsverksamhet och anläggningsverksamhet. 
Sammanställning av indextal till och med december 1969. Entreprenad
index 1970-75 samt Entreprenad index. Husbyggnadsverksamhet och an
läggningsverksamhet. Indextal för januari 1977. 1. 1977. Samtliga 
utgivna av Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen. 
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Efter inflationskorrigering visar det sig lämpligt att jämföra inköp 
• 

från grossister och detaljhandlare till Ä1vsby-fabri ken år 1963 med 

de till Morjärv-fabri ken år 1966 och Övertorneå-fabri ken år 1976 (fi

gur 32). Därutöver kan Morjärv-fabriken år 1963 ställas mot Övertor-

neå-fabriken 197^+ (figur 3*0 och slutligen Älvsbyhus mot Platzerhus 

föregångare år 1966 respektive år 197^ (figur 33). Vad gäller inköp 

från övrig tillverkande industri kan jämförelserna, p g a de stora 

differenserna endast göras mellan Älvsbyhus år 1971/72 och Platzer 

Hus år 197^ (figur 36) samt mellan Morjärv-företaget och JM:s fabrik 

i Övert orneå åren 1966 respektive 1976 (figur 35). Resultaten presen

teras i nedan stående figurer. Presentationen utgår från de absoluta 

beloppen för att storleksrelationerna skall framgå klart. 

Figur 32: Totala, regionala och lokala inköp från grossister/detaljis
ter till Ä1vsby-fabri ken år 1963, Morjärv-fabri ken år 1966 
och Övertorneå-fabri ken år 1976 uttryckt i 1976 års penning
värde. 
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Då storleken på de studerade inköpen från grossister är någorlunda li

ka framstår Älvsbyhus lokala och regionala inköp som klart större än 

Övertorneå-fabri kens (figur 32). Också i jämför else med Morjärv-fabri -

ken framstod Älvsbyhus inköp som mycket mera inriktade mot närregio

nen (figur 32 och 33). 

Figur 33: Tota 1 a, regionala och lokala inköp från grossister/detaljis
ter till Älvsby-fabriken år 1966 och Morjärv-fabri ken år 
197^ uttryckt i 1976 års penningvärde. 
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Älvsbyhus framstår därmed som bättre regionalt/lokalt integrerat än 

de båda övriga. Orsakerna till detta kan vara flera och kan sökas 

både inom företagen och i det om givande samhället. I många avseenden 

liknar företagen varandra. Produktionen var under den här perioden 

likartad, men inte identisk. Morjärv-fabri ken hade år I966 ett blan

dat produktionsprogram. Avsättningsmarknaderna var i stort överens

stämmande. Det regionala serviceutbudet var jämförbart. Den lokala 

servicen var mycket mager i Morjär v varför en rättvisande jämförelse 

i detta avseende endast kan göras mellan Ä1vsby-fabri ken och Övertor

neå-fabr i ken. Dessa båda företag skiljer sig åt på flera punkter. Över-
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torneå-fabri ken hade ägare och företagsledning i södra Sverige. Älvs-

by-fabriken däremot var helt lokalt styrd. Deras tillkomsthistoria är 

också helt olika. Det måste dock betonas att det skiljer tretton år 

mellan de i figur 32 presenterade inköpsmönstren. 

Det skall avslutningsvis påpekas att den teknologiska traditionen och 

traditionen av företagande är olika på alla tre orterna. 

Figur 3^: Totala, regionala och lokala inköp från grossister/detaljis
ter till Morjärv-fabri ken år 1963 och Övertorneå-fabriken 
år 197^ uttryckt i 1976 års penningvärde. 

Skillnaderna i leve rantörsvalen mellan fabrikerna i Övert orneå och 

Morjärv är också markerade (se figur 32 och 3*0 . Som framgår av fi

gur 3*+ ovan köper Mor järv-fabr i ken förhållandevis mera från grossis

ter i det e gna länet. Denna tendens kvarstår om en jämförelse görs 

med Övertorneå-fabri kens inköp efter ägarskiftet år 1975 (se figur 32). 
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Figur 35: Totala, regionala och lokala inköp från övrig tillverkande 
industri till Morjärv-fabri ken år 1966 och Övertorneå-fab-
riken år 1976 uttryckt i 1976 års priser. 

Övertorneå-fabri kens inköp från övrig tillverkande industri år 1976 

är nästan exakt lika stora som Morjärv-fabri kens tio år tidigare (se 

figur 35). Den förra gjorde betydligt större inköp inom den egna kom

munen men framförallt inom det egna länet. Dvs rollerna är helt om

bytta i jämförelse med hur valet av grossister träffades. Det bör er

inras om att produktionen i Morjä rv inte helt bestod av småhus. Där

till kommer att Övertorneå-fabri kens leverantörer vid undersöknings

tillfället var föremål för en fortlöpande omprövning. Det regionala 

serviceutbudet var i stort detsamma. Den teknologiska traditionen 

har tidigare konstaterats vara något bättre i Morjä rv än i Övert orneå, 

medan traditionen av företagande var lika bristfällig på båda orterna/ 

kommunerna. Båda företagen styrdes av externa ägare. Morjärv-fabri ken 

hade dock varit verksam på orten betydligt längre tid an konkurrenten 

i grann kommunen. 
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Figur 36: Totala, regionala och lokala inköp från övrig tillverkande 
industri till Älvsby-fabriken år 1971 och Morjärv-fabri ken 
år 197^ uttryckt i 1976 å rs penningvärde. 
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Av figur 36 framgår att Ä1vsby-fabri ken köpte mera från lokala och 

regionala leverantörer inom kategorin övrig tillverkande industri, 

än vad Morjärv-företaget gjorde. Differensen mellan de summor som 

stannade inom länet var betydande, medan skillnaden mellan de lokala 

beloppen var försumbar. Det bör dock betonas att Ä1vsby-fabri kens in

köp inom kategorin var nästan tre miljoner större än konkurrentens 

vilket kan vara av en viss betydelse. 

Då en bedömning görs för effekter av inköpens storlek framstår sålunda 

Ä1vsby-fabri kens regionala och lokala inköp som klart större än de 

båda övriga undersökningsföretagens. Skillnaden mellan Övertorneå-

fabriken och Morjärv-fabri ken var inte lika stor och inte entydig. 

Från övrig tillverkande industri köpte det förra företaget mera inom 

länet och den egna kommunen. För gross i st leveranser var förhållandet 

det motsatta. De ovan analyserade varukategorierna torde i st ort vara 

opåverkade av företagens integrationspolitik. Produktionsinriktningen 
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är också densamma utom för Morjärv-fabrîken år 1966. Avsättningsmark

naden skiljer företagen obetydligt åt de aktuella åren. Kvar står 

bland de företagsspecifika faktorerna de skilda ägarförhållandena. 

Ä1vsby-fabri ken ägs och leds av personer med stark lokal anknytning 

medan de båda övriga företagen handhas av externa intressenter. Det 

förefaller alltså som om ägar- och styrförhållandena var av stor vikt. 

Jämförelserna har i detta avsnitt gjorts mellan inköp företagna vid 

skilda tidpunkter. I något fall har det varit tretton år mellan under

sökningsåren. Som bekant har de tretton åren kraftigt påverkat före

tagens omvärld. Innebörden av detta diskuteras mera i avsnit t 11.5. 

Analysen ovan har helt inriktats mot företags interna förhållanden och 

mot faktorer som uppmärksammats av tidigare forskare med företagseko

nomisk anknytning. Tidigare i rappo rten har dock pläderats för att 

både företagsmiljön och företagaren/beslutsfattaren är produkter av 

den historiska utvecklingen och av relationerna till den övergripande 

samhällsekonomin. De i förel iggande kapitel presenterade resultaten 

bör därför sättas in i detta större sammanhang. En sådan koppling 

skall göras i nästa kapitel. Där kommer också vissa resultat som fort

farande framstår som oklara att penetreras. Det gäller framförallt be

tydelsen av företagens absoluta storlek. Speciellt måste dessa stor

leksdiskussioner sättas i relat ion till betydelsen av beslutsfattar

nas lokala anknytning. Som nämnts ovan har Älvsbyhus1 inköp från de 

lokala grossisterna sjunkit i kronor räknat mellan de sista undersök-

n i ngsåren. 
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11 BEROENDET9 TRADITIONEN OCH DET ENSKILDA FÖRETAGETS FRAM

VÄXT OCH AGERANDE 

11.1 Syften och hypoteser % ett àterblïckande perspektiv 

I och med föregående kapitel avslutades ett avsnitt som helt inrikta

des på de enskilda företagens agerandê, främst såsom inköpare i sin lo

kala miljö. Här skall detta beteende relateras till länets och orternas 

ställning i beroe ndekedjan och till den lokala traditionens utformning. 

Dessförinnan är det på sin plats att erinra om de syften och teser som 

ligger till grund för rapporten. 

Som övergripande syfte uppställdes inledningsvis "att beskriva och ana

lysera framväxten av företag i ind ustriellt svaga regioner, samt att 

beskriva och analysera dessa företags betydelse för regionens indust

riella utveckling." 

För att nå detta mål utvaldes en region, Norrbotten, att representera 

de industriellt svaga regionerna, och tre trähusföretag att represente

ra den framväxande företagsamheten. 

Som ett första konkret delsyfte uppställdes "att diskutera vilka teore

tiska perspektiv som kan användas vid studiet av företagen och företags

miljöerna". Av kapitel 2 framgick att inget entydigt val av lämplig teo

retisk angreppspunkt kunde göras innan de empiriska studierna genomförts. 

Utifrån tidigare forskares och utredares erfarenheter föreföll dock de 

s k beroendeteorierna, stapelteorin och Myrdals diskussioner kring ku-

mulativa processer att vara mest lämpade som bakgrund till ett studium 

av företagsmiljöerna. Ingen av dessa teorier och/eller skolor kunde 

dock ojusterade appliceras på norrbottniska förhållanden. Huruvida en 

tillämpning är möjlig, och i vilke n utstärckning dessa teorier går att 

sammankoppla med varandra har delvis diskuteras i de emp iriska kapitlen 

3 och 4. En avslutande argumentation kommer att göras nedan i avsnit t 

11.2. Redan vid presentationen i kapitel 5 av de teorier som utarbetats 

Sundin 9 
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för företagsspecifika förhållanden kunde fastslås att en stor del av 

tidigare arbeten och teorier saknar relevans i föreli ggande fall. Ock

så detta diskuteras delvis nedan. 

Som ett andra delsyfte hade uppställts "att beskriva och analysera fö

retagen och företagsmiljöerna samt samspelet mellan dessa utifrån de 

diskuterade teoretiska perspektiven", och som ett tredje "att utifrån 

de gjorda analyserna dra slutsatser angående vilka företag och egen

skaper som är centrala och bör uppmuntras i dylik a magra företagsmil

jöer". Det tredje delsyftet har ännu inte behandlats utan får anstå 

till kap i tel 12. 

De hittills gjorda beskrivningarna och analyserna har inriktats på att 

spegla samspelet mellan företagen och företagsmiljöerna, dvs på delsyf

te nummer 2. Företagens val av leverantörer ansågs på ett adekvat sätt 

beskriva detta samspel och ömsesidiga beroende. 

Tesen om traditionens betydelse har legat bakom det valda angrepps

sättet och motiverat den longitudinella ansatsen. Tradition är ett 

mångfasetterat och sammansatt begrepp. Det har här endast använts i 

de ekonomiska delar som har med företagande och företagsamhet att göra. 

En annan viktig tes var föreställningen om "att litet är vackert", dvs 

en uppfattning om att smådriften är att föredra, speciellt i kommun er 

av den typ som här studerats. 

Nedan diskuteras huruvida de uppställda syftena har infriats samt i 

vilken utsträckning som de uppställda teserna fått stöd. Det måste dock 

hållas i minnet att en framställning av föreliggande slag aldrig kan 

styrka uppställda teser på ett traditionellt hypotes t estande sätt. Am

bitionen måste begränsas till att genom de förda resonemangen göra tro

ligt att vissa samband existerar respektive icke existerar. Slutsatser 

måste dras på grundval av redovisade indicier snarare än som följd av 

uppkomna bevis. Av hänsyn till läsaren förses dock inte varje påståen-
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de med en reservation i form a v ett "synes" eller ett "tycks vara" även 

om sådana invändningar genomgående torde vara befogade. 

I avsnitt 11.2 görs en beskrivning av hur beroendestrukturen inverkar 

på lokaliseringsorterna/kommunerna. Därvid diskuteras huruvida teorier 

av övergripande utvecklingsteoretiskt slag är överförbara till regio

ner av Norrbottens typ och på delar av regioner. Vidare berörs huruvida 

beroendepositioner avspeglas också i det en skilda företagets agerande. 

I avsnitt 11.3 diskuteras närmare de sätt på vilket beroendesituatio

nen och traditionen av företagande manifesterat sig i vissa situatio

ner såsom vid ägarskiften, produktionsomläggningar och expansion. Kapit

let avslutas med en sammanfattning av den lokala traditionens betydelse 

i avsni tt 11.4 vilket alltså blir en plädering för nödvändigheten av 

ett historiskt synsätt. En uppsummering av huruvida de uppställda teser

na och syftena fått en nöjaktig behandling, respektive fått något stöd, 

görs slutligen i avsnit t 11.5. 

11.2 Beroendestruktur och tradition i undersökningsorterna 

Norrbottens ekonomiska utveckling, och därmed människornas försörjning, 

blev redan mot slutet av l800-talet intimt sammankopplad med råvarorna 

malm och trä. Den utveckling och expansion som skedde var därefter ald

rig en utveckling på egna villkor utan externt genererad och kontrolle

rad. Infrastrukturen utbyggdes för att tillfredsställa exploatörernas 

behov. Befolkningens försörjningsmöjligheter blev kraftigt beroende av 

basnäringarnas utveckling. Jordbruks-, och annan, politik bidrog till 

att konservera en föråldrad näringslivsstruktur i läne t. Allt detta 

medverkar till att Norrbotten klassificerats som en underutvecklad re

gion, samt till att stapelteorin ansågs som en god hjälp till att be

skriva situationen i ett t idigt skede. Efter 1918, då stapelfällan de

finitivt slagit igen, ansågs beroendeteorin vara tillämplig på den 

norrbottniska situationen. Beroendeteorin har främst använts för att 

beskriva hela länder eller delar av världen, här är dock syftet att 

komma åt utvecklingen på en lägre beskrivningsnivå. 
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Det visade sig, såsom väntat, vara felaktigt att betrakta länet som en 

homogen och "jämngrå" periferi visavi övriga Sverige. Förhållandena, 

och utkomstmöjligheterna, skilde och skiljer sig kraftigt mellan olika 

delar av länet både för de enskilda människorna och för företagen. 

Inte ens mellan de delar som alla kan betraktas som periferins egen 

periferi är situationen helt likartad. De tre undersökningsorterna, 

och därmed villkoren för de tre undersökningsföretagen, är goda exem

pel på det sistnämnda påståendet. 

I överto rneå har beroendeställningen skapat en struktur som av många 

skulle betecknas som traditionell, i ordet s negativa betydelse. Kommu

nen dominerades ovanligt länge av jord- och skogsbruket. Den ökande be

folkningen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet syssel

sattes inom denna sektor. Jordbrukspolitiken och det sätt på vilket 

skogsnäringen drevs under den tidsperioden bidrog till att arbetskraf

ten stannade i moder näringen. Inom kommunen fanns aldrig större enheter 

för någon typ av träbearbetning. Virket som drevs fram ur skogarna fors

lades ner till de stora kustanläggningarna. Därmed skapades aldrig nå

gon vana vid ett lokalt initierat näringsliv, dvs någon företagaranda 

uppstod inte i Övert orneå. De negativa följderna av detta förmärktes 

klart på 1950-talet då jordbrukspolitiken ändrades och arbetet i skogs 

bruket rationaliserades. De traditionella försörjningsmöjligheterna re

ducerades därmed snabbt. Ingenting fanns inom kommunen som kunde ge be

folkningen sysselsättning och därmed hindra den snabba utflyttningen 

av människor i prod uktiva åldrar. 

Några försök hade gjorts på 1960-talet att driva verksamhet liknande 

undersökningsföretagets i Övert orneå. Trots stora stöd från kommunen, 

och de lokal i ser ingsstödsbevi1jande myndigheterna skapades aldrig sys

selsättning för många människor. De ekonomiska framgångarna uteblev 

helt. Det var i den si tuationen, då befolkningsutflyttningen pågått i 

nästan två decennier, som den nuvarande trähusfabriken lokaliserades 

till kommunen år 1970. Det företag som undersökts är alltså ingen en

het framvuxen på lokalt företagarini tiati v utan di t lokal iserad efter 
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central byråkrat i ska överväganden. Etableringen var dock mycket efter

längtad och kraftigt understödd av förtroendevalda och tjänstemän i 

kommunen. 

Avsaknaden av en tradition av företagsamhet har medfört att arbetskraf

ten inte getts möjlighet att skaffa sig en förtrogenhet med industriellt 

arbete, dvs den teknologiska traditionen saknas på orten och i kommu nen. 

Därmed kan Övertorneå betecknas som periferins egen periferi. 

Morjärvs ställning liknade i mycket den som beskrivits ovan för över

torneå. Morjärv har dock aldrig haft fördelen av att vara kommuncentrum 

och saknar därför många av de allmänna servicefunktioner som följer där

med. Orten är dessutom så liten att den kommersiella servicen är mager. 

Morjärv och dess omgivning dominerades tidigt av de stora företagsbild

ningarna i norr o ch söder. Ända sedan början på 1900-talet har det dock 

funnits relativt stora sågar i orten s absoluta närhet. De första initie

rades av personer från Kalix. 

Ortens näringsliv har under de senaste årtiondena präglats av den hus

fabrik som startats av en lokal entreprenör redan på 1930-talet. Verk

samheten drevs inledningsvis med relativ framgång. Produkterna kunde 

avsättas till stora statliga beställare under en längre tidsperiod, 

vilket var tursamt, men också följderna av företagarens initiativkraft. 

Genom denna husfabrik har många människor på orten skolats på en indu

striell arbetsplats och fått vana vid den typen av arbete. Företaget 

och dess föregångare har därmed utfört en pionjärinsats på orten. 

Den ovan omtalade entreprenören har fått få efterföljare, då övriga lo

kala initiativ till företagande i stort uteblivit. Någon allmän företa

garanda har alltså inte utbrett sig. Grundaren av undersökningsföreta

get kan beskrivas som en ensam "broker". 
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I beroe ndeteoretiska termer måste även Morjärv betecknas som en del av 

periferins periferi. Morjärv är, precis lika mycket som Övertorneå, 

fångat i stapel fällan genom den stora fixeringen vid träet som råvara. 

Den lokalt genererade verksamheten, samt den ganska långvariga period 

under vilken en teknologisk tradition skapats, borde dock medföra att 

orten befinner sig i ett något bättre läge än Övertorneå. 

Norrfjärden/Älvsbyn ligger på kortare avstånd från Piteå och Luleå än 

de båda övriga undersökningsorterna. Tidigare har konstaterats att 

dessa städer, främst Piteå, tidigt blev centrum för stapelvaran trä. 

Därmed befinner sig undersökningsorten i närhet en av periferins cent

rum, något som kan vara både en fördel och en nackdel. 

Inom Piteå-regionen har alltsedan kolonisationen funnits relativt stora 

företag startade och drivna på lokalt initiativ. Vid sidan av dessa har 

också funnits mindre lokala företag. I området har alltså traditionellt 

existerat en viss företagsamhet och härskat en viss företagaranda. Där

med följer också en teknologisk tradition. Utveckling av det teknologis

ka kunnandet har underlättats av den relativt stora befolkningskoncen-

trationen vi 1 ken medfört vissa agg lomerationsfördelar. 

Då stora sydsvenska intressen genom uppköp (slutförda år 1918) började 

dominera även den delen av länet fortsatte de små lokala enheterna att 

leva sitt liv "under" den strukturen. De lokala företagsbildningarna 

och den relativt stora lokala marknaden försvagade därmed något konse

kvenserna av det starka beroendet. 

Avslutningsvis skall alltså påpekas att teorierna om dependence- och 

stapelekonomier tycks kunna överföras också på delar av regioner såsom 

t ex Frank hävdat men sällan praktiserat. Ingen strikt tillämpning lå

ter sig dock göras. Beroendeteoretikerna använder t ex ofta variabler 

av typ exportkvoter och tullar eller arbetarnas ekonomiska villkor. 

Vissa av dessa faktorer saknar relevans då en del av ett land studeras. 

Andra utesluts därför att villkoren i ett land av Sveriges typ skiljer 
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sig radikalt från de delar av världen där teorierna föddes. Användandet 

av termer och begrepp genererade av beroendeteoretiker och stapel teore

tiker kan därför inte göras utan modifikation. Dessa synsätt får i stäl 

let fungera som ett sätt att strukturera händelser och utvecklingsför

lopp och en hjälp till att urskilja vissa viktiga förhållanden. Därige

nom ökas förståelsen för beroendets mekanismer. Beroendets natur är näm

ligen detsamma, men graden, och de uttryck det tar sig varierar mycket 

mellan olika delar av världen. Variationer förekommer också, vilket de 

här genomförda empiriska studierna visar, mellan delar av en region, 

som i ett nationellt perspektiv betraktas som en homogen enhet. De tre 

undersökningskommunerna befinner sig, trots stora likheter, olika långt 

ned i den regionala beroendekedjan. Modifieringar måste därför göras 

i till ämpningen såsom antytts både av Naustdalsi id och Källtorp (se 

avsnitt 2.3.5.3). 

Traditionen uppstår ur, och underordnas därmed, beroendestrukturen. 

Det finns, och fanns speciellt innan stapelekonomin var ett faktum ett 

utrymme för lokalt genererat företagande. Under en viss fas i bero ende

uppbyggnaden kreerades t ex en tradition av lokalt företagande i Piteå 

regionen. Företagsamheten har alltsedan dess delvis levt Mett eget liv". 

Med Myrdals termer har det uppstått en positiv kumulativ process, som 

åtminstone tillfälligt förmått motstå beroendets övergripande negativa 

inflytande. Diskussioner kring kumulativa processer kan tillämpas på 

delar av regioner ända ner på ortsnivå. 

Att det även under senare perioder har funnits utrymme för en lokal fö

retagsamhet bevisas av Morjärv-företaget som uppstod på 1930-talet. 

Genom detta enskilda initiativ har den teknologiska traditionen på or

ten befästs, och i viss mån utvecklats. Konsekvenserna av beroende

positionen har mildrats av att denna lokalt styrda enhet var framgångs

rik och sysselsättningsskapande under många år. 

I perif erins yttersta utposter, t ex Övertorneå, har ingen sådan tra

dition av lokal företagsamhet skapats. Därmed slår a 1 la svängningar 
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från centrum direkt mot människorna, vilket väl e xemplifieras av hän

delserna i Överto rneå efter det att jordbrukspolitiken förändrades. 

De lokala beroendeolikheterna manifesteras genom de skilda traditioner 

av företagande, och därmed också av teknologisk tradition, som uppstått. 

Variationerna i dessa avseenden är centrala om förståelse skall erhållas 

for näringslivets förutsättningar i olika orter och regioner. Traditio

nen skapar betingelserna för de enskilda företagens sätt, och möjlighe

ter, att agera och utvecklas. En konkretisering av detta har gjorts i 

kapitlen 7~10, men skall sammanfattas i de föl jande avsnitten. 

Traditionen på den enskilda orten kan inte bryta beroendet i sig. Dess 

utformning och styrka bestäms av relationsuppbyggnaden i det v ärldsom

spännande kapitalistiska systemet. Förekomsten av en lokal tradition 

kan dock mildra konsekvenserna av beroendepos i tionen.Enheter i perif erin 

är de första som slås ut vid nedgångsperioder i ekono min. Förekomsten 

av en lokal tradition kan åtminstone förlänga den tid det tar innan ut-

slagningen sker. 

Beroendepositionen och traditionen skapar tillsammans betingelserna för 

företagen. Då beroendet är överordnat och opåverkbart från den lokala 

nivån, diskuteras fortsättningsvis undersökningsföretagens agerande re

lativt traditionsuppbyggnaden. 

11.3 Traditionen och företagen 

11.3.1 Följderna av ägarskiften 

I föregå ende avsnitt konstaterades att övergripande teorier om beroende

ekonomier, stapelekonomier och kumulativa processer efter vissa modifie

ringar väl lät sig föras ner till en tillämpning också på delar av re

gioner och på orter. Detta torde innebära att också det enskilda före

tagets agerande kan studeras och analyseras i likn ande termer. 



255 

På de olika undersôknîngsorterna har, delvis genom historiska tillfäl

ligheter, men främst som ett resultat av ortens placering i beroe nde

hierarkin, utvecklats skilda traditioner av företagande och teknologi. 

Utfallet i dessa avseenden låter sig väl illustreras genom att ageran

det kring vissa specifika händelser diskuteras. En sådan är de ägar

skiften som inträffat i de un dersökningsföretag som ligger i Övert or-

neå respektive Morjärv, dvs de två undersökningsorter som båda saknar 

en tradition av företagande. Företaget i Övert orneå har dock uppstått 

genom ett politiskt beslut medan företaget i Morjä rv startats på lo

kalt initiativ och länge funnits på orten innan externa intressenter 

övertog företagsledningen. Att ägarskiften medför förändringar i före

tags sätt att agera har fastslagits av tidigare forskare. Då ett större 

centralt beläget företag, så som i dessa fall, är köparen uppstår i 

allmänhet negativa konsekvenser för lokaliseringsorten för det uppköp

ta företaget. Att så är fallet också i förel iggande undersökning har 

konstaterats i kapit len 7 respektive 8. Här skall händelserna diskute

ras i termer av tradition och företagaranda. 

Övertorneå-fabri ken etablerades på en ort som i stort saknade en tradi

tion både av företagsamhet och teknologi. Trots detta var undersöknings

företagets lokala inköpsandelar till en början relativt stora. Detta 

tyder på att företaget var förhållandevis väl integrerat med den lokala 

företagsamhet som trots allt fanns. Därtill kom att beslutsfattarna 

till en början var lokalt rekryterade. Personerna var väl förtrogna med 

den lokala miljöns möjligheter. 

Efter det kaotiska inledningsskedet började de centralt fastställda in

köpsanvisningarna att tillämpas. Detta kan i det n ärmaste likställas 

med ett ägarskifte. Beslutsfunktionerna hos den styrande enheten låg 

dels i Lule å, dels i Stock holm. Eftersom AMS var ägare var de regional -

politiska ambitionerna klart uttalade. Endast en mindre del av de ökan

de inköpen kom dock lokaliseringsorten till del. Förklaringen till det

ta torde i hög u tsträckning kunna tillskrivas avsaknaden av lokal före

tagart rad i t ion. Produktionsomläggningen medförde delvis behov av produk 
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ter som inte tillverkades inom orten, kommunen eller regionen. Integra

tionen med det lokala näringslivet reducerades därmed. 

Till detta kom att verksamheten expanderade. Därmed ökade avståndet mel

lan de lokala leverantörernas storlek och undersökningsföretaget. Så

dana storleksdiskrepanser har av tidigare forskare dokumenterats vara 

viktiga för val av inköpsställe. Företagen söker sig gärna till jäm

bördiga leverantörer, alternativt välkända eller välrenommerade före

tag. Övertorneås per i fera position medför en avsaknad av sådana etable

rade företag som gjort sig kända inom en större omgivning. Den per i fe

ra positionen och bristande traditionen av företagande skapar också en 

viss tillbakadragenhet och 1 i ten s jä 1 vt i 1 1 i t hos det existerande nä-

r i ngsli vet.^ ̂ 

Marknadsföringskunskaperna är ofta bristfälliga. En väl fungerande 

marknadsföring kan vara en förutsättning för att bli accepterad som 

leverantör till en mycket större kund. Sammantaget medför dessa bris

ter att många av de lokala företagen saknade, eller upplevdes av sig 

själva och andra att sakna, möjligheter att förse en stor kund med 

efterfrågade produkter. Därtill kom att produktionsomläggningen med

förde en efterfrågan av varor och tjänster som inte utbjöds varken i 

kommunen eller i läne t. 

I juli år 1975 köptes fabriken av John Mattson Byggnads AB (JM). Där

med upphörde de statliga regiona1 pol i t i ska ambitionerna att gälla. JM 

får dock inte frånkännas viljan att köpa så mycket som möjligt lokalt, 

något som ofta betonades av företagets tjänstemän. Ägarskiftet följdes 

omedelbart av en omprövning av leverantörerna allteftersom existerande 

kontrakt upphörde. Samtidigt expanderade verksamheten. 

1) I Sundin 1975 finns en intervju på sidan 89 som visar, om än i extrem 
form, den svårighet som många små lokala företagare upplever då kon
takt skall tas med professionella företagsledare. 
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I görli gaste mån sökte den nya ägaren effektivisera administrationen 

och produktionen. Den bristande teknologiska traditionen hos arbets

kraften upplevdes som ett problem. Ägarna sökte, genom att hålla så 

stor del av produktionen som möjligt inom de egna fabriksportarna, mins

ka de företagsekonomiska konsekvenserna av den bristande lokala tradi

tionen av företagsamhet. De lokala inköpsandelarna sjönk kraftigt, även 

om beloppen inom flera produktgrupper steg i kronor räknat. Utanför 

den rent sysselsättningsskapande sfären reducerade integrationen under

sökningsföretagens potentiella betydelse. Därigenom minskade de möjliga 

incitamenten till nyföretagande. Avsaknad av företagsamhet medförde 

minskade spridningseffekter, dvs ingen positiv kumulativ process star

tade. 

Ägarskiftet och företagets tillväxt medförde alltså att avståndet mel

lan undersökningsföretaget och det övriga lokala näringslivet ökades 

ytterligare. Den nya företagsledningen saknade erfarenhet av orten och 

kommunen, varför avståndet också mellan dessa och ortens näringsliv 

vidgades. Allt detta är delvis en funktion av ortens ställning i be

roendekedjan, och därav följande bristande företagartradi t ion. Detta 

medförde att de positiva effekterna av lokaliseringen blev begränsade 

och effekterna av den externa styrningen omedelbara och negativa för 

övrig lokal företagsamhet. 

Morjärv-fabriken hade funnits på lokaliseringsorten i 30 år vid det 

första undersökningsåret. Då fanns inom företaget kunskaper om den lo

kala miljöns möjligheter och begränsningar. En teknologisk tradition 

fanns på orten men däremot ingen övrig lokal företagsamhet. Flertalet 

servicefunktioner saknades också. Inom ett, med Norrbottens mått mätt, 

rimligt avstånd fanns större orter med ett mera differentierat service

utbud. Också Morjärv-fabri ken upplevde ägarskiften, produktionsomlägg

ning och en kraftig expansion under undersökningsperioden. Avståndet 

mellan Morjärv och de styrande enheternas placering ökades stegvis. De 

första "nya" ägarna hade sin förankring inom länet, i Piteå -trakten. 

De senare hade en lång erfarenhet av Luleå-området och norra Norrbotten. 
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Båda dessa ägare var alltså väl förtrogna med länet och hade båda star

tats på lokalt initiativ. De var exempel på en regionalt initierad fö

retagsamhet och bevis på att en sådan tradition finns också i No rrbotten. 

Liksom i Öve rtorneå-fabri kens fall medförde produktionens inriktning 

mot småhus att integrationen med det lokala näringslivet försvagades. 

Diskrepansen mellan det lokala näringslivets kapacitet och husfabrikens 

behov var än större än i Öv ertorneå. Morjärv-fabri ken var tidigt den 

helt dominerande verksamheten på orten. De olika ägarna hanterade dessa 

omständigheter på olika sätt. Några hade, i l ikhet med JM i Öv ertorneå, 

integrerat så mycket som möjligt. Under en annan period köptes sågade 

och hyvlade produkter in, vilket var det enda utbud allmänt förekomman

de i nä rmiljön. På senare år har även andra servicefunktioner inhand

lats. Leverantörsföretag var i de t senare fallet företrädesvis lokali

serade i de n relativt närbelägna kustregionen. De olika ägarna har 

alltså valt olika strategier för att lösa de problem som orsakades av 

ofullkomligheten i de n lokala miljön. 

Trots den långa tiden som husfabriken och dess föregångare funnits på 

lokaliseringsorten har den inte givit upphov till något nämnvärt ny-

företagande. Troligt är dock att lokala företag, om de funnits att 

tillgå i un dersökningsföretagets uppbyggnadsskede, skulle ha anlitats 

som leverantörer. Undersökningsfabriken var dock så liten att den inte 

ensam kunde motivera nyetablering av företag. Ortens ställning i be roen

dehierarkin, dess litenhet och bristande företagsamhet medförde alltså, 

liksom i Öv ertorneås fall, att möjliga positiva spridningseffekter ald

rig realiserades. 

Effekterna av den externa styrningen från södra Sverige kunde förmärkas 

också i Mo rjärv-fabri kens inköpsmönster. Förskjutningarna var dock inte 

lika dramatiska. Det förefaller vara fråga om en redan inledd process 

som accentueras genom ägarbytena. Likheterna mellan de två hittills be

rörda undersökningsföretagen var större än de konstaterade olikheterna. 

Den äldre teknologiska traditionen i Mo rjärv förmådde alltså inte upp
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häva konsekvenserna av ortens absoluta litenhet, per i fera position 

och därav följande avsaknad av företagsamhet. 

Älvsbyhus har helt undgått ägarskiften av det slag som berörs ovan. 

Fabriken ligger också i en del av länet där det, i jämfö relse med öv

riga undersökningsregioner, finns en förhållandevis god tradition av 

företagsamhet och vana vid industriellt arbete. Därav följer att före

tagstätheten är större och förekomsten av agglomérationsfördelar där

med troligare än i övriga delar av länet. Trots det visade den empiris

ka undersökningen att de lokala och regionala inköpsandelarna minskade 

mellan undersökningsåren. Orsaken till detta kan delvis sökas i stor

leksrelationen mellan undersökningsföretaget och det omgivande lokala 

näringsli vet. 

11.3.2 Följderna av företagens tillväxt 

Som en andra huvudtes hävdades att "litet är vackert" i betyde lsen att 

om Norrbottens problem skall lösas så är många små satsningar bättre 

än en stor. Tesen anknyter till traditionsuppfattningen, dvs att en 

tradition av små självständiga företag är att föredra framför den nu 

existerande strukturen som domineras av stora externt styrda enheter. 

De senare genererar ett stort beroende men små spridningseffekter av 

varaktig karaktär. Tesen tycktes också få visst stöd i den fö retags

ekonomiska teorin. Där hävdas att relationer mellan företag gynnas av 

att de inblandade kontrahenterna är ungefär jämnstora och jämnstarka. 

Detta torde dock vara en sanning som måste modifieras till vissa stor

leksintervall och snarast avse medelstora företag. Det är väl känt och 

styrkt att stora företag, t ex Volvo i Sver ige, gärna använder sig av 

mycket mindre företag som underleverantörer. I dessa fall torde dock 

samarbetet inte ske på lika villkor. Undersökningsorternas huvudsakliga 

företagsbestånd befinner sig dock i ett s tor leks interval 1 där tesen kan 

antas vara giltig. 
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Undersökningsföretagen köpte de första undersökningsåren mycket lokalt 

och föreföll att vara väl lokalt förankrade. Det var under en period 

då samtliga tillverkade produkter var av enklare slag än trähus. Allt

eftersom verksamheterna expanderade minskade i alla tre fallen de re

lativa andelarna som stannade i hemor ten respektive hemlänet. I kronor 

räknat var det dock frågan om ökningar. Detta innebar att hemorten all

tid hade nytta av att företagen växte. Dels ökade antalet anställda, 

dels ökade leveranserna från övriga lokala företag. Ur regionens/or

ternas synpunkt vore det mycket bra om också andelarna förblev oföränd

rade el 1er ökade. 

De sista undersökningsåren kan iakttas hur de belopp som stannade i 

Älvsbyn minskade också i krono r räknat inom kategorier av leveranser 

som är geografiskt lättrörliga. Detta är en mycket negativ tendens ur 

ortens synpunkt sett. Som förklaring till detta uppgav anställda på 

företaget att husfabriken blivit så stor att den blivit intressant 

också för stora sydsvenska leverantörer. I den p riskonkurrens som upp

stod kunde de små lokala 1verantörerna inte konkurrera. Av ekonomiska 

skäl ansåg sig företagsledningen inte kunna fortsätta att köpa lokalt 

då det var uppenbart dyrare. Husfabriken hade i och m ed detta nått en 

sådan storlek att den var för stor för det övriga lokala näringslivet. 

Det relativt sett differentierade näringslivet på orten hade varit en 

stimulans för företaget. I sin fr amgångsrika verksamhet hade fabriken 

kunnat utnyttja det lokala utbudet men också spelat en positiv roll 

som kund och exempel. Detta vitsordas av t ex kommunala företrädare. 

Då husfabriken existerat ca 15 år blev den alltför stor för det övriga 

lokala näringslivet. Därmed uppstod en fara för att den blir en "gök

unge" i ställe t för en stimulator för övrig företagsamhet på orten. Den 

blev så dominerande att ortens beroende av den var mycket stort. En 

eventuell nedläggning av fabriken vore mycket allvarlig om an inte ka

tastrofal för Älvsbyn. 
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Spridningseffekterna från företaget minskade över tiden. Därmed inte 

sagt att de psykologiska spridningseffekterna avtog. Alla har sett 

fabriken startas och utvecklas och företaget är inte ensamt på orten. 

Det existerar i en mi ljö som utmärkts av ett visst företagande. Genom 

sin storlek bidrog företaget aktivt till att utveckla den industriella 

traditionen på orten. Som ett exempel kan nämnas att företaget under 

senare år börjat anställa kvinnor i prod uktionen vilket inte förekommit 

tidigare i kommu nen. 

Ur spridningseffektssynpunkt vore det dock sannolikt bättre med två fö

retag av den storlek som Älvsbyhus hade för tio år sedan. Detta är dock 

bara en sanning med modifikation då det är uppenbart att företaget ge

nom att vara framgångsrikt tryggar sin, och ortens befolknings, verk

samhet. Det kan också tänkas att överlevnad inom branschen kräver en 

vi ss storlek. 

Den storleksgräns som här omtalas finns också på andra orter, både 

inom och utom länet. Det är dock uppenbart att storleksgränsen är olika 

för olika kommuner, orter och branscher. Den påverkas också av det kö

pande företagets eget agerande, inställningen till det lokala närings

livet, eventuell extern styrning, osv. Detta hänger i sin tur samman 

med de faktorer som behandlas nedan. Storleksgränsen är avhängig av 

det lokala näringslivets inriktning och omfattning, vilket i sin tur 

beror på ställningen i bero endehierarkin, traditionerna och företagsam

hetens framväxt. I Överto rneå och Morjärv torde gränserna vara betyd

ligt lägre än i Älvsb yn då det lokala näringslivet var betydligt gle

sare i de fö rstnämnda orterna/kommunerna. Detta visas t ex av att först 

då inköpen inom gruppen grossister/detaljister nådde ca fem miljoner 

kronor minskade differenserna mellan Älvsby- och Morjärvs-anläggningar-

nas regionala inköp. Då nådde Älvsbyhus den lokala utbudsgränsen, nå

got som inträffat mycket tidigare i Morjä rv. Det är dock inte själv

klart att t ex Älvsbyhus måste gå utanför det egna länet för att finna 

leverantörer då utbudet på orten blir otillräckligt. Här spelar länets 

roll i den ö vergripande beroendestrukturen in (se avsnitt 11.4 nedan). 
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Ovan har diskuterats vådan av att företagen blir för stora relativt det 

övriga lokala näringslivet. Undersökningen visar också att en alltför 

liten ort svårligen kan tillgodogöra sig de möjligheter till spridnings

effekter som ett expansivt företag ger. Som exempel kan anföras Morjärv-

fabrikens val av leverantörer. Inga lokala grossister/detaljister fanns 

i Morjä rv då företaget började växa. Företaget var inte heller så stort 

att det ensamt kunde ge upphov till och underlag för, ett företag av 

denna typ. Inköp gjordes därför från de större orterna vid kusten. Om 

spridningseffekterna skall stanna på orten måste det alltså redan vid 

etableringsti 11fället finnas någon som kan utvecklas med, och ge ser

vice åt, den nya kunden. Förhållandena var annorlunda i Norrf järden-

området vilket visas av de höga andelarna som stannade lokalt. Att 

Norrfjärdens ställning trots det var sårbar visas av händelserna i sam

band med att trähusfabrikens föregångare flyttade till Älvsbyn. 

Både Norrfjärden och Älvsbyn har en relativt väl utvecklad tradition 

både av företagande och teknologisk tradition. Den avgörande skillna

den mellan dem är storleken och därmed också det kommersiella och all

männa serviceutbudet. 

Trots Norrfjärdens litenhet hade merparten av undersökningsföretagets 

behov av varor och tjänster tillfredsställts i den n ärmaste-omgivningen, 

speciellt om Piteå införlivades med den gruppen. Leverantörerna i Norr

fjärden övergavs dock snart efter flyttningen till Älvsbyn. På ett par 

år var de helt borta ur bilden. Leverantörsbytena skedde därmed snabba

re än vad tidigare undersökningar visat. Förklaringen torde ligga i att 

Norrfjärden, och de där lokaliserade företagen var små. Det var mycket 

svårt för leverantörerna på den lilla orten att behålla det större, 

flyttande företaget som kund. Diskrepansen mellan de gamla leverantö

rerna och undersökningsföretaget ökade då det senare efter flyttningen 

ökade sin omsättning. I kombination med ett uppbyggt fungerande ser

viceutbud i Älvsb yn medförde detta att de gamla leverantörerna övergavs. 

De fall som tidigare undersökningar kartlagt har oftast gällt flyttning 

åt andra hållet, dvs från en stor ort med "pressproblem" till en mindre 
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ort med god tillgång på arbetskraft. I dessa fall redovisas ofta en 

stor trohet mot leverantörerna på den gamla lokaliseringsorten. 

Resonemangen ovan leder till slutsatsen att "lagom är bäst". Höjden 

och strukturen på "lagom" måste dock fastställas i varje enskilt fall. 

11,3.3 Den lokala traditionen och produktionsinriktningen 

Alla tre företagen startade med sågning, hyvling och enklare snickeri

produktion, dvs några av de få branscher som av tradition funnits i 

länet. Trähusfabrikation har klar anknytning till denna ursprungliga 

verksamhet. Den kräver dock också inköp av mera kvalificerade produk

ter. Kopplingarna framåt i prod uktionskedjan är få och avser mestadels 

olika typer av tjänster i samban d med att husen uppförs. 

Produktionsomläggningen påverkade i alla tre fallen relationerna mel

lan de inköpta produktgrupperna och också valet av leverantörer. Detta 

stämmer väl med erfarenheterna från tidigare, mera inköpsteoretiskt in

riktade studier. Vissa branscher köper genomgående mera lokalt än and

ra. Skälen kan vara olika, t ex de önskade produkternas avståndskäns

lighet, utbudspunkternas antal och belägenhet osv. Resonemangen kan 

direkt överföras till diskussioner om lokala produktionssystem. 

I unders ökningsföretagens fall sjönk de lokala inköpsandelarna då små

hus började tillverkas. De summor som stannade i föret agens närhet öka

de dock. Den nya produktionsinriktningen krävde, trots att småhus inga

lunda är teknologi tunga produkter, mera förädlade insatsvaror än tidi

gare. Detta var både en möjlighet och en restriktion för det omgivande 

lokala näringslivet. För flera produkter kunde de nya behoven inte 

tillfredsställas av lokala kollegor då inga potentiella leverantörer 

fanns att tillgå inom länet. Det senare ett uttryck för Norrbottens 

ställning som perifer region och en konsekvens av att produktionen 

fjärmat sig från den traditionellt brukliga. Därmed minskas den ur

sprungliga överensstämmelsen mellan undersökningsföretagen och det 
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övriga lokala näringslivet. Vid en hastig anblick kan detta upplevas 

som något negativt eftersom de procentuella spridningseffekterna redu

ceras. Det norrbottniska näringslivet är dock beroende av att komma 

bort från sin roll som råvaruleverantör till förädlande industrier i 

andra delar av landet och världen. Ur den synpunkten måste undersök

ningsföretagens utveckling ses som något positivt. Den nära anknyt

ningen till en lokal tradition av teknologi garanterar också att inga 

drastiska brott, eller en total isolering, från det övriga lokala nä-

r i ngs1 i vet uppstår. 

Också avsättningsmarknadens utbredning ses som något positivt trots 

att detta också minskar de lokala inköpen. Ur norrbottnisk synpunkt är 

det värdefullt om länets företag förmår avsätta sina produkter på den 

övriga svenska marknaden. Även hemmamarknaden är dock viktig. Hade in

te dessa företag startats inom länet skulle efterfrågan på småhus i 

Norrbotten ha mötts av sydsvenska företag. 

Med den perifera positionen följer ett psykologiskt underläge, som men

ligt inverkar på tilltron till de egna produkternas konkurrenskraft på 

en större marknad. Därmed minskar också viljan att marknadsföra sig 

utanför länets gränser, något som vitsordas t ex i Ek mans uppsats om 

LKAB:s underleverantörer. Risken, ur Norrbottens synpunkt, är att före

taget genom att gå utanför länet också blir uppmärksammat av sydsvenska 

leverantörer och "värvat" som kund. 

Med en utökad avsättningsmarknad kan beslut av den typ som ägaren till 

Morjärv-fabrÎken fattade bli aktuella. I det fallet förlades företags

ledarens huvudsakliga verksamhet till ett i St ockholm inrättat försälj

ningskontor. Motiveringen var att beslutsfattarna bör befinna sig nära 

marknaden. Speciellt var detta angeläget i en bransch karaktäriserad 

av överkapacitet. Utan att betvivla det företagsekonomiskt riktiga i 

påståendet måste ändå betonas att utvecklingen är beklaglig ur länets 

och Morjärvs synvinkel. Den perifera positionen förstärks då avståndet 

mellan Morjärv och den centrala företagsledningen förlängs. Därmed 
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minskar kontakterna mellan orten och ledningen. De möjliga spridnings

effekterna av kunnande av ett mèra administrativt slag minskar. De ne

gativa konsekvenserna är stora, även om de huvudsakligen är av psykolo

gisk karaktär. Näringslivets omstrukturering kan framtvinga liknande 

beslut också hos andra företag vilket diskuteras nedan i avsnit t 11.5. 

11.3.4 Den lokala traditionen och företagens integrationspolitik 

Företagens integrationspolitik har växlat över tiden. Ä1vsby-fabri ken 

har under hela sin livstid arbetat med så mycket som möjligt av produk

tionen inom de egna fabriksportarna. Morjärv-fabri ken har lämnat den 

principen, lagt ned sina egna hyvlerier, sågar och snickerier och bör

jat köpa in dessa produkter. Övertorneå-fabri ken har gått den motsatta 

vägen. Effekterna, ur kund-leverantörssynpunkt, blev störst på snickeri-

s i dan. 

Ur ortens synvinkel är det tveksamt vilken roll det ena eller andra 

förhållningssättet spelar. Inköp, förutsatt att möjliga leverantörer 

finns på orten, kan innebära en kraftig stimulans för det lokala nä

ringslivet, speciellt genom att de här aktuella undersökningsföreta

gen är förhållandevis stora. Därmed kan vissa psykologiska spridnings

effekter och incitament till företagande följa. Dessa aspekter är mycket 

viktiga i Norr botten. 

De lokala leverantörerna till de expansiva undersökningsföretagen ges 

genom denna relation en möjlighet till egen tillväxt. Framgång i detta 

avseende kan innebära att de lokala leverantörerna förmår upprätthålla 

kontakterna också med nya, stora externa ägare. 

Köps alla efterfrågade snickerier in kan ett visst läckage, ut till 

andra regioner, uppstå. De sysselsättningsskapande effekterna inom or

ten/länet blir därvid lägre. Risken föreligger att utomstående leveran

törer finner leveranser till husfabrikerna så intressanta att de försö

ker konkurrera ut de lokala företagen. Om, och när, detta sker har dis



266 

kuterats i samban d med resonemangen kring företagens storlek. 

Om produktionen hålls inom företaget garanteras att alla arbetstillfäl

len stannar inom orten. Något som också är av stor vikt i syssel sättnings-

mässigt sårbara regioner. 

Ur regioners/orters synvinkel är inte det ena eller andra tillvägagångs

sättet det generellt sett bästa. En bedömning måste göras i varje en

skilt fall . 

11,4 Den lokala traditionens betydelse styrkt 

Av skrivningen ovan framgår att traditionens betydelse kraftigt inver

kar också på det enskilda företagets sätt att agera, och därmed på dess 

roll i sin lokala miljö. Traditionen av lokal företagsamhet är i före

liggande fall bräcklig då den existerar under den övergripande beroende

strukturen. Denna sårbarhet manifesteras på olika sätt. Några av de kla

ra uttrycken skall beröras nedan. 

I alla tre fallen följdes produktionsomläggningen av en kraftig reak

tion. Trots att det föreligger stora likheter mellan snickeri produkt ion 

och tillverkning av småhus iakttogs klara förskjutningar i inkö psmönst

ret. Även marginella förändringar i efterf rågans inriktning kan alltså 

medföra stora leverantörsbyten och därmed av effekterna av en viss lo-

ka1 i ser i ng. 

Den externa styrningen förmärktes, speciellt i Överto rneås fall. Vissa 

produktgrupper förblev dock helt opåverkade. Det gällde speciellt så

dana som med fördel köps lokalt, dvs råvaror och vissa tjänster. Vidare 

minimerades effekterna för vissa andra mera kvalificerade tjänster. Den 

gruppen brukar vanligtvis anses som speciellt känslig för fjärrstyrning. 

Trähusproduktionen kräver enbart ett fåtal sådana inköp och förändring

arna kunde därför inte bli s å stora. Den goda anpassningen till den lo

kala traditionen reducerade därmed effekterna. 
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Det är påfallande att inget av undersökningsföretagen vänder sig till 

något av de andras leverantörer då företagen på den egna orten inte 

kan leverera. I ställe t riktas blickarna genomgående mot Luleå alter

nativt södra Sverige. Detta torde tillskrivas länets perifera ställning 

och det faktum att marginaliteten ökar med avståndet från Luleå och Pi

teå. Kunskaperna om det övriga regionala näringslivet utanför företagens 

absoluta närhet är relativt låg. De mentala kartorna sträcker sig 

söderut. Detta är inget unikt för beslutsfattare och företagare i Norr

botten. Individens bild av omgivningen är alltid selektiv och personlig 

och sällan överensstämmande med de objektiva möjligheterna. Genomgåen

de är dock kunskaperna och förväntningarna om möjligheter i perif era 

regioner mindre än om mera centralt belägna regioner. Detta gäller 

också beslutsfattare verksamma inom den perifera regionen.^ De få 

och små leverantörsströmmarna mellan företag i de inre delarna av 

Norrbotten tyder på att dessa bristande kunskaper också gäller mellan 
2) 

olika delar av en större perifer region. Antagandet förefaller mycket 

plausi bel t utifrån de erfarenheter som redovisas av forskare verksamma 

i andra delar av Europa. Avsaknaden av tradition leder alltså till 

minskade möjligheter för regionens företag att dra nytta av varandra. 

11.3 Vad kan historien lära oss om det enskilda företagets 

villkor och agerande? 

Det kan tyckas vara en överloppsgärning att förklara tre trähusfabrikers 

inköpsbeteende med hjälp av ett 130-årigt perspektiv. Förhoppningsvis 

har dock framställningen visat att detta är ett adekvat angreppssätt. 

l) I SOU 1978:20 Bilaga B görs i kapitel 19 en teoretisk beskrivning av 
begreppet "omgivningsbi1 der" vilket konkretiseras i rappo rtens övriga 
delar. 

2) Detta vitsordas t ex i inte rvju med direktören Erland Freden vid 
Utvecklingsfonden i Luleå . Samma förhållanden råder i andra peri
fera regioner t ex Västerbotten vilket påpekades av ett flertal av 
deltagarna i en ER U-konferens i Lycks ele 24.3 1977. 
Se också Barr, B.M., Waters, N.U., Fairbairn, K.J. (1980) och 
Selwyn, P. (l979)"Some Thought on Cores and Peripheries'^ Seers, D., 
Schaffer, B., Kiljunen, M.L. (eds). 
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Den struktur som började utvecklas vid industrialiseringen under andra 

halvan av l800-talet ligger fast och obruten. Uttrycken för beroendet 

växlar, och företagens och människornas levnadsvillkor likaså, men be

roendet är i sig d etsamma. Utrymmet för initiativtagare i regio nen är 

efter stapelekonomins definitiva genombrott litet. Det historiska per

spektivet visar på ett tydligt sätt allt detta. Det som annars skulle 

kunna betraktas som en tillfällighet eller slump får genom historien 

sitt sammanhang. På detta vis framstår också klart att det är miljön 

som avgör företagens levnadsvillkor. Influensen går också i motsa tt 

riktning, dvs företagen påverkar miljön. För att via företagen skapa 

en tradition i strid med den övergripande beroendehierarkins ställning 

krävs dock en mycket långsiktig process. På 50 år hade inte husfabri

ken och dess föregångare i Morjä rv lyckats stimulera något ytterligare 

lokalt företagande. 

Skulle slutsatserna blivit annorlunda om det historiska perspektivet 

hade lämnats därhän och en traditionell inköpsteoreti sk studie av det 

slag som skisseras i kapitel 5 hade genomförts? De empiriska resulta

ten hade naturligtvis blivit desamma. Likaså hade förklaringar av typ 

extern styrning uppmärksammats. Däremot hade inte mekanismerna bakom 

relationerna eller styrkan i de oli ka mönstren kunnat fastställas. Där

med minskar också väsentligt möjligheterna att dra normativa slutsatser. 

Man måste också ställa sig frågan om historien i dessa avseenden kan 

upprepas. Är det möjligt att nu, som i Piteå/ Norrfjärden/Älvsbyns fall, 

en positiv kumulativ effekt initieras och skapar ett lokalt företagande 

under den övergripande beroendestrukturen? Och är det möjligt för lo

kalt genererade företag att utvecklas på ett så positivt sätt för re

gionen som Älvsbyhus gjort? Något generellt svar på frågorna kan inte 

ges. Av framställningen har framgått att företagart rad i tionen i Piteå 

regionen skapades i en spe ciell historisk situation i samband med att 

beroendestrukturen lades fast. En sådan tid kommer aldrig tillbaka så 

länge det ekonomiska systemet består. På samma sätt var de omständig

heter under vilka företagen i Morjä rv och Norrfjärden etablerades spe
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ciella. Efterfrågan på produkter med länets råvaror som bas var stor, 

etableringskostnaderna var små, och marknadsbilden relativt enkel. 

Mycket har ändrats sedan dess. Som exempel kan anföras kommunikations

systemets internationalisering, nya stödformer till företag och arbets

lösa, byggnormernas förändring och marknadens expansion. Allt detta,och 

mer därti 11, förändrar kraftigt situationen för en presumtiv företagare 

i alla regioner, så även i Norr botten. Med en sammanfattande benämning 

kan man säga att själva tidsandan har förändrats. 

I vissa stycken verkar dessa förändringar till de perifera regionernas 

fördel. De förbättrade kommunikationerna har t ex gjort SverigeMrunda-

re',1 stödformerna avser just att underlätta för företag i svaga regioner 

att bedriva en framgångsrik verksamhet. Huvudtendensen är dock negativ 

ur de perifera regionernas synvinkel. Koncentrationstendenserna inom 

de flesta branscher har förstärkts vilket genomgående leder till mak

tens ökade centralisering. Utvecklingen på telekommunikationernas områ

de har lett till att perifert belägna enheter mist beslutsfattare också 

på mellannivå. Tidigare lokala marknader har öppnats för företag från 

hela landet. 

Myndigheternas uttalade vilja är att bryta effekterna av beroendestruk

turen. Insikterna om mekanismernas långsiktiga natur saknas dock ofta. 

Effekterna av åtgärderna är ibland rent negativ. De försök som görs att 

bryta trenderna är för små och för kortsiktiga.^ 

Genomgången ovan pläderar för att den inledningsvis uppställda tesen 

om betydelsen av en lokal tradition av företagande är korrekt. Någon 

testning av konventionellt slag har naturligtvis inte kunnat ske. Där

till är de använda data av för disparat slag och omspänner alltför 

1) Delvis som en följd av myndigheternas åtgärder har dock industri
sysselsättningen i många perifera regioner både i Sveri ge och utom
lands ökat under det sista årtiondet. Se t ex sid fl-75 i förel iggan
de rapport. Som ett annat exempel se Keeble, D. (1976) Industrial 
Location and Planning in the United Kingdom. London, sid 19 ff. 
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långa tidsperioder. Utvecklingen i de oli ka undersökningskommunerna, 

tyder dock på, tillsammans med de erfarenheter som redovisats av andra 

forskare, att en lokal livskraftig tradition är ett livsvillkor för en 

perifer ort. Huruvida detta är en sanning också i andra orter och andra 

regioner diskuteras något ytterligare i kapitel 12. 

Den inledningsvis uppställda tesen "litet är vackert" har såsom fram

går i avsnit t 11.3.2 ovan modifierats till "lagom är vackert". Händel

serna kring flyttningen från Norrfjärden och de få spridningseffekter

na i Morjä rv motiverade denna justering. Det föreföll som om litet 

inte alltid är vackert utan ibland bara alltför litet. Detta är också 

innebörden i de te orier som predikar betydelsen av external economies. 

Huruvida lokal integration är positivt, något som också uttrycktes i 

form av en tes i kapitel 1, förefaller vara tveksamt. Något entydigt 

svar kan inte ges på den frågan. En bedömning måste göras i varje sär

skilt fall med beaktande av de specifika förutsättningar som gäller 

för det företag och på den ort som är aktuell. 

Huvudsyftet "att beskriva och analysera framväxten av företag i indu

striellt svaga regioner, samt att beskriva och analysera dessa före

tags betydelse för regionens industriella utveckling" har behandlats 

genom en fallstudie i Norrb otten. Huruvida genera 1 i ser ingar 'kan göras 

till andra regioner och till andra företag och branscher diskuteras i 

det avslutande kapitlet. Där diskuteras också det sista konkreta del

syftet rörande slutsatser angående vilka företag och egenskaper som 

bör uppmuntras i magra företagsmiljöer. 

Som framgått tidigare i kapitel 11, anses det historiska angreppssättet 

vara en förutsättning för att nå de insikter som redovisats och därmed 

också för de slutsatser som dras. Därmed framstår den metodologiska 

ansatsens lämplighet som väl styrkt. 
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12 EN NORMATIV AVSLUTNING MED REGIONALPOLITISKA IMPLIKATIONER 

OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

De resultat och slutsatser som redovisats i rapp orten och diskuterats 

i kapitel 11 ka n alla ges regionalpol i t i ska implikationer. I föreli g

gande kapitel skall några av de centrala slutsatserna presenteras. 

Allra först skall dock nämnas en av de aspekter som rapporten inte 

tillräckligt belyst, trots att det vore mycket önskvärt. 

De gjorda beskrivningarna, och genomförda analyserna, utifrån under

sökningsföretagens inköpsbeteende har genomgående gjorts ur dessa fö

retags synvinkel. En absolut kvant ifiering av trähusfabrikernas bety

delse skulle ha krävt en liknande kartläggning av varje företag på lo

kaliseringsorterna och, åtminstone av de anlitande företagen, i läne t. 

En schablonmässig beräkning med hjälp av multiplikatoreffekter kan i 

dessa perifera regioner och orter inte vara tillfyllest, utan leveran

törerna måste följas i detal j. Som nämnts tidigare kan för dessa före

tag och orter varje enskilt inköp vara av betydelse. Det är önskvärt 

att framtida forskning anlägger detta dubbla perspektiv, helst i stu

dier genomförda i skilda regioner men kanske inom samma branscher. Av 

forskningsekonomiska skäl kan sådana ansatser inriktas mot begränsade 

t i dsper ioder. 

Möjligheterna att generalisera de slutsatser och erfarenheter som re

dovisats i förel iggande rapport har berörts flera gånger tidigare. Ge

neraliseringsdiskussionen kan avse överförbarheten till andra företag 

inom samma bransch, till andra branscher, till andra regioner och/eller 

till andra tidsperioder. Något generellt svar kan inte ges på frågan 

om huruvida detta är möjligt. I vissa avseenden kan på goda grunder 

påstås att svaret är ja, medan det från andra synpunkter sannolikt är 

nej. Inledningsvis skall påvisas några förhållanden som kan indikera 

små generaliseringsmöjligheter. 
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Vid de historiska beskrivningarna av länet, undersökningskommunerna och 

företagen har framkommit att vissa företeelser alltid är unika. Det 

finns uppenbarligen inte en Hjalmar Nilsson i varje kommun, inte heller 

har det funnits en såg i varje by och alla branscher har inte vuxit li

ka snabbt. De konkreta omständigheterna är på ett sätt i varje enskilt 

fall unika. I detta sammanhang kan också hänvisas till diskussionen om 

den förändrade tidsandan i avsnit t 11.5. 

I en annan bemärkelse kan dock hävdas att de vunna erfarenheterna är 

allmänna och sanna oberoende av ovan nämnda restriktioner. Ett citat 

får illustrera inställningen att "varje meningsfull värdering av fram

tida regionala utvecklingstendenser måste (därför) ta sin utgångspunkt 

i förän dringar på överordnade nivåer"^ dvs med de termer som använts 

tidigare i rapp orten, är beroendets mekanismer alltid desamma. Dess 

styrka och natur växlar emellertid genom de historiska omständigheter

na. Vid studiet av andra regioner, kommuner och orter, måste alltså 

positionen på den historiskt utvecklade beroendeskalan bestämmas. 

Att inte detta behöver leda till defaitism och apati bevisas av de 

lyckade försök till agerande som faktiskt gjorts och görs. En föränd

ring som garanterar en självständig utveckling kan dock inte erhållas 

förrän beroendet som sådant är borta. De svaga regionerna måste dock 

utarbeta en strategi som ökar möjligheterna till ö verlevnad. En tradi

tion av företagande kan vara en sådan väg till relativ framgång. 

Som en allmänt gällande sanning kvarstår alltså att självständiga fö

retag, startade på lokalt initiativ, är att föredra framför externt 

styrda och genererade enheter. Ytterligare ett citat får styrka på

ståendet. "Betraktat ur ett strategiperspekti v kommer 80-talet att 

kräva regional självtillit. Möjligheten att på ett nationellt plan sö-
2) 

ka lösningar på en regions problem blir allt mindre." 

1) Nilsson, J-E. (1980) 

2) Op ci t. 
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Detta anknyter till tankar om Self-Reliance (SR) som diskuterats mycket 

vad gäller u-ländernas utveckling men som också framförts av forskare 

och utredare sysselsatta med Norrbottens problem!^SR utgår ifrån att 

en verklig utveckling endast kan skapas och genomföras av de berörda 

människorna själva och utifrån de förutsättningar som existerar i det 

enskilda fallet och den enskilda regionen. Denna insikt leder till 

att det måste förhindras att framgångsrika företag, speciellt sådana 

i per i fera regioner, köps upp av koncerner förankrade i andra delar 

av landet. Med sådana uppköp flyttas alltid vissa inköp ut från re

gionen. På lång sikt ligger kanske dock det allvarliga i att de t ad

ministrativa kunnandet aldrig kommer den perifera regionen till del. 

Det ackumuleras i ställ et på andra orter och i andra regioner. Dess

utom hamnar effekterna av dessa företags utvecklingspotential i regio 

ner som kanske ur företagsekonomisk synvinkel kan ta detta bättre till 

vara. Den perifera regionen utsätts för en form av "brain drain" som 

omöjliggör positiva kumulativa processer. De ersättningsindustrier 

som eventuellt lokaliseras tillbaka till regionen innehåller sällan 

dessa dynamiska komponenter. 

Om de norrbottniska inlandskommunerna skall kunna förlita sig på den 

egna förmågan krävs verksamheter som till en början drivs i mycke t 

blygsam skala. Av de empiriska studierna har dock inte framkommit 

att litenhet i sig s kulle vara något fördelaktigt. Betydelsen av en ba

lanserad tillväxt, dvs att näringslivet på orten/kommunen fick möjlig

het att växa med en expanderande kollega framstod klart. Om det lokala 

och regionala näringslivet skall kunna utvecklas i ett öm sesidigt sti

mulerande förhållande måste beslutsfattarnas omgivningsbilder riktas 

in mot den egna regionen. Därigenom skulle den regionalt genererade 

efterfrågan i stor utsträckning kunna tillfredsställas av företag inom 

regionen. Möjligheterna till en regionalt förankrad och baserad balan

serad tillväxt skulle därmed underlättas. 

Alla tre undersökningsföretagen föreföll att med tiden "växa ur den 

egna ortens kostym". Var denna stor 1 eksmäss i ga gräns gick föreföll 

TI Se t ex öström, K. (1979)• 
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vara avhängigt av produktionens inriktning, tillverkningstekniken, be

slutsfattarens lokala förankring och mentala omgivningsbilder, det 

lokala serviceutbudet samt undersökningsföretagets och lokaliserings

ortens storlek och tradition. Storleksgränsernas absoluta höjd kunde 

inte entydigt avgöras, det är heller inte troligt att det finns en gi

ven generell nivå vid vilken gränsen går. Här är ett viktigt fält för 

vidare forskning. Insatserna måste primärt inriktas mot att studera 

de olika påverkande faktorernas betydelse och styrka. Så borde t ex 

studier göras inom olika regioner, men av företag i samma branscher 

och av samma storlek, eller av företag inom samma region men inom oli

ka branscher osv. Genomgående krävs ett longitudinellt angreppssätt 

och att både externa och företags interna faktorer beaktas. Kan de me

kanismer kartläggas, vilka påverkar storleksgränsernas nivå, ökar möj

ligheterna att generera självständig lokal utveckling. 

Detta anknyter till frågeställningen huruvida det verkligen är lyckligt 

att hålla kvar vid verksamheter som av tradition funnits i en r egion. 

De varnande exemplen är många. Ofta framförs åsikten att företagen mås

te vara mera offensiva och öppna för förändringar. Att förorda att nä

ringslivet i Norrb otten skall hålla fast vid basvaran trä kan synas 

vara absurt och dömt att misslyckas på lång sikt. Tanken är här heller 

inte att denna inriktning måste bestå. Det är inte traditionen inom en 

viss bransch, utan traditionen av företagande i sig s om är eftersträ

vansvärd. Av tidigare kartläggningar har framkommit att verksamheter 

med trä som bas är de enda som förekommer frekvent i Norrb ottens inland. 

Traditionen av företagande och den teknologiska traditionen är helt upp

byggd kring denna sektor av näringslivet. Med kunskap'om de svårigheter 

som förelegat att initiera lokalt företagande är det svårt att tänka 

sig lyckade initiala satsningar inom andra områden. Chanserna att lyckas 

torde vara störst inom en sektor där den teknologiska traditionen finns. 

Såväl inom denna bransch, som i alla'andra, kan en administrativ kompe

tens och en utvecklingspotential byggas upp. Då dessa nått en något hög

re nivå kan erfarenheterna överföras till andra branscher och sektorer 

av näringslivet. Det gäller dock att få en början på en kumulativ pro-
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cess och en start på traditionsuppbyggnaden. 

Denna inställning betyder inte att externt vidtagna åtgärder kan ute

slutas. Situationen kan vara sådan att ingen annan utväg finns om en 

ort eller en region skall fortleva. Åtgärder, som saknar anknytning 

till en lokal tradition, kan dock aldrig förväntas ge snabba sprid

ningseffekter. Under en mycket lång period torde dessa enbart begrän

sas till sysselsättningstillfällen. Om styrningen förblir extern kom

mer det heller aldrig att bli något annat. Vidare är det uppenbart att 

centralt beslutade satsningar måste vidtagas med största varsamhet. Det 

lokalt genererade näringslivet på perifera orter är så svagt att även 

små störningar i omgivn ingsbilden kraftigt kan försämra möjligheterna 

till deras självständiga fortlevnad. Mycket större ansträngningar mås

te därför ägnas åt att studera och underlätta den existerande företag

samhetens villkor och omvandlingspotential. Stora misstag skulle kunna 

undvikas om åtgärder vidtogs först efter en analys av den historiska 

utvecklingen. Däri ligger nyckeln till framgång i fram tiden. 
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SUMMARY 

Introduction (Chapter 1) 

Norrbotten, the northernmost province of Sweden with 3 % of its popu

lation (= 250.000) in 25 % of its area, has long been beset by serious 

economic problems. It is sometimes characterized as an underdeveloped 

province in comparison with the rest of the country. 

While it is incorrect to consider it underdeveloped in any absolute 

sense of the term, it still is the case that Norrbotten exhibits many 

of the features usually ascribed to underdeveloped regions. Thus, for 

instance, the province has had an unusually high proportion of the 

labor force in rural employment. Open unemployment is, and has been, 

the highest in the country, and underemployment is considerable. 

Existing industry is to a great extent based on raw materials, founded 

as it is on iron ore and wood. 80 % of those in i ndustrial employment 

are currently employed in i ndustries that are stagnating according to 

official estimates. 

At various times and with varying intensity, local, regional and na

tional authorities have attempted to encourage the creation of new and 

viable industries in the province. In 197^, the Swedish Riksdag decided 

to build a large steel plant in Luleå as an expansion of the already 

existing iron works of NJA. Following this decision, a group of experts 

on regional development (ERU), connected with the Department of Indu

stries was asked to initiate research concerning the projecting of the 

steel plant and the consequences for the region. The present study was 

one of those started at that time. However, the decision to expand NJA 

was rescinded after the change of government. Some research projects 

were still carried out, although the premises had been drastically 

a 1tered. 
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The present project focused on the interior of Norrbotten, the part of 

the province where economic problems are, and have been, the greatest. 

A preliminary investigation showed that in all of the interior commu

nities wood processing industries, mainly saw mills, are the only in

dustries to be found. 

The communities are in general quite dependent on these companies de

veloping beneficially. Therefore, the basic goal of the present study 

was formulated as follows: 

- to describe and analyze the growth of firms in regions that are in
dustrially weak, and to describe and analyze the importance of such 
companies for the industrial development of the region. 

In this study, Norrbotten instantiates an industrially weak region and 

three companies manufacturing prefabricated wooden houses, located in 

the municipalities of Övertorneå, Kalix (the village of Morjärv) and 

Älvsbyn (se map page 57) instantiate growing firms. Manufacturers of 

prefabricated houses were chosen because their raw material is wood, 

but they go further than saw mills in the process of refining it. Their 

role for employment and other local economic activities can therefore 

be assured to be more important. 

Theses and points of departure (Chapter 1) 

The problems of Norrbotten appeared already at the initial stage of 

the investigation to be attributable to the way in which the region 

was settled. 

Tradition appeared to be an important factor, an assumption adopted 

as the first thesis of this study. In the literature, no unambiguous, 

useful definition of this term can be found. In what follows, it will 

be used in a p urely economic sense, referring to industrial tradition 

from the point of view of management as well as labour. 
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The assumption that "small is beautiful" in regions of the type that 

Norrbotten represents, was adopted as the second thesis. Big projects 

are unable to sufficiently take into consideration that different parts 

of the province differ considerably in their assets. It must also be 

remembered that the province is so large that many new jobs in Luleå 

do not solve the problem of unemployment in the interior. 

A third assumption of the study is that industrialization is a positive 

thing for underdeveloped regions, in spite of the many objections to 

it that can be raised. 

The methodological perspectives on which the study is based are also 

three. First, the study employs a historical perspective. The presuppo

sition is that a current situation cannot be understood and dealt with 

effectively without knowledge of how it has arisen. Second, it was 

considered necessary to limit the investigations to commercial factors, 

although a number of noneconomi c factors also influence a company's 

s i tuat ion. 

Third, the method of case-studies was deemed preferable in order to 

achieve the stated goals with the requisite degree of detail. 

Developmental theory applied to Norrbotten (Chapters 2 and 3) 

A first aim was defined as determining theoretical frameworks that can 

be used in the study of the companies and their environments. On the 

basis of studies and arguments made by previous researchers, staple 

theory was considered to be well suited as a frame of reference for 

the early period of development in Norrbotten. For later periods, de

pendency theory and the theory of cumulative processes contribute to 

a deeper understanding of the status of Norrbotnian economy. The rea

sons for the choices of these theories are briefly the following. 

Norrbotten was definitively settled around 1850 in connection with the 
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exploitation of the rich findings of iron ore. The process of exploita

tion, the pattern of settlement and the build up of infrastructure all 

happened in a way that is characteristic of a staple economy. Iron ore 

exhibited all of the characteristic properties of a staple. That part 

of the economy falls into the staple trap already in the 18801 s. For 

wood, the situation was somewhat different. It was not until foreign 

- primarily English - demand for wood had risen sharply, that the 

authorities started encouraging industry based on wood in Norrbotten. 

A great many saw mills were built in the province by interested locals 

as well as by capital investors from Southern Sweden. However, economic 

trends fluctuated and after the turn of the century, many companies 

were afflicted by serious problems. Following a long process of restruc

turing, the big combine of Ytterstfors-Munksund was formed in 1918. 

Thereby the control of the largest mills and factories in Norrbotten 

had passed into the hands of capital investors in Southern Sweden. 

Another part of the economy had fallen into the staple trap. From that 

time onwards, the economic situation in Norrbotten can be discussed in 

turns of dependency, and the province can be placed in the outer peri

phery of the national hierarchy. 

A~ developmental perspective of the municipalities studied. The growth 

of the companies (Chapter 4) 

In the report, an attempt is made to apply the macro level theories 

described above to the study of objects at lower levels as well, i.e. 

in the study of the municipalities and companies selected. 

The municipality of Övertorneå is in the very periphery of the peri

pheral Norrbotten. In that part of the province there has never been 

any viable local industry. The population continued to be engaged in 

farming and forestry much longer than elsewhere in Norrbotten. When 

lumber companies curtailed seasonal employment by introducing employ

ment on a yearly basis and when agragian policy began to favor larger 

and more profitable viable units the community was very adversely 

Sundin 10 
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affected. In a period of 25 years, from 19^5-1970, one fourth of the 

population was forced to leave for economic reasons. Even so, unem

ployment is high. Attempts to establish new sources of income have 

failed. The pre-fabs (wooden) house factory that is now located in the 

community was started by AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen/The Swedish La

bour Market Board) in 1970 as a result of an election promise. The 

management was locally based but lacking in industrial experience. 

Around 50 persons were employed. In 1975, after the decision of the 

Riksdag to build a steel plant in Luleå, the factory was taken over 

by a big Southern Swedish company in the building industry, John 

Mattson Byggnads AB (JM). A very advantageous contract, guaranteeing 

that the entire production would be sold to municipalities during a 

5 year period was part of the deal. 

The village of Morjärv in the municipality of Kalix is smaller than 

Övertorneå. Only 600 persons live there. Ever since the 18701 s there 

have been saw mills in the community, owned however by businessmen in 

Kalix. In the 19301 s a local entrepreneur started a small saw mill. 

He had previously been engaged in bu siness of various kinds and could 

be considered a true entrepreneur. During the war, he started carpentry 

work, building barracks for the defense. After it, he continued buil

ding barracks for water workers. In the 1950's, the company employed 

about 20 persons which was of great importance for Morjärv. When he 

died in 1959, his son took over the firm, but it went bankrupt the 

following year. The factory was soon bought by another company in 

Norrbotten and it has since then changed owners several times, and 

became incorporated in successively larger conglomerates. The present 

owner is the Swedish multinational company Granges, which has made the 

Morjärv-factory part of its building section. In Morjärv, no high level 

decision making takes place. The important decisions are made in Luleå 

and in Stockholm. The company employs approximately 200 persons. 

Älvsbyn, the third community, is in the vicinity of Piteå, which could 

be regarded as the centre of the peripheral Norrbotten. Since the be
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ginning of the settlement of Norrbotten, Piteå has had locally initia

ted industries that have been relatively successful. The company stu

died there was started by two carpenters in 19^ in the village of 

Norrfjärden, 30 kms from Piteå. One of the founders is still part of 

the management. The day-to-day decisions is in the hands of his two 

sons. In 195^, the company was moved to Älvsbyn which - in distinction 

from Norrfjärden - provides access to the railroad. In 1960, the com

pany started making prefabs wooden houses, a product which it has re

mained faithful to since then. The company has been successful, and 

it is now Norrbotten's largest employer in the private sector, em

ploying more than 250 persons. 

The interaction of firms and environments (Chapters 7-9) 

The second concrete aim of the study was to examine the interaction 

of the companies and their settings within the theoretical framework 

indicated above. Such mutual influence takes place at many different 

levels and in many different dimensions. However, the empirical inves

tigations were limited to a study of the selection of suppliers made 

by the companies, and the variation in this selection over time. 

Selection of contractors clearly reflects the degree to which a com

pany is i ntegrated with the rest of the local economy. By buying a 

lot locally, a company can secure and increase the level of employ

ment for local contractors as well as increase the level of technical 

skills demanded. Pre fabricated wooden houses are hardly very deman

ding products technologically, but the level of technical skills in 

the communities studied is in general quite low, and the places manu

facturing them are the most demanding in that respect. Because of 

their contact with the final sales market, the prefabs housing compa

nies can also mediate impulses from that market to local businesses. 

The buying behavior of the companies was ascertained on the basis of inter

nal records. The method is discussed in chapter 6. In principle, every 

5th year was selected for study but there were deviations from this 
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in order to accomodate important events in the lives of the companies 

such as shifts of ownership, location or products. The original goal 

was to examine all purchases in the intervals thus delimited. However, 

this goal had to be abandoned due to the large size of the material. 

For the last 2 years studied, a sample was made consisting of 30 % 

and 50 % respectively of the number of deliveries. The purchases were 

classified with respect to amount of money, supplier, location of 

supplier, the goods purchased, and their function in the factory. 

The Övevtovneå factory 

The selection of contractors made by the factory in Övertorneå was 

surveyed for three different years. For the founding year 1971, there

after for 197^, and finally for 1976 i.e. the year immediately follow

ing the change of ownership. 

In 1971, the local manager was free to act very independently. The pro

duction was fragmented and characterized by a certain confusion. The 

regional and local shares of purchases were very large, approximately 

80 % stayed in the province, 20 % of which stayed in Övertorneå. These 

figures dropped considerably until 197^. The production had then be

come entirely centered on prefabricated houses. The purchasing direc

tives issued centrally by AMS began to be followed. The turnover had 

increased. It should be emphasized that AMS has the expressed intent 

to support the economy in Norrbotten. 

Until 1976, i.e. the year after JM bought the housing factory, there 

were sharp reductions in the local and regional shares. Purchases from 

carpenters and wholesalers/retailers in particular were moved south. 

On the other hand the province retained its shares of "other manufac

turing industries". The reduction of regional and local shares can 

be tied to changes in the production and in the degree of interaction. 

However, referring to these changes is not a sufficient explanation. 

In addition, the weak local ties of the new owners and decision makers 
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ought to have influenced the selection of contractors, according to 

findings of previous research which is summarized in chapter 5. Fur

ther discussion of this is postponed until the final comparison of the 

three companies. 

The Morjärv factory 

The first year studied for this company is 1963. All records prior to 

that time were lost. In addition, the years of 1966 and 197^ were 

examined. For the first two of the years studied approximately 80 % 

of the purchasing amount stayed within the province. During the in

terval ending in 197^ this amount went down by 16 %. All of the years 

studied, Morjärv retained very small shares. The community had a very 

limited range of services and products to offer. The decrease in local 

and regional shares can be attributed to several different factors. 

First, the sales market expanded somewhat, which in turn influenced 

the services of contractors. These are in part bought in the vicinity 

of the places where houses are erected. That also applies to a small 

part of the purchases from wholesalers and retailers. 

Second, the changes in pr oducts led to a demand for certain goods and 

services which were neither available in the local community nor in 

the province. Third, the company closed its planing shop and its own 

carpentry shop at the end of the 1960's. This made it necessary to 

buy a number of simple carpentry products. Such products were available 

in the community and in the province. A great deal of the purchases 

were actually made locally but not everything. The shift in integration 

policy thereby influenced the total sales figures in a positive direc

tion from the point of view of Norrbotten. 

These factors are not, however, sufficient to explain all the changes 

that have occurred. Previous reports and theories imply that shifts of 

ownership as such can influence the local community in a negative way. 

Whether this is also applicable in the present case will be discussed 
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later in connection with the comparison. The company also is expanding 

in such a way that the discrepancy between it and the rest of local 

enterprises is widening. That may in i tself be negative. 

The Älv shy factory 

Initially, the third company bought almost everything locally. That 

was the case both before and after the relocation to Älvsbyn. It was 

not until the 1950's that local shares started decreasing markedly. 

During the 1960's, even Norrbotten1s shares of purchasing amounts 

were reduced. However, due to the vigorous expansion of the company, 

there was no decrease in absolute terms. As in the case of the Morjärv 

factory, the decrease in local and regional shares can in part be 

attributed to expanding sales. The change in products was also impor

tant. Local contractors were engaged, which raised the local figure. 

The demand for supplies, however, could only be partially met within 

the region. Wholesalers located in Sundsvall, i.e. Southern Norrland, 

were used to a greater extent than did the other companies studied. 

Within the category in question, purchases were to some extent made 

locally. During the last years studied, the factory became so large 

that local wholesalers became unable to compete with those having 

nationwide coverage. This is of great importance psychologically. 

Finally, it should be noted that the Älvsby factory throughout has 

maintained a high level of integration. The preference is to buy wood 

in the form of totally unprocessed forest and then to refine it all 

the way to details in housing interiors. Only very special joinery 

products are bought from the outside. 

A comparison of the firms buying behavior (Chapter 10) 

The comparison made here of the companies has to be restricted to their 

purchases from other manufacturing industries and from wholesalers/ 

retailers. In purchasing other products, e.g. wood, the companies are 

either unable to excercise any choice, or else their respective poli-
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cies of integration differ considerably. 

The Älvsby factory allocates a larger share of their purchases from 

the î r manufacturing industries to the province of Norrbotten than do 

the other two companies. The Morjärv factory displays the lowest re

gional shares. For all three companies, the share of purchases from 

local and regional suppliers is declining and the levels are hardly 

distinguishable. In interviews, representatives of the Älvsby company 

have pointed out that the increasing size of the purchases has made 

it impossible for local wholesalers to compete. 

In order to make comparisons between companies independent of the ab

solute size of purchases, we compared purchases of equivalent size but 

from different years. All amounts were computed at the 1976 level of 

prices. In the resulting comparison, the Slvsby factory clearly emerged 

as having better local and regional ties than the other two. However, 

there were no discernible overall differences between the latter two. 

With respect to purchases from wholesalers, the Morjärv factory bought 

more locally and within the region than did its competitor in Övertor-

neå. With respect to purchases from other manufacturing industries, 

the situation was exactly reversed. 

An analysis in terms of the company specific theories that were pre

sented in chapter 5 turned out to be of little help in explaining these 

d i fferences. 

Dependency, tradition and the individual company (Chapters 11 and 12) 

On the basis of the empirical investigations that were carried out, 

it was evident that tradition maintained in the respective communities 

strongly influenced the actions of the firms. Tradition is in turn de

pendent on the position of a community in a dependency hierarchy. Since 

that position is not within the range of what can be controlled by a 

single community or company, it is left out of consideration here. The 
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remainder of this discussion will focus on companies in rel ation to 

tradi t ion. 

The house factory in Övertorneå had small local spi 11-over-effects. 

This is due to the absence of a local tradition of commercial enter

prise and a concomitant lack of experience in small scale industry. 

For the same reason, local shares were reduced as spon as the central 

directives for purchasing were applied. 

Morjärv also suffers from the same lack of industrial tradition and 

experience. In fifty years, its house factory, and its predecessor, 

have not been able to bring about the emergence of viable local small 

businesses. To establish a tradition is thus a very long term process. 

For this company too, the effects of non-local control were visible. 

However, changes took place more slowly than in the case of Övertorneå. 

The Älvsby company is loc ated in the vicinity of Piteå i.e. a center 

in this peripheral part of the county. Ever since the province was 

settled, the Piteå area has had local firms and a tradition of local 

industry. This also shows up in the case of the local company studied, 

which since its inception has relied on local colleagues. The company 

buys locally to a greater extent than the companies in the other two 

communities. Thus, tradition rather than other possible, synchronic 

factors appears to provide a good explanation for the differences 

between the companies that were found. However, during the later years 

studied, the local purchases of the Älvsby factory dropped, in some 

categories of goods not only in relative figures, but in absolute 

amounts as well. This is very negative for the community, especially 

from a psychological point of view. This ties in with the second of 

the assumptions initially made, that "small is beautiful". The company 

has, by its own account, reached a size where it has outgrown its 

local setting. Economic considerations make it impossible to buy things 

locally. At the same time, the future of the community becomes even 

more dependent on the company, because such a large proportion of its 
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population are employed by the house factory. An imbalance in the lo

cal economy has arisen. 

There is such a limit on optimal size in the other communities as well. 

However, it is evident that this size varies depending on the mun icipa-

licy, the locality and the line of industry. In addition, the limit on 

optimal size can be self regulated by the actions of a company, viewed 

as a purchasing agent, by its attitudes toward local enterprise etc. 

Here the lay out of "mental maps" play a decisive role. According to 

previous studies, they consistently tend not to favor peripherally 

located areas. This is also noticeable in the way that the three com

panies select places to supply them, when the business life of the 

local community appears insufficient. The first non-local choice of 

the factories in Morjärv and Övertorneå is Luleå, and subsequent 

choices are places in Southern Sweden, which is probably attributable 

to the fact that the owners originate from the latter places. The 

first non-local choice of the Älvsby factory is also Luleå, but sub

sequent to that are e.g. wholesalers in Southern Norrland. None of 

the companies attempt to turn to the local suppliers of the other 

companies, i.e. with the exclusion of Luleå. The blocking a company 

effects vis à vis the rest of regional services available is complete. 

In conclusion, the thesis concerning the importance of tradition must 

be considered to be supported by evidence. However, the other thesis, 

that "small is beautiful" must be modified to "optimal is beautiful". 

If a local economy is too small, as e.g. in the case of Morjärv, then 

there will never be any spi 11-over-effects. If no industries already 

exist that can profit from contacts with a newly established industry, 

then none will be brought into existence. None of the factories is 

large enough to constitute sufficient motivation for the establishment 

of e.g. a local wholesaler. The third assumption remains a point of 

departure. 

The investigations carried out not only provide explanations for eco-
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nomic facts, they also have implications for regional politics. It 

seems clear that economic measures which are not based on local tra

dition can never be expected to yield quick or large spi 11-over-effects. 

For a very long period the net effects in such cases are likely to be 

restricted to providing employment. 

If control remains non-local, no other effects will ever be achieved. 

It is further evident that a great deal of caution must be exercised 

in deciding economic measures centrally. In peri pheral parts of the 

country, economic life is so weak that even small changes in their 

economic environment may ruin their possibilities for a continued 

existence as independent entities. Much greater efforts must there

fore be devoted to studying and improving the conditions of existing 

industry and its potential for change. Serious mistakes could be 

avoided if measures were taken on the basis of analysis of historical 

developments. Therein lies the key to success in the future. 
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Bilaga 1 

Sågar och bruk i sockn arna Övertorneå, Carl-Gustaf, Haparanda (Neder-
torneå), Brännabyn, Överkalix, Nederkalix, Råneå samt delar av Luleå 
år 1850 vîlka utmärkts på karta nummer 2 sid 98. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Jordrannsakningsprotokollen för 
berörda socknar. 

I Wiks avhandling upptas följande 
sågar : 

Nummer på 
kartan Namn 

1 Ekfors 

2 Björkfors 

3 Törefors 

k  Gyljen 

5 Mjösund 

6 Vi tåfors 

7 Rensundsfors 

Därutöver upptas i jordr annsaknings-
protokollen följande sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

8 Bondersbyn 

9 Gammelgårds 

10 På länge 

11 Siknäs 

12 Sörens 

13 Marijoki1^ 

14 Brattfors 

15 Hvitån 

16 Melderstein 

I jordrannsakningsprotokollen upptas följande bruk: 

Nummer på 
kartan Namn 

B1 Melderste i n 

B2 Strömsund 

B3 Afvefors 

B4 Koppfors/Rensund 

B5 Hasafors 

B6 Törefors 

B7 Gyljen 

B8 Seiet 

l )  U p p t a s  e j  p å  k a r t a .  
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B î1 aga 2 

Sågar i Öfvert orneå och Nederkalix socken år 1900 samt därutöver stör
re sågar i Neder torneå (Haparanda), Töre och Råneå, vilka utmärks på 
karta nummer 3 sid 99. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängd öfver fast egen
dom för hvilken bevillning eri ägts i berörd a socknar och härad. 

I Wiks avhandling upptas följande 
sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

31 Båtskärsnäs 

20 Karlsborg 

35 Nyborg 

36 Axel sv i k 

37 Bergholmen 

38 Granvi k 

39 Sandv i k 

40 Salmis 

3 Törefors 

41 Jemtösund 

42 Nordanborg 

Därutöver upptas i fasti ghetstaxe
ringslängderna följande sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

43 Ruskola 

17 Svanste i n 

2 Björkfors 

44 Sandholmen^ ̂ 

19 Yttermorjärv 

Nummer 35 och däröver är sågar som inte fanns med undersökningsåren 
I85O och 1875. Av dessa nya sågar redovisas nummer 35-42 av -Harald 
Wik. 

1 )  U p p t a s  e j  p å  k a r t a n .  
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B i  l a g a  3  

Sågar i Piteå sockens landsförsamling samt Älvsby kapell år 1850, vilka 
utmärkts på karta nummer 4 sid 101. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt jordrannsakningsprotokol1 för be
rörda socknar år I85O. 

I Wiks avhandling upptas följande 

sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

1 Degerfors 

2 Borgfors 

3 Storfors 

k  Ytterstfors 

5 Keupfors 

6 Rokfors 

7 Björkfors 

8 Alter 

9 Helleström 

I jor drannsakningsprotokollen upp
tas därutöver följande sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

10 Brattfors 

11 Björkfors (nedlagd år 

18W 

12 Arnemark 

13 Blåsmark 

14 Byn 

15 Brattmyr 

16 Hemm i ngmark 

17 Högsboli d 

18 Jef re 

19 Kol amark 

20 Kupa 

21 Korpträsk 

22 Lakafors 

23 Muskus 

2k  M j öva 11^ 

25 Rosvik 

26 S i kfors 

27 Sjulsmark 

28 T rundafva 

29 Åt rask 

1 )  U p p t a s  e j  p å  k a r t a n .  
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Bi laga 4 

Sågar i Piteå socken och Älvsby socken år 1900, vilka utmärkts på karta 
nummer 5 sid 101. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängder öfver fast egen
dom för hvilken bevillning erlägges i berörd a socknar och härad. 

I Wiks avhandling upptas följande 

sågar : 

Nummer på 

kartan Namn 

30 

3 

44 

31 

45 

39 

34 

Bergsv i ken 

Storfors 

Jävre/Sandholmen 

Munksund 

Fi ngermansholmen 

Skuthamn 

Nyfors 

I Tax eringsländerna för fast egen
dom upptas därutöver följande sågar: 

Nummer på 

kartan Namn 

8 

46 

38 

47 

48 

6 

32 

13 

49 

1 6  

50 

51 

52 

53 

54 

55 

35 

J) 

Al ter 

Roka 

Rosfors 

Storfors 

Harrbäck 

Rokfors 

Målfors^ 

Blåsmark 

Kal 1 fors 

Hemm i ngmark 

Lakafors 

Hort lax 

Ranfors^ 

Sju 1smark 

T rundö 

Långträsk 

Stockfors 

.1) 

Nummer 44-55 är sågar som inte fanns med i under sökningen för år 1875. 
Av dessa redovisas nummer 44 och 45 också av Harald Wik för år 1900. 

1 )  U p p t a s  e j  p å  k a r t a n .  
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B i l a g a  5  

Sågar i Övert orneå, Nederkalix och Töre kommuner, samt större sågar î 
Haparanda, Överkalix och delar av Luleå kommun år 1925, vilka utmärkts 
på karta nummer 6 sid 105* 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängd över fast egendom 
över vilken bevillning erlägges i berör da kommuner år 1925. 

I Wiks avhandling upptas följande 
sågar: 

Nummer på 
kartan Namn 

Nummer på 
kartan Namn 

45 Luppio 58/59 Ku i v i kangas 

46 Kukkola 60 Matareng i 

Pello1^ 31 Båtskärsnäs 61 

Matareng i 

Pello1^ 

20 Kar 1sborg 62 Ruskol a 

36 Axel sv i k 63 Häl 1 fors 

47 Fortuna 64 Korp i kån 

48 Kal ix 65/66 Sang i s 

38 Granvi k 67 Storträsk 

39 Sandv i k 68 Bodträsk 

3 Törefors 69 Börje 1sbyn 

48 Bränna 70 Kälsjärv 

41 Jemtösund 71 Månsbyn 

49/50 Degerselet 72 Rolf 

51 Grundfors 73/74 Ytterby 

52 Bjurå 76 Bondersby 

53 Sörbyn 77 Lappträsk 

54 Hasafors 78 S i knäs 

Därutöver upptas i fasti ghetstaxe
ringslängderna följande sågar: 

79 

19/80 

Töre 

Yttermorjärv 

Nummer på 
kartan Namn 

81/82 

83 

övermorjärv 

Sandhamn^ ̂ 

55 Hi rvijärvi 

81/82 

83 

övermorjärv 

Sandhamn^ ̂ 

56 Juokseng i 

57 Kannusjärvi 

Nummer 45 och däröver är sågar som inte fanns med i tidig are undersök
ningsår. Av dessa nya sågar redovisas nummer 45-54 också av Harald Wik. 

1) Upptas ej på kartan. 
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Bîlaga 6 

Sågar i Älvsby och Norrfjärdens kommuner år 1925, vilka utmärkts på 
karta nummer 7 sid 106. 

Källa: Wik, H. (1950) sid 287 ff samt Taxeringslängd över fast egendom 
över vilken bevillning erlägges i berörd a kommuner år 1925. 

I Wiks avhandling upptas följande Därutöver upptas i fasti ghetstaxe-
sågar: rings1ängderna följande sågar: 

Nummer på Nummer på 
kartan Namn kartan Namn 

30 Bergsv i ken 34 Nyfors 

56 Högsböle 61 Granträsk 

3 Storfors 62 Tvärån 

14 Jäv re 63 Forsda1 

31 Munksund 50 Lakafors 

39 Skuthamn 48 Harrbäck 

57 Koler 38 Rosfors 

58 Strömsborg 25 Rosvi k 

8 Al ter 

59 Sandhals 

35 Stockfors 

Nummer 56 och däröver är sågar som inte fanns med i ti digare undersök

ningsår. Av dessa nya redovisas nummer 56-59 också av Harald .Wik. 
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Bilaga 7 

Den indelning av Norrbotten som använts vid geografisk bestämning av 
leverantörer. 

1 2 .  

14. 

Piteå, Norrfjärden 
och övriga södra Norr 
botten 

13. Älvsbyns samhälle med om-
g i vn i ngar 

Luleås omgivning med bl a 
Gammelstad och Råneå 

PAJALA GALLIVAR|^ 

JOKKMOKK 
ÖVER-
TORNEÂ 

ARJEPLOG 

BODEN 

ACVSBYN ARVIOSJAUR 

PITEA rr, 

_\ KAIUS^^NDA, 
>S\* 17 

15. Töreområdet 

16. Morjärv och dess närmaste omgiv-
n i ng 

17. Kalix-Nyborg, Kar 1sborgsverken 

18. Överkalix, Vännäsberget och dess 
närmaste omgivning 

19. Sa i vas, Nikkala, Salmis med om
givning 

20. Övertorneå kommun 

21. Luleå, stadskärnan 

22. Centrala Kalix 

23. Haparanda och dess omgivning 

2 k .  Jokkmokk, Kvikkjokk och områden 
väster därom 

25. Boden och dess omgivning 

26. 

27. 

28. 

Nattavaara, Koskuskulle, 
Markitta området väster därom 

Paja la kommun 

Gällivare/Malmberget med när
maste omgivning 

29 

30. Kiruna 

Karesuando och övriga norra 
Norrbotten utom Kiruna 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Intervjuer ooh korrespondens med: 
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