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I. INLEDNING 

A. De internationella direktinvesteringarnas utveckling 

Utländska direktinvesteringar, dvs att företag satsar eget kapital i egen verk
samhet i annat land, är inget nytt historiskt fenomen. Det finns en del fors
kare, som menar att denna företeelse går att spåra ända tillbaks till kapita
lismens första tid, dvs under slutet av medeltiden och böljan av 1500-talet. 
Andra förlägger deras uppkomst till början av 1800-talet. I sin moderna form 
börjar de göra sig gällande från och med 1850-talet och ökar därefter succes
sivt i betydelse.1 De har härvid traditionellt uppfattats som en av de former 
för internationell kapitalrörelse, som den internationella marknadens fram
växt gett upphov till. Den dominerande internationella kapitalrörelseformen 
före 1914 var dock indirekta investeringar eller portföljinvesteringar. Deras 
omfattning och utveckling är relativt väl känd. 

Annorlunda förhåller det sig med de utländska direktinvesteringarna. 
Deras tillväxt och utveckling under 1800-talet är praktiskt taget okänd. Detta 
sammanhänger dels med att det för denna tid saknas statistiska data , dels att 
gränsdragningen mellan indirekta och direkta investeringar är oklar. Nyare 
forskning rörande bland annat brittiska förhållanden har emellertid visat, att 
en ansenlig del av det, som tidigare betraktats som portföljinvesteringar, i 
själva verket var utländska direktinvesteringar.2 De utländska direktinves
teringarna under 1900-talets fem första decennier är likaså, i jämförelse med 
portföljinvesteringarna, föga belagd och är endast känd i grova drag. Det är 
ett förhållande som troligtvis var en följd av värdepappers-och lånemark
nadens sammanbrott och kontinuerliga instabilitet före andra världskriget. 
De uppgifter som finns om internationella direktinvesteringar under 1900-
talets första hälft avser vanligtvis inte försäljningsbolag utan huvudsakligen 
tillverkningsföretag. Med undantag för brittiska och amerikanska utlands-
etableringar saknas upplysning om andra europeiska länders kontinuerliga 
utländska företagsetablering under första hälften av 1900-talet. 

Fokuseringen på de anglosaxiska länderna är med säkerhet en konsekvens 
av deras under efterkrigstiden länge dominerande ställning inom debatten 
om de s k multinationella företagens framväxt och utveckling. Dock finns en 
del studier, från såväl tiden före andra världskriget som efter 1945, över de 
internationella investeringarna i en rad europeiska mottagarländer; arbeten 
som uppenbarligen i många fall initierats av oron över de internationella di
rektinvesteringarnas inflytande i respektive länder.3 

1 Fiez,R., Die Veränderungen in der Weltwirtschaftsstruktur und das Problem der Interna
tionalen Kapitalanlagen. Bern 1946.S.11-13, Kindleberger,Ch.,Origins of United States 
Direct Investment in France.BHR 1974.S.382-384. 
2 Jones, G., Multinationals and history.I: P, Hertner/G, Jones, ed. Multinationals: theory and 
history. Gower 1986.S.6. 
3 Kindleberger,Ch., Teorin för direkta investeringar. I: N Lundgren red. De internationella 
koncernerna och samhällsekonomin. Sthlm 1975.S .57; Franko,L G., The origins of m.ulti-
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Det är osäkert hur stor andel av de totala utländska direktinvesteringarna, 
som etableringsstatistiken i dessa studier speglar eftersom försäljningsbo
lagen saknas .Man har vidare anledning att misstänka, att en del direktin
vesteringar aldrig uppträder i denna statistik eller först långt efter det att 
etableringarna genomförts. Skälet till detta är bland annat, att många ut
ländska dotterbolagsetableringar sker utan någon egentlig kapitalöverföring. 
Detta har fått de flesta ekonomer idag att ifrågasätta direktinvesteringarna 
som en form för internationella kapitalrörelser. Det är endast en del av di
rektinvesteringarna, som enligt dem har karaktären av internationell kapi
talrörelse. I de flesta fall är det i stället fråga om utländsk kapitalbildning 
som äger rum i form av t ex byte av teknik, patent och maskiner i det främ
mande landet mot aktier.4 

Av nedanstående tabell framgår att de internationella direktinves
teringarna före första världskriget var på en avsevärt lägre nivå än senare. 
Det har emellertid mot bakgrund av dels den tidigare refererade forskningen 
rörande brittiska internationella direktinvesteringar före 1914, dels att tabel
len huvudsakligen baseras på sekundärt material riktats kritik mot uppgif
terna före andra världskriget. 

national manufacturing by continental firms.BHR 1974.S.277-302; Bland de studier som ser 
på de direkta investeringarna utifrån mottagarlandets synpunkt kan nämnas: Salewski.W., 
Das ausländische Kapital in der deutschen Wirtschaft. Tochterunternehmungen, Kapitalbe
teiligungen und Optionsrechte. Ruhr und Rhein 1930; Wcllisz.L., Foreign capital in Poland. 
London 1937; Landau,Z., Foreign capital in Poland 1918-1939. Oeconomica Polonia 
1987:4; 1 leitner,P., Das Auslandskapital in der italienischen Wirtschaft 1883-1914. Pro
bleme seiner Quantifizierung und Auswertung. I: H Kellenbenz. Weltwirtschaftliche und 
währungpolitische Probleme seit dem Ausgang des Mittelalters. Bericht über die 7 Arbeits
tagung der Gesellschaft für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart 1981; Grün
wald,O/Lacina,F., Auslandskapital in der Österreichischen Wirtschaft. Wien 1970; Nitti,F 
S., Il capitale straniero in Italia, i F S Nitti. Scritti di economia e finanza.Vii:II. Bari 
1966.S.379-467. Nytryck av ett arbete som ursprungligen publicerades 1915; Maseng,E., 
Det utenlandske kapital i Norge. Statsökonomisk Tidskrift 1930.S.1-18; Stonehill,A., 
Foreign ownership in Norwegian enterprises. Oslo 1965; Bland undersökningar utifrån in
vesteringsländernas synpunkt kan nämnas: Birkenkamp,F., Deutsche Industrieanlagen im 
Ausland. Würzburg 1935; Southard jr, F A., American industry in Europe. NY 1931; Miry, 
R., Die direkte Investition belgischer Kapitalien im Auslande. I Weltwirtschaftliches 
Archiv 1939; Ansiaux,M„ La pénétration allemande en Belgique. Congrès international 
pour l'extension et la culture de la langue française. Session l(Liège,1905) Paris 1906.S.10-
14; Kindleberger,Ch., (1974) s.382; Hoffman, R J S., Great Britain and the German trade 
rivalry 1875-1914. NY 1964. 
4 Kindleberger,Ch.,(1975) s.57-58. 
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Tidpunkt 

Tabell 1. Amerikanska, brittiska och andra europeiska länders 
direktinvesteringar 1900-1970. Tillverkningsföretag. 

USA Storbr. Övr.Europa. 

1900-1914 
1914-1919 
1920-1929 
1930-1938 
1939-1945 
1946-1958 
1959-1967 
1968-1970 * 

122 60 
71 27 

299 118 
315 99 
172 34 

1 108 351 
2 749 1 111 

729 

167 
51 

249 
112 
44 

377 
993 

1 030 

Källa: Franko,L G.,a.a.s.284 
* Uppgift för USA saknas för 1968-1970 

Modernare forskning betonar i stället att det fanns betydligt fler euro
peiska internationella direktinvesteringar och att dessa ingalunda var begrän
sade till brittiska företag. I stället pekar en rad delstudier på att länder som 
Tyskland, Schweiz, Holland, Frankrike och Italien hade en omfattande 
etablering av utländska företag under 1900-talets fyra första decennier.5 

Förenta Staterna tycks under 1920-talet, i jämförelse med Storbritannien, 
i högre grad företagit sina direktinvesteringar på den europeiska marknaden. 
Merparten av de amerikanska och brittiska direktinvesteringarna under 
1920-talet ägde rum inom områden såsom kommunikationer, finans, rå-
varutvinning, metallframställning och plantagejordbruk. Samma tendens 
synes också ha varit för handen under de sista decennierna före första 
världskriget.6 0m man däremot enbart ser på de utländska direktinves
teringarna i Europa blir bilden annorlunda. De belgiska direktinvesteringarna 
utomlands före första världskriget och under 1920-talet gällde långt ifrån 
bara investeringar inom infrastruktur och råvaruindustri utan inom t ex glas-
och kemisk industri. Av de omkring 1,3 miljarder dollar som amerikanska 
företag i form av direktinvesteringar 1929 satsat i olika europeiska länder var 
628 miljoner placerade inom tillverkningsindustri. I Tyskland skaffade sig 
utländska företag via direktinvesteringar under 1920-talet betydande andelar 
av branscher som drivmedels-, elektrisk-, bil-, textil-, pappers-, margarin-
och glasindustrierna. I spetsen för de utländska etableringarna i Tyskland 
gick de amerikanska företagen.7 

5 Jones, G.,a.a.s.6-9. 
6 International capital movements during the interwar period.UN. Department of economic 
affairs. NY 1949.S.28-33; Nitti, F S.,a.a.s.429-448; Stonehill, A.,a.a.s.32^1; BerendJ 
T/Ranki, G., The European periphery and industrialization 1780-1914. Budapest 1982.S.73-
101. 
7 Salewski, W.,a.a; SouthardJr F A.,a.a.s.l92; Miry, R.,a.a.s.243-264; Handelsdeparte
mentets arkiv. FIIaa:73 Utländskt kapitalinflytande i Tyskland.RA. 
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Av tabell 1 framgår att de amerikanska dotterbolagen fortsatte att öka i 
antal under 1930-talet medan de brittiska och framför allt de övriga euro
peiska ländernas utländska direktinvesteringarna minskade. Med tanke på 
den otillräckliga kunskapen om såväl de mindre europeiska industriländernas 
som de större europeiska industriländernas internationella direktinves
teringar under mellankrigstiden finns det anledning att ställa sig kritisk till 
de redovisade resultaten. Detta gäller t ex siffrorna för andra världskrigs
perioden. Vad vet vi t ex om de tyska och italienska direktinvesteringarna 
under andra världskriget i de ockuperade länderna? Karaktären på de inter
nationella direktinvesteringarna genomgick en förändring under 1930-talet. 
Investeringarna i infrastruktur, råvarutvinning-och förädling gick tillbaka. I 
stället ökade de utländska direktinvesteringarna inom tillverkningsindustri 
och inom varuförsäljning; en inriktning som skulle komma att bli än mer 
markant under tiden efter andra världskriget.8 

De tidigare refererade undersökningarna om de utländska direktinves
teringarna genomfördes i nästan samtliga fall under 1900-talets första hälft. 
Den hårdnande konkurrensen på de ledande industriländernas hemmamark
nader och de ökande nationella motsättningarna före 1914 och under 
mellankrigstiden bidrog till, att de utländska direkt investeringarna kom i 
centrum för intresset i en rad europeiska länder. Detta gällde såväl kapital-
exporterande som kapitalimporterande länder. Så t ex debatterades i Stor
britannien och i Tyskland de utländska företagsinvesteringarna under fram
för allt 1920-talet i termer av "foreign conquest" eller "Überfremdung". Vad 
som härvid främst åsyftades var invasionen av amerikanska dotterbolag på 
den västeuropeiska marknaden.När man däremot före första världskriget i t 
ex Italien, Belgien och Storbritannien talade om faran för en "utländsk eröv
ring" av dessa länders marknader var det den unga tyska industristatens di
rektinvesteringar och exporthandel man främst hade i tankarna.9 

Modern forskning hävdar att Storbritannien före andra världskriget var 
världens störste internationelle direktinvesterare.10 Dessa förhållanden reser, 
mot bakgrund av vår ännu otillräckliga kunskap om de europeiska direktin
vesteringarna under första hälften av 1900-talet, frågan i vad mån andra 
europeiska nationella marknader upplevde någon brittisk, tysk och ameri
kansk " invasion" av företagsetableringar. Den belgiska och brittiska reak
tionen på företagen från"NIC-landet" Tyskland reser vidare frågan när och i 
vilken omfattning de mindre europeiska NIC-länderna under första hälften 
av 1900-talet engagerade sig i internationella direktinvesteringar på den 
europeiska marknaden. 

8 International capital movements during the internar period.a.a.s.46-47. 
9 Feldman, G D., Foreign penetration of German enterprises after the first World War. The 
problem of Überfremdung.Papper framlagt vid Ninth international economic history con
gress. Bern 24-29.8. 1986. 
10 Jones, G., a.a.s.6. 
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B. Svensk industri och utrikeshandel i ljuset av den 
internationella utvecklingen 

Under den svenska industrialiseringens första två decennier 1870-1890 var 
den svenska ekonomins utveckling i huvudsak exportledd. Exporten bestod 
främst av varor baserade på inhemska råvaror såsom spannmål, trä, järn och 
stål. De flesta av exportvarorna var rena eller obetydligt bearbetade råvaror. 
Hemmamarknaden var utomordentligt liten och det saknades följaktligen 
helt förutsättningar för masskonsumtion av standardiserade varor och för 
specialiserad massproduktion. Vid mitten av 1890-talet inleddes det som 
Erik Dahmén kallar för det nya skedet. Det nya skedet 1890-1914 karakteri
serades av stigande priser och ökande reallöner. 

De stigande priserna innebar ökade vinster för företagen, vilket ledde till 
ökade investeringar och en stegrad ekonomisk tillväxt. De tidigare domi
nerande exportråvarorna förlorade i betydelse och kom nu i växande omfatt
ning att ersättas av järnmalm, trä, pappersmassa och verkstadsprodukter. 
Med undantag för järnmalmen kom exporten från och med nu att utgöras av 
mer bearbetade råvaror och förädlade produkter. Sverige hade vidare, på 
grund av sin sena industrialisering, fördelen av att ha stora marknadsandelar 
inom sådana sektorer som från och med början av 1900-talet skulle komma 
att få växande betydelse på världsmarknaden och samtidigt små andelar 
inom de varugrupper, som under det nya seklet fick vikande andelar på 
världsmarknaden. 

Den starka expansionen av den svenska ekonomin från och med mitten av 
1890-talet och fram till första världskriget betingades emellertid främst av 
den växande hemmamarknaden. Den svenska marknaden hade vid 1890-
talets början nått en storlek, som skapade möjligheter för en lönsam inhemsk 
produktion. Ett av de viktigaste hindren, som tidigare bromsat framväxten av 
en hemmamarknad, de bristfälliga kommunikationerna, var nu undanröjt. 
Dessutom kunde den expanderande hemmamarknaden successivt utnyttja 
den vattenkraftbaserade elektriska energins välsignelser. Den tillväxande in
dustrin och de stigande per capita-inkomsterna skapade förutsättningar för en 
inhemsk konsumtionsvaruindustri. Under 1890-talet var textil- och livs
medelsindustrierna de kraftigast expanderande hemmamarknadsindustri
branscherna. Dessa två branscher fortsatte att tillväxa fram till första 
världskriget. Den största tillväxten under 1900-talets första decennium hade 
den kemiska och kemisktekniska, läder,-skinn- och gummiindustri. Likaså 
kom hemmamarknaden att få stor betydelse för verkstadsindustrin under pe
rioden 1895-1914. 

Den inhemska konsumtionsvaruindustrins tillväxt skedde i hög grad ge
nom importsubstitution bakom höjda tullmurar. Hemmamarknadsexpan
sionen medförde att man fick en ökad import av för konsumtionsvaruindus-
trin nödvändiga råvaror och halvfabrikat såsom spånadsämnen, textilier, 
metaller, metallvaror, gummi och kemiska produkter. Den ökande indus
triella diversifieringen, de nya varorna, metoderna och marknaderna ledde 
till en kraftigt ökad företagsetablering men samtidigt till en starkt stegrad 
konkurrens på den svenska hemmamarknaden. Detta medförde i sin tur att 
det nya skedet kom att bli en genombrottstid för olika typer av konkurrens-
hämmande åtgärder främst i form av kartellsammanslutningar. 
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Produktionen inom hemmamarknadsindustrin blev efter hand mer och 
mer kapitalkrävande, vilket tvingade fram en mekanisering. Detta i sin tur 
ledde till att importen av utländska maskiner, kol och koks ökade. Denna ut
veckling avspeglas tydligt i importen under perioden 1890-1913. Under 
denna tid ökade importen av konsumtionsvaror med 50% medan importen av 
producentvaror steg med 30%.11 Det är ett förhållande, som tyder på att det 
dominerande vertikala specialiseringsmönstret mellan den europeiska peri
ferin och kärnländerna höll på att förändras. Sverige var på väg att bli något 
annat än bara en leverantör av råvaror till centrum och mottagare av kärn
ländernas industrivaror.12 

Fram till första världskriget dominerades världshandeln av Europa. Efter 
kriget minskade dock Europas andel av världshandeln. Dess andel av världs
exporthandeln sjönk från 50% 1913 till omkring 45% under mellankrigs
tiden. Tillbakagången i den europeiska andelen av världshandeln mot
svarades av en liknande nedgång i den europeiska samhandeln. Före 1914 
dominerades den europeiska internationella handeln, speciellt med de 
utomeuropeiska marknaderna, av de ledande industriella kärnländerna Stor
britannien, Tyskland och Frankrike. Deras relativa betydelse kom emellertid 
att minska under mellankrigstiden. De tre ländernas andel av den totala 
europeiska exporten och importen uppgick 1913 till ungefär två tredjedelar 
och hade 1938 reducerats till cirka 50%. 

Den viktigaste orsaken till denna långsiktiga negativa utveckling var 
Europas och framför allt de tre ledande kärnländernas försämrade konkur
renskraft visavi utomeuropeiska medtävlare, främst USA. Den amerikanska 
andelen av den totala världsexporthandeln med industrivaror steg från 
mindre än 15% 1913 till 22% under 1920-talet, en nivå som USA ännu 
under 1930-talet låg kvar på. Den stagnerande eller vikande trenden gällde 
emellertid inte hela Europa. Ett viktigt undantag var de små västeuropeiska 
industriländerna Italien, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark, Norge, Sve
rige och Finland. Gemensamt för dessa stater, med undantag för Schweiz 
och Belgien, var att de nyligen hade industrialiserats. Deras relativa andel av 
Europas totala export steg från omkring 20% 1913 till cirka 25% 1938. Den 
kraftigaste andelsökningen av dessa länder uppvisade Danmark, Norge och 
Finland.13 

Dessa den europeiska utrikeshandelns strukturella förändringar speglas 
också i den europeiska industriella per capita-produktionens utveckling. 
Under mellankrigstiden ökade den genomsnittliga europeiska industriella per 
capita-produktionen i jämförelse med tiden före 1914 mycket långsamt. Mot 
slutet av 1930-talet var den endast 20% högre än vad den varit före första 
världskriget. De europeiska länderna, Belgien, Storbritannien och Tyskland, 
som före 1914 var de industriellt mest avancerade uppvisade under mellan

11 Dahmén, E., Svensk industriell företagarverksamhet. Kausalanalys av den industriella ut
vecklingen 1919-1939.Sthlm 1950.vol I.s.15-24; Jörberg, L., Growth and fluctuations of 
Swedish industry 1869-1912.Lund 1961. s. 289-304,312-329,361-363; Petersson^L., Ut
rikeshandel 1871-1980. Lund Economic Studies nr 30. Malmö 1984. s. 62-72. 
12 Gould, J D., Economic Growth in History. Survey and analysis.London 1972. s.235-236. 
13 Svennilson,I., Growth and Stagnation in the European Economy. UN.Economic Com
mission for Europe. Geneva 1954.S.169-188. 
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krigstiden en relativt liten ökning i sin industriella per capita-produktion. De 
små industriländerna i Nordvästeuropa, Holland, Danmark, Norge, Sverige 
och Finland hade däremot relativt sett en snabb industriell tillväxt. Av dessa 
hade Sverige redan 1913 en högre per capita-nivå än genomsnittet för de 
europeiska länderna. Vid slutet av 1930-talet hade det en ungefar lika hög 
per capita-industrinivå som Storbritannien.14 

I den moderna tillväxtlitteraturen brukar ofta framhållas, att små länder, i 
meningen länder med liten befolkning, har små möjligheter att hävda sig 
med någon större framgång, då de inte kan utnyttja den stora marknadens 
stordriftsfördelar. De små västeuropeiska industriländernas industriella och 
utrikeshandelsmässiga framryckning visar emellertid, att det under mellan
krigstiden också fanns möjligheter för små industriländer att vidga sin andel 
av den internationella handeln med industrivaror.15 Detta ägde dessutom rum 
vid en tidpunkt, då Europa liksom världsekonomin i sin helhet präglades av 
väldiga konjunkturell fluktuationer, industriell omvandling, ökad protek-
tionism och nationalism och en stegrad konkurrrens om marknader inom ra
men för en krympande världshandel. I Hollands, Sveriges och de övriga 
skandinaviska ländernas fall har detta bland annat förklarats med att dessa 
länder, på grund av sina små marknader och sin sena industrialisering, ägde 
en, i jämförelse med de europeiska kärnländerna, större förmåga till anpass
ning till mellankrigstidens strukturella förändringar. Världshandelns till
bakagång och den regionala styrkeförändringen mellan Europa och Förenta 
Staterna ledde till att kärnländerna inklusive USA på ett helt annat sätt än 
tidigare under mellankrigstiden sökte penetrera de små västeuropeiska in
dustriländernas marknader. Detta blev speciellt tydligt efter den interna
tionella krisen vid början av 1930-talet, då både Tyskland och Storbritannien 
minskade sin export till den amerikanska marknaden och inledde en export
offensiv, som riktade sig mot de små västeuropeiska industriländernas mark
nader. 

Den växande Protektionismen under 1930-talet medförde att handeln 
mellan de ledande kärnländerna starkt minskade och att i stället deras ut
rikeshandel i större grad än tidigare kom att riktas mot bland annat de euro
peiska småländemas marknader. Samtidigt kom en del av de små indus
triländerna, däribland Sverige, att under 1930-talet öka sin export till USA; 
en företeelse som i mångt och mycket var ett upprepande av handlings
mönstret under den tidiga delen av 1920-talet. Tysklands och Storbritanniens 
svårigheter under den första efterkrigstiden kom för Sveriges del att betyda, 
att den amerikanska marknaden ökade såväl export- som importmässigt. Den 
svenska importen från USA steg från 9% 1913 till i genomsnitt drygt 16% 
under den första femårsperioden av 1920-talet. 

Ett annat intressant drag under mellankrigstiden var den ökande export-
och importhandeln mellan de små västeuropeiska industriländerna. Denna 
trend stämde emellertid inte in på handelsutbytet mellan Sverige och övriga 
nordiska länder. Före första världskriget svarade importen från de nordiska 
länderna för 11-12% men hade vid slutet av 1930-talet sjunkit till 9-10%. 
Det enda nordiska land som under mellankrigstiden var i stånd att bibehålla 

14 ibidem.s.207-208. 
15 Gould,JD.,a.a.s.231-232. 
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sin andel av den svenska importen var Norge. Det viktigaste skälet till detta 
var den norska kemiska industrins expansion och den ökade efterfrågan på 
dylika produkter i Sverige.16 Vid början av 1920-talet fanns det emellertid 
varken i Sverige eller i de övriga nordiska länderna mycket, som pekade i en 
riktning mot att dessa skulle komma att få en växande betydelse i den inter
nationella utrikeshandeln. Det Sverige, som drabbades av den internationella 
krisen vid början av 1920-talet, led svårt av sviterna av av exportens och im
portens nedgång under första världskrigets sista år. Råvaru-och kapitalbris
ten, prisfallet i krisens fotspår och arbetslösheten gjorde, att det dröjde fram 
till 1923 innan man nådde upp till 1913 års produktionsvolym inom indus
trin. För Sveriges del var 1920-1923 års ekonomiska kris den värsta under 
hela mellankrigstiden. Den internationella marknadens nedgång, den svenska 
deflationspolitiken och industrins strukturomvandlingsproblem gav upphov 
till en allvarlig kris på den svenska aktiemarknaden. Mängder av företag 
gick omkull och en rad industribranscher var i skriande behov av inves
teringskapital. Detta blev emellertid ytterst svårt att finna, då börsraset ska
pade en allmän ovilja mot att investera i svenska aktier. Denna obenägenhet 
till aktieinvesteringar ledde till finansiell svaghet hos industrin och ban
kerna; en omständighet som långt efter krisens slut under hela 1920-talet 
kom att menligt påverka en del svenska industriföretags expansionsmöjlig
heter. 

Efter 1923 ägde emellertid en relativt snabb återhämtning rum inom vissa 
områden. De expanderande industrierna före första världskriget kom även att 
leda utvecklingen under 1920-talet. Industrins utveckling i Sverige under 
1920-talet var i hög grad exportledd, medan 1930-talet präglades av en lång
sam exportökning och en stark inriktning på hemmamarknaden. Den svenska 
exporten dominerades under mellankrigstiden av massa och papper, järn
malm och verkstadsprodukter. Mellankrigsperioden innebar en ökad efter
frågan och andel för de bearbetade och differentierade varorna i den totala 
svenska utrikeshandeln. Den trendmässigt stigande levnadsstandarden för 
stora grupper i det svenska samhället ökade kraftigt efterfrågan och importen 
av nya varor, som nu, på grund av standardisering och massproduktion, blev 
tillgängliga för större grupper av konsumenter. Detta gällde framför allt 
varugrupper som textil-och metallmanufaktur, transportmedel, elektriska 
maskiner och apparater. En annan typ av varor som fick ökad betydelse i den 
svenska importen under 1920-talet var kolonialvaror. 

Den internationella krisen 1929-1932 drabbade Sverige förhållandevis 
sent, först 1931-1932, och jämfört med många andra länder mindre allvar
ligt. Framför allt kom den svenska ekonomin och den svenska utrikes
handeln att uppvisa en snabbare återhämtning under 1930-talet än merparten 
av de europeiska länderna.17 Detta, menar Dahmén, hade att göra med att 

16 Svennilson,I.,a.a.s.172-199; Ohlsson.L., Utrikeshandeln och den ekonomiska tillväxten i 
Sverige 1871-1966. Uppsala 1969.S.43; Möller,K., Nordisk Samhandel. Foreningen til unge 
handelsmaends uddannelse Handelshöjskolen i Köbenhavn Eksportinstituttet. Khvn 
1942.S.284; DahménJE., a.a.s.364. 
17 Jörberg,L., En översikt över den svenska ekonomiska utvecklingen 1870-1979. Med
delanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet nr 10.1979. s.29-35; 
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Sverige under 1920-talet kanske mer än någt annat europeiskt land genom
gick en intensiv anpassningsprocess till det nya internationella produktions-
och konsumtionsmönstret, som nu bröt fram på bred front. Den industriella 
omvandlingen yttrade sig dels i form av kamp mellan nya och äldre varor 
och distributionsformer inom olika branscher, dels mellan avancerande och 
stagnerande branscher. För hemmamarknadsindustrin var vidare den ut
ländska konkurrensen mycket hård såväl när det gällde de nya och unga 
varorna som de traditionella. Stora delar av den svenska marknaden var 
öppen för utländsk konkurrens på grund av att tullskyddet var otillräckligt 
eller att det saknades internationella kartellöverenskommelser. Dessutom var 
det svenska kartellväsendet under 1920-talet alltför splittrat och svagt för att 
kunna begränsa den inhemska konkurrensen inom olika branscher. Följden 
av denna utveckling blev att man i Sverige under 1920-talet fick både en 
omfattande företagsetablering och företagsdöd. Vid slutet av 1920-talet var i 
stort sett kampen mellan det nya och gamla avslutad. 

En annan viktig anledning till Sveriges ökade internationella konkurrens
kraft och relativt sett snabba återhämtning efter krisen i början av 1930-talet 
var valutapolitiken. Den gynnade exportindustrin och gav ett visst skydd åt 
hemmamarknaden. Exportindustrins inkomster, framför allt massa och pap
persindustrin, möjliggjorde en under 1930-talet ökad import av realkapital 
och konsumtionsvaror från i första hand Förenta Staterna.'8 

Petersson,L.,a.a.s.98-120; GleteJ., The Kreuger Group and the Crisis on the Swedish Stock 
Market. Scandinavian Journal of History 1978:3. s.252-255. 
18 Dahmén,E.,a.a.s.359-382. 
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C. Utländska etableringar som företagstillväxt, 
strukturomvandling och internationell maktkamp 

Det mänskliga handlandet, vare sig det rör sig om individer eller som i vårt 
fall om företag, inskränks och möjliggöres av de existerande samhällsstruk
turernas regler och maktförhållanden. Samtidigt är dessa normer och 
maktrelationer resultat av mänsklig verksamhet. Genom olika institutioner, 
ekonomiska, politiska eller sociala och deras agenter påverkar den sam
hälleliga makrostrukturen mikrostrukturerna, t ex företagen. Samtidigt ge
nomsyrar de mikrostrukturen genom sitt speciella handlande. De utländska 
företagen som etablerar sig i Sverige, liksom alla kapitalistiska företag, är 
delar i ett socialt maktsystem, det industrikapitalistiska systemet. Inom detta 
maktsystem är materiella maktförhållanden liktydiga med sociala förhål
landen och sociala maktförhållanden liktydiga med materiella maktförhål
landen.19 

Genom ett sådant synsätt blir det naturligt att relatera den utländska före-
tagsetableringen i Sverige till det industrikapitalistiska systemets strukturella 
omvandling på internationell och nationell nivå under tiden 1895-1945. 
Under denna period förändras Sverige från ett agrarland till en modern in
dustristat. Det är samtidigt internationellt den ekonomiskt, socialt och poli
tiskt mest omvälvande och dramatiska epoken i det europeiska industrisam
hällets utveckling. Nya industrier baserade på nya innovationer, masspro
duktionen, ökade koncentrationstendenser och den internationella handelns 
expansion är viktiga ingredienser i den s k andra industriella revolutionen, 
som sätter sin prägel på hela 1900-talets första hälft. Till detta kommer det 
senare 1800-talets upptäckt, att det framgångsrika marknadssystemet hotades 
att sprängas sönder av sina egna sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Detta tvingade fram institutionella förändringar,vilket medförde att den libe
rala marknadsekonomins institutioner började uppluckras.20 

Denna förändringsprocess påskyndades genom den andra industriella re
volutionens karaktär. Protektionism, åtföljande nationalism och konkurrens-
hämmande åtgärder, vann stadigt terräng före 1914 för att definitivt domi
nera marknaden under mellankrigstiden. Dessa omständigheter ställde helt 
nya krav på företagens beteenden på såväl makro- som mikronivå. Struktur
omvandlingen ledde till starkt ökade motsättningar och konflikter mellan de 
ledande industriländerna i form av stegrad nationell och regional rivalitet på 
den internationella marknaden. Det var spänningar, som på det politiska om
rådet resulterade i två världskrig, och på det ekonomiska den svåraste krisen 
i det industrikapitalistiska systemets historia. 

19 Pred, A., Presidential Adress.Interpenetrating Processes: Human Agency and the be
coming of regional, spatial and social structures. 30lh North American Meetings of the 
Regional Science Association. 1985.S.2; Abrams, P., Historical Sociology. NY 1982.S.33-
42. 
20 Se: Polanyi, K., The Great Transformation. The political and economic origins of our 
time. Boston 1957. 
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Företagens beslut att ge sig in på den främmande marknaden baserar sig 
primärt på företagens egna överväganden i relation till strukturförhållanden 
på marknaden och enskilda vinstintressen. Det har därför setts som väsent
ligt att försöka se motiven till de utländska etableringarna i Sverige i ljuset 
av olika teorier kring direktinvesteringar. För att komma åt de ramar som 
förhindrar, försvårar eller möjliggör de utländska företagsetableringarna är 
det också nödvändigt att koppla dessa till den internationella strukturom
vandlingens ekonomiska och institutionella förhållanden samt maktpolitiska 
konsekvenser under perioden 1895-1945. Med en sådan utgångspunkt blir 
det också möjligt att relatera de utländska företagsetableringarna såsom 
företagandets internationalisering till marknadens och samhällsutvecklingens 
historiska förändring.21 

1. FRÅN FÖRETAGETS HORISONT 

Kärnan i den klassiska utrikeshandelsteorin, teorin om de komparativa för
delarna, utgår från antagandet att produktionsfaktorerna arbete och kapital är 
rörliga på hemmaplan men internationellt orörliga. Uppfattningen om pro
duktionsfaktorernas internationella orörlighet kan förefalla märklig med 
tanke på att den historiska verkligheten under 1800-talet uppvisade en annan 
bild. Senare delen av 1800-talet och tiden fram till första världskriget före
tedde en varken förr eller senare skådad internationell rörlighet av såväl ka
pital som arbetskraft. 

Den senklassiska teorin om kapitalrörelser ingår som en del i den mo
derna utrikeshandelsteorin, faktorproportionsteorin. Enligt denna är varor
nas faktorintensitet och den relativa tillgången på produktionsfaktorer i ett 
land avgörande för landets utrikeshandelsstruktur. Om faktoruppsättningen 
är olika i två länder och det ena landet har en arbetsintensiv produktion, me
dan det andra har en kapitalintensiv produktion, råder det enligt faktor
proportionsteorin goda förutsättningar för utrikeshandel. Enligt den senklas
siska teorin har kapital en viss given internationell rörlighet och denna rör
lighet är en konsekvens av räntans olika höjd i skilda länder. 

Likaså hävdar teorin, att det i olika länder råder en varierande uppsättning 
av kombinationen kunskap och kapital eller mellan kunskap och sparande. 
Om det föreligger en ojämn fördelning när det gäller dessa kombinationer, 
finns det förutsättningar för en internationell arbetsfördelning, där de olika 
parterna via den internationella kapitalmarknaden kommer i kontakt med 
varandra.22 En sådan situation hade vi i slutet av 1800-talet i Sverige, när 
franska bönder och småkapitalister föredrog att investera i svenska statsob
ligationer . 

21 Lindgren, H., Om internationella företag och behovet av ett historiskt angreppssätt. Teo
rier och teoretisk tillämpning i företagshistorisk forskning. Uppsala papers in economic 
history. Basic reading no 1.1985.S.98. 
22 Lund, A., Kapitalbevaegelseteorin og de direkte investeringer. Nationalökonomisk Tid
skrift 1944. s.36-37. 
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Ragnar Nurkse hävdar att kapitalexporten under 1800-talet inte gick 
främst till de länder som bäst behövde kapitalet. Det gick i stället till länder 
med förhållandevis liten befolkning, typ Sverige, där man visste vad kapital 
representerade. Det faktum att man i dessa länder ofta fick en snabb ekono
misk tillväxt i linje med de kapitalexporterande ländernas erfarenheter, 
menar Nurkse, tyder på att kapitalet inte hade några större kulturella anpass
ningsproblem. A ven om det under 1900-talets första hälft, precis som på 
1800-talet, fanns starka vinstmotiv bakom kapitalexporten fanns det också 
mer djupgående motiv. Det fanns ett globalt socialt tryck, som gjorde att ka
pitalet sökte sig till de områden där arbetskraften fanns.23 

Handeln i Europa har under 1900-talet främst ägt rum mellan de ledande 
industriländerna. Detta ger inte faktorteorin någon förklaring till. Detta har 
ansetts ha göra med att teorin endast arbetar med produktionsfaktorerna ka
pital och arbete. Om man däremot håller kapitalet konstant och i stället låter 
arbete och kunskap bli de viktigaste produktionsfaktorerna får teorin ett 
större förklaringsvärde . Man kan då förklara varför ett land importerar ar
betsintensiva produkter och exporterar kunskapsintensiva varor eller att ett 
annat land exporterar arbetsintensiva varor men importerar kunskapsinten
siva varor.24 En i detta sammanhang väsentlig invändning som riktats mot 
faktorteorin är, att den endast förklarar en dimension av de internationella 
kapitalrörelserna, portföljinvesteringarna. Den har följaktligen inte mycket 
att säga om direktinvesteringarna. I direktinvesteringarnas fall är räntan på 
penninglånen relativt ointressant. Det är i stället de tekniska fördelarna och 
den förväntade avkastningen på det insatta kapitalet som är avgörande för di
rektinvesteringarna.25 

Varför väljer vissa företag att etablera sig på den utländska marknaden? 
De teorier och förklaringar som under de senaste decennierna vuxit fram 
kring frågan varför multinationella företag expanderar på den internationella 
marknaden kan i stort sett delas in i två grupper. Den ena typen har sin ut
gångspunkt i egenskaper och förhållanden, som mer direkt är knutna till 
ägar- eller landsspecifika faktorer i företagets hemmamiljö som saknas i 
mottagarlandet. Den andra gruppen utgår från förhållanden, som är verk
samma i mottagarlandet och verkar attraherande på utländska direktinves
teringar. Bägge dessa synsätt utgår mer eller mindre från en tredje, implicit 
målsättning, nämligen att det utländska företaget med sin direktinvestering 
syftar till att internalisera sin aktivitet på marknaden i mottagarlandet med 
sin verksamhet.26 

23 Nurkse, R., International investment today in the light of 19th Century experience. 
Economic Journal 1954.S.746-750. 
24 Kjeldsen-Kragh, S., Specialisering og Konkurrenceevne-En analyse af den danske 
maskineksport set i international belysning. Khvn 1973.S.55-58. 
25 Lund,A.,a.a.s.56-57; Robinson, H J., The motivation and flow of private foreign invest
ment. International development center, Stanford Research institute. 1961.S.2; Dean,R S.: 
Foreign investment in New Zealand manufacturing. Wellington 1970. s.42-44 
26 Jones,G., ed. British multinationals: Origins,management and performance. Business 
history series.1986.S.6-9. Se i samma arbete i lei tner,?., German multinational enterprise 
before 1914. Some case studies.s.114. 
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I den förstnämnda gruppen vill man se motiven till utländska etableringar 
som en följd av att företaget i fråga vill utnyttja sin komparativa fördel i för
hållande till värdlandets företag och marknad, utländska konkurrenter, ex
port eller fortsatt investering på hemmamarknaden. Med erfarenheter från 
amerikanska dotterbolags etableringar efter andra världskriget har det häv
dats, att direktinvesteringar mycket ofta tillkommer för att utnyttja oligo-
polistiska fördelar. Oligopolföretag som säljer differentierade produkter kan 
till en låg kostnad överföra t.ex marknadsföringsmetoder från ett land till ett 
annat. De eventuella informationshandikapp som det utländska oligopol-
företaget har gentemot värdlandets företag uppvägs av dess kunskaps
monopol.27 Andra motiv kan vara att man eftersträvar att reducera konkur
rensen från utländska företag på hemmamarknaden genom att "öppna mot-
eld" på konkurrenternas hemmaplan.28 

I en del fall ställs företag som önskar exploatera sin tekniska överlägsen
het inför valet att etablera dotterbolag eller att överlåta tillverkningen eller 
försäljningen på licens till utländska företag. Valet bestäms, enligt Charles 
Kindleberger, av hur väl skyddad tillverkningshemligheten är och i vilken 
grad företaget maximalt kan utnyttja sitt tekniska försprångs hela monopol
ränta.29 I enlighet med den oligopolistiska teorin för direktinvesteringar sö
ker den utländske investeraren maximalt utnyttja sin marknadsfördel genom 
att eftersträva fullständig ägarkontroll över dotterföretaget ifråga. Vidare är 
utgångspunkten i detta sammanhang att produktdifferentiering är liktydigt 
med en oligopolistisk situation. Skälet till denna slutsats är att amerikanska 
undersökningar visat, att de flesta företag som har utländska dotterbolag är 
produktdifferentierade .30 

Bland de invändningar som riktats mot den oligopolistiska tolkningen av 
direktinvesteringarnas orsaker är att den alltför mycket utgår från de stora 
oligopolföretagens och de stora industriländernas, främst Förenta Staternas, 
erfarenheter. Man har på grund av denna fixering i mindre grad observerat 
särdragen i de europeiska och framför allt då i de små europeiska indus
triländernas och de relativt sett små företagens direkta investeringar i ut
landet.31 Många europeiska direktinvesteringar skiljer sig emellertid histo
riskt från sina amerikanska motsvarigheter. Så t ex exporterade europeiska 
företag ofta inte innovationer utan snarare uppfinningar, vilket gjorde, att de 

27 Kindleberger,Ch.,(1975) s.60-65; Caves,R E., Internationella koncernenteorin för mark
nadsformer tillämpad på direkta investeringar. I: N Lundgren.red. De internationella kon
cernerna och samhällsekonomin. Sthlm 1975.S.84-94. 
28 Kjeldsen-Kragh,S., International Handel og investering. Nyere teorier om international 
ressourceallokering. Skrifter fra Instituttet for udenrigshandel. Handelshöjskolen i Köben-
havn. Skriftraekke D. Khvn 1977.S.216-217. 
29 Kindleberger, Ch., (1975)s.67-69; Hymer, S., Det multinationella företaget och lagen om 
den ojämna utvecklingen. I: N.Lundgren.red. De internationella koncernerna och samhälls
ekonomin. Sthlm 1975.S.239. 
30 Kindleberger, Ch., (1975) s.75-78; Caves, R E„ a.a.s.87-89. 
31 Swedenborg, B., The Multinational Operations of Swedish firms An analysis of deter
minants and effects. The Industrial Institute for Economic and Social Research. Sthlm 
1979.S.7-8. 
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aldrig fick någon hemmamarknad eller exportförsäljning.32 En annan skill
nad jämfört med t.ex de amerikanska industriföretagen har, vad beträffar de 
mindre industriländernas företag, ansetts vara deras mindre hemmamark
nadsfixering och mindre inriktning på hemmamarknadens vinstmöjligheter. 
Om hemmamarknaden är liten och företagets verksamhet växer, desto snab
bare har det ansetts bli intresserade av den internationella marknaden.33 Om 
dessa antaganden rörande hemmamarknadens roll för exporten stämmer, 
borde industriföretagen på en liten inhemsk marknad tidigare tvingas ut på 
den internationella marknaden, än företag med stora inhemska marknader för 
att därigenom kunna exploatera skalekonomins fördelar inom sin inhemska 
produktion. Detta gäller ett land som Sverige och bör, menar Birgitta 
Swedenborg, även stämma in på andra mindre industriländer.34 

Marknadsimperfektioner utgör, enligt Kindleberger, förutsättningen för 
utländska direktinvesteringar och om dessa försvinner så är enligt denne be
tingelserna för utländska dotterbolagsetableringar borta.35 Så behöver emel
lertid, enligt Swedenborg, inte vara fallet. Om man utgår från att det di-
rektinvesterande företaget är bärare av firma- eller ägarspecifika egenskaper 
och att dessa tillgångar snabbare kan transporteras över nationella barriärer 
än vad som kan ske mellan företag inom samma land, existerar förutsätt
ningar för dotterbolagsetableringar i utlandet. Detta resonemang bygger på 
att olika länder har olika komparativa fördelar som reflekteras i deras skilda 
firmaspecifika kombinationer. Riktigheten i dessa antaganden bekräftas av 
det förhållandet, att Sverige efter andra världskriget haft förhållandevis 
många små företag som etablerat dotterbolag i utlandet.36 

En teori som gör anspråk på att kunna förklara varför länder med likartad 
faktoruppsättning handlar med varandra och som ser de direkta inves
teringarna som en metod att överföra kunskap mellan olika länder är pro-
duktcykelteorin. Om ett företag i ett land uppfinner en produkt och börjar 
producera denna, får företaget en teknologisk fördel i förhållande till andra 
länder, vilket i sin tur lockar företaget till att utnyttja denna fördel i form av 
export.Det är troligt att exporten efter en tid kommer att hotas av konkurrens 
i form av inhemsk produktion av varan på den främmande marknaden. Detta 
leder ofta till att ursprungsföretaget försöker köpa upp ett inhemskt företag 
eller sätta upp ett eget tillverkande dotterbolag för att därigenom kunna bi
behålla den fördel, som det inneburit av att ha varit först på den främmande 
marknaden. Detta betyder, att det utländska dotterbolaget dels kan utnyttja 
sin oligopolfördel, dels att dess produktion fungerar som substitut till export. 
Det centrala i produktcykelteorin är att förklara varför specialiseringen för
ändras över tiden, varför produkterna och produktionsprocesserna ändrar ka
raktär beroende på i vilken fas produkterna befinner sig. Teorin ger med 

32 Franko, L G., (1974) s.285. 
33 Kjeldsen-Kragh, S., (1973) s.143; Lundström,R., Swedish multinational growth before 
19301: P, Hertner/G.Jones.ed., a.a.s.151. 
34 Swedenborg, S., a.a.s.50-52. 
35 Kindleberger, Ch., (1975) s.65. 
36 Swedenborg, B., a.a.s.43-44, 72. 



15 

andra ord möjligheter att komma åt förändringar i de komparativa fördelarna 
över tiden.37 

Som vi sett tidigare, har det å ena sidan antagits att en del företag i 
mindre industriländer har en större benägenhet att ge sig ut på den inter
nationella marknaden i jämförelse med företag från länder med stora 
hemmamarknader. Å andra sidan har det hävdats att det endast är företag 
från de stora industriländerna, som är i stånd att exploatera stordriftsför
delarna, när dessa verkligen är för handen. Detta utgår från idén att ju större 
produktionsomfattningen är desto större är chansen, att den teknologiska 
kunskapen ökar, vilket i sin tur medför att stordriftsfördelarna så småningom 
leder till påtagliga teknologiska skillnader mellan små och stora industrilän
der.38 

En annan uppfattning hävdar att ett litet land med en lång historisk er
farenhet av produktion inom ett område har ett kunskapsmässigt försprång 
gentemot ett land med stor marknad och som ägnat sig åt produktionen av 
respektive vara under en kortare period. Om denna tankegång är riktig skulle 
små länder därigenom ha möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar även om 
marknaden inte är så omfattande.39 Det har vidare hävdats att små indus
triländer som Schweiz, Holland och Sverige ofta uppträder som exportörer 
eller direktinvesterare under en produkts introduktionsfas. Skälet till detta 
skulle vara att stordriftsfördelarna inte är så påtagliga under denna fas, och 
att detta förhållande skulle ge små industriländer vissa kunskapsmässiga för
delar.40 Denna idé utgår från att högteknologiska industrier, som tillverkar 
produktcykelvaror som kemikalier, instrument eller företag som tillverkar 
varor som bilar är bärare av firmaspecifik kunskap. Detta skulle även gälla 
för mindre länder. Detta har emellertid, vad beträffar efterkrigstiden, inte 
kunnat verifieras.41 

Det har vidare hävdats, att stora länder med sina stordriftsfördelar skulle 
ha en komparativ fördel när det gäller nationellt differentierade produkter, 
främst konsumtionsvaror. Däremot skulle mindre industriländer ha en fördel 
vid produktion och försäljning av standardiserade varor som halvfabrikat. 
Innebörden av detta skulle vara att små industriländer fungerar som under
leverantörer till stora nationella marknaders färdigproduktion. Sören 
Kjeldsen-Kragh har, vad beträffar Danmark, visat att dessa synpunkter inte 
stämmer. Danmark har i hög grad specialiserat sig på konsumtionsvaror med 
stark betoning på märkesvaror och på kulturellt närliggande marknader som t 
ex de skandinaviska länderna.42 

När det gäller förhållandet mellan konjunkturer och direktinvesteringar 
fann Robert Krainer i en studie över förhållandet mellan investeringsnivå 
och utländska direktinvesteringar i Förenta Staterna och Storbritannien, att 
när investeringsnivån föll så sjönk också de brittiska utlandsinvesteringarna. 
I USA däremot fick man under samma betingelser en ökning i utlandsinves

37 Kjeldsen-Kragh, S„ (1973) s.59-66, 82-84. 
38 ibidem.s.111-113. 
39 ibidem.s.111-113. 
40 Hirsch, S., Location of Industry and International Competitiveness. Oxford 1967.S.32-34. 
41 Swedenborg, B., a.a.s.46. 
42 Kjeldsen-Kragh,S.,(1973) s.l 19-121. 
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teringarna. Detta berodde på att de brittiska utlandsinvesteringarna huvud
sakligen var råvaruinvesteringar, medan de amerikanska dotterbolagsetable-
ringarna snarare kunde betraktas som substitut för hemmamarknadsinves
teringar.43 

De amerikanska utlandsinvesteringarna reagerade i detta sammanhang i 
enlighet med vad Kindleberger kallar "efterfrågemodellen",dvs de uppvisar 
ett motcykliskt mönster. Om det råder recession på hemmaplan och ekono
misk expansion utomlands uppmuntrar detta till utländska direktinves
teringar. Det brittiska beteendemönstret illustrerar däremot det som 
Kindleberger kallar"utbudsmodellen", d v s att de utländska direktinves
teringarna är korrelerade till sparförmågan. Ju större vinsterna är på 
hemmamarknaden desto mer ökar utlandsinvesteringarna. Om sparandet 
minskar däremot, går utlandsinvesteringarna tillbaka. Enligt Kindleberger 
bör de utländska direktinvesteringarnas omfattning ses i skenet av för
ändringar mellan efterfråge- och utbudsmodellerna i olika länder.44 

Den andra typen av teorier och förklaringar kring frågan varför utländska 
direktinvesteringar kommer till stånd brukar utgå från lokaliseringsspecifika 
faktorer. Dessa har sin utgångspunkt i de förhållanden i mottagarlandet, som 
kan tänkas stimulera till utländska dotterbolagsetableringar. Hit hör tullar 
och andra politiskt betingade barriärer, råvarutillgångar, löne-och inkomst
nivå samt förekomsten av utländska eller inhemska konkurrenter i värd
landet.45 En av dessa lokaliseringsspecifika faktorer som i växande grad fick 
ett allt större inflytande på de internationella direktinvesteringarna under pe
rioden 1895-1945 var nationella barriärer i form av tullar. Frågan om de na
tionella barriärernas effekter på de utländska direktinvesteringarna har fram
för allt kommit att debatteras rörande mellankrigstiden. Här finner man 
ytterst olikartade uppfattningar. Framför allt gäller detta 1930-talets ut
ländska dotterbolagsetableringar i Europa. En del författare ser framför allt 
tullarna under 1930-talet i kombination med den växande nationalismen som 
ett hinder för utländska direktinvesteringar. Bertil Ohlin menar dock, att tul
lar aldrig spelat någon roll, vare sig före 1930-talet eller under 1930-talet, för 
etablerandet av utländska dotterföretag i Sverige.46 

Andra forskare hävdar, att om ett land anser sig behöva skydda sin egen 
industri från utländsk exportkonkurrens genom tullar, kan detta ibland ge 
upphov till den rakt motsatta effekten.Den fördyrade importen från utlandet 
tvingar fram utländska dotterbolagsetableringar på det tullskyddade landets 
hemmamarknader.47 Det finns författare som ser tullar som en av de vik

43 Krainer,R., Resource endowment and the structure of foreign investmentJournal of 
Finance. 1967. s.49. 
44 Kindleberger,Ch., The World in depression 1929-1939. History of the world economy in 
the 20th century.vol 4. Univ Calif. Press. 1973.S.306-307. 
45 Jones,G.,a.a.s.9-10. 
46 Conolly J7 G., Die Bedeutung der Kapitalbeteiligung an ausländischen Untersuchungen. I: 
Weltwirtschaftliches Archiv. 1939.Band I.s.213-238; Lindgren,^International firms and the 
need for historical perspective. Uppsala papers in economic history. Research report 1985: 
7.S.17.; Ohlin,B., Tullpolitiken och dess verkningar.I K. Beifrage/ H.Hörlin.red. Handel och 
industri.Del I. Sthlm 1931.S.99. 
47 Kindleberger,Ch.,(1975) s.73-74. 
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tigaste anledningarna till utländska direktinvesteringar.48 Mira Wilkins 
menar, att det trots det faktum att många amerikanska företag minskade sina 
tillgångar eller att de drog tillbaka sina investeringar som en följd av den 
växande Protektionismen, fanns betydligt fler amerikanska dotterbolag verk
samma 1939 än 1929.49 

Det finns inga motsvarande uppgifter för europeiska företag, varför man 
inte vet om det protektionistiska klimatet under 1930-talet hindrade de euro
peiska utländska direktinvesteringarna eller stimulerade dessa. Vad som 
skulle kunna tala för att de europeiska företagen uppvisade samma mönster 
som de amerikanska är, att erfarenheterna av utländska direktinvesteringar 
efter andra världskriget visar, att tullbarriärer spelat större roll som skäl för 
etableringar för europeiska än för amerikanska företag. Detta har ansetts 
bero på att grannmarknaderna utövar ett stort inflytande på vissa europeiska 
länders industrier.50 Den växande Protektionismen under mellankrigstiden 
innebar vidare i många fall att produktionskostnaderna blev högre för dotter
bolagen än för moderföretagen. Detta kompenserades emellertid av tullskyd
det, som flyttade över de ökade kostnaderna för de utländska dotterbolagen 
på konsumenterna i värdlandet.51 

Bland skälen till den kraftiga etableringen av amerikanska dotterbolag i 
Europa efter andra världskriget har anförts den stegrade nationalinkomsten 
och den därmed sammanhängande ökande levnadsstandarden i en rad länder 
i Västeuropa.52 Detta är emellertid inte ett fenomen, som är typiskt för bara 
tiden efter 1945. Redan före 1914 ägde ett betydande amerikanskt dotter-
bolagsetablerande rum, som var betingat av bland annat en stigande euro
peisk levnadsstandard. Under mellankrigstiden fick man på sina håll i 
Europa en medelklass som inkomstmässigt kunde jämföras med sin ameri
kanska motsvarighet. Likaså förbättrades före andra världskriget stora delar 
av den västeuropeiska arbetarklassens levnadsstandard. Med undantag för 
Storbritannien hade Sverige redan före 1914 den högsta lönenivån bland in
dustriarbetare i Europa. Denna växande nationalinkomst under första hälften 
av 1900-talet i Västeuropa skapade successivt en marknad för inkomstelas
tiska pionjärvaror och konsumtionsvaror, en omständighet som lockade såväl 
amerikanska som europeiska företag att etablera försäljnings-och tillverk
ningsdotterbolag utomlands.53 

48 Liefmann-KeilJS., Die direkte Auslandsinvestierung. Jahrbücher für National Ökonomie 
und Statistik. Nov 1938. s.531; Caves,R E., Multinational enterprise and economic 
analysis.Cambr.Univ.Press 1982.S.40-41; Franko,L G., The European multinationals. A re
newed challenge to American and British big business. London 1976.S.84-89. 
49 Wilkins, M., The maturing of multinational enterprise. American business abroad from 
1914 to 1970.Cambr.Mass 1975.S.171-172, 181, 184-185, se speciellt not 51.S.521. 
50 Swedenborg, B. ,a.a.s.l48-149. 
51 Helander,S., Das Autarkieproblem in der Weltwirtschaft. Berlin 1955.S.271-273; 
Kock,K„ Sveriges handelspolitiska läge. Sthlm 1934. s.131; Stopford,J M., The origins of 
Britishbased multinational manufacturing enterprises. I BHR 1974.S.315-322. 
52 Wilkins,M., (1975) s. 436-438. 
53 Franko,L G.,(1974) s.284-294; Jörberg,L„ (1979) s.29; Wilkins,M., The emergence of 
multinational enterprise. American business abroad from the colonial era to 1914. Cambr. 
Mass 1976.S.203. 
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En annan lokaliseringsspecifik faktor som spelat en viktig roll som motiv 
till utländska direktinvesteringar är förekomsten av betydelsefulla råvarutill
gångar i värdlandet. De västeuropeiska länderna led, med undantag för Sve
rige, brist på industriella råvaror.54 Denna gentemot andra europeiska länder 
komparativa fördel talar för att en del utländska företagsetableringar i Sve
rige 1895-1945 kan förklaras med denna utgångspunkt. Konkurrensförhål
landena på värdlandets marknad kan vidare vara en av anledningarna till att 
utländska företag beslutar sig för att etablera sig på den främmande mark
naden. Det är som Stephen Hymer påpekat inte alltid som t ex oligopolföre-
tagen eftersträvar största möjliga expansion. Oligopolsituationen befrämjar 
avundsjuka. Företagen vaktar på varandra och söker värna om sina mark
nadsandelar. 

Hymer har i sin undersökning visat, att amerikanska företag under efter
krigstiden under trycket av den allt mer hårdnande konkurrensen från euro
peiska bolag på olika nationella marknader mycket ofta företagit passiva in
vesteringar i syfte att bibehålla sina marknadsandelar.55 Rädslan för en 
framtida konkurrens från något av värdlandets företag kan vidare vara ett 
motiv till direktinvesteringar. Önskan att vidmakthålla redan etablerade 
marknadsandelar behöver inte vara den enda typ av defensiva investeringar 
som kommer till stånd. Ett företag kan t ex ha redan existerande lokala pa
tent på den främmande marknaden, men risken för att dessa kan gå förlorade 
kan i vissa sammanhang utgöra motiv till utländska direktinvesteringar.56 

Enligt teorin för marknadsformer är direktinvesteringar framför allt van
liga i branscher, där man finner en viss överensstämmelse mellan marknads
strukturerna i ursprungs-och investeringslandet. Vanligtvis finner man oli-
gopol med produktdifferentiering när det är fråga om horisontella di
rektinvesteringar utomlands. Det gäller ofta produktion av samma varor som 
på hemmamarknaden. Branscher som utmärkes av oligopol utan produkt
differentiering företar, enligt teorin för marknadsformer, ofta vertikala di
rekta investeringar i form av råvaruproduktion, s k vertikal integration 
bakåt.57 En ur utvecklingssynpunkt intressant integrationsform är s k vertikal 
integration framåt, dvs när det utländska dotterbolaget har formen av försälj
ningsbolag. Försäljningsbolaget är i många fall en länk i en "etablerings-
kedja", som går över export och agenturer via försäljningsbolag till etab
lerande av producerande företag i utlandet.58 

54 Franko,L G.,(1974)s.299. 
55 Hymer, S/Rowthorn,R., Multinational corporations and international oligopoly .The Non-
American challenge. I: Ch.Kindleberger.ed. The international corporation.Cambr.Mass 
1971. s.71-91. 
56 Jones,G.,a.a.s.9. 
57 Caves, R E„ (1975)s.86-102. 
58 Lindgren,H., Corporate growth. The Swedish match industry in its global setting. The 
Swedish Match Company 1917-1939. Studies in business internationalisation. Sthlm 1979. 
s. 18-19. 
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Vad har då teoriutvecklingen betytt för våra kunskaper om de drivkrafter, 
som ligger till grund för frågan varför och hur enskilda företag företar ut
ländska direktinvesteringar? Vad är den vetenskapliga ståndpunkten idag 
och vilken betydelse har denna för det historiska studiet av utländska di
rektinvesteringar? Att döma av den vetenskapliga debatt, som förts av såväl 
ekonomer som ekonom-historiker under 1980-talet, har man mer och mer 
övergivit förhoppningen om att kunna förklara dessa mångfacetterade pro
blem med utgångspunkt från en enda specifik uppsättning av teorier. Detta är 
i sin tur en konsekvens av den växande insikten om de institutionella förhål
landenas stora betydelse. Dessa låter sig inte fångas av en teoriinriktning, 
vars huvudsakliga innehåll baseras på en bestämd uppsättning av variabler. 

Huvudfåran i den fram till 1980-talet rådande teoriutvecklingen utgjordes 
av abstrakta modeller baserade på ameriJkanska multinationella företags 
verksamhet. När man sedan försökte översätta dessa till de i många fall 
mycket mindre europeiska bolagens historiska utveckling, beteende och 
deras motiv till utländska direktinvesteringar kom dessa teorier till korta. 
Den europeiska verkligheten var en annan. Detta har lett till att många eko
nomer idag förespråkar ett eklektiskt teoretiskt synsätt, när det gäller studiet 
av de internationella direktinvesteringarna.59 En av slutsatserna av denna 
hållning blir, att det är nödvändigt med empiriska undersökningar av de 
europeiska direktinvesteringarnas historiska utveckling för att gå vidare med 
arbetet att utarbeta en generell teori rörande internationella direktinves
teringar.60 

2. STRUKTUROMVANDLINGENS ORGANISATORISKA 
PERSPEKTIV 

De utländska direktinvesteringarna, vare sig de ägde rum i Rumänien eller 
Belgien, hade i stor utsträckning sina rötter i en grundläggande institutionell 
förändring av betingelserna på marknaden, framväxten av det moderna cen
traliserade företaget. Denna företeelse kom i hög grad att dels påverka, dels 
reflektera såväl de enskilda företagens vardag, villkor och beteenden som de 
nationella och internationella handelspolitiska, sociala och maktpolitiska 
förhållandena under perioden 1895-1945. Å ena sidan kom dess framväxt att 
skärpa konflikten och fastställa ramarna för den ekonomiska rivaliteten på 
marknaden mellan en äldre och en yngre industrimodells produkter och 
företag. Å andra sidan påverkade framväxten av de centraliserade storföre
tagen de politiska beroende- och dominansförhållandena inom och mellan 
olika länder, samtidigt som de kom att utnyttjas som instrument länderna 
emellan i den ekonomisk- politiska maktkampen. 

59 Dunning, J H„ International production and the multinational enterprise. London 
1981.S.79; Fieldhouse, DK., The multinational: a critique of a concepts. 26.1: A. Teichova/ 
M. Lévy Leboyer/ H. Nussbaum.ed. Multinational enterprise in historical perspective. Cam
bridge 1986 ; Jones,G., a.a. 
60 Fieldhouse, D K ., a.a.s.23. 
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Det centraliserade storföretaget är ett barn av den andra industriella re
volutionen och växte fram i USA under 1800-talets sista tre decennier. Det 
var, enligt Alfred D Chandler, redan på 1920-talet inom stora delar av 
Europa den mäktigaste icke-statliga institutionella faktorn. De moderna hier
arkiskt uppbyggda storföretagen har på grund av sin storlek och historiskt 
kontinuerliga tillväxt under 1900- talet i grunden förändrat såväl vissa sek
torer av ekonomin som ekonomin i sin helhet. Chandler ser de moderna cen
traliserade företagen som ekonomiska institutioner, som driver och äger en 
mångfald företagsenheter på skilda nivåer och som därigenom internaliserar 
marknadens olika funktioner. Med hjälp av en hierarkisk företagsorganisa
tion styrs, ordnas och fördelas det för företaget nödvändiga varuflödet och 
övriga resurser mellan olika företagsenheter och- funktioner inom en och 
samma koncern. Genom framväxten av det moderna integrerade och centra
liserade företaget ersätts marknadskrafternas "osynliga hand"av den hier
arkiska ledningens "synliga hand".61 

Under hägnet av protektionism säkrade de centraliserade företagen kon
trollen över hemmamarknaden i de nya industriländerna, främst USA och 
Tyskland, för att sedan söka sig ut på den starkt expanderande internationella 
marknaden. I sina försök att integrera den internationella marknaden med sin 
verksamhet byggde de centraliserade företagen upp repliker av sin organisa
tion på de främmande marknaderna i form av dotterbolag. Ideologiskt kom 
denna strategi att motiveras och legitimeras av den ekonomiska libera
lismens idéer om fördelarna för alla områden av marknadsintegrationen ge
nom specialisering och byte, vilket var liktydigt med de komparativa för
delarnas idé.62 

De moderna centraliserade företagen expanderade i Europa före 1914 i 
framför allt Tyskland. I många avseenden kom denna expansionsprocess att 
likna erfarenheterna från USA. Det fanns emellertid viktiga skillnader mel
lan den europeiska och amerikanska erfarenheten, som kom att påverka den 
europeiska ekonomiska och politiska utvecklingen under perioden 1895-
1945. Den europeiska industriella förändringens heterogena egenskaper och 
olika nationella karaktär och förlopp bidrog till uppkomsten av väsentliga 
skillnader mellan de europeiska länderna, när det gällde de centraliserade 
företagens framväxt och sätt att vinna inflytande på olika nationella mark
nader. Speciellt tydlig var denna skillnad mellan den äldre industrimakten 
Storbritannien och den nya industristaten Tyskland.63 

61 Chandler, A D jr/Daems, H., Managerial Hierarchies. Comparative perspectives on the 
rise of modern industrial enterprise. Cambr.Mass 1980.S.2-3,23-39,203-220; Chandler, A 
D jr., The visible hand. The managerial revolution in American business. London 1978. s.l-
12. 
62 Seers, D/Vaitsos, C., Integration and unequal development. The experience of the EEC. 
London 1980.S.27-28. 
63 Hannah, L., Visible and invisible hands in Great Britain, s.69-71; Kocka, J., The Rise of 
the modern industrial enterprise in Germany, s.106-110; Daems, H., The rise of the modern 
industrial enterprise. A new perspective, s.212-218. Alla tre i Chandler, A D jr/Daems H., 
a.a. 
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Den avgörande skillnaden mellan de olika ländernas erfarenheter av de 
moderna storföretagens framväxt hade att göra med de nationella miljöernas 
och institutionernas särart och därmed sammanhängande organisations
former. Detta har av en del tyska historiker tagits som intäkt på att Tyskland, 
när det gäller både de ledande ländernas industrialisering och framväxten av 
den organiserade kapitalism som Chandler beskriver, representerar en särut-
veckling.64 

De centraliserade storföretagens använde sig av olikartade 
tillvägagångssätt för att vinna kontroll över marknaden. Hos de amerikanska 
internationella företagen låg kontrollen hos moderföretagen. I Tyskland an
vände man sig av karteller och i Storbritannien främst av holdingbolag för 
att få kontroll över marknaderna. Några klara gränser mellan det centrali
serade företaget, kartellen och holdingbolaget fanns emellertid inte. Karteller 
har framför allt setts som en kontinental företeelse med rötter i Tyskland. 
Nyare forskning har emellertid visat att även brittiska företag under mellan
krigstiden i mycket hög utsträckning använde sig av kartellvapnet för att 
säkra sina marknader.65 

Kartellerna ägde sällan tillgångar. De fungerade som industriella allianser 
mellan ett antal självständiga företagsenheter på hemmamarknaden eller 
mellan företagsenheter i två eller flera länder. Samarbetet kunde gälla mel
lan flera karteller på den inhemska eller internationella marknaden. Genom 
avtal mellan de ingående parterna kunde kartellen åstadkomma koordinering 
och kontroll över marknaden.66 I det moderna industrikapitalistiska sam
hället blev det nu, för att tala med Norbert Elias, nödvändigt att reducera det 
destruktiva kriget på marknaden och upphöja konkurrensen till antagonis
tiskt samarbete i form av kartellsammanslutningar.67 Holdingbolagens upp
gift var att via aktieinnehav i andra aktiebolag utöva inflytande och kontroll 
över marknaden. Gemensamt för alla tre institutionerna var att de genom 
olika integrationsåtgärder sökte undkomma den besvärande marknadskon
kurrensen.68 

Under framför allt mellankrigstiden kom problem och diskussioner rö
rande utländska direktinvesteringar i hög grad att sammankopplas med de 
internationella kartellernas agerande. Ett av motiven till de internationella 
kartellerna var att de skulle skydda hemmamarknaden mot utländsk konkur
rens. Bakgrunden var bland annat mellankrigstidens reducerade världshandel 
och därav betingade växande protektionism, som i sin tur ytterligare krympte 
marknaderna och skärpte konkurrensen. I detta perspektiv sågs de inter
nationella kartellerna som instrument för ekonomisk nationalism. Vare sig 
de betingades av de ingående företagens egenintresse eller av nationella 

64 Jensen, B E., Tysk faghistorie idag. I: N J Ringdal.red. Frontlinjer i historiefaget. Oslo 
1983.S.68-69; Kocka, J., Capitalism and Bureaucracy in German Industrialization before 
1914. EHR 1981:3.s.454-456. 
65 Jones,G.,a.a.s.20. 
66 Chandler, A D jr/Daems, H., a.a.s.4-5. 
67 Elias, N., State Formation and Civilization. Oxford 1982.S.173. 
68 Chandler, A D jr/Daems, H., a.a.s.4-5. Holdingbolagen eftersträvade inte att förena de 
kontrollerade bolagen under en och samma hatt. Holdingbolagen var vidare det billigaste 
sättet att bygga upp en internationell koncern. 
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handelspolitiska skäl syftade de till en uppdelning av exportmarknader och 
försäljningsområden, undertryckande av prisnedsättning, produktionsbe
gränsningar, utbyte av patent och kunskap etc. 

Däremot var inte förekomsten av vare sig nationella eller internationella 
karteller någon garanti för att inte utländska företag skulle kunna etablera sig 
på marknaden ifråga. Chansen för att den nationella marknaden skulle in
vaderas av utländska konkurrenter var emellertid mindre ju effektivare de 
internationella kartellerna var.69 I viss mening hade tullar och karteller under 
mellankrigstiden samma ursprung, nämligen den internationella krisen inom 
industrin och handeln. Detta gjorde att många företag önskade både tullar 
och karteller. Vill man tillspetsa det hela skulle man kunna säga, att under 
mellankrigstiden, till skillnad från perioden före 1914, såg man inte den 
internationella marknaden främst som en expansionsmarknad utan mer som 
ett problem. För att leva med detta problem byggde staterna upp handels
barriärer och företagen, liksom staterna utnyttjade kartellerna i en helt annan 
utsträckning än tidigare som defensiva vapen för att bibehålla marknads
andelar, begränsa produktionen och hålla upp priserna.70 

En annan, utifrån de utländska företagsetableringarnas horisont, viktig 
aspekt på de internationella kartellernas verksamhet var framväxten av de 
stora internationella syndikaten. Syndikaten växte i Europa fram före första 
världskriget, men accelerade i betydelse under mellankrigstiden. De var en 
vidareutveckling av kartellerna och fungerade som en slags centraliserad för
säljningsorganisation, som i kraft av sin mer eller mindre monopolistiska 
situation dikterade villkoren för köparna. De internationella syndikaten blev 
i mångt och mycket symbolen för det internationella kapitalets hänsynslösa 
och aggressiva marknadspolitik som den framför allt kom till uttryck under 
mellankrigstiden. Denna politik ägde såväl starkt företagsegoistiska som na
tionalistiska förtecken.71 

Även om de centraliserade moderna företagen ökade i betydelse var de t 
ex i Tyskland under mellankrigstiden i jämförelse med kartellformen en 
marginell företeelse. Under mellankrigstiden fördubblade de kartellanslutna 
företagen sin andel av den totala tyska industriproduktionen.72 I de flesta 
europeiska länderna, däribland de skandinaviska staterna, ökade kartell-
formen i betydelse under hela perioden 1895-1945 och då framför allt under 

69 Plummer, A., International combines in modern industry. London 1938.S. 126-151 ; 
Teichova, A/Cottrell, P L., ed. International business and Central Europe 1919-1939. NY 
1983.. S.19. 
70 Maier, Ch S., Recasting bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in 
the decade after World War I. Princeton 1975. s.544. 
71 Plummer, A., a.a.s. 16, 96; Schröter, HG., Aussenpolitik und Wirtschaftsinteresse. 
Skandinavien im aussenwirtschaftlichen Kalkül Deutschlands und Grossbritanniens 1918-
1939. Frankfurt am Main 1983.237-270; Nussbaum, H., Cartels and syndicates in the pro
cess of transition from family to large-scale enterprise. (Germany and Britain) I B9. From 
family firm to professional management: Structure and performance of business enterprise. 
Eight international economic history conference. Budapest 1982. 
72 Kocka, J., a.a.s.89. i Chandler, A D jr/Daems, H., ed.a.a. 
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mellankrigstiden.73 På det internationella planet ökade under samma tid, 
speciellt under 1930-talet, kartellsamarbetet. Detta sammanhängde med att 
de industriella stormakterna, främst Tyskland, använde sig av kartellformen 
för att vinna kontroll över olika europeiska nationella marknader. Ett viktigt 
skäl till detta var att de internationella kartellerna under mellankrigstiden 
ofta visade sig vara lika betydelsefulla och ofta mer effektiva än mellanstat-
liga handelsavtal.74 

En annan orsak till de internationella kartellernas starka ställning var, att 
de europeiska storföretagen till skillnad från sina amerikanska motsvarig
heter vanligtvis saknade resurser för att reglera eller eliminera konkur
rensen. I en del fall kom de internationella kartellerna under mellankrigs
tiden att bygga upp en organisation, som i realiteten innebar att de kom att 
fungera som motsvarighet till efterkrigstidens multinationella företag.75 Det 
är mot denna bakgrund naturligt, att Chandler ser kartellerna och holding-
bolagen historiskt som övergångsformer i en institutionell strukturprocess, 
som ledde till att hierarkiskt styrda centraliserade företag ersatte marknads
mekanismerna. Denna process menar han, var först genomförd från och med 
böljan av 1970-talet.76 

Mot bakgrund av den intensiva ekonomisk-politiska maktkampen på 
marknaden under framför allt mellankrigstiden kom de internationella kar
tellerna att stå i centrum för intresset. Vad som emellertid mindre uppmärk
sammades, var de försök, som trots allt gjordes av de enskilda europeiska 
storföretagen för att centralisera sin verksamhet och eliminera den be
svärande marknaden. Ett sådant försök var framväxten av de vertikalt inte
grerade koncernerna, som kraftigt expanderade under hela undersöknings
perioden i skuggan av det starka intresset för kartellerna.77 

3. UTLANDSINVESTERINGARNA I DEN REGIONALA 
MAKTKAMPEN 

Utländska direktinvesteringar har ofta associerats med imperialism. Utifrån 
mottagarlandets horisont finns ofta misstanken att den utländske direktin
vesteraren uppräder med Janusansikte. Å ena sidan tillfredställer den mot
tagarlandets behov av varor, kapital eller kunskap, å andra sidan ses den 

T\ Olsen, E., Danmarks ökonomiske historié siden 1750. Studier fra Köbenhavns Univer
sitets ökonomiske Institut Nr 3. Köbenhavn 1967. s. 138-142; Hodne, F., Norges öko
nomiske historié 1815-1970. Oslo 198l.s.511-515; Odhe, T., Det moderna trust-och kartell
väsendet. Sthlm 1932; Liefmann, R., Karteller och Truster.Sthlm.1913; SOU 1940:35 
Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv. Sthlm 1940. s.23-159. 
74 Hexner, E., International Cartels. Durham 1946; Bäsch, A., The Danube basin and the 
German economic sphere.London 1944; Plummer, A., a.a; Teichova, A., An economic 
background to Munich. International business and Czechoslovakia 1918-1938. Cam
bridge 1974.S.57; Schröter, H., a.a.s. 237-270. 
75 Nussbaum, H., International cartels and multinational enterprises.I: A. Teichova/ M. 
Lévy-Leboyer/ H.Nussbaum.ed. Multinational enterprise in historical perspective. Cam
bridge 1986.S. 132-134. 
76 Chandler, Jr A D / Daems, H a.a.s.4-5. 
77 Nussbaum, H.,(1986) s.132-134. 
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som bärare av för den nationella suveräniteten skadliga företagsimperialis
tiska ambitioner eller som agent för starkare staters informella eller formella 
imperialism.78 En av de tankegångar som kraftigt bidragit till att associera 
utländska direktinvesteringar med ekonomisk imperialism är det s k Hobson-
Leninparadigmet. Denna tanketradition ser den moderna imperialismen som 
en följd av en grundläggande strukturförändring i det industrikapitalistiska 
systemet under 1800-talets sista decennier, nämligen monopolkapitalismens 
framväxt och dess krav på nya marknader. Enligt moderna företrädare för 
detta synsätt såsom Tom Kemp gör den monopolkapitalistiska imperialismen 
ingen distinktion mellan olika länder, något som skulle innebära att de euro
peiska imperialistiska staternas egna marknader blir lika intressanta ur 
direktinvesteringssynpunkt som de mindre industrialiserade ländernas mark
nader.79 En annan representant för denna tradition, Harry Magdoff, menar att 
drivkraften bakom monopolkapitalets imperialism inte främst var önskan att 
finna marknader för sitt kapitalöverskott utan istället genom kapitalexport 
och direktinvesteringar söka vidga sina varuavsättningsmarknader. Det var 
vidare behovet av att kontrollera råvaror och den från 1800-talets sista de
cennier tilltagande Protektionismen, som fick t ex den brittiska imperia
lismen att penetrera utländska marknader i form av direktinvesteringar. 0 

Behovet av jordbruks-och industrivaror ser likaså Francis Sejersted som 
en av de främsta drivkrafterna i de ledande västeuropeiska ländernas 
"imperialism" före 1914. Deras brist på t ex trävaror ledde till en geografisk 
expansion av industrialismen, som Sejersted före 1914 ser som en frontier-
rörelse, som hade en östlig riktning. Jakten på trävaror började i Norge. När 
det norska timmerförrådet började sina sökte sig det utländska kapitalet till 
Sverige för att utnyttja de svenska skogstillgångarna. Den sista fasen i denna 
frontierrörelse riktades mot Finlands och Rysslands timmerrikedomar. 
Frontierrörelsen och jakten på råvaror ser Sejersted som en av de viktigaste 
bevekelsegrunderna för den västeuropeiska imperialismen i Europa före 
första världskriget.81 Även om Sejersted uteslutande hämtar sina exempel 
från nordöstra Europa finns det mycket som talar för att den andra radien i 
den västeuropeiska frontierrörelsen mot öst efter råvaror och livsmedel re
presenterades av Sydösteuropa. Anledningen till att imperialismen i Europa i 
form av en frontierörelse upphörde i och med världskrigets utbrott menar 
Sejersted sammanhängde med att dess viktigaste institutionella förutsättning, 
den liberala marknaden, försvann vid denna tidpunkt.82 

Sejersteds syn på drivkrafterna bakom de västeuropeiska ländernas 
imperialism i Europa äger en del gemensamt med John Gallaghers och 
Ronald Robinsons frihandelsimperialism. Dessa hävdar, utifrån 
Storbritanniens agerande, att kapitalistiska intressen på grund av 
industrikapitalismens expansion och beroende av utländska råvaru-och 

78 Se: t ex Hymer, S., Det multinationella företaget och lagen om den ojämna utvecklingen. 
I: N Lundgren.red.a.a. 
79 Magnusson,L., Teorier om imperialism. Sthlm 1985.S.115, 125. 
80 ibidem.s.127. 
81 Sejersted, F., Veien mot öst. I: S Langholm/F Sejersted .red. Vandringer-Festskrift til 
Ingrid Semmingsen. Oslo 1980.S.164-165. 
82 ibidem, s. 164-165. Ett annat skäl torde vara Sovjetunionens tillkomst. 
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avsättningsmarknader, med hjälp av utrikespolitiken, under hela 1800-talet 
och fram till första världskriget försökte expandera sina marknader genom 
uppbyggandet av ett system av satellitekonomier.83 Gallagher och Robinson 
använder sig av begreppet informell imperialism, som innebär att man 
utnyttjar indirekta, mestadels ekonomiska strategier såsom 
direktinvesteringar för att binda utländska marknader hårdare till sig.84 Det 
är emellertid då det råder ett ekonomiskt- politiskt beroende-
dominansförhållande mellan olika länder, som man kan prata om utländska 
direktinvesteringar som instrument för informell imperialism.85 

I den vetenskapliga diskussionen om imperialismen har det industrikapi
talistiska systemets konflikter i förhållandevis liten utsträckning kopplats till 
maktpolitiska problem som hör ihop med nationalstaternas framväxt och ut
veckling.86 Staten uppfattas inte som en nationalstat som existerar "i faktiska 
antagonistiska relationer till andra nationalstater".87 Samspelet mellan det 
kraftigt ökade militära våldet och nationalstaten har emellertid visat att 
nationalstatssystemet är en lika betydelsefull maktfaktor som den kapitalis
tiska världsekonomin i 1900-talets globala system.88 Samtidigt som Europa 
och stora delar av världen i övrigt från och med 1870-talet i ökande grad 
integreras genom den internationella handelns och industrikapitalismens ex
pansion fragmentariseras det industrikapitalistiska systemet av nationalism 
och det framväxande nationalstatssystemet. Dessa förhållanden alstrar mot
sättningar mellan det internationella kapitalets och nationalstatens krav på 
hegemoni.89 Det är i spänningsfältet mellan dessa två fenomen som den mo
derna imperialismen i Europa utvecklas, och det är i skenet av denna konflikt 
som de utländska direktinvesteringarna i Sverige till en del kan ses. De 
imperialistiskt färgade intressekonflikter som uppstår i Europa under 
perioden 1895-1945 har, vare sig de gör sig gällande på den ekonomiska 
eller den politiska nivån direkta beröringspunkter med dessa motsättningar.90 

Ytterst har emellertid de konflikter som genereras ur motsättningarna mellan 
nationalstaten och det internationella kapitalet sitt ursprung i de olika na
tionella och internationella dominans-och beroendeförhållanden, som vuxit 

83 Magnusson, L., a.a. s. 116-117. 
84 Mommsen, W J., Europäischer Finanzimperialismus vor 1914. Ein Beitrag zu einer plu
ralistischen Theorie des Imperialismus. Historisches Zeitschrift 1977. s. 17-18; 
85 Magnusson, L., a.a.s.l 17. Imperialismen är i detta perspektiv en konsekvens av en ex
panderande kapitalistisk ekonomis behov. Mommsen anser, att det med detta synsätt finns 
en risk att alla slags marknadsrelationer rubriceras som imperialism.; Mommsen,W J., 
a.a.s. 19-21. 
86 Hammond, R J., Economic imperialism: Sidelights on a stereotype. JEH 1961. s.584; 
Cohen, B J., The question of imperialism. The political economy of dominance and depen
dence. London 1974. s.233. 
87 Giddens, A., Sociologi-en kritisk introduktion. Sthlm 1984. s. 109; Se även Magnusson, 
L„ a.a. och Cohen, B J., a.a. 
88 Giddens, A.,a.a. s.109-111. 
89 Giddens, A., Central problems in social theory. Action, structure and contradiction in 
social analysis. London 1979. s.143-145. 
90 Pollard, S., Peaceful Conquest. The industrialization of Europe 1760-1970. Oxford Univ. 
Press 1982. s.220,254,279. 
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fram som en följd av de ur industrialiseringssynpunkt ojämnt fördelade re
surserna.91 

Europeiska ekonomer och ekonom-historiker har under senare år sökt 
förklara och analysera den ojämna regionala och nationella europeiska in
dustriella tillväxten och utvecklingen i ett beroendeteoretiskt perspektiv.92 

Dessa utgår från centrum-periferibegreppen, som den s k dependencyskolan 
använt sig av för att beskriva den strukturella dikotomin mellan den tredje 
världens länder och de avancerade industriländerna. Centrum och periferi ses 
här som historiska kategorier, som återger dynamiken och innebörden i den 
europeiska historiska utvecklingens dominans-och beroendeförhållanden 
under 1800-och 1900-talen. I periferin är utrikeshandeln, investeringarna, 
produktionen och den allmänna ekonomiska utvecklingen influerad och be
roende av centrum eller kärnländerna. Beroendeförhållandet är ofta negativt 
för periferin. Det kan emellertid också skapa incitament till förändring och 
därigenom på sikt bidraga till att periferin avancerar i det industriella sys
temets makthierarki och tar steget in i kärnländernas krets.93 

Det som mer än något annat påverkade dominans- och 
beroendeförhållandena mellan centrum och periferi och inom centrum i 
Europa 1895-1945 och därigenom också direkt eller indirekt kom att utöva 
inflytande på de utländska direktinvesteringarna i Sverige, var den 
våldsamma ekonomiska, politiska och militära kraftmätningen mellan de 
ledande kärnländerna Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA. 
Storbritanniens relativa tillbakagång som industriell stormakt från och med 
1880-talet skapade förutsättningar för framför allt en tysk och amerikansk 
expansion på den internationella marknaden. 

En förändring i centrums makthierarki inleddes härmed. Storbritannien 
kom från och med denna tid att gå in i en förändringsprocess, som dock 
först blev verkligt uppenbar för såväl landet självt som för omvärlden efter 
andra världskriget, nämligen att Storbritannien i växande grad kommit att 
besitta de egenskaper som karakteriserar en periferiställning inom centrum. 
Processen hejdades emellertid temporärt genom första världskrigets och den 
internationella ekonomiska krisens verkningar i början av 1930-talet. 
Därigenom konserverades Storbritannien som internationell stormakt under 
mellankrigstiden.94 

91 Giddens,A.,(1979) s. 143-145. 
92 Seers,D.,ed. Underdeveloped Europe. Studies in core-periphery relations. Harvester Press 
1979; Seers,D/ Vaitsos,C.,a.a.; Pollard,S.,a.a; Berend,I T/Ranki,G.,a.a; Ranki, G., Economy 
and foreign policy. The struggle of the great powers for hegemony in the Danube valley 
1919-1939. East European Monographs. N Y 1983. 
93 Berend, I/Ranki, G., a.a. s.9. 
94 Seers, D/Vaitsos, C., ed.a.a. s. 18-19, 37-39, 308-309; Giddens, A., A contemporary cri
tique of historical materialism. London 1983. s.201; Cain, J P/Hopkins, A G., The political 
economy of British expansion overseas, 1750-1914. Surveys and speculations. EHR 1980:4. 
S.490. 
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Ur brittisk synpunkt representerade före 1914 den starkt expanderande 
tyska ekonomin det största hotet mot Storbritanniens maktställning. Tyska 
företag och varor hade mellan 1880 och 1914 väldiga framgångar. De var 
speciellt framgångsrika på den kontinentala europeiska marknaden, där de 
slog ut eller reducerade de brittiska företagens och varornas andelar på deras 
traditionella marknader. Denna förändring var, när det gällde den europeiska 
periferin, främst tydlig i Syd-och Östeuropa. Även om den brittisk-tyska ri
valiteten före 1914 var något mindre på den skandinaviska marknaden hade 
Tyskland redan på 1890-talet blivit Sveriges största importland.95 Trots den 
kraftiga tyska frammarschen och den relativa brittiska industriella tillbaka
gången var Storbritannien ännu före första världskriget världens ledande 
ekonomiska makt. Dess industriella per capita-produktion var fortfarande 
1913 större än den i Tyskland.96 

Den framgångsrika tyska exportoffensiven och den växande förekomsten 
av tyskt kapital väckte stark oro och irritation i såväl kärnländerna som i den 
europeiska periferins länder. Ur den europeiska periferins synpunkt uppfat
tades, t ex i Sverige, den tyska expansionen som ett hot mot den inhemska 
industrialiseringen.97 I Italien, där den brittisk-tyska konkurrensen var hår
dast, fanns före 1914 en rädsla för att den tyska penetrationen skulle leda till 
att landet blev en ekonomisk satellit till Tyskland. Även om dessa hotbilder i 
Italiens fall inte stämde med verkligheten illustrerar det italienska exemplet 
de stämningar, som fanns i den europeiska periferin visavi den tyska expan
sionen före första världskriget. Det var stämningar som även vid samma tid 
fanns i små industriella kärnländer som Belgien. 8 

De tyska framgångarna utmålades i de konkurrerande europeiska kärn
ländernas propaganda som resultatet av hänsynslösa, maktpolitiskt mindre 
nogräknade metoder. Den tyska imperialimens metoder skiljde sig, enligt 
Albert O Hirschman, emellertid inte nämnvärt från Storbritanniens tillväga
gångssätt. Det var i stället Tysklands, i jämförelse med sina konkurrenter, 
mer effektiva utnyttjande av utrikeshandelns utbuds-och inflytelseeffekter, 
som förklarade de tyska framgångarna i Europa, något som gällde såväl före 
1914 som under 1930-talet. Metoderna och förutsättningarna för denna poli
tik skiljde sig emellertid mellan förkrigs- och mellankrigsperioden. Dumping 
och olika former av kapitalexport och utländska direktinvesteringar var 
några av de sätt med vilka man från tysk sida före 1914 dels sökte förhindra 
en industrialisering, dels sökte vinna ökat inflytande och kontroll över den 
europeiska periferins marknader i såväl Sydösteuropa som i de nordiska län
derna. Under 1930-talet, menar Hirschman, saknade Tyskland förutsätt
ningar att utnyttja kapital- och direktinvesteringsvapnet, varför det i stället i 
enlighet med utrikeshandelns inflytelseeffektsprinciper dirigerade sin varu
handel till små, fattiga och föga industrialiserade länder som de sydösteuro

95 Cain, P J/Hopkins, A G., a.a.s.488. 
96 Hoffman, RJS., a.a. s.78, 102-04,110-112, 114-138. 
97 Anderson,M S., The ascendancy of Europe. NY 1985. s.30. Lindberg, A., Småstat mot 
stormakt. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfarts
traktat. Lund 1983; 
98 Hoffman, R J S.,a .a.s. 123 124. Andersson, M S.,a.a.s. 41 42 Nitti, F S., a.a..s.X - XII, 
399 401. ;Hertner, P., a.a.s. 103- 105; Ansiaux, M., a.a.s. 5 16. 
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peiska staterna, som var villiga att ge Tyskland fördelar för att kunna upp
rätthålla handeln med Tyskland 99 

Den tyska expansionen rubbade förkrigstidens ömtåliga maktbalans mel
lan de rivaliserande europeiska kärnländerna. Om balansen mellan de le
dande europeiska kärnländerna skulle kunna återställas var det nödvändigt 
att antingen anpassa maktbalansen till den nya situationen eller att försvaga 
Tyskland.100 Detta var omöjligt för Storbritanniens del, då detta till skillnad 
från sina främsta medtävlare Tyskland och USA inte ägde samma förmåga 
att anpassa sig till den andra industriella revolutionens nya organisatoriska 
krav och förändrade konkurrensvillkor. För att kompensera sig för förlus
terna på den europeiska marknaden satsade Storbritannien på en aggressiv 
imperialistisk politik utanför Europa.101 Det är samma drivkrafter och kom
pensationsbehov, som gör att Storbritannien fram till dess inträde i den 
Gemensamma Marknaden söker skaffa sig ökat ekonomiskt inflytande över 
en rad småstaters marknader, t ex den svenska.102 Under perioden 1895-1945 
kom dessa ambitioner att kollidera med motsvarande tyska intressen. Mot 
bakgrund av vad som tidigare anförts förefaller det därför rimligt att till en 
del se de ledande kärnländernas direktinvesteringar i Sverige under denna tid 
som uttryck för maktpolitiska reaktioner på ojämnheten i den europeiska in
dustrialiseringsprocessen och uttryck för en brittisk-tysk rädsla att förlora sin 
position eller önskan att tilltvinga sig en sådan i det internationella maktsys
temet.103 

Mellankrigstidens utländska direktinvesteringar i Europa och Sverige 
ägde rum i ett ännu kärvare maktpolitiskt klimat än det som rådde före 1914. 
Utgången av första världskriget innebar att vapnen kortvarigt, under 1920-
talet, uppnådde det som fransk och brittisk imperialistisk handels- och makt
politik inte hade lyckats med före 1914, dvs att reducera eller bromsa 
Tysklands inflytande på den internationella marknaden. Kapitalförlusterna i 
samband med första världskriget ökade Tysklands beroende av utlandet, 
framför allt USA, och gjorde det under 1920-talet till världens störste lån
tagare. Detta i kombination med flykten från den tyska valutaenheten, 
marken, under hyperinflationens tid ledde till att tyska företag övergick i ut
ländska händer, vilket väckte oro i Tyskland.104 Ur tysk synpunkt medförde 
vidare Versaillesfreden en markant tillbakagång för tyskt kapital, direkt
investeringar och varor på förkrigstidens stora expansionområde, Central-
och Sydösteuropa.105 

99 Hirschman, A O., National power and the structures of foreign trade. Berkeley 1945. 
s. 14-15,29-31,34-36, 53-55. 
100 Iggers, G G., Historevidenskap. Socialhistorie efter 1945:Forudsaetninger. Hovedlinier. 
Perspektiver. Khvn 1980. s.72-77; 
101 Cain J5 J/ Hopkins,A G., a.a.s.484-489. 
102 ibidem.s.490. 
103 Kommisrud, A., Orsaker till variation i europeisk utveckling. Stein Rokkans makrohis-
toriska modell. HfKrS 1983:4.s.52-59; 
104 Bonnell, A T., German control over international economic relations 1930-1940. Univ. 
111. Press. 1940.S.13-14; Salewski, W„ a.a. 
105 Bäsch, A., a.a.s.166. 
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Detta tillsammans med mellankrigstidens krympande världshandel ska
pade stora svårigheter för Tyskland under 1920-talet, speciellt under åren 
1919-1923. Storbritanniens läge var inte bättre. Dess industri led av svåra 
strukturella anpassningsproblem men det hade en fördel. Det var inte, på 
grund av sitt imperium och sitt övriga starka ekonomiska engagemang utan
för Europa, lika beroende av den europeiska marknaden som Tyskland. Det 
gällde i detta läge för tyska företag att främst inom den reducerade och 
krympande europeiska marknaden kompensera sig för den minskande inter
nationella marknaden och krigets ekonomiska förluster. Under högkonjunk
turen under 1920-talet lyckades en del tyska branscher och storföretag ta till
baka en del av sina förlorade marknader i Donauländerna genom ökad export 
eller genom olika typer av kartellarrangemang.106 Alice Teichova påpekar 
emellertid, att den tyska kapitalbristen gjorde det mer eller mindre omöjligt 
att följa upp dessa landvinningar genom direktinvesteringar för att däri
genom återvinna sina förlorade positioner i detta område.107 

Mot denna bakgrund är det intressant att studera vilken roll den svenska 
marknaden spelade för Tysklands återhämtningsförsök under 1920-talet. Det 
finns en del som talar för, att Sverige under 1920-talet ur tysk synpunkt 
måste ha setts som en synnerligen attraktiv marknad.108 Sverige var sedan 
böljan av 1920-talet en liten välordnad utkant inom centrum, som samtidigt 
var ett av de europeiska länder, som hade den högsta ekonomiska tillväxten 
109 prågan är om den tyska kapitalbristen bromsade tyska direktinvesteringar 
på mellankrigstidens svenska marknad. Harm Schröter menar å ena sidan att 
så var fallet och tycks därvid främst stödja sig på 1930-talsutvecklingen.110 

Å andra sidan visar Tysklands agerande på de baltiska och finska mark
naderna under 1920-talet att man, trots kapitalbristen, ansåg det nödvändigt, 
att med såväl finanskapital som direktinvesteringar försöka vinna kontrollen. 
Ur tysk synpunkt kom Östersjöområdet under 1920-talet att delvis fungera 
som en ersättning för de kraftigt reducerade central och sydösteuropeiska 
marknaderna. 111 Frågan är i detta sammanhang om direktinvesteringar under 
de för Tyskland så prekära åren under första hälften av 1920-talet spelade en 
större roll på den svenska marknaden än under resten av mellankrigstiden. 

Från och med 1930-talets början skärptes på nytt den brittisk-tyska kon
kurrensen om inflytandet på såväl den nordiska marknaden som på den 
europeiska marknaden i sin helhet. Nyligen har två arbeten publicerats om 
den brittisk-tyska rivaliteten om den svenska marknaden under 1930-talet. 
Den ena utgår främst från de tyska företagen och deras agerande i skenet av 
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samspelet mellan tysk utrikespolitik och ekonomi. Den andra har sin ut
gångspunkt i spelet om handelspolitiken mellan Sverige och Storbritan
nien."2 

Ingen entydig segrare korades i den brittisk-tyska tvekampen. Tyskland 
lyckades, på grund av sin allmänna bättre konkurrenskraft på den europeiska 
marknaden, trots allt bevara sin ställning som den ledande importnationen i 
Sverige och de övriga nordiska länderna.113 Även om Storbritannien aldrig 
lyckades knappa in det försprång, som Tyskland hade när det gällde Sve
riges import, var det likväl inte Tyskland utan Storbritannien som i kraft av 
sin ställning som den viktigaste avnämaren för svenska industrivaror, som 
vid slutet av 1930-talet hade den starkaste ställningen på den svenska mark
naden.114 

När man diskuterar den tysk-brittiska maktkampen om den svenska 
marknaden och dess återspegling på de utländska företagsetableringarna i 
Sverige är det naturligt att ställa sig frågan i vad mån denna rivalitet var 
kopplad till Tysklands och Storbritanniens försök att skapa informella 
imperier i olika delar av Europa. Nyare forskning hävdar, att de försök som 
under 1930-talet gjordes från brittisk industris sida för att nå en lösning med 
tyska kapitalintressen eftersträvade en uppdelning av den europeiska mark
naden i intressesfärer, en uppdelning som för Nordens del skulle ha inneburit 
att det förklarats som brittisk intressesfär i utbyte mot att Donauländerna 
blev en tysk sådan. Dessa brittiska försök stod emellertid i strid med 
Tysklands ambition att bromsa den brittiska kommersiella penetrationen av 
den svenska marknaden och den långsiktiga målsättningen att infoga Sverige 
inom ramen för Grossraumwirtschaft.115 

I syfte att undvika ett alltför starkt beroende av en marknad försökte stora 
som små länder att föra en handelspolitik efter principen att inte placera alla 
sina ägg i en och samma korg. Under mellankrigstidens krympande mark
nader och tillbakagång för världshandeln var de små nationernas möjlig
heter att handla efter denna maxim ytterst skiftande.116 Sverige hade i detta 
sammanhang större förutsättningar än staterna på Balkan, något som även 
gällde små industriländer som Belgien, Danmark, Holland, Norge och 
Schweiz. Dessa länder hade alla det gemensamt, att de under mellankrigs
tiden relativt sett ökade sin andel av såväl världens industriproduktion som 
utrikeshandel. De var i likhet med länderna på Balkan och småstaterna i 
Centraleuropa politiskt svaga. Samtidigt skiljde de sig markant från dessa, då 

112 Schröter, H., a.a.s. 378-379; Nilson, B., Handelspolitik under skärpt konkurrens. Eng
land och Sverige 1929-1939. Lund 1983. 
113 Schröter,H.,a.a.s.389. 
114 Nilsson, B., a.a.s.156-157,160. 
115 Nilsson,B.,a.a.s. 161,163-165. Wendt,B J., Südosteuropa in der nationalsozialistischen 
Grossraumwirtschaft. Eine Antwort auf Alan Milward. I: G Hirschfeld.hrsg. Der Führer
staat, Mythos und Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches. Gerlingen 
1981. s.427-428; Wendt,B J„ Economic appeasement. Handel und Finanz in der brittischen 
Deutschlandspolitik 1933-1939. Studien zur modernen Geschichte.3. Düsseldorf 
1971.S.402-403,481-487; Johansson,A., Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra 
världskriget. Slhlm 1977.S.32; 
116 Hirschman,A., a.a.s.17, 30-31,113. 
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en del av dem i mångt och mycket på det ekonomiska området intog en 
stormaktsställning.117 

Detta innebar bland annat att den svenska marknaden för en rad euro
peiska små industriländer under 1900-talets första hälft successivt fick en 
ökad betydelse som ett alternativ till de stora marknaderna i Frankrike, Stor
britannien och Tyskland. En av de främsta anledningarna till att Tyskland 
under 1930-talet inte lyckades med att översätta de komparativa fördelarnas 
teori till politiska förhållanden, när det gällde de små industristaternas mark
nader, däribland Sverige, var dessa länders spridning av sin utrikeshandel. Så 
länge som Tyskland och Storbritannien var någorlunda jämnstarka på de små 
västeuropeiska industriländernas marknader undgick dessa till skillnad från 
flertalet av de sydösteuropeiska länderna att sugas upp i det tyska 
Grossraumwirtschaft. 

Vad var det då som gjorde att länder som Danmark, Norge, Schweiz och 
Sverige, trots en successivt växande integration och internationellt beroende, 
undvek periferisering utan i stället lyckades tillskansa sig en ökande andel av 
världsmarknaden. Den tyske ekonom-historikern Ulrich Menzel menar, att 
periferiseringshotet är störst under det det industriella genombrottets tid. I 
Sveriges fall svarar detta i stort sett för tiden före 1914. Vad som gjorde att 
Sverige undgick en sådan utveckling och i stället kunde föra en förhål
landevis självständig ekonomisk utveckling var dess satsning dels på en ex
portindustri med sin bas i olika teknologiska nischer, dels uppbyggandet av 
en hemmamarknad genom en importsubstitutionspolitik. Exportindustriali
seringen var aldrig ett alternativ till den importsubstituerade industrin utan 
de löpte parallellt och påverkade varandra. Vad som, enligt Menzel, gjorde 
att de små avancerade industriländerna, trots en stor kapitalimport och på 
sina håll omfattande utländska direktinvesteringar, bevarade sin självstän
dighet var denna utveckling i kombination med nationalistiskt sinnade åt
gärder. Detta förhållande ledde till att konflikten mellan hemmamarknads-
och exportindustriintressena visavi det utländska beroendet kom att bli en 
viktig fråga i dessa länder.118 De internationella direktinvesteringarna kom 
därför av svensk industri att ses som ett uttryck för nationell självhäv
delse.119 Däremot kom skyddet för och satsningen på en självstyrd hemma
marknadsutveckling att skapa en viss ambivalens visavi de internationella di
rektinvesteringarna i mottagarländerna. 

117 Sundbom,I., Stora och små staters ställning på världsmarknaden. Handelshögskolans i 
Göteborg Skriftserie 1950:3.s.l2. 
118 Menzel,U., Auswege aus der Abhängigkeit. Die entwicklungspolitische Aktualität 
Europas. Frankfurt am Main 1988.S.9-21, 533,538, 558. 
119 Lundström,R., Swedish multinationals growth before 1930.1: HertnerJV 
Jones,G.,(1986) 
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Alan Milward har i polemik med bland andra Berndt Wendt och Alice 
Teichova hävdat att de sydösteuropeiska länderna, främst Rumänien, under 
mellankrigstiden också hade vissa möjligheter att stå emot den tyska 
imperialismen.120 Oavsett vem som har rätt i denna debatt äger maktspelet 
om den rumänska marknaden under 1930-talet och de rumänska försöken att 
upprätthålla det ekonomiska oberoendet och den slutgiltiga integrationen i 
Grossraumwirtschaft i och med raserandet av den tjeckiska barriären 1938 
intressanta paralleller med Sveriges situation. Efter den tyska ockupationen 
av Norge och Danmark i april 1940 fanns inte längre det brittiska alternativet 
och Sverige hade hamnat i en rumänsk situtation. Tyskland behövde aldrig 
ockupera Sverige, eftersom det redan var en integrerad del av Grossraum
wirtschaft med bestämda arbetsuppgifter121 

I diskussionen om mellankrigstidens beroende- och dominansförhål
landen i Central- och Sydösteuropa menar Teichova, att det finns en fara i 
att stirra sig blind på de tyska direktinvesteringarnas betydelse utifrån deras, 
i jämförelse med de övriga ledande kärnländerna, mindre omfattning. Hon 
menar, när det gäller Tjeckoslovakien, att även om de tyska direktinves
teringarnas andel inte påtagligt förändrades under mellankrigstiden, skedde 
likväl en avsevärt ökad penetration av tjeckiskt näringsliv genom att 
tjeckiska företag bands till tyskkontrollerade kartellsammanslutningar.122 På 
liknande sätt, menar Schröter, vidgade tysk industri sitt inflytande över mel
lankrigstidens svenska marknad. Det viktigaste skälet till de tyska indus
triföretagens framgångar i Sverige under mellankrigstiden var, enligt 
Schröter, deras organisatoriska struktur och det skickliga utnyttjandet av det 
internationella kartellvapnet från såväl de tyska företagens som den tyska 
nationalstatens sida.123 

Reglerna för de internationella ekonomiska relationerna under varje his
torisk epok utformas för att betjäna de åsikter och institutioner, som finns i 
den mäktigaste staten eller staterna. Under perioden 1895-1945 tävlar det 
europeiska kartellsystemet med de amerikanska centraliserade företagen om 
utrymmet på marknaden. Det som banar väg för de centraliserade företagens 
dominans på den västtyska marknaden efter 1945 är utgången av andra 
världskriget och segrarmakternas, främst USA:s, kartellförbud. De centrali
serade moderna storföretagens dominans på den västeuropeiska marknaden 
efter 1945 är en naturlig konsekvens av Förenta staternas ekonomisk-poli
tiska hegemoniställning inom det industrikapitlistiska systemet .124 

120 Milward, A., The reichmark bloc and the international economy. I:.G, Hirschfeld, Hrsg. 
a.a.s.389-401; Wendt, B J., .a.a.; Teichova, A., Economic policies in interwar East Central 
Europe :Freedom and constraints of action. Uppsala papers in economic history 1985. 
Research report nr 8. s.17-20. 
121 Fritz, M„ Swedish iron ore and ballbearings in the German war economy. I:M, Fritz, I, 
Nygren, S-O, Olsson, U, 01sson.red. The adaptable nation. Essays in Swedish economy 
during the second World War. Göteborg 1982. s.25. 
122 Teichova, A., (1974)s.59,244-253. 
123 Schröter,H„ a.a.s.366,383,387-388. 
124 KockaJ.,The rise of the modern industrial enterprise in Germany. I: A D Chandler Jr/H 
Daems.,ed.a.a.s.89. 
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Som vi sett fanns redan vid början av 1900-talet i de ledande europeiska 
kärnländerna en oro över den växande amerikanska närvaron i form av 
företag och varor på den europeiska marknaden.125 Den amerikanska eko
nomiska expansionen före 1914 åtföljdes inte av samma maktpolitiska am
bitioner i Europa som vi tidigare stött på hos de ledande europeiska kärn
länderna. Detta medförde att de amerikanska direktinvesteringarna inte 
upplevdes som samma hot som sina tyska eller brittiska motsvarigheter. 
Mellankrigstidens amerikanska utrikespolitik visavi Europa har traditionellt 
betraktats som isolationistisk. Detta gjorde att Frankrike, Storbritannien och 
Tyskland fick möjlighet att fortsätta sin stormaktspolitik på den europeiska 
kontinenten. En annan uppfattning har förfäktats av den tyske historikern 
Detlef Junker. För honom är den amerikanska skadeståndspolitiken under 
1920-talet, högtullskyddet och exportoffensiven mot Europa och den omfatt
ande lånepolitiken till olika europeiska stater klara indicier på en aktiv poli
tik gentemot Europa.126 

Alltsedan 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet fanns i t ex 
Tyskland och Storbritannien föreställningar om ett långsiktigt amerikanskt 
hot mot Europa. Detta hot skulle medföra att Europas, underförstått Storbri
tanniens, Tysklands och Frankrikes, roll i världsekonomin och världspoli
tiken skulle gå förlorad till Förenta Staterna. Dessa tankegångar fick ökad 
näring genom första världskrigets konsekvenser. Det har sagts att den brit
tiska appeasementpolitiken gentemot Tyskland skulle ha influerats av sådana 
betraktelsesätt. Appeasementpolitiken skulle i detta perspektiv från Storbri
tanniens sida ses som ett sista försök att rädda Europas ledande ställning, 
eftersom ett krig mellan de europeiska centrummakterna bara kunde gynna 
USA. Det gällde därför ur brittisk synpunkt att åstadkomma en intern upp
görelse mellan de ledande europeiska kärnländerna under uteslutande av 
Förenta Staterna.127 De utländska direktinvesteringarna i Sverige kan mot 
denna maktpolitiska bakgrund till en del ses som en avspegling av en under 
hela undersökningsperioden pågående och ständigt växande regional eko
nomisk-politisk kamp om hegemonin inom det industrikapitalistiska sys
temet mellan de ledande europeiska kärnländerna och USA, vars utgång av
gjordes först i och med krigsslutet 1945. 128 

125 Seers,D /Vaitsos,C.,a.a.s.27-28. se också Wilkins.M., (1976) s.70-71; 
Anderson, MS. ,a.a.s.283. 
126 Junker,D., Der unteilbare Weltmarkt. Das ökonomische Interesse in der Aussenpolitik 
der USA 1933-1941. Stuttgarter Beiträge zur Geschichte und Politik. Band 8. Stuttgart 
1975.S.35-36,279-281. 
127 Hoffman, R J S., a.a.s.259-260; Loock,H D., Weserübung - a step towards the greater 
Germanic Reich. Scandinavian Journal of History 1977:2. s.68. 
128 Maier,Ch S., In search of stability. Explorations in historical political economy. NY 
1987.S.182-183. 
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II. AVHANDLINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 

A. Forskningsläget 

Eli Heckscher var en av de första som i Sverige vetenskapligt diskuterade de 
utländska direktinvesteringarnas betydelse för den svenska ekonomin. Med 
anledning av en debatt 1913 rörande införande av restriktioner gentemot ut
ländsk upplåning hävdade han, att om sådana åtgärder blev framgångsrika 
var det "för ett kapitalbehövande land bildlikt talat medel att hindra ofödda 
barn med goda förutsättningar att komma till världen".1 Skälet till denna 
ståndpunkt var, att Heckscher såg den utländska kapitalimporten som en av 
de viktigaste faktorerna i den svenska ekonomins expansion fram till första 
världskriget. Emellertid underströk han att varken kapitalexport eller -im
port var något mått på ett lands utvecklingsnivå. Heckscher föredrog ut
ländsk upplåning framför direkt utländsk kontroll över svenska företag. 

Det främsta skälet till hans skepsis gentemot utländska direktinvesteringar 
(en term som Heckscher inte använder) synes ha varit hans fruktan för de 
politiska implikationerna av denna investeringsform. Även om direktinves
teringar, i jämförelse med utländsk upplåning enligt Heckscher var en 
underlägsen form fanns det lägen, då denna typ av kapitalimport var att före
dra. Avgörande för detta val var landets utvecklingsnivå. Ett land som hade 
behov av kunskap, organisation och ekonomisk kreativitet borde uppmuntra 
direkta investeringar. Förutsättningen var emellertid att mottagarlandet bi
behöll den övergripande politiska kontrollen.2 Det är påfallande hur väl 
Heckschers maktpolitiska synsätt på direktinvesteringarna stämmer överens 
med de röster som idag pläderar för ett mer institutionellt synsätt inom före-
tagshistorisk forskning. Likaså stämmer Heckschers uppfattning om di
rektinvesteringarnas roll som bärare av specifik kunskap med en del mo
derna teorier om utländsk företagsetablering.3 

Heckschers diskussion i ämnet fick i Sverige inte någon fortsättning 
under mellankrigstiden. Överhuvudtaget intar utländska direktinvesteringar i 
Sverige före 1950-talet ingen central plats i den vetenskapliga debatten och 
litteraturen om kapitalbildning i Sverige och om kapitalrörelser mellan Sve
rige och utlandet. Intresset är i stället i huvudsak knutet till frågor rörande 
den allmänna betalningsbalansproblematiken. Exempel på sådana studier är 
Ivar Sundboms uppsats om fransk kapitalexport före 1914 och Erin 
Fleetwoods arbete om svensk kapitalexport och- import under främst mel

1 Heckscher, E F., Sveriges kapitalbehov och utländska skuldsättning. Föredrag vid 1913 års 
ordinarie bankmöte. I: Skrifter utgivna av Svenska Bankföreningen. Nr 3. Sthlm 1913. s. 6. 
2 Ibidem, s. 4. Heckscher återkom till faran av åtgärder mot utländsk upplåning och di
rektinvesteringar 1917. Denna gång i ett skandinaviskt sammanhang. Heckscher, E F., Den 
ekonomiska skandinavismen. Föredrag vid Sveriges Allmänna Exportförenings årsstämma 
den 22 april 1918. Sthlm 1918. 
3 Lindgren, H. (1985); Swedenborg, B., a.a. 
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lankrigstiden.4 Torsten Gårdlund har i sin framställning av den svenska in
dustrins genombrottstid pekat på de utländska direktinvesteringarnas be
tydelse. Gårdlund menar emellertid att det direkta utländska inflytandet rela
tivt sett var mindre vid början av 1900-talet än på 1870-talet. För denne är 
det utländska inflytandet under genombrottstiden viktigt främst ur kunskaps
överföringssynpunkt.5 Sten Carlsson har vidare pekat på den norska in
vandringens betydelse som förmedlare av kunskap och kapital till den fram
växande svenska trävaruindustrin under senare delen av 1800-talet.6 

Inom ramen för såväl äldre som nyare svensk ekonomisk-historisk forsk
ning har en rad arbeten om utrikeshandel, kreditväsende, enskilda industri-
och handelsföretag och stadshistoria publicerats, som rymmer avsnitt som 
direkt eller indirekt berör utländsk kapitalbildning och utländsk kapitalexport 
till Sverige under tiden 1895-1945. Som exempel kan nämnas Olle 
Gasslanders, Ernst Söderlunds och Karl Gustav Hildebrands bankmono
grafier, Artur Attmans och Söderlunds studie över Fagerstabruken, Nils 
Meinanders monografi över Grängesbergsbolaget, Martin Fritz studie över 
svensk järnmalmsexport samt Jan Gletes arbeten om Boliden och Asea. 
Bland stadshistorikerna kan nämnas Attmans arbete om Göteborgs stads
fullmäktige och Oscar Bjurlings och Gunnar Fridlizius monografi över 
Malmö stads utveckling. Ulf Olsson och Klaus Richard Böhme har vidare 
behandlat vissa aspekter på utländska intressen inom svensk vapenindustri 
under mellankrigstiden.7 Av intresse i detta sammanhang är vidare forsk
ningen om den svenska industrins internationalisering under 1900-talet. 
Förutsättningarna för och erfarenheterna av de svenska exportföretagens 
internationella debut och verksamhet äger i en del fall även giltighet för frå

4 Sundbom, I., Sveriges kapitalimport från Frankrike 1870-1914.1: Studier i ekonomi och 
historia tillägnade Eli F Heckscher. Uppsala 1944; Fleetwood, E., Sweden's capital imports 
and exports. Geneve 1947. 
5 Gårdlund, T., Industrialismens samhälle. Sthlm 1942. s. 187-195, 233-259. 
6 Carlsson, S., Norrmän i Sverige 1814-1905.1 Historielärarnas förenings årskrift 
1963/1964. 
7 Attman, A., Fagerstabrukens Historia. II. 1800-talet. Uppsala 1957; Attman, A., Göteborgs 
Stadsfullmäktige 1863-1962.1:1. Göteborg 1963; Böhme, K R., Der Aufbau der schwe
dischen Flugzeugindustrie. Ein Beitrag zur Frage des militärindustriellen Komplexes in 
Schweden. Konflikt Forschung 1979; Fritz, M., Svensk järnmalmsexport 1883-1913. Med
delanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Nr 13. Göte
borg 1967; Gasslander, O., Bank och industriellt genombrott. Stockholms Enskilda Bank 
kring sekelskiftet. I-II. Sthlm 1956, 1959; Glete, J., Kreugerkoncernen och Boliden. Sthlm 
1975; Glete, J., Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad. Studier om svenskt 
och internationellt riskkapital under mellankrigstiden. Sthlm 1981;. Glete, J., Asea under 
hundra år 1883-1983. En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska 
utveckling. Västerås 1983; Hildebrand, K-G., I omvandlingens tjänst. Svenska Handels
banken 1871-1955. Sthlm 1971; Meinander, N., Gränges - en krönika om svensk järnmalm. 
Helsingfors 1968; Olsson, U., The creation of a modern arms industry. Sweden 1939-1974. 
Meddelanden från Ekonomisk-historiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Nr 37. 
Göteborg 1977; Söderlund, E., Skandinaviska Banken i det svenska bankväsendets historia, 
del I-II. Sthlm 1964,1978. Söderlund, E/Wretblad, PE., Fagerstabrukens historia. III. 1900-
talet. Uppsala 1957. 
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gan om det utländska företagsinflytandet i Sverige.8 Vissa aspekter på de 
utländska direktinvesteringarnas handelspolitiska och europeiska maktpoli
tiska bakgrund behandlas vidare i några studier, som utkommit inom ramen 
för det vid historiska institutionen i Lund bedrivna projektet "Stormakterna 
och Sverige 1905-1945".9 

De utländska företagsetableringarna i Sverige under slutet av 1800-talet 
och första hälften av 1900-talet har vidare blivit föremål för visst intresse 
från utländsk sida. Hit hör Francis Sejersteds tidigare refererade uppsats om 
norsk trävaruindustris expansion österut och en del tyska undersökningar 
företrädesvis rörande den svenska järn- och gruvindustrins betydelse för tysk 
ekonomi.10 På senare tid har den svenska marknaden under mellankrigstiden 
blivit föremål för undersökningar av de båda tyska historikerna Klaus 
Wittman och Harm Schröter.11 Den ur den utländska företagsetableringens 
synpunkt mest intressanta av dessa är Schröters arbete. 

Den enda existerande studien över utländsk företagsetablering i Sverige 
under första hälften av 1900-talet är företagsekonomen Harry Johanssons 
"Utländsk företagsetablering i Sverige".12 Denna gäller utländska dotter
bolag i Sverige under tiden 1896-1962. Johanssons målsättning har varit att 
kartlägga utvecklingen av den utländska företagsetableringen under 1900-
talet samt att ge en bild av 1960-talets utländska företagssektors omfattning 
och struktur. Undersökningens tyngdpunkt ligger på början av 1960-talet. 
Den är huvudsakligen baserad på en enkätundersökning med utgångspunkt 
från kommerskollegiums kortregister över i Sverige existerande aktiebolag 
med utländska delägare eller intressen. Johanssons undersökning är att be
trakta som en närmast total undersökning av utländska aktiebolag i Sverige 
vid början av 1960-talet. Hos Johansson har det historiska utvecklingsper
spektivet en ytterst underordnad roll. När det gäller de utländska företags-
etableringarnas utveckling under 1900-talets första hälft finns ingen kopp-

8 Bland sådana arbeten kan nämnas: Attman, A/Olsson, U., L M Ericsson 100 år. II. Rädd
ning återuppbyggnad världsföretag 1932-1976. Sthlm 1976; Larsson, J., Diplomati och in
dustriellt genombrott. Svenska exportsträvanden på Kina 1906-1914. Uppsala 1977. 
Lindgren, H., Corporate Growth. The Swedish match industry in its global setting. Sthlm 
1979. Glete, J. (1983) a.a. Wohlert, K., Framväxten av svenska multinationella företag - en 
fallstudie mot bakgrund av direktinvesteringsteorier. Alfa Laval och separatorindustrin 
1896-1914. Uppsala 1981. 
9 Lindberg, A., a.a.; Nilsson, B., a.a.; Åhlander, O., Wirtschaft und Handelspolitik. 
Schweden und Deutschland 1918-1921. Lund 1983. 
10 Sejersted, F., a.a; Däribland kan nämnas: Bäcker, H., Die deutschen Kapitalanlagen in 
Schweden. Berlin 1926. Härig, H., Die deutsch-schwedischen Handelsbeziehungen seit der 
Jahrhundertwende mit besonderer Berücksichtigung der Nachkriegszeit. Wirtschaft und 
sozialwiss. diss. Köln 1930; Söderberg, G., Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Schweden, diss. Leipzig 1906. Stern, W„ Der Kampf des deutschen Imperialismus um 
das schwedische Eisenerz bis zum I. Weltkrieg unter besonderer Berücksichtigung des 
Kapitalexports, diss. Greifswald 1964. Av dessa har det endast lyckats mig att ta del av 
Bäckers och Söderbergs avhandlingar. 
11 Wittman, K., Schwedens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich 1933-1945. Studien 
zur modernen Geschichte 23. München 1978; Schröter, H., a.a. 
12 Johansson, H., Utländsk företagsetablering i Sverige. Sthlm 1968. 
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ling vare sig till den internationella eller nationella ekonomiska och politiska 
strukturomvandlingen. Inte heller finns några upplysningar om den utländska 
företagssektorns volym och motiven till varför etableringarna kom till stånd 
under denna tid. Johanssons uppgifter rörande de utländska direktinves
teringarnas omfattning under perioden 1896-1945 är osäkra, då hans huvud
källa, kommerskollegiums kortregister, saknar uppgifter om etableringar före 
1920.1 hans material ingår från tiden före 1920 endast de företag, som efter 
denna tidpunkt fortfarande var under utländsk kontroll.Dessutom saknas i en 
hel del fall de företag som startades eller kontrollerades av utländska intres
sen under 1920-talet och som upphörde före 1960-talet. 

B. Syfte och frågeställningar 

I och med den andra industriella revolutionens genombrott under 1800-talets 
sista decennier inleddes en ekonomisk omvandlingsprocess, som ledde till 
att allt fler stater, däribland småstater som Sverige, blev allt mer integrerade 
i den kapitalistiska världsekonomin. Under benämningen multinationella 
företag har direktinvesteringar kommit att ses som ett av de viktigaste in
strumenten med vilket det internationella kapitalet under 1900-talet befräm
jat integrationen av marknader. De är vidare en av de krafter, som starkt 
bidragit till det växande internationella beroendet mellan olika länder. Trots 
detta har det under 1900-talet för en rad småstater lyckats att genomföra en 
självständig ekonomisk utveckling, vilket medförde att flera av dessa poli
tiskt svaga småstater redan före andra världskriget, ja redan vid 1920-talets 
böljan, internationellt sett i vissa avseenden kunde betraktas som små eko
nomiska stormakter. Sverige var en av dessa europeiska småstater. 

Det var mot denna bakgrund naturligt att den svenska marknaden på ett 
helt annat sätt än tidigare blev föremål för intresse från såväl de ledande som 
de starkt expanderande andra små europeiska industriländernas sida. Vi har 
efter andra världskriget sett och kan idag se hur svenskt näringsliv i växande 
grad kommit att övergå i utländska händer. Frågan är om detta är en relativt 
ny utveckling eller om utländska företag även under första hälften av 1900-
talet sökte etablera egna rörelser eller skaffa sig kontrollen över svenska 
företag och tillgångar. För svensk exportindustri var under första hälften av 
1900-talet utländska direktinvesteringar ett sätt att vinna fotfäste på den 
internationella marknaden. Det finns därför anledning att anta att andra län
ders företag resonerat på liknande sätt, när det gällde den snabbt växande 
marknaden i Sverige. 

Ett av denna undersöknings syften är därför att för perioden 1895-1945 
kartlägga de utländska företagsetableringarnas omfattning, utveckling och 
karaktär i Sverige. Centralt i detta sammanhang är att studera från vilka län
der de utländska direktinvestringarna kommit. Speciell vikt har därvid lagts 
vid frågan om dessa främst kommer från de stora ledande industriländerna 
eller de starkt expanderande små västeuropeiska industriländerna och i vad 
mån det föreliger några väsentliga skillnader mellan de mindre och de stora 
ländernas investeringar. Andra väsentliga frågor som hör ihop med kart
läggningen av den utländska företagsetableringen gäller förhållandet mellan 
produktions- och försäljningsföretag och i vad mån dessa liknar respektive 
skiljer sig från varandra med avseende på karaktär och etableringsmönster. I 
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centrum för intresset står också här liksom i hela undersökningen de ut
ländska företagens branschmönster. Målsättningen är vidare att studera den 
utländska sektorns volym, produktionsvärde och antal industriarbetare, andel 
av svensk industri i sin helhet geografiska belägenhet och förändringar över 
tiden . 

Utöver denna uppmärksamhet på de utländska direktinvesteringarnas 
kvantitativa karaktär har också föreliggande studie en kvalitativ inriktning. 
Denna kan sammanfattas inom problemområdet: Vad får internationella 
företag att företa direktinvesteringar på den svenska marknaden under under
sökningsperioden? De utländska företagens beslut att ge sig in på den 
främmande svenska marknaden baserar sig ytterst på företagens egna kal
kyler i förhållande till enskilda vinstintressen och de rådande strukturförhål
landena på marknaden. Samtidigt är företagens egna motiv till de utländska 
direktinvesteringarna avhängiga olika typer av maktförhållanden på mark
naden. De utländska företagen kan ses både som respondenter på och bärare 
av maktförhållanden på den internationella marknaden. Mot denna bakgrund 
är därför syftet att söka komma åt dels de motiv, som låg till grund för de en
skilda företagens önskan att ge sig in på den svenska marknaden, dels de na
tionella och internationella maktförhållanden, som tillhandahöll de institu
tionella förutsättningar, som gynnade respektive motverkade uppkomsten av 
utländska direktinvesteringar i Sverige under perioden 1895-1945. 

I den internationella diskussionen om varför utländska direktinvesteringar 
kommer tillstånd finns som vi sett, ett brett spektrum av förklaringar och teo
rier. Det är inte min avsikt att pröva huruvida den ena eller den andra teorin 
generellt stämmer in på den utländska företagsetableringen i Sverige. Syftet 
är i stället att med hjälp av vissa av de refererade teorierna och institutionella 
förutsättningarna förklara varför de internationella företagen valde att etab
lera sig i Sverige. Min utgångspunkt har härvid varit att finna förklaringar till 
motiven antingen bland ägar- eller landsspecifika faktorer i det direktinves-
terande företagets hemmamiljö, som saknas i Sverige, eller bland lokali
seringsspecifika faktorer, dvs förhållanden som finns i Sverige eller på den 
internationella marknaden och som verkar attraherande på utländska di
rektinvesteringar. I den förstnämnda uppsättningen av förklaringar vill man 
se motiven till utländska företagsetableringar som en följd av att företaget i 
fråga vill utnyttja sin komparativa fördel i förhållande till den svenska mark
naden och dess företag, utländska konkurrenter, export eller fortsatt inves
tering på hemmamarknaden. I det andra fallet kan man se motiven som en 
följd av den svenska statens åtgärder såsom tullar och olika regleringar, den 
svenska löne- och inkomstnivån, svenska råvarutillgångar samt förekomsten 
av inhemska och utländska konkurrenter och karteller i Sverige. 

Under perioden 1895-1945 ändrades de interskandinaviska förhållandena 
ekonomiskt och politiskt samtidigt som de tre ländernas position i det inter
nationella arbetsfördelningssystemet undergick såväl kvantitativa som kva
litativa förändringar. Samtidigt pågick en regional ekonomisk-politisk kamp 
om hegemonin på den europeiska marknaden dels mellan de ledande euro
peiska industriella stormakterna, dels mellan dem och Förenta Staterna. 
Dessa maktmotsättningar och därmed sammanhängande kommersiella riva
litet och förändringen i de skandinaviska ländernas inbördes och inter
nationella ekonomiska ställning är den politisk-ekonomiska bakgrund ur vil-
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ken jag söker betrakta förutsättningarna och motiven till de utländska före-
tagsetableringarna i Sverige 1895-1945. 

Såsom huvudaktörer eller ombud i denna nationella och regionala eko
nomisk-politiska maktkamp framstår de moderna centraliserade storföre
tagen eller sammanslutningar av företag klart. Varken de stora oligopolföre-
tagen eller de mindre företagen är emellertid att betrakta som rena instru
ment för en nationell maktpolitik. Tvärtom måste man förutsätta att de age
rade självständigt utifrån egna strategier och/eller med hjälp av karteller och 
truster sökte få till stånd ett multinationellt samarbete i syfte att integrera de 
olika nationella delmarknaderna med sin verksamhet. De stora inter
nationella företagen, trusterna och kartellerna kom genom sina direktinves
teringar att verksamt bidra till det beroende och den periferisering som en 
rad av Europas småstater hamnade i under mellankrigstiden. Med tanke på 
dels den svenska ekonomins allt starkare integration och beroende av 
världsekonomin, dels den svenska ekonomins expansion bör detta ha mani
festerat sig på något sätt, när det gällde de utländska företagsetableringarna. 
En av undersökningens syften är därför också att se hur den svenska staten 
under perioden 1895-1945, mot ovannämnda bakgrund, reagerade på före
komsten av utländska direktinvesteringar i Sverige. För att klargöra den 
offentliga svenska synen och hållningen i dessa sammanhang kommer jag 
inledningsvis att studera lagstiftningsdebatten i riksdagen samt huvuddragen 
i svensk tullpolitik under undersökningsperioden. 

C. Avgränsningar och definitioner 

Undersökningen böljar 1895 och slutar 1945. Valet av startår har att göra 
med att den internationella konjunkturen vid denna tidpunkt vänder; en om
ständighet som kom att få stor betydelse för den svenska ekonomin och som 
kan förväntas ha utövat inflytande på viljan att företa direktinvesteringar i 
Sverige. Ett annat skäl till valet av begynnelseår är att det är då som man 
från svensk sida beslutar sig för att säga upp den s k mellanrikslagen mellan 
unionsbröderna Sverige och Norge, vilket inte bara hade betydelse för de 
ekonomiska förhållandena mellan Norge och Sverige utan påverkade förut
sättningarna för utländska direktinvesteringar. Slutligen är det detta år som 
vi i Sverige får en ny aktiebolagslag. Samtliga dessa tre företeelser markerar 
förändringar, som bör ha inneburit annorlunda förutsättningar för inter
nationella direktinvesteringar i Sverige. 

Valet att se de internationella direktinvesteringarna i Sverige mot bak
grund av en pågående regional maktkonflikt mellan Europa och Förenta 
Staterna har gjort det naturligt att som slutår för undersökningen ta 1945. Det 
är då, i och med Tysklands nederlag i andra världskriget, som den under 
tyskt inflytande starkt kartelliserade och protektionistiska europeiska eko
nomin börjar omställas och anpassas till segermakten Förenta Staternas eko
nomiska organisationsprinciper. Konsekvensen av denna utveckling blir att 
alla vid krigsslutet i Sverige existerande tyska dotterbolag, på grund av de 
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allierades påtryckningar, beslagtas, likvideras eller försäljs under åren 1946-
1950 av de svenska myndigheterna.13 

Undersökningen är heltäckande i meningen att den omfattar alla ut
ländska företag, som gått att spåra. Det rör sig huvudsakligen om aktie
bolag. Dessutom inkluderar undersökningen ett antal firmor, som inte är 
aktiebolag, men vars utländska proveniens gått att verifiera. I den moderna 
diskussionen om internationella direktinvesteringar är sådana mycket ofta 
synonyma med multinationella företag. Även om detta i mångt och mycket 
är riktigt har jag avstått från att använda denna beteckning på de inter
nationella direktinvesteringar, som företogs i Sverige under perioden 1895-
1945. Anledningen till detta är att beteckningen multinationella företag för 
första gången börjar användas under 1960-talet, och att den då stod för kva
liteter och organisationsprinciper, som först var fullt utvecklade under efter
krigstiden.14 Jag har i stället använt beteckningarna utländskt företag eller 
utländskt dotterbolag. 

Vad är då ett utländskt företag eller ett multinationellt företag? Det finns 
ingen entydig definition utan de skiljer sig beroende på forskare och deras 
teoretiska utgångspunkter. En del forskare hävdar att ett multinationellt 
företag är en firma, som driver produktionsanläggningar i minst två länder. 
Andra ekonomer har vidgat begreppet till att innefatta alla inkomstalstrande 
verksamheter, dvs även försäljningsbolag, som är verksamma utanför 
hemmamarknaden. Andra åter menar att multinationella företag är de bolag, 
som har två till sex utländska dotterbolag. Slutligen finns det de, som hävdar, 
att multinationella företag är synonymt med företag som engagerar sig i 
utländska direktinvesteringar.15 Jag har i denna undersökning anslutit mig till 
den sistnämnda definitionen med preciseringen att detta gäller såväl tillverk
nings- som försäljningsföretag. 

Av den moderna litteraturen om multinationella företag framgår, att man 
menar juridiska personer. I äldre litteratur om internationellt direktinves
teringar finner man emellertid ibland hänvisningar till att utländska företag 
eller dotterbolag även kan vara företag grundade eller kontrollerade av en
skilda utländska medborgare.16 Det har, när det gäller brittiska investeringar 
i utlandet före 1914, påpekats att många av de företag, som startades av brit
tiska enskilda medborgare utomlands i många fall finansierades av verk
samma företag i Storbritannien och att dessa företag i själva verket var ett 
slags utländska direktinvesteringar.17 Jag har som utländskt företag eller 
dotterbolag utöver juridiska personer också rubricerat sådana rörelser, där 
det gått att verifiera, att den enskilde utländske medborgaren i realiteten re
presenterat egna utländska intressen eller annan utländsk juridisk person. 

13 Nordlund, S., Skördetid eller maktpolitik anpassning. De tyska företagen i Sverige efter 
det andra världskriget. Umeå Studies in economic history 10. Umeå 1988. 
14 Fieldhouse, D K., a.a. s. 9-11. 
15 Jones, G., a.a. s. 2; Hertner, P/Jones, G., a.a. s. 3; Dunning, J H., a.a. s. 3. 
16 Liefmann-Keil, a.a.s. 529; Samuelsson, H.F., Utländska direkta investeringar i Sverige. 
En ekonometrisk analys av bestämningsfaktorerna. Sthlm 1977 s. 19. 
17 Stopford, J., a.a. 



41 

Hur mäter man det utländska inflytandet? Den vanligaste metoden är att 
man utgår från det utländska intressets andel av det totala aktiekapitalet. 
Problemet är här vad minimigränsen skall dras. En sådan gränsdragning äger 
ett visst mått av godtycklighet, då olika undersökningar använder sig av 
skilda gränser.18 Omfattningen av det utländska aktieinnehavet är emellertid 
långtifrån alltid avgörande för om ett företag skall betraktas som utländskt 
eller ej. Avgörande är här i vad mån det utländska intresset har någon möj
lighet att utöva kontroll. Denna problematik gäller de situationer, när det ut
ländska intresset besitter en större eller mindre minoritet av företagets totala 
aktiepost. Ett sätt att utröna om ett utländskt minoritetsintresse innehar nå
gon kontroll över företaget är att se, om de utländska intressena har säte i 
företagets ledning och styrelse. 19 I en del fall kan kontrollen över det ut
ländska företaget rent av vila hos utländska intressen, som formellt saknar 
aktier i företaget ifråga. Så är t ex fallet med intressen, som äger options
rätten till aktier i företaget. En annan möjlighet till kontroll är att utnyttja nå
got av mottagarlandets inhemska företag som bulvanintresse. Vägledande för 
min gränsdragning när det gäller frågan om ägande och kontroll har varit 
önskan att uppnå så stor jämförbarhet som möjligt med tidigare forsknings
resultat.20 Därutöver har jag också sökt ta hänsyn till faktorer som options-
och bulvanförhållanden, när det varit möjligt att verifiera sådana. 

Med dessa utgångspunkter avser jag med utländska bolag eller dotter
bolag de företag, vars direktinvesteringar representerar minst 10 % av aktie
kapitalet och där det utländska intresset på något sätt är företrätt i bolagets 
styrelse. Det sistnämnda förhållandet gäller såväl ordinarie som suppleanter i 
form av utländska medborgare i styrelsen. Det innefattar även svenska med
borgare, som bevisligen uppträtt som bulvaner för det utländska intresset. 
Dessa kriterier gäller aktiebolag. I de fall där det utländska företaget ej varit 
aktiebolag har kriterierna på utländsk proveniens och kontroll varit att till
stånd erhållits av av Kungl Maj:t att bedriva rörelse för utländsk medborgare 
eller juridisk person och/eller uppgift om utländskt ägande inom firman. I de 
fall ett utländskt företag kontrollerar flera aktiebolag eller enskilda firmor 
och dessa är verksamma inom olika branscher, har de registrerats som sepa
rata utländska företag. Om t ex ett utländskt företag äger ett sågverksaktie
bolag och ett massaföretag, har dessa registrerats som två utländska företag. 
Då en utländsk koncern däremot äger och kontrollerar flera juridiskt själv
ständiga företag inom en och samma bransch har samtliga dessa bolag be
traktats som ett enda utländskt företag.21 

Undersökningen innefattar inte utländska försäkrings-, fastighets- och 
förvaltningsbolag. När det gäller de utlandskontrollerade förvaltnings
bolagen har dessa emellertid i en del fall utnyttjats för att ringa in och preci
sera de utländska ägandeintressena. Gränserna mellan tillverknings- och för
säljningsföretag är ibland svåra att dra. Företagen anges i en del av källmate

18 Samuelsson, H F., a.a. s. 19; .Wilkins, M., Modern European economic history and the 
multinationals. The Journal of European economic history 1977.s. 585; Kindleberger, Ch. 
(1975) s. 58; Hertner, P/Jones, G., a.a. s. 4. 
19 Johansson, H., a.a. s. 36-37. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem.s.35-37,45. 
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rialet både som handels- och industriföretag. För att vinna klarhet har samt
liga de företag, som uppgivit sig vara industriföretag i någon mening, kon
trollerats med utgångspunkt från den officiella fabriksstatistiken. De företag, 
om vilka det funnits uppgifter om anställda i produktion och om tillverk
ningsvärde, har rubricerats som tillverkningsföretag. Detta har gällt såväl re
parations- som rena produktionsföretag. 

Undersökningens viktigaste förklaringsnivåer är nations- och branschtill
hörighet. När det gäller branschtillhörigheten har jag i stort sett följt fabriks
statistikens indelningsprinciper. Vad beträffar försäljningsbolagen har jag 
utöver fabriksstatistikens indelningsgrunder använt mig av följande 
branschindelning: serviceverksamhet, bränsle-, film- och musik-företag och 
övrig handel.22 När det gäller undersökningen av den utländska sektorns vo
lym innefattar denna både de under undersökningsperioden etablerade före
tagen och de före 1895 men fortfarande under undersökningsperioden verk
samma utländska företagen23. 

D. Källmaterial och urval 

Det är knappast möjligt att komma åt alla de utländska företag, som i en eller 
annan form etablerades i Sverige under perioden 1895-1945. Min målsätt
ning har emellertid varit att söka ge en så heltäckande bild som möjligt av 
den utländska företagsetableringens omfattning under undersöknings
perioden. Insamlingsprocessen av källmaterialet till min undersökning kan 
arbetsmetodiskt uppdelas i två faser. Den första gäller själva uppspårandet av 
företa, den andra verifieringen av om dessa företag verkligen varit utländska 
i enlighet med de tidigare angivna kriterierna. 

Primärmaterialet är dels statliga myndigheters förteckningar, protokoll, 
kartotek och aktmaterial, dels olika typer av svenska och utländska kalendrar 
och tidskrifter. För att kunna utöva rörelse, industriell eller kommersiell, 
eller att sitta med i svenskt företags ledning eller styrelse måste man som 
utländsk medborgare anhålla om tillstånd hos Kungl Maj:t. Prövningen av 
dessa ärenden och tillståndsgivningen flyttades under undersöknings
perioden från det ena departementet till det andra. Under perioden 1895-
1899 sköttes dessa ärenden av civildepartementet. Från 1900 till och med 
juni 1920 ombesörjde finansdepartementet prövningen och tillståndsgiv
ningen. Från och med andra halvåret av 1920 och fram till och med 1945 var 
den ansvariga myndigheten handelsdepartementet. 

22 Inom serviceverksamhet ingår resebyråer, rederier, speditionsföretag, reklam-, konsult-, 
städ- och vaktföretag samt nyhetsbyråer. Byggnadsföretagen har rubricerats som produk
tionsföretag. Bränsleföretagen omfattar import- och distributionsföretag inom kol- och olje
handeln samt inom produktionen gasverk. Inom kategorin övrig handel finns försäljnings
företag med blandad verksamhet, där det inte framgår, vilket varusortiment som är domi
nerande. Inom denna branschkategori ingår även de försäljningsbolag, som inte har någon 
annan specificering än handel angiven. 
23 I volymberäkningen ingår alla de företag eller tillverkningsplatser över hela landet som 
ägs av respektive företag vid de olika obervationstillfällena. 
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Från och med 1920 började kommerskollegium föra ett register över de 
företag och personer som beviljats sådana tillstånd . För att under perioden 
1895-1945 kunna utrangera de ansökningar som aldrig lett till någon etab-
lering måste man gå till civil-,finans- och handelsdepartementens statsråds
protokoll. För de utländska intressen som önskade förvärva fast egendom i 
Sverige och med dennas hjälp söka driva någon form av ekonomisk verk
samhet fordrades under hela undersökningsperioden likaså regeringens till
stånd. Prövningen och tillståndsgivningen av dessa ärenden sköttes av jus
titiedepartementet. Det sistnämnda materialet har bara undersökts för åren 
1895-1915, och då endast gällt ansökningar som avsett råvarutillgångar. 

Genomgången och uppföljningen av kommerskollegiums kortregister vi
sade att detta under 1920-talet, framför allt dess första hälft, är mycket 
ofullständigt. Det fanns därför anledning att misstänka att detta i minst lika 
hög grad gällde det statliga aktmaterialet före 1920. I syfte att söka spåra ut
ländska företag utöver de som fanns angivna i primärmaterialet från de
partementen genomgicks ett antal svenska kalendrar och branschtidskrifter 
samt bolagsbyråns förteckning över samtliga aktiebolag, som sedan början 
av 1900-talet är registrerade på Patent- och Registreringsverket. Principen 
för att identifiera eventuella utländska företag var i dessa sammanhang om 
deras namn ägde någon utländsk associering. En annan utgångspunkt var om 
företaget ifråga kallade sig för Svenska AB, Skandinaviska AB eller Nor
diska AB. Alla företag med denna benämning noterades, då det fanns anled
ning att misstänka att just utländska intressen benämnde sina dotterbolag på 
detta sätt. När det gäller uppspårandet av eventuella dansk-,finsk- och norsk-
kontrollerade företag har jag dessutom använt mig av olika nordiska pub
likationer.24 

Nästa steg i arbetet gällde att kontrollera huruvida de framtagna företagen 
verkligen var utländska företag enligt de kriterier som tidigare nämnts. För 
att komma åt dels det utländska intressets andel av aktiekapitalet, dels i vad 
mån de utländska intressena är representerade i företagets styrelse eller led
ning får man kontrollera detta i bolagsbyråns arkiv.25 Dessutom har jag för 
kontroll utnyttjat Handelskommissionens, Flyktkapitalbyråns och det danska 
Industriraadets arkiv.26Jag har också utnyttjat branschtidningar av såväl 
svenskt som utländskt ursprung, jubileumsskrifter och historiska företags-
och branschmonografier. Dessutom har jag i en del fall inhämtat information 
genom intervjuer med representanter för företagsledningen inom de 
utländska företagen. 

24 Hit hörde bland andra Norges exportkalender, Green's Danske Fond og Aktier, Hvem er 
hvem i Nordens ehrverv. Danmark (red) S Bay Schmidt. Khvn 1950, Naeringslivets menn i 
Norden. Norge (red) O R Dahl. Oslo 1950, Kamp A., Danske i udlande. Khvn 1956, Dan
marksposten, Tidsskrift for Industri, Farmand, Norges Industri och Mercator. 
25 Bolagsbyråns aktmaterial rörande företag som upphört före 1960 förvaras pä Riksarkivet. 
De som upphört efter 1960 eller som fortfarande är verksamma finns på Bolagsbyrån i 
Sundsvall. 
26 De två förstnämnda materialen finns på Riksarkivet i Stockholm. Industriraadets arkiv 
finns dels på Riksarkivet i Köpenhamn, dels i Ehrverksarkivet i Aarhus. 
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m. SVENSK LAGSTIFTNING RÖRANDE 
UTLÄNDSK FÖRETAGSETABLERING 

A. Kinesisk mur kring Sverige. Utvecklingen till 1916 

I dagens utvecklingsländer råder inom det ekonomiska livet stor brist på ka
pital, teknologi och organisatorisk kunskap. För att locka till sig de för en in
dustrialisering så nödvändiga ovannämnda faktorerna har man på många håll 
genomfört en ytterst liberal lagstiftning, när det gäller rätten för utländska 
intressen att förvärva tillgångar och etablera företag. Även om de utländska 
direktinvesteringarna långt ifrån dominerar utvecklingsländernas kapital
import och kapitalbildning har de likväl genom sina mer tydliga strukturella 
konsekvenser kommit i förgrunden i debatten kring utlandsberoendet. Synen 
på de utländska direktinvesteringarna präglas i de allra flesta fall av en stark 
ambivalens. Å ena sidan välkomnas de som en nödvändig injektion för en 
nationell industrialisering. Å andra sidan upplevs de ofta som ett hot mot den 
nationella suveräniteten och som ett uttryck för utländsk kapitalistisk 
exploatering av inhemska råvaror, resurser och arbetskraft, medan vinsterna 
huvudsakligen försvinner ur landet. 

I många av de länder som idag befinner sig mitt uppe i ett industriellt 
genombrott eller på väg in i ett sådant har de negativa sociala, politiska och 
kulturella konsekvenserna av den industriella och kommersiella strukturom
vandlingen ofta setts som en konsekvens av de utländska bolagens infly
tande. De utländska bolagen eller firmorna har blivit symbolen för den ut
ländska exploateringen och beroendet. Missnöjet med det starka beroendet 
av den internationella marknaden och den nationella industriella omvand
lingens negativa konsekvenser har i många fall lett till krav på nationali-
sering eller lagstiftning, som begränsar eller förbjuder utländska direktinves
teringar.1 

Även om den offentliga debatten om utländskt inflytande över svenskt 
näringsliv under senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900 talet 
ägde rum i en annorlunda historisk miljö fanns i denna många drag, som 
påminde om motsvarande diskussion i dagens utvecklingsländer. Under 
denna period fanns i Sverige en liknande ambivalens med avseende på ut
ländska direktinvesteringar. På ett plan sökte man med olika medel upp
muntra utländska kapitalinvesteringar i svenska naturtillgångar, järnvägar 
och företag. Samtidigt fanns en rädsla, bland såväl de som uppmuntrade ut
ländska investeringar som hos dem som var mer negativa till dylika, att det 
utländska inflytandet en dag skulle komma att visa sig vara en trojansk häst. 

1 Penrose, E.,The Growth of Firms, Middle East Oil and other essays. London 1971 s.98-
101. 
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Det utländska företagsinflytandet och dess former i Sverige alltsedan in
dustrialiseringens genombrottsfas på 1870-talet kan ur lagstiftningssynpunkt 
indelas i två faser. Den första sträcker sig från 1870-talets böljan till den s k 
Inskränkningslagens(IL) tillkomst 1916. Den andra perioden löper från 1916 
och framåt.Inskränkningslagen 1916 markerade slutet på en ur politisk och 
lagstiftningssynpunkt liberal epok under vilken utländskt kapital och 
utländska intressen relativt lätt kunde förvärva handelsrättigheter, aktier i 
svenska företag och råvarutillgångar. Den liberala attityden gentemot 
utländska direktinvesteringar dikterades främst av kapitalbristen i Sverige 
under det industriella genombrottsskedet. De före första världskriget rådande 
reglerna för utlännigar att förvärva och besitta fast egendom i Sverige var 
vidare ett uttryck för 1800-talets starka tilltro till den dominerande liberala 
brittiska ekonomins marknadsprincip. Tilltron till denna princip fick emel
lertid en knäck som en följd av de långsiktiga effekterna av 1870-talets 
konjunkturnedgång och den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden 
från de nya industriländerna. Från och med denna tidpunkt gjorde sig starka 
protektionistiska strömningar gällande. De nya industriländerna såg en stark 
statsmakt som ett medel för att skaffa sig en plats på marknaden. Dessa 
fenomen tillsammans med den snabba ekonomiska tillväxten och den indus
triella omvandlingens framgång i Sverige under senare delan av 1800- talet 
ledde till en ökande insikt om betydelsen av att landets råvarutillgångar 
kontrollerades av svenska intressen. 

Övergången från en agrar till en industriell ekonomi skapade nya och all
varliga sociala problem. De utländska direktinvesteringarna hamnade härvid 
stundtals i skottgluggen för det sociala missnöjet. De utlandskontrollerade 
företagen blev en av symbolerna för tidens sociala orättvisor. Kraven på lag
stiftningsåtgärder mot det utländska fastighets- och aktieförvärvet ökade. Så 
länge som samhällsomvandlingens offer, industriarbetare, småbönder och 
andra småföretagare, saknade politiskt inflytande rann emellertid dessa krav 
ut i sanden. Vad som förändrade situationen var framväxten av nationalis
tiskt sinnade kapitalister. Dessa kände sin ställning på den svenska mark
naden hotad genom den växande förekomsten av utländska intressen i Sve
rige. De reste av dessa skäl krav på en mer protektionistisk lagstiftning. Den 
svenska statsmaktens och riksdagens behandling av frågan rörande det ut
ländska inflytandet i svenskt näringsliv under perioden 1870-1916 reflek
terade med andra ord såväl industrisamhällets nya sociala grupperingars krav 
och det nationella kapitalets ambivalens som de stämningar, som fanns med 
anledning av den internationella kapitalistiska ekonomins förändring under 
denna tid. 

I en av riksdagen företagen undersökning 1873 konstateras, att 199 utlän
ningar under åren 1870-1872 erhållit tillstånd att förvärva fast egendom i 
Sverige. Värdet på den utländska fasta egendomen uppgick till 10,6 miljoner 
kronor. Denna omständighet tillskrevs främst järnvägarnas uppsving. De 
hade nämligen gjort de tidigare otillgängliga och slumrande gruv- och 
skogstillgångarna till lönsamma investeringsobjekt för utländskt kapital. Den 
starka lockelse som de svenska råvarutillgångarna från 1870-talets början ut
övade på västeuropeiska kapitalintressen möttes av såväl tillfredställe 1 se 
som oro. I en i första kammaren 1873 väckt motion krävdes en ny lagstift
ning rörande utlänningars rätt att förvärva och besitta fast egendom. Vad 
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som, enligt motionären, gjorde situationen så prekär var, att Sverige"har en 
helt annan ställning än de flesta andra europeiska länder derutinnan, att det i 
ekonomiskt hänseende ännu befinner sig, så att säga, på det första utveck
lingsstadiet- 2 

Motionen föranledde riksdagen att tillsätta ett tillfälligt utskott med upp
gift att förbereda en ny lagstiftning. De enda juridiska barriärer som fanns 
gentemot befarade utländska uppköp av svenska naturtillgångar var 1829 
och 1872 års kungörelser. Dessa stadgade att utlänning måste erhålla Kungl 
Maj:ts tillstånd för att förvärva och äga fast egendom eller att idka gruvdrift. 
Vidare måste enligt 1864 års Näringsfrihetsförordning de utlänningar, som 
ville bedriva självständig verksamhet som t ex industriidkare, köpmän eller 
grosshandlare, erhålla Kungl Maj:ts tillstånd . Den kungliga förordningen 
från 1829 hade tillkommit i ett läge, då den låga ekonomiska och tekniska 
utvecklingsnivån inom den svenska industrin och jordbruket genererade 
mycket litet av varaktig kapitalbildning. De kapitalistiska tendenserna var 
främst märkbara inom den kommersiella sektorn. Kapitalägande förknip
pades i det förindustriella Sverige med enskilda individer. Det fanns i detta 
samhälle inga kapitalistiska institutioner av typ aktiebolag. Det var därför 
ganska naturligt att förordningens regler angående utländskt förvärv och 
ägande av fast egendom associerades med enskilda, ofta invandrade, ut
ländska kapitalägare. I de fall där det utländska fastighetsförvärvet var lik
tydigt med industriell verksamhet rörde det sig, tack vare realkapitalets re
lativa blygsamhet, om enskilda utländska kapitalister. En av de viktigaste 
aspekterna på den industriella revolutionen var realkapitalets förändrade ka
raktär och innebörd. Aktiebolagsformen växte fram som ett svar på de nya 
kapitalbehoven. I Sverige kom den första aktiebolagslagen 1848. Aktie-
bolagsetableringen hade fram till 1870-talets början varit förhållandevis 
blygsam. De svenska aktiebolagen var ur internationell synpunkt relativt 
små.3 

Den motvilja och de farhågor rörande det utländska fastighetsförvärvet, 
som framkom i såväl utskottsbetänkandet som i riksdagsdebatten 1873-1874, 
rörde utländska bolags och konsortiers köp av fast egendom. I FK:s till
fälliga utskotts betänkande 1873 rörande förändring av utlännings rätt att 
förvärva fast egendom heter det att "fastighetsförvärf inom Sveriges 
landamären begynt i sednaste tider blifva föremål för spekulation i utlandet, 
äfvensom vid ytterligare granskning af de särskilda fallen, att dessa spekula
tionsaffärer bedrefvos ej allenast af sådana främlingar som personligen hit 
inflyttade, utan äfven av kapitalstarka bolag eller handelsfirmor, och en
skilda kapitalister, de der finna det förmånligt att i svensk jord samt svensk 
bruks-och skogsegendom nedlägga penningar utan någon afsigt hos köparen 
att hit inflytta...som från utrikes befintliga kontor kan utöfvas uteslutande i 
ändamål att af kapitalet draga den största möjliga vinst'"4 

2Riksd.Prot.l873.1 Afd.3 Band.s.501. 
3 Nilsson,C-A., Business incorporations in Sweden. A study of enterprise. 1849-1896. Eco
nomy and History vol II 1959. s.52-56. se även tabell I sid 53. 
4 Bih.till Riksd. Prot.1873.8 Saml.2 Afd.i Band.8 häft s.1-2. 
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Det faktum att den moderna industrikapitalismens institutioner vid denna 
tidpunkt knappt hade slagit rot och att dess konsekvenser ännu inte blivit 
fullt uppenbara i Sverige kan till en del förklara riksdagens blandade reak
tioner på de utländska direktinvesteringarna. De utländska storbolagen med 
sina sofistikerade associationsformer, dvs ägandets och ledningens mer ano
nyma ansikte, representerade en i Sverige ännu relativt okänd form av in
dustrikapitalism. Farhågor för att dylika företag skulle kunna tillägna sig 
svenska naturtillgångar bidrog helt säkert till, att många i riksdagen önskade 
bibehålla och ytterligare försäkra sig om att det utländska ägandet av fast 
egendom i Sverige bands till fysiskt iakttagbara enskilda individer. I det lag
förslag som riksdagens utskott 1873 lade fram för riksdagens kamrar ville 
man göra utlänningars rätt att äga och behålla förvärvad fast egendom 
avhängigt om utlänningarna efter viss tid fortfarande saknade svensk med
borgarrätt och var bosatta utrikes. De som fortfarande befann sig utomlands 
eller inte naturaliserais skulle enligt lagförslaget tvingas avyttra eller försälja 
den förvärvade egendomen. Undantagna från dessa bestämmelser var norska 
undersåtar, som jämställdes med svenska medborgare. 

Som skäl för utskottets hårda skrivning anförde FK:s utskottsordförande 
Curry Treffenberg att "om den starka inströmningen av utländska spekula-
tionslystna kapitalister fortfarande finge ohejdat fortgå vi slutligen skulle 
riskera det dyrbaraste vi ega: vår sjelfständighet."5 Av de mot en skärpning 
av lagstiftningen kritiska rösterna anfördes, att det utländska innehavet av 
fast egendom var starkt överdrivet. Det utländska fastighetsinnehavet rörde 
främst jordbruk och uppgick till inte mer än en procent av det totala antalet 
jordbruksfastigheter i landet. Vidare visade det sig att 247 av de 304 ut
ländska jordägarna var bosatta i Sverige.6 Dåvarande statsministern för ut-
rikesärenden, Oscar Magnus Björnstjerna, hävdade med utgångspunkt från 
det belgiska gruvföretaget Vieille Montagne och de norska skogsbolagen 
Hillringsbergs AB:s och Saugbrugsforeningens verksamhet, att de utländska 
bolagen och konsortierna "blifvit hårdt klandrade både av utskottet och 
motionären, men för min del kan jag icke se, att de gjordt oss något ondt • 7 

Björnstjerna pekade på, att inget konkret framkommit som bevisade att de 
främmande bolagen skulle ha misskött sina egendomar eller att de behandlat 
sina arbetare sämre än svenska bolag och företagare. Det fanns, enligt Björn
stjerna, all anledning att med tillfredställelse mottaga det kapitaltillskott och 
tillgodogöra sig de gynnsamma ekonomiska verkningar på svenskt närings
liv, som de utländska bolagsförvärven medförde. En annan av debattörerna , 
Richard Carlén, anförde om utskottets lagförslag att"det icke gagnar våra in
tressen, hvarken ur ekonomisk eller politisk synpunkt, att antaga detta för
slag utskottet framlagt, ja, jag går ännu längre och anser stiftandet af en lag i 
sådant syfte nära på vara detsamma som att omgifva vårt gamla, fria land 
med en kinesisk mur."8 

5 Riksd.Prot.1873.2 Afd.5 Band.s.78-79.Bih till Riksd.Prot.1873.8 Sami.2 Afd.s.4-12 
6 Bih.till Riksd.Prot.1874.1 Saml.i Afd.s.3-4. 
7 ibidem.s.7-11 ;Riksd.Prot. 1873.1 Afd.3 Band.s.500-502;Riksd.Prot 1873.2 Afd.5 
Band.s.72-74. 
8 RiksdJProt. 1873.2 Afd.5 Band.s.74. 
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Det efter riksdagsdebatten modifierade förslag om ny lagstiftning rörande 
utlänningars förvärv av fast egendom och rätt att idka gruvdrift, som re
geringen lade fram 1874, förkastades av riksdagen. Av såväl 1873 års ut
skottsbetänkande som den därmed sammanhängande riksdagsdebatten 1873-
1874 framgår med all tydlighet, att det främst var det utländska ägandet och 
förvärvet i gestalt av utländska bolag och konsortier, som man kände oro in
för. Bland motståndarna till en skärpt lagstiftning fanns i en del fall också 
dessa farhågor men de fick ge vika för hänsyn till det inhemska kapitalbe
hovet .9 

Vid riksdagsdebatten 1895 rörande förslaget om en ny aktiebolag väcktes 
en motion med krav på, att utlänning som önskade förvärva aktier i svenskt 
företag måste erhålla Kungl Maj:ts tillstånd. Motionären pekade på den om
ständighet, att 1829 års förordnings förbud för utlänning att förvärva fast 
egendom utan Kungl Majrts tillstånd kringgicks genom att utlänningar fritt 
kunde skaffa sig aktier i svenska företag. Även om den nya aktiebolagslag
stiftningen stadgade, att aktierna skulle vara ställda på innehavaren, hade 
man ingen möjlighet att kontrollera vem som reellt ägde. Motionens krav på 
Kungl Maj:ts tillstånd för att äga aktier i svenskt företag förkastades av riks
dagen. Riksdagsmajoriteten var fortfarande av åsikten, att landets kapital
behov krävde liberala regler,när det gällde utlänningars rätt att förvärva 
aktier i svenska företag.10 

Vid 1899 års riksdag väcktes en motion om förslag till ändring av 1895 
års aktiebolagsstiftning. I skyddet av den rådande lagstiftningen kunde enligt 
motionären värdefull fast egendom övergå i utländska händer. Motionen till
styrktes av lagutskottet. Lagutskottet påpekade i sitt utlåtande, att det enda 
som fordrades för att ett aktiebolag skulle betraktas som svenskt var, att dess 
styrelse hade säte i Sverige och att dess styrelsemedlemmar till två tredje
delar bestod av svenska och norska medborgare. Det fanns emellertid inget 
som hindrade att aktiekapitalet ägdes av utlänningar. Detta i sin tur medförde 
att bolag, som formellt var svenska, dvs hade svensk styrelse, i många fall 
var helt i utländska händer. Ett sådant förhållande kunde, menade utskottet, 
på sikt få ytterst allvarliga politiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Via sitt aktieinnehav i svenska aktiebolag kunde utlänningar köpa fast egen
dom i andra företag och därigenom utöva kontroll över viktiga delar av lan
dets ryggrad, de industriella råvarutillgångarna. För att råda bot på dessa för
hållanden hemställde utskottet, att riksdagen skulle anhålla hos Kungl Maj:t 
om att utarbeta en lag som stadgade "ovillkorligt förbud mot aktiers stäl
lande på innehafvaren samt att öfverlåtelse utan Kungl Maj:ts tillstånd till 
utlänning af aktie i fastighetsägande bolag ansåges ogiltig."11 Utskottsför
slaget bifölls av AK men avslogs av FK. Samma motion och utskottsut
låtande med i stort sett samma ordalydelse återkom vid 1900 års riksdag och 
rönte även denna gång samma öde i riksdagens kamrar. 

9 ibidem; Riksd.Skriv.N:r 78.1873; Riksd.Prot. 1873.1 Afd.3 Band; Riksd.Prot. 1874.1 Afd.2 
Band; Riksd.Prot. 1874.2 Afd.3 Band. 
10 FK:s Prot. 1895.2 Band.s.22,25-31. 
11 Bih. till Riksd. Prot. 1910. Saml.2 Avd.2 Band 1:1 (Aktiebolagskommittén) Förslag till 
lag angående förbud i vissa fall för aktiebolag att förvärfva fast egendom eller idka gruf-
drift. S.109. 
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I anslutning till 1901 års Norrlandsutredning framfördes på nytt krav om 
att Kungl Maj:t skulle pröva utlänningars rätt att köpa aktier i svenska 
bolag. Norrlandskommittén, som tillkommit för att utreda möjligheten av en 
lagstiftning till skydd för bondeskogsbruket gentemot de svenska skogs
bolagens omfattande förvärv av skogsegendom, företog härvid en undersök
ning av det utländska intresset inom svensk skogsindustri. Av de i utred
ningen 192 undersökta sågverksföretagen hade 46 stycken utländskt aktie
innehav, varav 10 hade utländsk majoritet. Det utländska aktiekapitalet upp
gick till 17,6 miljoner kronor eller 26% av det totala aktiekapitalet inom de 
företag som hade utländska aktieägare. Drygt 10 miljoner kronor av de ut
ländska aktierna var brittiskägda och tillhörde Bergvik och Ala AB samt 
Sandarne Trävaru AB. Merparten av det övriga utländska aktieinnehavet 
tillhörde norska bolag och medborgare. 

Utredningens krav på förbud för utländskt aktieförvärv inom svensk såg
verksindustri stötte på hårt motstånd från skogsindustrins sida. I ett yttrande 
undertecknat av Frans Kempe hette det t ex "att vidtagandet av de lagstift
ningsåtgärder som för jordbruksnäringens vidmakthållande och befrämjande 
kunde finnas erforderliga, kunde komma att försvåras derest utländingars rätt 
att förvärfva aktier i svenska jordbruksfastighet egande bolag inskränktes. 
Enligt vår mening måste nemligen vid lagstiftning till jordbruksnäringens 
befrämjande den tanken vara alldeles utesluten, att betänklighet skulle upp
stå att ifråga om svenska aktiebolag, i hvilka utländingar ega del, införa lag
bestämmelser, hvilka man finner sig ega fog att göra beträffande bolag, i 
hvilka alla aktierna egas av svenska medborgare." Skogsindustrins krav på 
fortsatt liberal lagstiftning rörande utlänningars aktieförvärv i svenska före
tag hörsammades och 1829 års förordning fortfor att fungera. Striden mellan 
småkapitalistiska bönder och stora mäktiga skogsbolag utkämpades i en tid 
som präglades av starka nationalistiska strömningar. Det utländska ägandet i 
svenska skogsföretag och av svensk skogsegendom blev för det norrländska 
småjordbruket symbolen för de orättvisor, det godtycke och den exploatering 
som de stora kapitalistiska skogsbolagen utsatt de norrländska bönderna och 
torparna för. 

Att det utländska ägandet av svenska skogsbolagsaktier verkligen för
mådde piska upp känslorna i kampen om Norrlands skogsmarker framgår av 
ett upprop, som företogs bland Västernorrlands småjordbrukare 1902. I 
denna protestskrivelse hävdades med påtagligt ursinne "att sådana rättsprin
ciper, som tillåta att Sveriges rikes jord så småningom säljes i allt större om
fattning åt utländingar, hvilkas ekonomiska fördelar skola bestämma huru 
vårt folk och våra skogar skola behandlas måste förändras, så vida vi ej vilja 
se vårt nationella oberoende hotadt. Nöden har ingen lag. 
Norrlandskommittén har ju påvisadt huru 18 miljoner kronor utländskt ka
pital är engagerat norrländska sågverksföretag, och att i tio av dessa ut-
ländingarna hafva majoritet. Efter hvilka för landet och folket nyttiga prin
ciper dessa bolag styras, är ej svårt att förstå. Men många inhemska bolag 
fara ej bättre fram. Frans Kempe har ju hotadt att sågverksegarna skola till
kalla det utländska kapitalets regeringar, om någon reduktion skulle för

12 Justitiedepartementets konseljhandlingar. 30.3.1920.RA; 1901 års Norrlandskommittés 
arkiv, vol 33. Inkommna uppgifter ang.utl. aktieägare.RA. 
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sökas. Hvilka skola framtidsutsikterna i Norrland blifva, om de få förvärfva 
sig all jord? Sådana principer...måste förändras om ej Norrland och hela vårt 
fosterland skall komma under utländskt ok... Befolkningen förvandlas till 
förslöade och förslafvade bolagsarbetare. Den själfägande, burgne bonden 
för svinner...Det behöfvs en hämsko på de norrländska sågverksegarnas 
landsförrädiska planer att sälja landet åt utländingar och utrota den fria obe
roende bondebefolkningen". 3 Bland dem som likt de norrländska små
bönderna såg det utländska inflytandet över norra Sveriges skogar och 
skogsindustri som en symbol för tidens sociala orättvisor och ett hot mot 
landets suveränitet var arbetarförfattaren Martin Koch. I romanen 
Timmerdalen, som utkom 1913, framstår det främmande "fogdeväldet" i 
form av utländska sågvarkspatroner och utländskt kapital som svårare att ac
ceptera och ett värre ont än de inhemska kapitalisternas verksamhet. 14 

Frågan om svenska bolag med utländska delägare och deras rätt att för
värva och besitta fast egendom återkom vid 1902 års riksdag. Denna gång 
bifölls lagutskottets förslag om att riksdagen i en skrivelse skulle begära en 
utredning och ändring av de gällande lagbestämmelserna. Den pågående 
Norrlandsutredningen och den svenska statsmaktens starka intresse av att 
förhindra utländska, framför allt tyska, försök att skaffa sig kontrollen över 
de värdefulla svenska gruvfälten i Norrbotten bidrog 1905 till riksdagens 
ändrade attityd. I riksdagens debatt rörande lagutskottet utlåtande uttryckte 
flera talare stark oro. Man menade att lagförslaget innebar att utlänningar 
förbjöds att förvärva och inneha aktier i t ex svenska gruvbolag. En av dem 
som uttryckte farhågor var den tidigare verkställande direktören i AB Gelli-
vare Knut Tillberg. Denne uttryckte förståelse för en undantagslagstiftning, 
när det gällde Norrbottens gruvor, men menade att det skulle vara synner
ligen olyckligt om detta även skulle komma att gälla de mellansvenska 
gruvfälten. Ett sådant förbud skulle allvarligt försvåra införandet av ut
ländskt kapital. Framför allt skulle det komma att negativt påverka den för 
Sverige så viktiga obligationshandeln.15 

Som svar på den skrivelse som riksdagen den 20 maj 1902 riktade till 
Kungl Maj:t med begäran att regeringen snarast möjligt skulle utreda och 
framlägga ett lagförslag, som innebar att det gällande förbudet för utlänning 
att förvärva och exploatera mineralfyndigheter och besitta fast egendom utan 
Kungl Maj:ts tillstånd skulle utvidgas till att omfatta bolag där utländska 
medborgare var delägare, tillsatte regeringen den s k aktiebolagskommittén. 
Denna lämnade sitt betänkande 1908.1 sin skrivelse betonade riksdagen spe
ciellt att det var lämpligt att den tilltänkta lagstiftningen även finge giltighet 
för redan bestående bolag och att förbudet främst skulle gälla företag, som 
ägnade sig åt gruvdrift. Skrivelsen gick på remiss till samtliga länstyrelser. 

13 1901 års Norrlandskommitté, vol 33. Högsta Domstolens avslag på Norrlandsutred
ningens förslag om förbud för utlänningar att förvärva aktier i svenska skogsföretag. Upprop 
från Västernorrlands småjordbrukare 1902. RA. 
14 Granlid,H.O., Martin Kock och arbetarskildringen.Sthlm 1957.S.218-219. 
15 FK:s Protokoll 1902:32 s.9-11; Jonsson,B., Staten och malmfälten. En studie i svensk 
malmfältspolitik omkring sekelskiftet. Sthlm 1969.S.236-237. 
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Länstyrelsernas reaktion på riksdagens skrivelse var ytterst sval och i en 
del fall klart negativ. I typiska gruvlän som Värmland och Norrbotten fick 
remissen blankt avslag medan man i andra län som Västerbottens, Jön
köpings och Södermanlands län icke ansåg att det fanns något behov av en 
dylik lagstiftning. I sina motiveringar menade länstyrelserna, att en sådan 
lagstiftning allvarligt skulle försvåra och förhindra införseln av nödvändigt 
utländskt kapital. I den mån någon lagstiftning skulle komma till stånd borde 
den endast gälla större bolag, där utlänningar innehade 25% eller mer av 
aktiekapitalet. Det påpekades vidare att det var omöjligt att åstadkomma en 
effektiv lagstiftning. Man skulle aldrig kunna kontrollera om aktierna i ett 
svenskt företag övergick i utländsk hand, efter det att företaget förvärvat sin 
fasta egendom.16 

Vid sin undersökning av det utländska inflytandet inom svenska aktie
bolag med fast egendom fann 1905 års aktiebolagskommitté att 20% eller 
220 av de 1100 undersökta företagen hade utländska aktieägare.17 Kom
mittén ställde sig i princip positiv till den av riksdagen förespråkade lagstift
ningen men varnade samtidigt för de negativa konsekvenser en sådan skulle 
kunna få. Den nödvändiga kapitalimporten skulle försvåras om inte rentav 
förhindras. Detta skulle bli ytterst kännbart för den svenska gruvindustrin, 
vars expansion krävde utländskt kapitaltillskott. Ett förbud för utländska 
medborgare att förvärva aktier i svenska bolag med fast egendom skulle tro
ligtvis innebära att svenska bolag ej skulle finna avsättning för sina obliga
tioner på den internationella marknaden. Det fanns vidare stor risk att en 
sådan lagstiftning skulle verka avskräckande på utländska kapitalplaceringar 
överhuvudtaget i Sverige. Kommittén menade vidare att man inte fick ute
sluta möjligheten av en bumerangeffekt. Svenska företag eller enskilda ka
pitalister som önskade investera utomlands kunde mötas av en liknande lag
stiftning. 

Trots sina allvarliga betänkligheter framlade aktiebolagskommittén ett 
lagförslag, vars innebörd var att aktiebolag icke utan Kungl Maj:ts tillstånd 
skulle tillåtas förvärva fast egendom eller bearbeta mineralfyndighet eller 
idka gruvdrift. Kommittén hävdade emellertid att syftet med lagstiftningen 
inte var att förhindra aktiebolag med utländska delägare att driva handel och 
industriell verksamhet i Sverige, varför fastigheter av typ hus och tomter, 
som var nödvändiga för dessa bolags rörelse, skulle undantagas lagstift
ningen. Likaså borde förbudet ei gälla handelsbolag, då dessa ansågs under
ställda 1829 års bestämmelser.Kommitténs lagförslag avslogs av lagrådet 
1909. Lagrådet ansåg inte att det förelåg något behov av lagstiftning, efter
som det ingåtts ett särskilt avtal, som en följd av de mellan staten och 
gruvbolagen ingångna avtalen mot utländskt ägande i de norrländska 
gruvorna och mineralfyndigheterna. Vidare hänvisade lagutskottet till den 
proposition , som regeringen förelagt riksdagen 1909 i syfte att förändra 
reglerna i den gällande gruvstadgan. Om bestämmelserna i denna bifölls 

16 Bih.till Riksd. Prot. 1910. Saml.2 Avd.2 Band I:l.,a.a.s.ll2. 
17 ibidem.s.l 13.1 de 220 företagen med utländskt inflytande uppgick 320 miljoner, varav 
12% utgjordes av utländska aktier.133 av dessa företag ägde utlänningar 50% eller mer av 
aktiekapitalet. 
18 ibidem s. 112-115. 
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skulle en lagstiftning av den typ som aktiebolagskommittén förespråkade var 
mindre nödvändig. 

B. Från inskränkningslag till Lex Boliden. Perioden 
efter 1916 

Regeringen beslöt den 30 augusti 1912 att 1902 års riksdagsskrivelse om 
krav på en förbudslag skulle bli föremål för ny behandling. Den lagstift
ningsprocess, som nu igångsattes, utmynnade den 30 maj 1916 i den s k 
inskränkningslagen (IL), som med vissa ändringar kom att gälla fram till 
1982. I övrigt reglerades utlänningars näringsrättsliga ställning i Sverige 
under perioden 1916-1945 av bestämmelserna i 1864 års näringsfrihetsför
ordning och 1910 års aktiebolagslagstiftning.20 Inskränkningslagen stadgade 
att utländska medborgare och utländska bolag icke fick förvärva fast egen
dom eller mineralfyndighet och inte heller fick idka gruvdrift utan särskilt 
tillstånd av Kungl Maj:t. Samma bestämmelser gällde även för svenska 
aktiebolag och svenska handelsbolag med utländsk delägare. Det generella 
förbudet gällde för vad som i modernt juridiskt språkbruk brukar kallas kon
trollsubjekt eller farligt rättssubjekt. 21 

Vad lagen åsyftade var inte att förhindra utländska dotterbolags ägande 
av fast egendom i Sverige utan en kontroll av den, så att det ej stod i strid 
med nationella intressen. Ett kontrollsubjekt i form av ett utländskt dotter
bolag, måste enligt 1910 års aktiebolagslag, grundas som inhemskt bolag av 
svenska medborgare. Samtliga aktier i dotterbolaget kunde utan hinder vara i 
utländska händer. Dotterbolagets styrelse skulle däremot, enligt aktie
bolagslagen, bestå av svenska medborgare. Genom speciellt tillstånd från 
Kungl Maj:t kunde utlänning inväljas i respektive aktiebolags styrelse under 
förutsättning att det utländska deltagandet begränsades till en tredjedel av det 
totala antalet styrelsemedlemmar. Samma bestämmelser gällde även för 
andra kontrollsubjekt än dotterbolag. 

Ett svenskt aktiebolag kunde däremot enligt IL, även om alla aktierna äg
des av utlänningar,utan hinder förvärva fast egendom i form av hus, tomt, 
upplagsplats osv om detta ansågs nödvändigt för bolagets omedelbara verk
samhet. Det kan i detta sammanhang vara värt att påpeka, att det faktum att 
en utlänning utan hinder kunde inneha samtliga aktier i ett svenskt aktie
bolag stod i viss motsägelse till bestämmelserna i närings
frihetsförordningen. Enligt dessa var utlänning förbjuden att utan särskilt 
tillstånd av Kungl Maj:t idka handel, fabriksrörelse och hantverk i Sverige.22 

19 Bihang till Riksd.Prot.1916.1 Sami. 6 Band.Prop nr 137.S.37-38. 
20 NF 1864 18.6.1864. 26-27. 
21 Till kontrollsubjekt eller farliga rättssubjekt räknas t ex utländska dotterbolag, svenska 
aktiebolag, som icke äger utlänningsförbehåll samt svenska handelsbolag, där 
kontrollsubjekt ingår som bolagsmän. 
22 Undantagna från Näringsfrihetsförordningens bestämmelser var dels handelsresande, som 
var befriade från arbetstillstånd. (SFS 1937:344) Avgörande för att en utlännings 
yrkesverksamhet skulle anses sortera under näringsfrihetsförordningen var om rörelsen 
drevs stadigvarande och i vinstsyfte. Vidare att utlänningen drev verksamheten för egen 
räkning och att verksamheten i sin helhet bedrevs i Sverige se: Michaeli,W„ Utlänningars 
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Ytterligare ett undantag från huvudregeln om förvärvsförbud fanns. 
Inskränkningslagen medgav utlänningar att utan särskilt tillstånd förvärva 
fastighet genom bodelning, arv eller testamente.23 Den andra viktiga huvud
regeln i IL gällde de svenska företag som hade s k utlänningsförbehåll. 
Enligt IL kunde dessa företag betraktas som icke kontrollsubjekt och hade 
följaktligen rätt att förvärva fast egendom utan särskilt tillstånd av Kungl 
Maj:t.24 Detta var emellertid under förutsättningen att "högst 1/5 av aktierna 
i svenskt aktiebolag, eller om aktier med olika röstvärde finns, endast så 
många aktier, att högst 1/5 av röstetalet för bolagets samtliga aktier fick 
tecknas eller överlåtas till utländsk medborgare".25 

I sitt yttrande över den proposition som 1915 låg till grund för inskränk
ningslagen framlade justitieminister Berndt Hasselrot regeringens skäl till 
den skärpta lagstiftningen. Under åberopande av den tidigare nämnda 
Norrlandskommitténs undersökning av utländska intressen i svensk skogsin
dustri, 1912 och 1913 års undersökning av jordförhållanden i Värmland samt 
kommerskollegiums utredning 1913 av ägande förhållandena inom svensk 
gruvindustri framhöll Hasselroth att det numera fanns starka skäl till en be
gränsning av det utländska inflytandet inom vissa sektorer av svenskt 
näringsliv.26 

Det största utländska hotet gällde emellertid den svenska gruvindustrin 
och landets malmtillgångar. Det var visserligen sant att de norrbottniska 
malmfälten tryggats genom riksdagens godkännande 1907 och 1908 av av
talen mellan staten och gruvbolagen. Men i stället hade utlandets intressen 
kommit att riktas mot malmfyndigheterna och gruvorna i södra och mellersta 
Sverige. Omkring en sjättedel av malmtillgångarna i detta område,, var så
lunda 1913 i utländska händer. Dessa malm- och gruvförvärv hade framför 
allt ägt rum under åren 1910-1912. De hade nästan uteslutande skett genom 
aktieköp utan Kungl Maj:ts prövning. Fyndigheterna i landet bestod dels av 
fosforrika, dels av högkvalitativa fosforfattiga malmer. Det var framför allt 
de fosforfattiga malmerna som var föremål för det utländska intresset. 

näringsrättsliga ställning i Sverige. Festskrift för Svenska Handelsagenters Förening. Sthlm 
1944. 
23 SFS 1916: 156-160 
24 I modernt juridiskt språkbruk avser "ickekontrollsubjekt" framför allt svenska medbor
gare, svenska aktiebolag med utlänningsförbehållsamt svenska handelsbolag utan något 
kontrollsubjekt som bolagsman. 
25 Bihang till Riksdagens Protokoll 1916. 9 Sami. Nr 34.S.16-23.1 den ursprungliga lagtext 
som regeringen framlade för riksdagen 1915 var kravet 1/4 av aktierna eller 1/4 av röstetalet 
för bolagets samtliga aktier. Detta ändrades emellertid av riksdagen till 1/5. 
26 Jordundersökningens betänkanden I. Jordfördelningen i Värmlands län och därmed sam
manhängande förhållanden. I Bihang till Riksdagens protokoll 1917. 2 Saml.Avd 2. Bd 
6.s.93-105.Värmlandsundersökningen visade t ex att av de 25 jordägande aktiebolagen där, 
vars totala aktiekapital uppgick till drygt 44 miljoner kronor, ägdes 21% av aktierna av ut
ländska intressen, huvudsakligen norska medborgare och bolag.I 12 av dessa företag var 
aktiemajoriteten i utländska händer. 
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Under perioden 1906-1911 hade exporten, främst till Tyskland, av fosfor-
fattig malm femdubblats. Av en årsproduktion på 1 miljon ton uppgick 1911 
exporten till 179 000 ton. Det fanns anledning att förmoda att exporten från 
de utlandsägda fosforfattiga gruvfälten skulle komma att forceras under de 
närmaste åren, så att en exportvolym på 400 000 ton inte föreföll orimlig. En 
dylik utveckling var ytterst allvarlig, då förekomsten av dessa malmer var 
dels begränsade, dels främst var avsedda att tillgodose den inhemska föräd
lingsindustrins behov. Det faktum att en stor del av de värdefulla fosforfat
tiga malmfälten, befann sig i utländsk ägo skulle i en framtid kunna skapa 
stora problem när det gällde att begränsa denna malmexport. 

Mot de betänkligheter, som tidigare anförts av 1905 års aktiebolagskom
mitté och av vissa talare i riksdagen rörande en förbudslagstiftning, anförde 
justitieministern "att ett land, vars rikedom i mycket väsentlig grad består i 
dess naturtillgångar av skogar, malmer och vattenkraft, vilka det väl behöver 
som underlag för sin industri, försöker genom kontrollåtgärder skydda det 
värdefullaste av dessa naturtillgångar mot utländsk exploatering, är för öv
rigt en så naturlig sak, att en invändning från utlandet ej gärna kan vara be
fogad."27 Man behövde bara gå till grannlandet Norge för att finna stöd för 
denna uppfattning. Redan 1909 hade man i Norge infört en lagstiftning som i 
en del fall gick längre än den tilltänkta svenska inskränkningslagen i sin 
målsättning att trygga de nationella råvarutillgångarna. Det fanns för övrigt 
mycket som, enligt departementchefen, talade för att den hårda norska lag
stiftningen medfört att de svenska naturtillgångarna i utlandets ögon blivit än 
mer begärliga . Beträffande de farhågor som aktiebolagskommitten uttryckt 
rörande obligationshandeln ansåg denne, att dessa var starkt överdrivna, 
emedan merparten av skogs-och gruvbolagens obligationer under de sista 
åren omsatts på den inhemska marknaden. Det faktum att förbudslagstift
ningen skulle innebära ett slut på möjligheten att ta lån i utlandet i utbyte 
mot aktier i svenska fastighets och gruvägande bolag menade man inte var 
någon större förlust. 

Eftersom den avsedda lagstiftningen inte avsåg att generellt förbjuda ut
länningar att ingå som delägare i svenska bolag och driva industriell verk
samhet i Sverige ägde de utländska intressena samma frihet i Sverige, som 
tillkom svenska dotterbolag i utlandet. När det gällde farhågorna för att en 
förbudslagstiftning skulle kunna ge upphov till allvarliga internationella för
vecklingar menade statsrådet att mottot "bättre stämma i bäcken än i ån" 
ägde relevans. Det var enligt denne "vissa fördelar att lagstiftningen ingriper 
innan de utländska intressena i våra malmtillgångar hunnit växa sig alltför 
starka." 28 Inför risken för repressalieåtgärder från utlandets sida i form av 
förbud för svenska medborgare och svenska bolag att förvärva fast egendom 
och gruvor i utlandet hävdade justitieministern "...olägenheten härav knap
past vara så betydande att den icke uppvägts av det skydd för vårt lands 
naturtillgångar som den förvarande lagstiftningen innebär."29 Yttrandet 
speglar väl den självmedvetenhet och framtidstro som den internationella 

27 ibidem, s.40. 
28 ibidem, s.41. 
29 ibidem, s.41. 
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efterfrågan på de svenska råvarutillgångarna och den inhemska industriella 
utvecklingen skapat i den unga industrinationen Sverige. 

I en motion 1928 uttryckte den socialdemokratiske riksdagsmannen Carl 
Asplund allvarliga farhågor för att det på grund av vissa bolags innehav av 
två typer av aktier, A och B-aktier med olika röstvärde, skapats möjligheter 
för utlänningar att kringgå IL:s förbud att förvärva fast egendom utan särskilt 
tillstånd av Kungl Maj:t. I ett tänkt fall kunde t ex alla A-aktier i ett gruv
företag vara svenska. Detta innebar att den formella kontrollen över företaget 
var svensk samtidigt som IL:s bestämmelser uppfylldes genom att minst 4/5 
av företagets samtliga röstberättigade aktier var i svenska händer. Om nu 
emellertid samtliga B-aktier, med t ex en bråkdel av A-aktiernas röstvärde, 
förvärvades av utlänningar skulle detta kunna innebära att praktiskt taget 
hela bolagets aktiekapital hade hamnat i utländska händer. I en sådan situa
tion fanns det stor risk att de främmande aktieägarna genom sin stora andel 
av aktiekapitalet skulle komma att kontrollera företaget och att de svenska 
aktieägarna de facto skulle komma att fungera som bulvaner för utländska 
intressen. 

För att förhindra att utländska intressen på detta sätt förvärvade värdefulla 
svenska råvarutillgångar borde lagtexten ändras så att utlänningar inte tilläts 
inneha mer än 1/5 av det totala aktiekapitalet. Vad som framför allt gav an
ledning till denna oro var dels det under 1920-talet hos svenska bolag 
ökande antalet till utlandet riktade aktieemissioner, dels det internationella 
kapitalets spekulativa intresse för svenska naturtillgångar och vissa sektorer 
av svensk industri. Det fanns mot denna bakgrund, enligt motionären, spe
ciell anledning att förmoda att utländska kapitalintressen skulle vara intres
serade av att på liknande sätt förvärva aktiemajoriteten och det potentiella 
inflytandet över företag som AB Kreuger & Toll eller andra svenska företag 
med betydande intressen i svenska naturrikedomar.30 I sitt utlåtande över 
motionen ansåg första lagutskottet, att den borde lämnas utan åtgärd. Detta 
motiverade det med att den utveckling, som ägt rum under 1920-talet inom 
många svenska handels- och industriföretag aldrig hade varit möjlig om 
dessa ej tillåtits låna utländskt kapital.Vidare menade utskottet, att det inte 
fanns några tecken på att utländska intressen via aktieköp i någon större om
fattning förvärvat svenska naturtillgångar. Lagutskottets utlåtande åtföljdes 
av reservationer från två socialdemokratiska riksdagsmän, som hävdade att 
"kravet på ett fritt utbyte av varor och penningar får givetvis inte hindra en 
stat från att fritt bestämma över sina inre ekonomiska och näringspolitiska 
lagstiftning. Staternas suveränitet i ifrågavarande avseende är också officiellt 
obestridd."31 Riksdagsdebatten kring motionen och det faktum att riksdagen 
följde lagutskottets hemställan och avslog motionen visade, efter den ny-
merkantilistiska lagstiftningen 1916, att tilltron till den liberala marknads
principen i vaije fall inte ytterligare minskat. 

30 Riksdagens Protokoll 1928. FK nr 26.S.102-110. 
31 ibidem.s.108. 
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I själva verket fanns under 1920-talet i Sverige och internationellt en ten
dens mot marknadsstyrning. Detta avspeglade sig bland annat tydligt i an
slutning till den under 1920-talet inom NF förda diskussionen rörande möj
ligheterna att få till stånd en liberal lagstiftning av utlänningars rättigheter 
utomlands. Framför allt under högkonjunkturåren 1923-1929 växte i de le
dande europeiska industriländerna fram förhoppningar om en återgång till " 
normala förhållanden", dvs till de på den internationella marknaden före 
första världskriget rådande liberala institutionella principerna. Problemet var 
att dessa liberala tendenser verkade inom en ekonomi som trots högkon
junktur präglades av en krympande världsmarknad och tilltagande konkur
rens. Detta medförde att de europeiska staterna, trots bekännelser till idén 
om marknadsstyrning, i allt högre grad tillgrep protektionistiska metoder för 
att skydda den inhemska marknaden.32 

På våren 1934 fick den socialdemokratiska regeringen den svenska riks
dagen att bifalla en proposition om ändring av IL med i stort sett samma 
krav på lagstiftning som de, som fanns i Asplunds motion från 1928. Vid 
remissbehandlingen av propositionen framförde Svenska Trävaruexport
föreningen, Svenska Bankföreningen och Sveriges Industriförbund betänk
ligheter mot den tilltänkta lagändringen. Vad man från näringslivets sida 
främst befarade var dels att utlandets vilja att investera i svensk industri 
skulle komma att minska, dels att svenska exportföretag skulle drabbas av 
utländska repressalieåtgärder. Näringslivsorganisationerna menade att kon
trollaspekten skulle vara tillfyllest om utlänningar endast fick inneha 1/5 av 
de röstberättigade aktierna samt högst hälften av aktiekapitalet. De föreslog 
vidare att detta krav inte skulle gälla generellt för alla fastighetsförvärvande 
företag utan endast för gruvbolag. 

Den slutgiltiga regeringspropositionen hade tagit lite intryck av närings
livets synpunkter och lagen, benämnd Lex Boliden, antogs utan någon 
egentlig debatt i riksdagenden den 9 maj 1934.33 Vad som styrde såväl re
geringens som riksdagsmajoritetens handlande i denna fråga var erfaren
heterna av det svenska näringslivets sårbarhet under den internationella eko
nomiska krisen 1929-1932 samt i Kreugerkraschens spår avslöjanden om 
betydande utländska intressen i svenskt näringsliv. Holdingbolaget Kreuger 
& Toll hade stora aktieposter i en rad svenska industriföretag. Ett av dessa, 
Bolidens gruvbolag, hade 1929 förvärvats av Kreuger & Toll. Kreuger & 
Tolls konkurs visade att mer än 60% av dess aktier, huvudsakligen B-aktier, 
ägdes av utländska intressen 34 

32 Kommerskollegiums arkiv.Sekr.Dossierserien FIba:45.Grupp lO.Avd K. Utlänningars 
behandling.il Konferens i Paris ang.utlänningars behandling.nov. 1929; PM ang. förslag till 
internationell konvention ang utl.behandling.Skrivelse från Handelsdepartementet den 
14.9.1928. RA. 
33 SFS 1934:238; Kungl Maj:ts Propositioner 1934.C 9.1 Sami 9 Bd. Prop 217.S.2-19. Den 
enda ändring som regeringen gjorde i sin slutgiltiga proposition var att utlänningar tilläts in
neha mindre än 1/5 av aktiekapitalet men med det förbehållet att röstetalet för denna aktie
andel måste vara mindre än 1/5 av röstetalet för bolagets samtliga aktier. 
34 Glete, J., a.a. s.211. 
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Syftet med Lex Boliden var att sätta stopp för möjligheten att utländska 
kapitalintressen skulle kunna utöva stort inflytande på svenska företag med 
naturtillgångar utan att ha formell röstmajoritet på en bolagsstämma. 5 Lex 
Boliden kompletterades vid samma tidpunkt med en s k bulvanlag. Bakgrun
den var, att man kunde konstatera att inskränkningslagens bestämmelser i ett 
flertal fall under 1920-talet hade kringgåtts genom bulvanförhållanden. Detta 
hade vanligtvis skett i form av att svenska medborgare formellt uppträtt som 
ägare till aktier, som i verkligheten ägdes och kontrollerades av utländska 
intressen. Ett mer sofistikerat bulvanförhållande gällde i de fall, där den ut
ländska aktieägaren överförde krediter till bulvanen via transaktioner mellan 
utländska och svenska banker.36 

Vad som kanske mer än något annat påskyndade en lag som krimina
liserade utländskt aktieinnehav i svenska företag medelst bulvaner var det 
konstaterade tyska inflytandet över det svenska vapenindustriföretaget 
Bofors.37 Lex Boliden och bulvanlagen 1934 var de sista byggstenarna i den 
skyddsmur som påbörjades med inskränkningslagen 1916 och som avsåg att 
hindra otillbörligt utländskt inflytande över den unga svenska industristatens 
naturresurser. De sprickor som trots allt fanns i denna skyddsmur bedömdes 
som relativt ofarliga och ledde aldrig under undersökningsperioden till nå
gon ytterligare förändring i lagstiftningen. 

35 Kungl Maj:ts Proposition 1934:217.a.a.s.2-19. 
36 Kungl Maj:ts Propositioner 1934. Cl 1.1 Sami 2 Bd. Prop 258. 
37 UD:s arkiv. 1920 års dossiersystem. HP 1347, HP 24V. Tyska aktieinnehav i svensk 
vapenindustri.RA. Se även Ström-Billing, I., Tyska intressen i svensk krigsmaterielindustri 
1934-1935. i Aktuellt och Historiskt, Medd.från Militärhistoriska Avd. vid Militärhögskolan 
1972.Det tyska inflytandet i Bofors behandlas i avsnittet om verkstadsindustrin. 
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IV. UTLÄNDSKA FÖRETAG I SVERIGE: 
EN KARTLÄGGNING 

Tidigare forskning rörande utländsk företagsetablering i Sverige har sin ut
gångspunkt i 1960-talets "invasion" av utländska dotterbolag. Enligt denna 
forskning är det en stor kvantitativ skillnad mellan dotterbolagsetableringen 
före och efter andra världskriget. Under åren 1896-1965 etablerades, enligt 
Johansson, 1 011 utländska företag i Sverige varav 299 eller 29 % av etab-
leringarna ägde rum före 1945. Mot denna bakgrund är det naturligt att se 
den utländska företagsetableringen i Sverige som huvudsakligen ett efter-
krigsfenomen. Etableringen före första världskriget var en ytterst obetydlig 
företeelse och majoriteten av Johanssons företag startade sin verksamhet 
under mellankrigstiden.1 

Den föreliggande undersökningen ger en helt annan bild av utvecklingen 
under perioden 1895-1945. För det första etablerades 721 utlandskontrol-
lerade företag 1895-1945. Detta motsvarar 50 % av det totala antalet ut
ländska direktinvesteringar, som ägde rum under perioden 1895-1965. För 
det andra var skillnaden mellan etableringsnivån före första världskriget och 
tiden 1915-1945 inte särskilt stor. Under perioden 1895-1914 kom 233 ut
ländska företag till stånd, vilket motsvarade en årlig etablering av 11 företag. 
Under perioderna 1915-1929 och 1930-1945 etablerades 254 respektive 234 
utländska bolag. Den genomsnittliga årliga etableringsfrekvensen för tiden 
1915-1945 blir 15 bolag. 

Även om etableringen under mellankrigstiden ökade något i jämförelse 
med före första världskriget blir det bestående intrycket att den utländska 
företagsetableringen 1895-1945 hade en förhållandevis hög och stabil nivå. 
Den tidigare uppfattningen om de utländska direktinvesteringarna som 
huvudsakligen ett efterkrigsfenomen måste alltså överges. Däremot är det 
givetvis obestridligt att den årliga etableringsfrekvensen kraftigt ökade efter 
1945. Undersökningen visar att 362 försäljningsbolag startades under 
perioden 1895-1945. Denna typ av utländska direktinvesteringar var sällsynt 
före 1915, men ökade kraftigt under mellankrigstiden, framför allt under 
perioden 1930-1945. 

Enligt Johansson var produktionsföretagsetableringen under 1900-talets 
första hälft en mellankrigsföreteelse.2 Undersökningen visar emellertid en 
förvånansvärt stor etablering av tillverkningsföretag före 1915. Av de totalt 
359 tillverkningsföretag som kom till stånd under hela undersökningspe
rioden etablerades 175 1895-1914. Etableringsfrekvensen var i detta sam
manhang högre före första världskriget än under perioden 1915-1945. Den 
nedåtgående etableringsfrekvensen för tillverkningsföretag var ytterst blyg
sam under perioden 1915-1929 men blev väldigt tydlig under 1930-talet och 
andra världskriget. 

1 Johansson, H., a.a. s. 50-66. 
2 Ibidem. 
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Tabell 2 Den utländska företagsetableringen 1895-1945.. 

Typ företag 1895-1914 1915-1929 1930-1945 1895-1945 

Antal % Antal % Antal % Antal % 
Produktions
företag 175 49 110 31 74 20 359 100 
Genomsnittlig 
årlig etab. frekv. 8,7 7,3 4,6 7,0 
Försäljnings
företag 58 16 144 40 160 44 362 100 
Genomsnittlig 
årlig etab. frekv. 2,9 9,7 9,9 7,0 

Källa: Bil.tabell I II. 

De internationella kapitalrörelsernas utveckling och tillväxt har ofta för
klarats med konjunkturell förändringar. Den internationella konjunkturut
vecklingen under perioden 1895-1945 var : Från 1895 och fram till första 
världskrigets utbrott hade man i stort sett en period av högkonjunktur. Under 
åren 1901-1902 och 1908-1909 inträffade emellertid nedgångar i konjunk
turen. Första världskriget var en tid av högkonjunktur, en krigskonjunktur. 
Denna följdes av den uppdämda efterfrågans högkonjunktur fram till års
skiftet 1919/1920. Därefter inträffade den djupa och allvarliga depressionen 
1920-1922. Den amerikanska ekonomins återhämtning från och med slutet 
av 1922 blev inledningen på en högkonjunktur som sträckte sig fram till 
1929/1930. Den internationella ekonomin hamnade då på nytt i en svår de
pression, som var mest intensiv fram till 1932. Resten av 1930-talet var för 
många länder en enda lång lågkonjunkturperiod. För andra kan den karak
teriseras som en långsam återhämtningsperiod. Högkonjunkturen återkom i 
form av krigskonjunktur under andra världskriget. 

Om man bortser från första världskriget visar de internationella inves
teringarna också under tiden före 1914 och under mellankrigstiden en för
hållandevis stark överensstämmelse med världskonjunkturens långsiktiga 
svängningar. Svårare att fastställa är huruvida tillväxten i de utländska in
vesteringarna har samvarierat, förebådat eller släpat efter konjunkturutveck
lingen. När det gäller tiden före 1914 har det hävdats, att de utländska in
vesteringarna tenderat att öka först efter det att högkonjunkturen varit ett 
faktum. Dessa iakttagelser gäller nästan undantagslöst de indirekta inves
teringarna. Med tanke på att många forskare idag inte ser direktinvesteringar 
som kapitalrörelser skulle det kunna innebära att direktinvesteringar reagerar 
annorlunda på konjunkturförändringar. 

3 Bloomfield, A., Patterns of fluctuation in international investment before 1914. Princeton 
1968. s. 14-16. 



60 

Om man undantar de amerikanska direktinvesteringarna under 1930-talet 
förefaller emellertid de internationella utländska produktionsföretagens 
etablering före andra världskriget i stort sett överensstämma med de in
direkta investeringarnas reaktion på världskonjunkturens förändringar. Den 
fortsatta ökningen av amerikanska produktionsföretag, trots depression och 
lågkonjunktur, skulle kunna tyda på att efterkrigstidens iakttagelser att ned
gångar i den inhemska investeringsnivån leder till ökade amerikanska ut-
landsetableringar även skulle gälla för 1930-talet.4 Det faktum att direktin
vesteringarna tycks ha återhämtat sig snabbare än de indirekta inves
teringarna, och att detta fenomen klarast kom till uttryck under decenniets 
sista år, skulle likaså kunna förklara den fortsatta ökningen under 1930-
talet.5 Frågan är varför de brittiska och de övriga europeiska länderna icke 
fortsatte att på liknande sätt att öka sina utländska direktinvesteringar i till
verkningsföretag under 1930-talet. 

Perioden 1895-1914 är också ur svensk synpunkt i stort sett en utpräglad 
högkonjunkturperiod. De smärre nedgångar som inträffade i de industriella 
investeringarna orsakades främst av den internationella konjunkturens 
svängningar. Detta gällde framför allt åren 1901-1902 och 1908-1909. Ett 
tecken på den svenska industrins styrka och resistens gentemot världskon
junkturens växlingar var avsaknaden av allvarligare störningar i de inhemska 
investeringarna.6 Under mellankrigstiden ägde en livlig inhemsk företags-
etablering rum. Mellankrigstidens svenska industriella företagsetablering vi
sade emellertid lite överensstämmelse med den allmänna konjunkturutveck
lingen. Den största samstämmigheten fanns under den internationella hög
konjunkturen 1919-1920, då företagsbildandet kraftigt ökade. Under depres
sionen under början av 1930-talet minskade den inhemska svenska före-
tagsetableringen obetydligt under åren 1930-1931. Under det värsta krisåret 
1932 steg den tom kraftigt. Därefter låg den kvar på samma nivå, med 
undantag för en temporär ökning under 1934, fram till och med 1936. Efter 
1936 och fram till krigsutbrottet 1939 gick företagsetableringen tillbaka. Den 
ökade etableringen under åren 1932-1936 i jämförelse med 1920-talet är 
emellertid något missvisande. Ökningen under denna tid gällde nämligen 
främst en bransch, textil.7 

4 Kjeldsen-Kragh, S. (1977) s. 225-227. 
5 Dunning, J H., Kapitalrörelser under 1900-talet. I: N Lundgren, red. a.a. s. 24-25. 
6 Jörberg, L„ (1961) s. 334-363. 
7 Dahmén, E., a.a. s. 201-218. 
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Tabell 3 De utländska direktinvesteringarna fördelade på 
femårsperioder. Antal tillverknings- och 
försäljningsföretag. 

Period Tillverkn- Försäljn.- Totalt Genomsnitt! 
företag företag etabl. frekv. 

1895-1899 63 8 71 14,2 
1900-1904 29 13 42 8,4 
1905-1909 38 16 54 10,8 
1910-1914 45 21 66 13,2 
1915-1919 45 35 80 16,0 
1920-1924 30 61 91 18,2 
1925-1929 35 48 83 16,6 
1930-1934 41 64 105 21,0 
1935-1939 24 56 80 16,0 
1940-1945 9 40 49 8,2 

Totalt 359 362 721 14,1 

Källa: Civildepartementets konseljhandlingar 1895-1899, Finansdeparte
mentets konseljhandlingar 1900-1920,Handelsdepartementets 
konseljhandlingar 1920-1945, Justitiedepartementets konseljhandlingar 
1895-1915, Patent- och registreringsverkets arkiv. Bolagsbyrån E3A. 

Av ovanstående tabell framgår att de utländska företagens etablering i 
Sverige i stort sett följde den allmänna konjunkturutvecklingen före första 
världskriget. Etableringen ökade under de gynnsamma perioderna och mins
kade under perioder då allvarligare konjunkturnedgångar inträffade. Detta 
gällde speciellt den internationella konjunkturnedgången 1901-1902. Dess 
efterverkningar på etableringen kan spåras i den påtagliga nedgången under 
femårsperioden 1900-1904. Däremot hade konjunkturnedgången 1908-1909 
inte lika negativa effekter på de utländska direktinvesteringarna. Det var 
emellertid intressanta skillnader mellan tillverknings- och försäljningsföre
tag, när det gällde förhållandet till konjunkturutvecklingen. Det är i samband 
med den förstnämnda gruppen av företag, som man ser en koppling mellan 
etableringar och konjunkturutveckning. Försäljningsföretagen däremot fort
satte att öka hela tiden oavsett den allmänna eller inhemska konjunkturut
vecklingens upp- och nedgångar. 

I likhet med den svenska inhemska industriella företagsetableringen vi
sade den utländska företagsetableringen i sin helhet relativt liten överens
stämmelse med den allmänna konjunkturutvecklingen under mellankrigs
tiden. Den kraftigaste tillväxten av såväl tillverknings- som försäljnings
företag ägde rum under de värsta krisåren under början av 1930-talet. Detta 
gällde framför allt försäljningsföretagen. Den konjunkturuppgång som i 
mångt och mycket präglade svensk ekonomi under senare hälften av 1930-
talet fick ingen motsvarighet i form av en växande utländska etablering. I 
stället fick man en påtaglig nedgång i etableringen av produktionsföretag 
under denna tid. I försäljningsföretagens fall var denna nedgång betydligt 
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blygsammare. Den vikande etableringen av tillverkningsföretag under pe
rioden 1920-1924. hade med krisåren 1920-1922 att göra. I försäljnings
bolagens fall uppnådde man däremot under åren 1920-1924 en nästan lika 
stor etablering som under perioden 1930-1934. Mot denna bakgrund före
faller det som om den svenska marknaden åtminstone under mellankrigs
tiden i rätt hög grad blev föremål för utländska etableringar under perioder 
då de inhemska marknaderna i etableringsländerna sviktade. 

A. Branschmönster 

Undersökningen av de utländska företagens branschstruktur för hela pe
rioden 1895-1945 ger vid handen att 177 företag eller 24 % av samtliga 
etableringar gällde företag, som hörde hemma i verkstadsindustrin. Den 
därefter mest betydelsefulla branschen var den kemiska och kemisk-tekniska 
industrin, som attraherade 95 bolag eller 13 %. Bägge dessa branscher re
presenterade de under undersökningsperioden internationellt mest expan
derande industrigrenarna. Bland de industriella verksamhetsområden som, 
oavsett företagstyp och för undersökningsperiden i sin helhet, hade en mer 
framträdande roll var livsmedels-, textil-, trävaru- och jord- och stenindus
trierna. Deras andel var för sig uppgick till mellan 7 och 8 % av samtliga 
företag. 

Om man ser till etableringsutvecklingen finner man att vissa branscher 
har sin tyngdpunkt före 1915 medan andra uppvisar en kontinuerlig expan
sion. Till den förstnämnda kategorin hörde jord- och sten-, trä-, massa- och 
pappers- och livsmedelsindustrierna. Den trendmässigt tillväxande gruppen 
utgjordes av verkstads-, kemisk-, bränsle-, transport- och serviceföretag. 
Handels- och filmföretag uppnår etableringskulmen under perioden 1915-
1929 varefter de uppvisar en avtagande etablering. Textilföretagen var den 
enda grupp som efter en nedgång under perioden 1915-1929 återhämtade sig 
under 1930-talet och andra världskriget. 
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Tabell 4 De utländska direktinvesteringarnas 
branschtillhörighet. Antal tillverknings-
och försäljningsföretag. 

Bransch Etableringsperioder 
1895- 1915- 1930- 1895- % 
1914 1929 1945 1945 

Gruvindustri 16 1 17 2,4 
Verkstadsindustri 42 67 68 177 24,5 
Jord- och sten
industri 37 7 6 50 6,9 
Träindustri 27 21 10 58 8,0 
Massa- och pappers
industri 9 5 4 18 2,5 
Läder- och gummi
industri 13 13 6 32 4,4 
Kemisk och kemisk
teknisk industri 23 35 37 95 13,2 
Textilindustri 18 13 29 60 8,3 
Grafisk industri 2 6 6 14 1,9 
Livsmedelsindustri 26 22 13 61 8,5 
Film- och musik
industrin 4 15 5 24 3,3 
Bränsleindustrin 6 12 10 28 3,9 
Service- och bygg
nadsverksamhet 
Service- och bygg
nadsverksamhet 4 20 25 49 6,8 
Övrig Handel 6 18 14 38 5,4 

Totalt 233 254 234 721 100,0 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

* Här ingår reklam-, byggnads- och konsultföretag. 

Om man delar upp de tillverkande utländska företagen på råvaru-, övrig 
realkapitalvaru- och konsumtionsvaruindustri finner man en del intressanta 
skillnader beträffande etableringsutvecklingen.8 Av de 359 tillverknings
företagen under 1895-1945 hörde 252 hemma inom realkapitalvaruindustrin 
och 107 inom konsumtionsvaruindustrin. De realkapitalvaruproducerande 
företagen står under alla tre etableringsperioderna för minst två tredjedelar 

8 Jörberg, L., a.a. s. 42-43. Jag har i stort följt dennes indelningsgrunder för realkapitalvaru-
och konsumtionsvaruindustrierna. När det gäller tegelindustriföretagen har dessa hänförts 
till konsumtionsvaruindustrin med motiveringen att merparten av tegelindustrins produkter 
använts inom bostadsbyggande. Kategorin övrig realkapitalvaruindustri rymmer inom sig 
industrier som tillverkar s k varaktiga konsumtionsvaror. Gränsdragningen mellan varaktiga 
konsumtionsvaror och realkapitalvaror är emellertid problematisk varför jag avstått från 
denna indelningsgrund. 



64 

av den totala etableringen av tillverkningsföretag. Det mest iögonfallande 
draget i detta sammanhang är att hälften av denna typ av industriföretag kom 
till stånd på den svenska marknaden under perioden 1895-1914. Detta i sin 
tur hörde ihop med det stora antalet råvaruproducerande företag under denna 
period. Av samtliga 99 utländska företag med råvaruinriktning etablerades 
78 under perioden 1895-1914. Dessa svarade för 44 % av den totala etab
leringen av produktionsföretag före första världskriget. Vad som lockade de 
utländska företagen var de rika svenska tillgångarna på järnmalm och skogs
råvaror. Ett annat intressant investeringsobjekt inom råvaruområdet var de 
svenska granit- och kalktillgångarna. 

Tabell 5 De utländska företagens antal och fördelning på 
realkapitalvaru- och konsumtionsvaruindustri. 
Procent. 

Typ 
industri Antal Tot. Relativ fördelning 

1895- 1915- 1930- 1895- 1895- 1915- 1930 
1914- 1929 1945 1945 1914 1929 1945 

Hela realkap.-
varuindustrin 124 77 51 252 70,8 70,0 68,9 
varav råvaruind. 78 17 4 99 44,6 15,5 5,4 
Övr. kap. varu-
industri 46 60 47 153 26,3 54,5 63,5 
Konsumtionsvaru
industri 51 33 23 107 29,2 30,0 31,1 

Totalt 175 110 74 359 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

Konsumtionsvaruföretagen svarade under samtliga etableringsperioder för 
omkring en tredje del av samtliga tillverkningsföretag. Antalsmässigt ägde 
emellertid den största delen av dessa etableringar rum före 1915. Det stora 
flertalet av de företag som hörde hemma inom kategorin övrig kapitalvaru
industri var under perioden 1895-1945 verkstads- och kemiska företag. Det 
övervägande antalet utländska dotterbolag, som uppträdde i Sverige under 
perioden 1915-1945, var realkapitalvaruproducerande företag inom kemisk 
industri och verkstadsindustri. De flesta företagen inom dessa branscher till
kom under åren 1915-1929 (Bil.tabell I.). 

Frapperande är vidare hur starkt de råvaruproducerande företagen går till
baka efter 1914. Det är tydligt att inskränkningslagen fungerade som en bar
riär mot utländska försök att lägga under sig svenska mineral- och skogstill
gångar. Endast ett utländskt gruvföretag nyetableras efter 1916. De sågverks-
och massaföretag som förvärvades eller startades av utländska företag efter 
denna tidpunkt hade i mycken liten utsträckning några större skogstillgångar. 
En annan omständighet, som bidrog till att de utländska direktinves
teringarna gick tillbaka efter 1914, var det kraftigt minskade utländska en
gagemanget inom stenindustrin. Detta sammanhängde med den under mel
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lankrigstiden kontinuerligt minskande internationella efterfrågan på sten för 
byggnadsindustrin samt gatu- och vägbyggande. Alla dessa omständigheter 
medförde att den övriga realkapitalvaruindustrin kom att dominera den ut
ländska företagsetableringen efter 1914. 

Gemensamt för hela perioden var verkstadsindustrins starka ställning 
bland försäljningsföretagen. Deras relativa andel av de olika etableringspe-
rioderna var i detta sammanhang på en högre och mer stabil nivå än tillverk
ningsföretagen. 

Tabell 6. Några industribranschers fördelning på 
etableringsperioder. Tillverknings- och 
försäljningsföretag. Procent. 

Tillverknings/Försäljningsförtag. 

Verkst.- Kem. Livsm.- Textil- Jord & Trä-
ind. ind. ind. ind. sten- ind. 

ind. 

Tillv. 
företag 

1895-
1914 14,2 11,4 12,6 8,0 21,1 14,9 
1915-
1929 26,4 20,0 11,8 5,4 4,5 14,5 
1930-
1945 23,0 23,0 9,5 17,6 5,4 5,4 

Förs. 
företag 

1895-
1914 29,3 5,1 6,9 6,9 • • 1,7 
1915-
1929 26,2 9,0 6,2 4,8 1,4 3,4 
1930 32,0 12,6 3,8 10,0 1,2 3,8 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

Kemiföretagen liksom alla de övriga branscherna som antalsmässigt do
minerade den utländska företagsetableringen 1895-1945 hade en i jämförelse 
med tillverkningsföretagen lägre andel av försäljningsföretagen. Inom ty
piska konsumtionsvarubranscher som livsmedels- och läderindustrin hade 
man vad gäller försäljningsföretagen sin största relativa andel av den totala 
etableringen under åren 1895-1914. Inom läder- och gummibranschen sva
rade försäljningsföretagen för 15 %, medan motsvarande andel bland pro
duktionsföretagen under samma period endast var 2 %. (Bil.tabell III.) I tex
tilföretagens fall låg emellertid tyngdpunkten av etableringen av handels
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företag under 1930-talet och andra världskriget. Bland de försäljande dotter
bolag som intog en mer framskjuten ställning före 1915 var petroleum
bolagen. Det rörde sig om sex bolag eller 10 % av den totala etableringen av 
försäljningsbolag före första världskriget. Samma omfattning hade även 
gruppen övriga handelsföretag, som vid denna tidpunkt gällde handelshus, -
kompanier, importföretag och grossistföretag med inriktning på flera bran
scher och utan direkt anknytning till någon given industribransch. 

Under första världskriget och framför allt under 1920-talet invaderades 
den svenska marknaden av en rad utländska transport- och speditions-, re
klam-, byggnadsentreprenad-, bränsle- och filmbolag. Denna kategori av 
service- och försäljningsföretag uppgick under perioden 1915-1929 till 41 
företag eller 28 % av den totala etableringen av försäljningsbolag . Om man 
dessutom inkluderar gruppen övriga handelsföretag så stiger denna kategoris 
relativa andel av handelsbolagens etablering till över 40 %. (Bil.tabell III.) 
Förklaringen till den kraftiga ökningen för denna typ av branscher och för 
verkstadsföretagen har dels att göra med förhållandena under första 
världskriget och de allra första efterkrigsåren, dels med den ekonomiska och 
politiska strukturomvandlingen efter första världskriget. Krigskonjunkturen 
och den spekulativa och överhettade konjunkturen under de första efter
krigsåren skapade en jordmån, som uppmuntrade utländska import-, grossist-
och övriga handelsföretag att söka lyckan i det neutrala eller gynnsamma 
efterkrigssverige. 

I realkapitalvaru- och konsumtionsvaruföretagens fall, däribland speciellt 
verkstads-, film-, bränsle- och transportföretagen, fall får man nog söka för
klaringarna till den kraftiga expansionen av försäljningsföretag till karak
tärsdrag, som mer hörde ihop med 1920-talet i sin helhet. Den växande in
ternationella konkurrensen och Protektionismen under decenniet ställde helt 
nya krav. Massproduktionens allt mer uttalade behov av ett masskonsum
tionssamhälle fordrade bland annat en större organisatorisk och kommersiell 
anpassning från företagens sida till de nationella marknadernas karaktär. 
Sveriges internationellt sett växande relativa betydelse som avsättnings
marknad ledde under 1920-talet till genombrott för de försäljande dotter
bolagen inom framför allt de ovannämnda branscherna plus kemibranschen. 
Denna tillväxt av försäljningsföretagen fortsatte även under perioden 1930-
1945 och gällde då främst verkstads-, kemisk-, textil- samt service- och 
byggnadsföretag. 
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Tabell 7. Försäljningsföretagens branschtillhörighet. Procent. 

Bransch 1895- % 1915- % 1930- % 
1914 1929 1945 

Verkstadsindustri 17 29,3 38 26,4 51 31,8 
Jord- och stenindustri 2 1,4 2 1,2 
Träindustri 1 1,7 5 3,5 6 3,8 
Massa- och pappersind. 1 1,7 2 1,4 1 0,6 
Läder- och gummiind. 9 15,5 7 4,9 5 3,1 
Kemisk- och kemisk
teknisk industri 3 5,2 13 9,0 20 12,5 
Textilindustri 4 6,9 7 4,9 16 10,0 
Grafisk industri 1 1,7 2 1,4 6 3,8 
Livsmedelsindustri 4 6,9 9 6,2 6 3,8 
Film- och musikind. 4 6,9 15 10,4 5 3,1 
Bränsleindustri 6 10,3 10 6,9 10 6,3 
Service- och byggnads
verksamhet 2 3,4 16 11,1 19 11,9 
Övrig handel 6 10,4 18 12,5 12 8,1 

Totalt 58 100,0 144 100,0 160 100,0 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

B. Nationellt ursprung 

En av undersökningens mål är att se i vilken grad små och stora industri
länder har etablerat företag i Sverige under undersökningsperioden. Av detta 
skäl har primärmaterialet indelats i tre grupper: stora industriländer, små in
dustriländer och övriga länder. Den förstnämnda gruppen utgöres av de 
under perioden ledande industristaterna Frankrike, Storbritannien, Tyskland 
och USA. Den andra gruppen består av de små europeiska industriländer 
som under mellankrigstiden relativt ökade sin andel av den internationella 
handeln. Av undersökningen framgår att majoriteten av de utländska företag 
som under tiden 1895-1945 etablerades i Sverige tillhörde småstatsgruppen. 
De uppgick tillsammans till 396 företag eller 55 % av den totala etab-
leringen. Den industriella stormaktsgruppen svarade för 301 bolag eller 47 % 
av samtliga utländska företag. Gruppen övriga länder uppgick till 29 företag 
eller drygt 3 % av samtliga etablerade bolag. 
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Tabell 8. De utländska direktinvesteringarna efter antal och 
relativ fördelning på länder. Tillverknings- och 
försäljnings- företag. Procent. 

Länder- Tillverkningsföretag 
grupp/länder 1895- % 1915- % 

1914 1945 

De stora industri
länderna 61 34,9 58 31,5 
varav USA 6 3,4 9 4,4 
varav Tyskland 33 18,9 37 20,1 
varav Stcrbr. 19 10,9 8 4,3 
De små industri
länderna 109 62,3 123 66,8 
varav Skandi
navien 98 56,0 108 58,7 
Övriga 5 2,8 3 1,6 

100,0 100,0 

Försäljningsföretag Summa 
1895- % 1915- % 1895- % 
1914 1945 1945 

De stora industri 
länderna. 31 53,4 151 49,0 301 41,8 
varav USA 7 12,1 49 16,1 71 9,8 
varav Tyskl. 13 22,4 78 25,7 160 22,3 
varav Storbr. 8 13,8 21 6,9 56 7,8 
De små industri
länderna. 25 43,1 139 45,7 396 54,8 
varav Skandi
navien 24 41,4 106 34,9 336 46,5 
Övriga 2 3,5 14 4,6 24 3,3 

100,0 100,0 100,0 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

De klart dominerande etableringsländerna inom småstatgruppen var de 
skandinaviska staterna, varav Danmark svarade för 203 och Norge för 133 
företag. Danmark var dessutom det i särklass största direktinvesterarlandet 
under undersökningsperioden. Till skillnad från de ledande industriländerna 
gällde flertalet av de bägge skandinaviska ländernas etableringar i Sverige 
tillverkningsföretag. I detta sammanhang hade de norska och danska före
tagen ett annorlunda etableringsförlopp. Majoriteten av de norska tillverk
ningsföretagen kom till stånd före 1915, medan de flesta danska startade sin 
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verksamhet efter 1914. Om man ser till de bägge ländernas direkinves-
teringar i sin helhet i Sverige, visar det sig att de danska företagen under hela 
tiden har en stigande genomsnittlig etableringsfrekvens medan de norska 
företagens etableringsfrekvens går tillbaka under perioden 1930-1945. 
(tabell 9.) 

Bland de stora industriländerna är Tyskland den klart största etablerings-
nationen med 161 företag, följt av USA med 71, Storbritannien med 56 och 
Frankrike med endast 13 bolag. Med tanke på Storbritanniens roll som 
världens störste direktinvesterare före andra världskriget skulle man kunna 
förvänta sig ett större antal brittiska etableringar på den svenska marknaden. 
Det är tydligt att det nära grannskapet till den svenska marknaden har spelat 
en större roll för de tyska företagen än för de brittiska. Det är vidare möjligt 
att karaktären på de bägge europeiska stormakternas utrikeshandel med Sve
rige härvid spelat en viss roll. För Storbritannien var Sverige under hela 
undersökningsperioden betydligt viktigare som import- än som exportmark
nad. I Tysklands fall var det precis tvärtom. Här var det den svenska export
marknaden, som var viktigast. Det faktum att de flesta brittiska direktinves
teringarna inföll under den period, då de svenska råvarutillgångarna låg 
öppna för utländsk penetration skulle kunna tala för en sådan tolkning. 

Tyskland är det land av de ledande industriländerna, som är ensam om en 
under hela undersökningsperioden stigande genomsnittlig årlig etablerings
frekvens. I USA:s fall stiger den fram till och med 1920-talet varefter den 
avtar och för Storbritanniens del gäller tillbakagången hela tiden efter första 
världskrigets utbrott. När det gäller proportionen mellan tillverknings- och 
försäljningsföretag så dominerar försäljningsföretagen för både Förenta Sta
terna, Storbritannien och Tyskland . Detta gäller speciellt de amerikanska 
företagen. Tillverkningsföretagens nedgång bland de brittiska och tyska 
företagen är markant under åren 1915-1945. Fram tom 1914 uppgår till
verkningsföretagen till drygt 70 % av de bägge ländernas etableringar i Sve
rige. Under perioden 1930-1945 var deras andel omkring 30 % och inte fullt 
en femtedel av den totala brittiska respektive tyska totala företagsetable-
ringen i Sverige. (Bil.tabell IV.) 

Tabell 9. De ledande direktinvesteringsländernas årliga 
genomsnittliga etableringsfrekvens. Tillverknings- och 
försäljningsföretag. 

Länder 1895-1914 1915-1929 1930-1945 

Danmark 3,3 4,2 4,6 
Norge 2,9 3,2 1,7 
Storbritannien 1,4 0,8 1,0 
Tyskland 2,3 3,3 4,0 
USA 0,7 2,6 1,2 

Källa: Se tabell 2 och 3. Bil.tabell IV. 
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Det finns som vi sett grovt sett två uppfattningar om direktinvesteringar
nas internationella utveckling under 1930-talet. Den ena ser 1930-talet som 
en nedgångsperiod som en följd av den internationella ekonomiska krisens 
efterverkningar och ökad nationalism. Undersökningsresultaten ger vad be
träffar tillverkningsföretagen stöd för denna uppfattning. Alla de ledande di-
rektinvesteringsnationerna förutom Storbritannien uppvisar efter 1929 denna 
trend. Den andra hävdar, att 1930-talet karakteriseras av en fortsatt, om än i 
jämförelse med 1920-talet, långsammare tillväxt av direktinvesteringarna. 
Denna uppfatttning stämmer emellertid bättre in på försäljningsbolagsetable-
ringen. För enbart försäljningsbolagens del får man efter 1929 en stigande 
etablering för Storbritannien och en mycket kraftig stegring för Danmark 
och Tyskland. Däremot sjunker efter denna tidpunkt etableringen av norska 
och mest överraskande av amerikanska försäljningsbolag. (Bil.tabell V.) 

De danska rörelserna attraherades främst till verkstadsindustrin och ke
misk och kemisk-teknisk industri. Inom dessa branscher kom 43 respektive 
34 danska företag till stånd, vilket motsvarade 21 och 16 % av den totala 
danska företagsetableringen 1895-1945. (Bil.tabell V-VII.) Andra verksam
hetsområden som drog till sig danska direktinvesteringar var livsmedels-, 
textil- samt jord- och stenindustrin. I det sistnämnda fallet gällde det främst 
kalk- och tegelindustrier. Dessa etableringar kom som ovan sagts i de flesta 
fall till stånd före 1915. Under perioden 1915-1929 ägde den största etab
leringen av danska tillverkningsföretag rum inom den kemiska och kemisk
tekniska industrin. (Bil.tabell I.) Också de danska försäljningsföretagen hade 
sin tyngdpunkt inom verkstadsindustrin. Detta gällde framför allt 1930-1945. 
(Bil.tabell II. och V-VI.) Vid sidan av träindustribolagen spelade verkstads
industriföretagen störst roll bland de norska företagen. Av de 133 norska di
rektinvesteringarna tillhörde 30 träindustribranschen, varav 15 uppträdde på 
den svenska marknaden 1895-1914. Under denna för de norska direktinves
teringarna så viktiga etableringsperiod igångsattes merparten av de norska 
stenindustriföretagen och tillverkningsföretagen inom livsmedels-, massa-, 
verkstads- och textilbranscherna. Vad beträffar de norska verkstadsföretagen 
efter 1914 var de i huvudsak försäljningsföretag. (Bil.tabell II.) 

De tyska dotterföretagen var också i hög grad inriktade på verkstadsin
dustrin. Av de 161 tyska företagen var 57 eller 35 % hemmahörande inom 
detta verksamhetsområde.(Bil.tabell I-II,V-VI.) Denna inriktning var i för
säljningsbolagens fall speciellt tydlig under perioden 1930-1945, då 22 
företag etablerades. Den därefter mest betydelsefulla branschen var den ke
miska industrin, ett förhållande som i mångt och mycket var en följd av 
Tysklands ställning som Europas ledande inom branschen. En icke obetydlig 
andel av de tyska firmorna var verksamma inom textil-, sten- och jordindus
tri samt gruvindustribranscherna. Före första världskriget avsåg inte mindre 
än mellan en dryg tredjedel och fjärdedel av de tyska direktinvesteringarna 
inom svensk tillverkningsindustri stenhuggerier och stenbrott respektive 
gruvor. 

En av de mest slående skillnaderna mellan de skandinaviska och de 
ledande industriländernas etableringar gällde livsmedelsbranschen. Medan 
39 skandinaviska företag hörde hemma här, var motsvarande mängd företag 
för de stora industriländerna endast nio, varav två kom från Tyskland. De 
flesta livsmedelsföretagen ur stormaktsgruppen kom från Storbritannien. I 
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likhet med sina tyska konkurrenter hade dock de brittiska företagen sin 
tyngdpunkt inom kemisk industri och verkstadsindustri. Bland de branscher 
som också intog en mer framträdande roll inom den brittiska etableringen i 
Sverige kan nämnas trä- och gruvindustrin. Dessa etableringar avsåg pro
duktionsföretag och kom till stånd före 1915.1 de brittiska försäljningsföre
tagens fall intog framför allt bränsleföretagen en framskjuten ställning. 

I likhet med alla de andra ledande etableringsländerna var den största 
gruppen bland de amerikanska dotterbolagen verkstadsindustriföretag. De 
därefter mest betydelsefulla var de verksamhetsområden, som mer än några 
andra representerade den nya tidens tekniska samhälle under första hälften 
av 1900-talet. Hit hörde film-, olje- och kemisk industri samt transport- och 
informationsverksamhet. Verkstadsindustrin spelade även en betydande roll 
bland de små industriländernas etableringar. Det enda undantaget var Fin
land. 

Genomgången av de utländska företagens branschtillhörighet med av
seende på nationellt ursprung ger vid handen att de skandinaviska länderna 
dominerat etableringen inom en rad branscher. Danmark var det ledande 
etableringslandet inom jord- och stenindustrin, byggnadsverksamhet, ke
misk-, livsmedel-, textil- samt läder- och gummindustri. De norska företagen 
satte ytterst påtagligt sin prägel på skogsindustribranschen. Den ur etab-
leringssynpunkt så viktiga verkstadsindustrin dominerades av tyska företag, 
som svarade för nästan en tredjedel av samtliga . Inom gruvindustrin var den 
tyska dominansen än mer påtaglig. Här svarade de tyska företagen för mer 
än hälften av den totala etableringen. En jämförelse mellan de tre stora cen
trumländerna visar, att det var få branscher inom vilka de brittiska och ame
rikanska etableringarna överskred de tyska. För Storbritanniens del var det 
endast inom skogsindustrierna och livsmedelsindustrin . USA var i jäm
förelse med andra nationaliteter störst inom film- och bränslebranscherna. 
De amerikanska företagen hade vidare en betydande roll av etableringen 
inom servicesektorn och bland läder- och gummiföretagen. (Bil.tabell Il.och 
VI.) 

C. Lokaliseringen 

De utländska dotterbolagens geografiska lokalisering har här fastställts med 
utgångspunkt från den ort, där huvudkontoret först inrättades. Tillverknings
företagen har, med undantag för de i Stockholmsregionen, i de allra flesta 
fall utövat sin industriella verksamhet på den ort där huvudkontoret varit 
beläget. Utöver storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har landet in
delats i ytterligare fem geografiska regioner: Malmöhus län, Kronobergs, 
Kristianstads och Hallands län(G,L och N), Bohuslän, Älvsborgs och Värm
lands län(0,P och S), Norrland, och övriga Sverige. Stockholmsregionen 
innefattar såväl Stockholms stad som Stockholms län och Göteborgsre
gionen innefattar även Göteborgs och Bohus läns västgötadel. 

Vad beträffar de danska företagen framgår klart att de sydvästsvenska 
regionerna under hela undersökningsperioden varit en naturlig fortsättning 
av den danska marknaden för framför allt Köpenhamnsregionen. Under pe
rioden 1895-1914 förlades 32 av de 49 danska företagen sin verksamhet till 
Malmö stad och Malmöhus län. Perioden 1915-1929 svarade de tre re
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gionerna i sydvästra Sverige för 75 % av den totala danska etableringen av 
tillverkningsföretag. Ur norsk synpunkt var den västsvenska marknaden 
framför allt viktig före 1915. De två västsvenska regionerna svarade under 
denna period för 29 av de totalt 49 norska etableringarna. Göteborg spelade 
emellertid före första världskriget aldrig samma roll för de norska företagen 
som Malmö för de danska företagen. Det var råvaronia i de bohusländska 
granitbergen och Dalslands och Värmlands skogstillgångar, som främst 
lockade de norska företagen att söka sig över gränsen. Det stora antalet 
företag inom övriga Sverige 1895-1914 förklaras av framför allt de tyska ka
pitalintressenas starka deltagande i svensk gruv- och granitindustri. 

Jämförelsen mellan de utländska industriföretagen i storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö ger vid handen att Stockholmsregionen 
under hela undersökningsperioden är det största enskilda lokaliseringsom
rådet. Om man i en större Malmöregion även inkluderar de företag som an
lagts i Helsingborg, Lund, Landskrona och Trelleborg visar sig denna region 
ha den ojämförligt största koncentrationen av utländska industriföretag under 
hela undersökningsperioden. De utländska råvaruföretag, som hade sina 
huvudkontor i Stockholm, hade produktion på andra håll i landet. Detta får 
bland annat till följd, att de utländska direktinvesteringarna i Norrland och 
övriga Sverige i verkligheten var fler.(Bil.tabell VIII.) I realiteten svarade 
Norrlandsregionen för ungefär 10 % av de utländska etableringar, som gällde 
tillverkningsföretag före 1915. Av tabell VIII framgår att 17 utländska före
tag var verksamma 1895-1945 i Norrland, ett förhållande som står i bjärt 
kontrast till Norrlands betydelse för utlandsetableringen under efterkrigs
tiden.9 Under den norrländska råvaruindustrins guldålder före första 
världskriget anlades även andra typer av utländska industriföretag. Hit hörde 
det norskägda maskinföretaget Sundsvalls Förenade Verkstäder, det brittisk-
kontrollerade kemiföretaget Alby Carbidfabriks AB samt det första finska 
dotterbolaget i Sverige, tobaksföretaget Ph U Strengberg Co AB i Härnö
sand. 

Med undantag för Storbritannien hade de ledande industriländerna hela 
tiden sin största etablering förlagd till Stockholmsregionen. Under perioden 
1895-1914 låg tyngdpunkten i de brittiska direktinvesteringarna i västra Sve
rige, ett förhållande som troligtvis hade att göra med att Göteborg och dess 
västsvenska omland historiskt mer än någon annan del av Sverige upprätt
hållit handels- och personkontakter med den brittiska marknaden. Försälj
ningsbolagen var i mycket hög grad lokaliserade till Stockholms-
regionen.(Bil.tabell IX.) Detta gällde under hela undersökningsperioden. 
Enda undantaget var de danska försäljningsbolagen, som under perioden 
1915-1929 i nästan lika hög grad valde Malmö som etableringsort. 

D. Etablering och avveckling 

Nästan en fjärdedel, 179, av de utländska företag som etablerades i Sverige 
under åren 1895-1945 hade upphört med sin verksamhet 1945.1 denna siffra 
ingår emellertid inte den administrativa avvecklingen av de tyska företagen 
efter andra världskriget. Det bör än en gång påpekas, att ett hundratal tyska 

9 Johansson, H., a.a. s. 83. 
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företag 1945 togs i beslag och att flertalet av dem avvecklades som 
utlandsetableringar under de följande åren. Den största avvecklingen ägde 
rum bland de utländska rörelserna, som existerat längst på den svenska 
marknaden. Drygt en tredjedel av de utländska företagen som kom till stånd 
1895-1914 hade 1945 upphört som utländska företag. Det betyder inte att 
företagen som sådana hade försvunnit. I en del fall hade de övergått i 
svenska händer. Flertalet av de före första världskriget etablerade bolagen, 
som upphörde med sin verksamhet, gjorde detta under första världskriget 
eller under 1920-talet. 

Tabell 10. De utländska företagens etablering och avveckling 
1895-1945. 

1895-1914 1915-1929 1930-1945 Totalt. 

Etablering 233 254 234 721 
1895-1914 (A) 23 • • 0 0  23 
1915-1929 (A) 40 38 0 0  78 
1930-1945 (A) 18 38 22 78 
Avveckling totalt 81 76 22 179 
Avveckling % 34,8 29,8 9,4 24,8 

Källa: Patent- och registreringsverkets arkiv. Bolagsbyrån E3A. 
Bil.tabell X. (A) = Avveckling 

Dödligheten bland de företag som försvann under sin etableringsperiod 
var störst under åren 1915-1929. Detta kan delvis förklaras av elimineringen 
av första världskrigets och de första efterkrigsårens utländska spekulations
företag. Den under 1920-talet i jämförelse med 1930-talet större dödligheten 
hos inhemska svenska företag ägde ingen motsvarighet bland de utländska 
företagen.10 Under åren 1915-1929 upphörde 78 utländska företag och lika 
många försvann under perioden 1930-1945. Bland de ledande etablerings-
länderna under undersökningsperioden uppvisade de amerikanska störst och 
de brittiska minst överlevnadsförmåga. Den i jämförelse med de övriga län
derna avservärt högre graden av avveckling bland de finska företagen var 
främst orsakad av den företagsnedläggning, som Svenska Tobaksmonopolets 
uppkomst gav upphov till. (Bil.tabell X.) 

E. Ägandeformer 

De flesta av de utländska direktinvesteringarna i Sverige 1895-1945 kom till 
stånd genom att helt nya företag startades. Drygt 80 % av försäljnings- och 
tillverkningsföretagen var nyinvesteringar. Bland de brittiska företagen fanns 
i jämförelse med andra länders etableringar en större benägenhet att börja 
verksamheten i Sverige genom att överta och utnyttja redan existerande 
svenska företag. 

10 Dahmén, E., a.a. 
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Tabell 11. Den utländska företagsetableringen efter nyetablering, 
övertag av svenska företag och länder. 

Länder Nyetabl. Övertag Totalt 

Danmark 
Norge 
Finland 
Holland 
Frankrike 
Tyskland 
Storbri
tannien 
USA 
Schweiz 
Övriga 
Totalt 
% 

163 
98 
12 
13 
12 

114 

35 
20 
3 
2 
1 

26 

198 
118 
15 
15 
13 

140 

36 
67 
17 
23 

555 
84,1 

13 
2 
1 
2 ! 

105 
15,9 

49 
69 
18 
25 

660 
100,0 

Källa: Se tabell 2 och 3. 

Den utländska kontrollen i meningen de utländska intressenas andel av 
företagets samlade aktiekapital varierar från företag till företag. I en del fall 
uppgår det utländska ägandet till 95-100 % medan det i andra fall har formen 
av delägarskap, s k joint venture.11 Skälen till att vissa utländska direktin
vesterare eftersträvar en fullständig eller nästan fullständig kontroll över 
dotterbolagets aktiekapital medan andra föredrar partnerförhållande har i 
många fall med motiven till investeringarna att göra. Efter andra världskriget 
har det funnits en tendens till att de internationella direktinvesteringarna re
sulterat i helägda utländska dotterbolag. Detta har setts som en konsekvens 
av viljan hos de utländska företagen att maximalt utnyttja en monopolsitua
tion i form av t ex kapital, teknik, företagsledning- och kunnande, som dot
terföretaget äger på den utländska marknaden.12 

Önskan att frigöra sig från besvärande inblandning från mindre aktieägare 
kan vidare bidra till strävan att fullständigt kontrollera dotterbolaget ifråga. 
Därför kan mottagarlandets lagstiftning, regler och statliga politik gynna 
joint venturebildningar. Likaså kan riskerna med en etablering i en ny miljö 
göra vissa företag mer benägna att inleda samarbete med inhemska företag. 
Benägenheten att satsa på helägda dotterbolag har efter andra världskriget 

11 Franko, L G., Joint venture survival in multinational corporations.NY 1971.S.19. Joint 
venture definieras som ett förhållande, där moderbolaget äger mer än 5 % och mindre än 95 
% av det totala aktiekapitalet. I författarens undersökning har, på grund av den använda de
finitionen av utländska företag, den nedre procentuella gränsen för ett joint venture förhål
lande satts vid 10 %. 
12 Meyerson, P M., Företagens utländska direktinvesteringar. Motiv och sysselsättningsef
fekter. Stockholm 1981.. 32-34. 
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framför allt gällt de amerikanska multinationella företagen medan t ex de 
brittiska i betydligt större utsträckning valt delägarskap vid sina etable-
ringar.13 

Bland de större etableringsländerna var det framför allt de danska och 
norska bolagen, som under perioden 1895-1945 startade sin verksamhet på 
den svenska marknaden genom samarbete och delägande med svenska före
tag. Den största andelen minoritetsägda bolag fanns i den norska företags
gruppen. Här svarade de minoritetsägda företagen för en dryg fjärdedel av 
samtliga aktiebolag. Det är ett förhållande som främst hade att göra med att 
de norska företagen inom trävaru-, massa- och pappersbranscherna ofta var 
minoritetskontrollerade. 

Tabell 12. Det utländska ägandets omfattning bland de ledande 
etableringsländerna. Procent. 

Länder Andel utländskt kapital. % Antal 
10-49 % 50-94 % 95-100 °k ? 

Danmark 18,8 37,0 44,2 100,0 197 
Norge 26,2 42,0 31,8 100,0 126 
Tyskland 10,7 26,0 63,3 100,0 150 
Storbrit. 17,6 21,6 60,8 100,0 51 
USA 5,8 13,0 81,2 100,0 69 

Källa: Se tabell 3 och Bil.tabell XI. 

Joint venturebildningar var vanliga bland brittiska och tyska företag. 
Detta gällde för övrigt samtliga etableringsländer med undantag för de hol
ländska och amerikanska företagen. (Bil.tabell XI.) Detta beteendemönster 
hos de brittiska bolagen överensstämmer väl med deras tillvägagångssätt på 
andra utländska marknader under undersökningsperioden.14 I likhet med 
efterkrigstidens internationella erfarenheter återfinns den största benägen
heten till helägda dotterbolag i Sverige bland de amerikanska direktinves
terarna. 

13 Penrose, E., a.a. s. 71; Caves, R E., (1982) s. 89. 
14 Jones, G., a.a. s. 11. 



76 

V. DEN UTLÄNDSKA SEKTORNS VOLYM 

A. Nationellt ursprung 

År 1899 var 18 867 arbetare inom svensk industri verksamma inom utlands-
kontrollerade företag. Produktionsvärdet inom den utländska sektorn upp
gick vid denna tidpunkt till drygt 67 miljoner kronor (Bil.tabell XII.) Detta 
motsvarade 6,6 % av alla industrisysselsatta och 6,3 % av den svenska 
industrins totala tillverkningsvärde. Med tanke på de utländska direktinves
teringarnas fortsatta tillväxt efter 1945, framför allt från och med 1960-talets 
böljan, skulle man i jämförelse med 1899 kunna förvänta sig en högre relativ 
andel för den utländska sektorn vid början av 1970-talet.1 Så var emellertid 
inte fallet. Vid början av 1970-talet svarade den utländska sektorn i Sverige 
för 4,6 % av arbetarantalet och för 6,3 % av allt tillverkningsvärde inom 
svensk industri. Detta representerade 1970 57 507 arbetare och ett tillverk
ningsvärde av 6 582 miljoner kronor.2 

Den utländska sektorns tillverkningsvärde motsvarade 1913 drygt 132 
miljoner kronor, vilket var det samma som 6,1 % av det totala svenska pro
duktionsvärdet. 1913 hade följaktligen den utländska sektorn i detta 
avseende ungefärligen samma relativa andel som vid böljan av 1970-talet.3 

Ur sysselsättningssynpunkt hade den utländska sektorn med sina 24 951 ar
betare 1913 en större relativ andel av den totala svenska industriella syssel
sättningen än 1970. I förhållande till läget 1913 minskade den utländska 
sektorns relativa sysselsättningsvolym under mellankrigstiden. Den svarade 
1929 för 4,2 % och 1938 för 4,0 % av den totala industrisysselsättningen. 
(Bil.tabell XII.) Den relativa nedgången under mellankrigstiden berodde 
främst på att det utländska engagemanget inom svensk råvaruindustri mins
kade . En rad företrädesvis norska och tyska sten- och skogsindustriföretag 
övergick då i svenska händer. De tyskägda gruvföretagen hade vidare en 
ytterst låg produktion under 1920-talet, vilket påverkade den utländska sek
torns relativa andel av den totala sysselsättningen i negativ riktning. Även i 
absolut mening sjönk arbetarantalet inom den utländska sektorn under mel
lankrigstiden. Mellankrigstidens tillverkningsvärde hade en lägre andel än 
1913 och 1970. Det hade emellertid en högre andel än vid mitten av 1960-
talet, då den utländska sektorn sedan några år börjat kraftigt att expandera. 4 

1 Johansson, H., a.a. s. 53; Samuelsson, H F, a.a. s. 2:8. 
2 Samuelsson,H F., s. 2:26. 
3 Ibidem, s. 1:6. Eftersom Samuelsson definierar ett utländskt dotterbolag som ett företag i 
vilket utländskt kapital svarar för minst 25 % av aktiekapitalet är det möjligt att dennes 
siffror för 1970 är något i underkant. Det var emellertid ytterst få företag i författarens 
undersökning, 4,1 %, där den utländska andelen av aktiekapitalet uppgick till mellan 10 och 
24 %. (Bil.tabell XI.) Det rörde sig dessutom om små företag varför det inte nämnvärt 
påverkat jämförelsen. 
4 ibidem.s.2:13.Den utländska sektorns tillverknings-och sysselsättningsandel uppgick 1965 
till 3,8 respektive 3%. Se för jämförelse Bil.tabell XII. 
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Den mest iögonfallande skillnaden mellan tiden före 1915 och tiden efter 
andra världskriget, när det gäller de utländska dotterföretagens andel av den 
svenska industrins arbetarantal och produktionsvärde, rörde emellertid de 
olika etableringsländernas relativa position inom den utländska sektorn. De 
skandinaviska länderna dominerade stort såväl sektorns arbetsmarknad som 
tillverkningsvärde före första världskriget. De danska och norska företagen 
hade 1899 drygt hälften av arbetarantalet och 68 % av sektorns tillverk
ningsvärde. Den skandinaviska dominansen minskade visserligen fram till 
tiden för första världskrigets utbrott men dessa länder stod då alltjämt för 
omkring hälften av sysselsättningen och av produktionens värde. 

Det i detta sammanhang mest slående var de norska företagens ytterst 
starka ställning. Detta var speciellt markant 1899, då norska bolag svarade 
för 38 respektive 35 % av den utländska sektorns arbetskraft och 
tillverkningsvärde. Norges ledande roll före första världskriget var främst 
betingad av det starka norska engagemanget inom sågverks-, massa- och 
stenindustrierna och att en del av dessa företag var förhållandevis stora. De 
danska företagens andel av sysselsättningen var såväl före första världskriget 
som vid observationstillfallena under mellankrigstiden avsevärt mycket lägre 
än de norska företagens. Däremot hade, med undantag för 1938, de danska 
firmorna i förhållande till deras andel av arbetskraften en betydligt större an
del av sektorns produktionsvärde. Så till exempel sysselsatte danska företag 
1913 12% av arbetskraften medan de vid samma tidpunkt svarade för 23 % 
av tillverkningsvärdet. (Bil.tabell XIII-XIV.) 

De stora industriländerna representerades nästan uteslutande av brittiska 
och tyska företag. Dessa sysselsatte i stort sett lika många arbetare 1899. De 
brittiska bolagen ägde emellertid vid denna tidpunkt en mer än dubbelt så 
stor andel av sektorns produktionsvärde som de tyska företagen. De brittiska 
företagen återfanns vid slutet av 1890-talet inom främst gruv-, massa-, såg
verks* och verkstadsindustrierna, medan de tyska företagen i huvudsak var 
koncentrerade till sten- och textilindustrin. Dessa omständigheter och att de 
tyska företagen i de flesta fall var betydligt mindre förklarar de brittiska 
företagens övertag 1899 visavi sina tyska rivaler. Från sekelskiftet och ett 
och ett halvt decennium framåt fick man, som vi sett tidigare, en våg av 
tyska direktinvesteringar inom framför allt svensk gruv-, verkstads- och 
stenindustri. Dessa var för denna tid förhållandevis stora investeringar. Det 
är också under denna tid som 1890-talets tyska etableringar inom svensk 
elektroindustri börjar tillväxa. Dessa omständigheter bidrog till att Tyskland 
1913 passerade Storbritannien och blev den efter de skandinaviska länderna 
mest inflytelserika nationen inom den utländska sektorn. 
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Tabell 13. Olika länders andel av den utländska sektorns 
sysselsättning och produktionsvärde. Procent. 

1899 1913 1929 1938 1970 

Andel av arbetarantal 

De stora industriländerna 44,6 41,5 52,0 50,4 64,9 
varav USA 0,0 0,0 5,6 20,3 43,5 
varav Tyskland 22,6 23,8 40,7 16,8 9,0* 
varav Storbritannien 21,5 17,4 4,4 10,5 11,7 
De små industriländerna 52,3 53,1 45,1 46,7 31,9* 
varav Skandinavien 52,3 49,1 43,0 42,3 9,6 

Andel av tillverknings 
värdet 

De stora industriländerna 29,1 35,7 45,6 55,6 61,9 
varav USA 0,0 0,0 19,2 30,6 35,0 
varav Tyskland 7,3 19,6 21,1 14,3 6,0 
varav Storbritannien 16,3 15,6 4,6 8,4 20,4 
De små industriländerna 68,0 60,5 52,5 42,0 37,0 
varav Skandinavien 68,0 56,3 42,6 34,2 11,4 

Källa: Bil.tabell XV-XVI; Samuelsson, H F., a.a. s. 2:26. 
* Västtyskland, ** DK, No, Fin, Ho, Sch. 

Av tabellen framgår att de nationella styrkeförhållandena från och med 
första världskriget och framåt kom att förändras i en riktning mot ökad be
tydelse för gruppen stora industriländer. Om man ser på styrkeförhållandena 
inom stormaktsgruppen finner man före andra världskriget intressanta skill
nader dem emellan. Fram till slutet av 1920-talet hade de tyska företagen 
den största andelen av såväl sysselsättning som produktionsvärde inom 
stormaktsblocket. Detta var speciellt markant när det gällde den utländska 
sektorns arbetsmarknad. De tyska företagen hade 1929 drygt 40 % av den 
totala sysselsättningen inom den utländska sektorn. De övriga ledande 
industriländerna hade vid samma tidpunkt tillsammans över 11 % av sek
torns arbetarantal. Bland det som förklarar Tysklands starka ställning på 
sektorns arbetsmarknad vid slutet av 1920-talet var en ökad tillverkning 
inom industriföretag, som tillkommit på den svenska marknaden före första 
världskriget. Hit hörde bland andra några av svensk stenindustris största 
företag, AB Karlshäll Granit och Skandinaviska Granit AB. Ett annat viktigt 
skäl var att vapenindustrin AB Bofors befann sig i tyska händer . Den kraf
tiga reduktionen av de tyska företagens andel av sektorns arbetsmarknad 
1938 var till en del en konsekvens av att Bofors nu var ett helsvenskt företag 
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och att 1930-talets inneburit en stark minskning av det tyska engagemanget 
inom svensk stenindustri.5 

Även om de tyska bolagens produktion 1929 värdemässigt dominerade 
stormaktsgruppens andel av den utländska sektorn var gapet till främst 
rivalen inom denna grupp, Förenta Staterna, inte särskilt stort. Tyskland 
innehade 21 % medan USA vid denna tidpunkt stod för 19 % av sektorns 
tillverkningsvärde. Under 1930-talet förändrades situationen radikalt. De 
amerikanska företagen distanserade klart, framför allt när det gällde produk
tionen, sina tyska huvudkonkurrenter. Förenta Staterna svarade 1938 för en i 
jämförelse med Tyskland mer än dubbelt så stor relativ andel av den ut
ländska sektorns tillverkningsvärde, ett fenomen som troligtvis hade ytterli
gare förstärkts om inte andra världskriget brutit ut. Det amerikanska 
engagemanget hade med all säkerhet breddats. År 1938 var det i hög grad ett 
resultat av två företags verksamhet, General Motors Nordiska AB och LM 
Ericsson AB.6 

Tyngdpunktsförskjutningen från en skandinavisk dominans mot en för de 
ledande industriländerna skedde successivt. Vid slutet av 1920-talet arbetade 
de flesta av sektorns arbetare i fabriker som kontrollerades av de fyra stora 
industriländernas företag. De små industristaterna hade emellertid som grupp 
fortfarande 1929 majoriteten av sektorns tilverkningsvärde. Visserligen hade 
de danska och norska företagens relativa andel av sektorns produktionsvärde 
sjunkit men detta kompenserades av att de övriga små staterna under samma 
tid hade ökat i betydelse. De senare svarade 1929 för omkring 10 % av sek
torns produktionsvärde och de stater det gällde var Holland och Schweiz, 
(tabell 13.) 

Vid slutet av 1930-talet hade stomiaktsgruppen erövrat den ledande posi
tionen inom den utländska sektorn. Även om de skandinaviska länderna fort
satte sin relativa tillbakagång under 1930-talet svarade de emellertid till
sammans 1938 för mer än dubbelt så stor andel av sysselsättningen och för 
en högre del av produktionsvärdet än USA . Den relativa nedgången för de 
skandinaviska länderna innebar ingen förändring i deras inbördes betydelse 
inom sektorn. De norska företagen fortfor under mellankrigstiden att ha en 
större andel av både arbetarantal och tillverkning än de danska bolagen. 

Det går inte att finna några entydiga samband mellan utvecklingen av de 
ledande direktinvesteringsländernas andelar av den utländska sektorn och 
deras andelar av svensk import. De länder som under undersökningsperioden 
både fick en stigande betydelse i svensk import och inom den utländska 
sektorn var Holland och Förenta Staterna. För Storbritannien motsvaras dess 
vikande betydelse inom den utländska sektorn av en starkt fallande andel av 
svensk import under åren 1913-1938. I fallet Tyskland stämmer detta 
emellertid inte. Tysklands andel av svensk import uppvisar samma trend om 
än inte lika kraftig som Storbritannien. Om man skulle dra någon slutsats 

5 AB Bofors sysselsatte 1929 1 749 arbetare och hade ett tillverkningsvärde på över 18 
miljoner kronor. De båda ovannämnda stenföretagen sysselsatte 1929 1 3 89 arbetare. 
6 General Motors Nordiska AB sysselsatte 1938 575 arbetare och stod för ett tillverknings
värde, som uppgick till 56,8 miljoner kronor. LM Ericsson AB som vid denna tidpunkt del
vis behärskades av amerikanskt kapital från ITT hade ett arbetarantal på 3 065 och ett pro
duktionsvärde motsvarande drygt 35 miljoner kronor. 



80 

rörande relationen mellan position inom den utländska sektorn och andel av 
importen skulle det för Tysklands del snarare vara ett omvänt förhållande, 
åtminstone fram till slutet av 1920-talet. Fram till denna tidpunkt ökar hela 
tiden de tyska företagens betydelse inom den utländska sektorn samtidigt 
som Tysklands andel av importen relativt minskar. Vad beträffar de skandi
naviska länderna och speciellt då de norska företagen ägde de före andra 
världskriget ett inflytande inom den utländska sektorn som vida överträffade 
den nivå, som man skulle kunna förvänta sig på basis av deras andel av den 
svenska importen. 

Tabell 14. De ledande direktinvesteringsländerna inom den 
utländska sektorn och deras andel av svensk import. 
Procent. 

Länder Importandel 

1899 1913 1929 1938 1970 

Danmark 12,0 6,3 7,0 3,2 8,5 
Norge 4,0 3,0 2,8 3,5 5,6 
Tyskland 36,4 34,2 30,7 21,8 19,4 * 
Holland 2,0 2,4 4,1 3,8 4,7 
Storbritannien 30,6 24,4 17,3 12,1 18,2 
USA • • 9,0 14,6 16,1 9,6 

Källa: SOS Utrikeshandel 1913, 1929, 1938 samt 1971 
* avser Förbundsrepubliken Tyskland 

Det förefaller följaktligen som om positionen inom den utländska sektorn 
inte generellt kan förklaras med varken importandelens storlek eller utveck
ling. Frågan är om detta kan ha att göra med de speciella förhållanden, fram
för allt institutionella, som rådde efter 1945. Om man ser på situationen vid 
böljan av 1970-talet förefaller det för USA och Västtyskland inte föreligga 
något samband mellan import- och volymandel av den utländska sektorn i 
Sverige. Vid böljan av 1970-talet uppgick Förenta Staternas del av den 
svenska importen till 9 % medan samtidigt de amerikanska dotterföretagen 
stod för 35 % av tillverkningsvärdet inom den utländska sektorn av svensk 
industri. De västtyska företagen svarade vid samma tidpunkt för 6 % av 
sektorns tillverkningsvärde, medan samtidigt Västtyskland med 19 % av im
porten var Sveriges största importpartner. Det är emellertid möjligt att den 
förhållandevis blygsamma västtyska ställningen inom den utländska sektorn 
1970 till en del hade att göra med de tyska dotterbolagens öde i Sverige 
under de första efterkrigsåren.7 Däremot finner man under efterkrigstiden en 
större överensstämmelse mellan importandel och andel av den utländska 
sektorn när det gäller t ex de skandinaviska länderna och Storbritannien. De 
skandinaviska ländernas och Storbritanniens importandelar var 1970 14,1 

n 
Nordlund, S., a.a. 
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och 18,2 % och deras andel av den utländska sektorns produktionsvärde 
uppgick vid samma tillfälle till 11,4 respektive 20,4 %. 

Den relativa länderfördelningen inom den utländska sektorn av svensk 
industri speglar i viss utsträckning de maktförändringar, som ägde rum på 
den internationella marknaden från slutet av 1800-talet och fram tom andra 
världskrigets slut. Samtidigt är utvecklingsförloppet i den relativa för
ändringen inom sektorn 1895-1945 en viktig bakgrund till de förhållanden, 
som rådde vid början av 1970-talet. De brittiska företagens relativa tillbaka
gång mellan 1913-1938 speglade på svensk botten den brittiska industrins 
försvagade konkurrenskraft visavi sina amerikanska och tyska konkurrenter. 
Under mellankrigstiden fick Tyskland successivt ge upp sin hegemoniställ
ning inom stormaktsblocket till förmån för de amerikanska bolagen. 

Vid början av andra världskriget var emellertid frågan om detta var en 
tillfällig förändring i styrkepositionerna . Skulle kriget komma att innebära 
att Tyskland återerövrade och ytterligare stärkte sin ställning från 1920-talet 
som den mest betydelsefulla av de ledande industriländerna på den svenska 
marknaden? Eller skulle världskonflikten ytterligare förstärka och vidga den 
bas som amerikanska företag vid slutet av 1930-talet erövrat åt sig inom den 
utländska sektorn i Sverige? Vi vet nu att det sistnämnda alternativet seg
rade. Vid början av 1970-talet hade USA en betydligt starkare ställning inom 
den utländska sektorn av svensk industri än vad det hade 1938. Den starkt 
ökade brittiska andelen inom sektorn under efterkrigstiden kan till en del 
förklaras av dels likvideringen av de tyska företagen efter 1945, dels av de 
tyska företagens allmänt försvagade ställning under de första decennierna 
efter andra världskriget.8 

B. Branschfördelning 

1. SYSSELSÄTTNING 

Den största arbetarkoncentrationen inom den utländska sektorn fanns till och 
med 1929 inom jord- och stenindustrin. Under åren 1899, 1913 och 1929 var 
5 682, 6 361 respektive 5 902 arbetare verksamma inom denna bransch. Den 
därnäst viktigaste branschen var fram till första världskriget träindustrin. 
Andra sektorer av industrin som före första världskriget och fram till och 
med 1929 spelade stor roll var verkstads-, gruv-, textil- och massabran
scherna. Mot slutet av 1930-talet var det största antalet av arbetarna inom 
den utländska sektorn, 8 546 av totalt 21 982, engagerade inom verkstadsin
dustrin, en följd av bland annat de tidigare nämnda amerikanska företagens 
verksamhet. Därefter följde i rangordning massa-, textil-, jord- och stenin
dustrierna. (Bil.tabell XVII.) Verkstadsindustriarbetarna var trots sin stora 
andel av den utländska sektorn under mellankrigstiden av relativt begränsad 
betydelse om man jämför dem med det totala antalet verkstadsindustriar
betare inom svensk industri. De uppgick till 4,2 och 4,5 % av hela verk
stadsindustrins arbetarantal 1929 respektive 1938. Träindustrins starka 
ställning inom den utländska sektorn före första världskriget representerade 

8 ibidem. 
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på liknande sätt inte mer än 6-7 % av branschens hela sysselsättning. Textil
företagen som 1913 och 1938 engagerade en hel del av de utländska före
tagens arbetskraft företrädde 6 respektive 3 % av det samlade arbetarantalet 
inom svensk textilindustri vid dessa tidpunkter. 

De branscher inom vilka de utländska företagens arbetskraft vägde tyngre 
i förhållande till det totala arbetarantalet var gruv-, massa-, jord- och sten-
samt de kemiska industrierna. Av samtliga svenska gruvarbetare var 1913 23 
% verksamma inom den utländska sektorn. Andelen av hela gruvsysselsätt-
ningen sjönk efter denna tid, men fortsatte likväl att t o m 1938 att ha ett 
inte obetydligt inflytande. Vid denna tidpunkt var fortfarande 14 % av gru-
varbetskraften verksam inom den utländska sektorn. Likaså var fram till 
1929 av samtliga arbetare inom jord- och stenindustrin 13-14 % sysselsatta 
inom utländskt kontrollerade stenhuggerier, stenbrott, tegel- och kalkindus
trier samt glasbruk. Motsvarande siffror för den svenska massaindustrin 
uppgick fram till första världskriget till 10 %, varefter dess betydelse starkt 
reducerades. Inom den unga starkt tillväxande kemiska industrin intog tidigt 
utländska företag något av en pionjärroll. 

Tabell 15. Den utländska sektorns andel av olika 
industribranschers totala sysselsättning. 
Procent. 

Bransch 1899 1913 1929 1938 

Gruvindustri 13,6 23,1 11,2 8,4 
Verkstadsindustri 2,4 3,5 4,2 4,5 
Jord- och stenindustri 13,2 14,4 14,2 5,8 
Träindustri 7,3 6,2 1,2 1,1 
Massa- och pappersindustri 11,2 10,8 5,9 6,4 
Grafisk industri 0,8 0,6 1,2 1,2 
Livsmedelsindustri 3,8 3,2 1,8 3,0 
Textilindustri 5,2 6,2 3,1 3,0 
Läder- och gummiindustri 4,1 4,4 1,5 0,3 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 11,4 6,7 5,5 9,8 

Totalt av den svenska 
industrin 6,6 6,9 4,2 4,0 

Källa: Bil.tabell XVII. 

De utländska företagen svarade redan 1899 för 11 % av den totala syssel
sättningen. Antalet arbetare minskade högst väsentligt efter genombrotts
tiden men ökade på nytt under 1930-talet. Dess andel av arbetskraften upp
gick 1938 till 9 % av den kemiska industrins totala arbetarantal. 
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2. PRODUKTION 

Värdemässigt var det mesta av de utländska företagens produktion före 
första världskriget koncentrerad till råvaru- och konsumtionsvaruindust-
rierna. Under mellankrigstiden minskade betydelsen av dessa industrier 
medan samtidigt framför allt verkstadsindustrin fick ökad tyngd. De vid 
slutet av 1800-talet i särklass mest betydelsefulla branscherna var livs
medels- och träindustrierna. År 1899 stod de för 37 respektive 26 % av det 
samlade utländska tillverkningsvärdet. Den därnäst viktigaste branschen, 
jord- och stenindustrin, uppgick endast till 9 %. Råvaru- och halvfabrikatin
dustrins andel av produktionen var 1913 i stort sett oförändrad. Av tabell 16 
framgår emellertid att träindustrins andel mer än halverats. Sågverksindus
trins roll hade övertagits av massaindustrin. Den svarade 1913 för 18 % av 
de utländska företagens tillverkningsvärde. Livsmedelsindustrins nedgång 
var absolut sett inte så stor. Däremot medförde verkstads-, massa- samt jord-
och stenindustriernas kraftiga värdeökning att livsmedelsindustrins relativa 
andel av sektorns totala tillverkningsvärde blev påtagligt mycket mindre. 
Detta påverkade för övrigt, trots textilindustrins ökande produktionsvärde, 
konsumtionsvaruindustrins andel i sin helhet i negativ riktning. Livsmedels
företagen svarade 1913 för 16 % av tillverkningsvärdet. Det var lika mycket 
som den starkt expanderande verkstadsindustrin nu uppnått. 

Livsmedels-, massa- och verkstadsindustribranscherna kom att dominera 
den utländska sektorns produktion även 1929. Verkstadsindustrin svarade nu 
för en dryg tredjedel av det totala produktionsvärdet. En nykomling bland de 
ledande branscherna 1929 var den kemiska industrin, som svarade för 8 % 
av värdet på tillverkningen. Vid slutet av 1930-talet hade verkstadsföretagen 
erövrat en helt dominerande ställning inom den utländska sektorns produk
tion. De svarade 1938 för 46 % av de utländska bolagens totala tillverk
ningsvärde. Betydande branscher var vid denna tidpunkt fortfarande 
livsmedels-, massa- och de kemiska industrierna samt textilbranschen. 

Den del av svensk industri inom vilken de utländska företagen under pe
rioden 1899-1938 tidvis hade en betydande andel av den totala produktionen 
var råvaru- och halvfabrikatindustrin. Dess styrka var störst före första 
världskriget. Gruvindustrin var här speciellt framträdande. De utländska 
ägarintressena svarade 1899 för 26 %, 1913 för 10 % och 1938 för 5 % av 
hela den svenska gruvindustrins produktionsvärde. De som vid slutet av 
1800-talet och före första världskriget i Sveriges riksdag hävdade att svensk 
gruvindustri löpte risken att hamna i utländska händer hämtade bland annat 
argument ur ovannämnda förhållanden. Man hade vidare genom svenska 
bank- och industriintressens starka engagemang och erfarenhet av direktin
vesteringar inom norsk gruvindustri exempel på vad som på grund av kapi
talbrist kunde ske med nationella råvarutillgångar. Praktiskt taget hela den 
norska gruvindustrin var 1909 i utländska händer.9 Vad som framför allt 
ansågs oroande, var de utländska företagen inom den svenska järnmalmbryt
ningen. Med undantag för 1899 var det utländska inflytandet över järn
malmsproduktionen relativt begränsat.(Bil.tabell XIX.) Vid denna tidpunkt 
stod emellertid utländska ägarintressen, främst brittiska och österrikiska, för 

9 Stonehill, A., a.a. s. 38-39. 
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18 % av det totala värdet på järnmalmsproduktionen. Motsvarande andel var 
1913 7 %. Däremot svarade de utländska företagen fram tom 1913 för en 
ytterst stor andel av den övriga gruvindustrins tillverkningsvärde. Det rörde 
sig här om en del norska och brittiskägda koppargruvor och framför allt om 
det belgiska zinkbolaget Vieille Montagne, som låg bakom de höga 
utländska andelarna, 1899 58 % och 1913 45 %. (Bil.tabell XIX.) 

Inom massa- och pappersindustrin svarade utländska företag fram till 
första världskriget för 12-13 % av det totala produktionsvärdet. Det rörde sig 
här nästan uteslutande om norska och brittiska företag. Under mellankrigs
tiden sjönk det utländska inflytandet väsentligt och höll sig kring 6 %. De 
utländska träföretagen, som före första världskriget i huvudsak var sågverk, 
hade 1899 som högst 8 % av träindustrins samlade produktionsvärde. Inom 
jord- och stenindustrin utövade den utländska sektorns företag fram till slutet 
av 1929 inflytande. Tydligast var detta 1913, då de utländska företagen stod 
för 11 % av branschens tillverkningsvärde. 

Det utländska inflytandet inom denna bransch blir emellertid mycket tyd
ligare om man enbart ser på industrier som glasbruk, stenhuggerier, stenbrott 
och kalkindustrier. Den utländska andelen av glasproduktionen stod huvud
sakligen en koncern för, AB Surte-Liljedahl. Denna brittiskägda koncern 
svarade under mellankrigstiden för 15-16 % av produktionsvärdet inom 
svensk glasindustri. Fram till och med 1929 uppgick de företrädesvis norska 
och tyska stenbrottens och stenhuggeriernas andel av det totala produktions
värdet till en dryg tredjedel. 

Tabell 16. Den utländska sektorns andel av olika 
industribranschers totala tillverkningsvärde. 
Procent. 

Bransch 1899 1913 1929 1938 

Gruvindustri 6,6 5,7 3,4 4,1 
Verkstadsindustri 5,9 16,2 36,9 46,5 
Jord- och stenindustri 8,2 8,1 6,8 3,9 
Träindustri 26,8 12,5 2,5 2,5 
Massa- och pappersindustri 4,8 18,8 16,0 12,9 
Grafisk industri 0,3 0,1 2,5 1,4 
Livsmedelsindustri 36,8 16,0 14,0 9,6 
Textilindustri 7,2 11,0 8,0 7,9 
Läder- och gummiindustri 1,9 4,0 1,7 0,3 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 1,5 7,6 8,2 10,9 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal tillverkningsställen 146 179 162 180 

Källa: B il. tabell XVIII. 
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På liknande sätt stod danskägda rörelser 1899 för en tredjedel av värdet 
på den samlade kalkproduktionen i Sverige. (Bil.tabell XIX.) Med undantag 
för 1899 inom livsmedelsindustrin och för 1913 inom textilindustrin ägde de 
utländska företgen endast ett mindre inflytande på den samlade produk
tionens värde inom de traditionella konsumtionsvarubranscherna. Däremot 
fanns inom den svenska livsmedelsindustrin enskilda industrigrenar inom 
vilka de utländska företagens roll inom den samlade produktionen var 
avsevärd. Margarinindustrin var under sin pionjärtid praktiskt taget helt i ut
ländska händer. Firmor som franska AB Pellerin Margarin AB, norska 
Margarin AB Zenith, Agra Margarin och AB Mustad Son behärskade 1899 
91 % av branschens produktionsvärde. Fram till första världskriget expan
derade den svenska margarinbranschen kraftigt och en rad inhemska företag 
startades samtidigt som t ex en av storproducenterna Pellerins övergick i 
svenska händer, vilket medförde att den utländska andelen av den totala 
svenska margarinindustrin blev jämförelsevis blygsam . Under mellankrigs
tiden återerövrade emellertid de utländska margarinföretagen, som en följd 
av den andra utländska "etableringsvågen," en del av den förlorade 
marknadsandelen. Den utländska sektorn inom svensk margarinindustri 
svarade 1929 för 42 % och 1938 för 28 % av den totala produktionen. De le
dande företagen var nu inte längre norska utan holländska eller brittisk-hol
ländska. 

Choklad- och karamelltillverkningen var ett annat område inom vilket 
utländska företag tidvis hade en inte obetydlig roll. Redan 1899 svarade det 
danskkontrollerade Malmö Choklad- och Konfektyrfabrik för 14 % av bran
schens totala tillverkningsvärde. Under mellankrigstiden kom det norskkon-
trollerade AB Marabou att få ett växande inflytande inom chokladindustrin. 
Vid slutet av 1930-talet stod de utländska företagen för en dryg femtedel av 
choklad- och konfektyrbranschens totala tillverkningsvärde. Merparten av 
detta stod Marabou för. En annan gren av livsmedelsindustrin, där utländska 
företag hade en relativt stor roll före första världskriget, var tobaksindustrin. 
Främst cigarrettillverkare stod 1913 för 17 % av värdet på den samlade 
svenska tobaksvaruproduktionen. Härvid spelade finska firmor som 
Strengbergs en framträdande roll. Kvarnindustrin var ett liknande verksam
hetsområde. Där rörde det sig om en enda koncern, den danskkontrollerade 
Malmö Stora Valskvarn. Den stod ensam 1899 och 1913 för 7 respektive 10 
procent av kvarnindustrins totala tillverkningsvärde. 

Inom den unga kemiska industrin svarade de utländska företagen 1913 för 
en tiondel av det samlade produktionsvärdet. Denna andel kvarstod även vid 
slutet av 1930-talet. Under mellankrigstiden kom i synnerhet vissa industri
grenar inom det kemiska och kemisk-tekniska industrin att starkt influeras av 
den utländska sektorns företag. Detta gällde varuområden såsom färger, fer
nissor, takpapp, tvättmedel, olika kosmetikaprodukter samt limämnesin-
dustrin. Mer än hälften av värdet på all takpapp som tillverkades i Sverige 
1938 kom från sådana företag. (Bil.tabell XIX.) I detta fall rörde det sig om 
danskägda företag. Inom tvättmedels- och kosmetikabranscherna svarade de 
utländska producenterna 1929 och 1938 för 31 % respektive 26 % av det to
tala värdet. 
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Trots den under mellankrigstiden värdemässigt höga andelen av produk
tionen var de utländska företagens inflytande inom den svenska verkstadsin
dustrin i sin helhet relativt beskedligt. Den utländska sektorns andel av 
svensk verkstadsindustris tillverkningsvärde uppgick 1929 och 1938 till inte 
fullt 7 %, Här skedde emellertid förskjutningar mellan de olika verksamhets
grenarna . Fram t o m första världskriget var den utländska påverkan mest 
påtaglig inom metallindustrin. Vid tiden för första världskriget svarade de 
utländska företagen för 7 % av det totala produktionsvärdet. Däremot hade 
den utländska sektorn praktiskt taget ingen betydelse 1913 inom maskin- och 
elektrisk industri. Under mellankrigstiden var däremot de utländska före
tagens inflytande på metallindustrins produktionsvärde ytterst blygsamt. Den 
utländska sektorns influens gjorde sig i stället nu mer gällande inom 
maskinindustrin och framför allt den elektriska industrin. Så t ex svarade de 
utländska företagen för nästan en femtedel av det totala produktionsvärdet 
inom den svenska elektriska industrin 1938. Det främsta skälet till denna 
kraftigt ökade betydelse var det amerikanska engagemanget inom LM 
Ericssonkoncernen. 

3. DEN UTLÄNDSKA SEKTORNS VOLYM MED AVSEENDE PÅ 
GEOGRAFISK LOKALISERING 

Vid slutet av 1800-talet var de utländska företagen huvudsakligen industriellt 
verksamma utanför de tre storstäderna. En bidragande orsak till detta var de 
utländska direktinvesteringarnas starka råvaruinriktning. Ett tecken på detta 
är Norrlandsregionens starka ställning. De i Norrland aktiva bolagen inne
hade 1899 och 1913 mellan 23 och 25 % av såväl sysselsättningen som till
verkningsvärdet inom den utländska sektorn. I och med nedgången eller av
vecklandet av de norska och brittiska intressena inom sågverksindustrin efter 
1914 var Norrlandsregionens framträdande ställning tillända. I fortsättningen 
kom Norrland att spela en betydligt blygsammare roll för de utländska 
företgens sysselsättning och produktion. Västsveriges starka ställning inom 
den utländska sektorns sysselsättning fram till 1913 hade också med råvaru
industrin att göra. Den höga andelen för Västveriges del 1913 förklaras av 
det stora arbetarantalet inom Bohusläns granitindustri liksom inom Dals
lands skogsindustri. (Bil.tabell XX.) 
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Tabell 17. De utländska direktinvesteringarna regionala 
tillhörighet efter sysselsättning och tillverkningsvärde. 
Procent. 

Region Andel arbetare Andel av tillverkn.värde 
1899 1913 1929 1938 1899 1913 1929 1938 

Sthlms-
regionen 3,4 3,7 7,8 29,5 3,9 7,0 25,1 40,5 
(A-B) 
Väst
sverige 22,2 31,6 41,5 29,2 19,9 24,9 26,9 22,1 
Syd
sverige 24,2 17,0 18,8 17,8 37,5 27,0 22,0 17,2 
Norrland 24,0 23,3 7,4 6,8 25,2 24,6 5,9 6,7 
Övriga 
Sverige 26,2 24,4 24,5 16,7 13,5 16,5 20,1 13,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Bil. tabell XX-XXIII. 
Yästsverige = Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus län, 
Älvsborgs län och Värmlands län. 
Sydsverige = Malmö stad, Malmöhus län, Kristianstads län, 
Kronobergs län och Hallands län. 

Den västsvenska regionens växande andel av såväl arbetskraft som pro
duktionsvärde mellan 1899 och 1929 förklaras framför allt av det omfattande 
norska industriella engagemanget inom sten-, massa- och trävarubranscherna 
och i viss utsträckning även inom textilindustrin . De tre storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö svarade 1899 för omkring 18 % av arbets
kraften och nästan en tredjedel av tillverkningsvärdet inom den utländska 
sektorn. Det mest frapperande var Stockholmsregionens blygsamma roll, 3 
% av sysselsättningen och 4 % av produktionsvärdet. Malmö var nu den le
dande "utländska" industristaden i Sverige. Den svarade 1899 för 20 % av 
det samlade utländska tillverkningsvärdet. Överhuvudtaget var den syd
svenska regionen 1899 den viktigaste, när det gällde tillverkning, inom den 
utländska sektorn. Sysselsättningsmässigt svarade det sydsvenska området 
för nästan en fjärdedel av arbetarantalet. På 1930-talet hade denna situation 
radikalt förändrats, Stockholmsregionen var nu den klart ledande såväl jäm
fört med den västsvenska som den sydsvenska regionen. Stockholms
regionen svarade 1938 för 40 % av produktionen och omkring 30 % av sys
selsättningen inom den utländska sektorn. Tillsammans hade de tre stor
städerna vid denna tidpunkt 56 % av sektorns tillverkningsvärde och drygt 
40 % av arbetarantalet. (Bil.tabell XXI,XXIII.) 

I ingen annan region utövade de utländska företagen under tiden 1899-
1929 ett så stort inflytande på arbetsmarknaden och den samlade produk
tionen som i Malmö. Detta var speciellt påtagligt före första världskriget. Av 
stadens industriarbetare var 1899 24 % och 1913 12 % verksamma inom ut
ländskt kontrollerade företag. Dessa bolag svarade samtidigt för 31 respek
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tive 26 % av stadens samlade industriella produktionsvärde. De branscher 
inom vilka de utländska firmorna hade störst utrymme var livsmedels-, 
läder- och verkstadsindustrin.10 

Tabell 18. Den utländska sektorns andel av olika regioners 
totala sysselsättning och tillverkningsvärde Procent. 

Region Andel av arbetskraften Andel av prod, värdet 

1899 1913 1929 1938 1899 1913 1929 1938 

A-B län 1,7 1,9 2,0 10,1 1,5 3,1 2,8 11,1 
Göteborg 4,9 5,6 2,4 2,8 11,7 5,8 5,5 4,0 
Malmö 24,7 12,9 9,0 8,4 31,1 26,6 12,4 10,9 
Malmöhus 
län 3,2 3,4 5,0 5,8 10,0 3,3 4,8 4,4 
G, L, N 
län 11,7 8,9 2,0 0,9 3,4 4,4 2,1 1,0 
O, P län 8,0 13,4 8,9 6,4 4,3 6,7 3,3 9,5 
S län 10,3 9,7 8,7 7,8 9,9 15,6 13,5 7,8 
Norrland 11,6 11,0 2,3 2,4 12,1 10,1 1,8 1,7 
Övriga 
län 5,2 4,7 2,6 1,8 2,9 3,2 3,1 1,9 

Källa: Bil.tabell XX och XXII. 

Av tabellen framgår att de utländska företagen ur sysselsättningssynpunkt 
även utövade ett visst inflytande på den industriella arbetsmarknaden före 
första världskriget i Norrland, Västsverige och i Kronobergs, Kristianstads 
och Hallands län. Under mellankrigstiden var det bara i Malmö och i 
Västsverige med undantag för Göteborg, som de utländska företagen hade 
någon påtagligare effekt på den regionala arbetsmarknaden. Värdemässigt 
svarade före första världskriget de utländska företagen för omkring en 
tiondel av det norrländska tillverkningsvärdet. Samma andel hade de i 
Malmöhus utan Malmö och i Värmlands län 1899. De utländska företagen 
stod 1913 för 15 % av den värmländska industrins samlade värde. Vid slutet 
av 1930-talet var det inte längre i Malmö som den utländskt kontrollerade 
industrin spelade störstroll. Den rollen hade 1938 övertagits av Stockholm. 

10 De utländska företagen i Malmö hade 1899 18 % av arbetskraften och 51 % av produk
tionsvärdet inom livsmedelsindustrin. 17 % av sysselsättningen och 23 % av produktions
värdet inom textilindustrin samt 17 % av arbetarna och 15 % av verkstadsindustrins till
verkningsvärde. Kommerskollegi avdelning för näringsstatistik. Hl aaa. 1899,1913.RA. Hl 
abc ortsstatistiska hjälptabeller. 1929,1938.SCB. 
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VI. TULLPOLITIK OCH HANDELSPOLITIK 

Den under perioden 1895-1945 växande Protektionismen var en av de 
faktorer, som direkt eller indirekt kan förmodas ha utövat inflytande på ut
ländska företags benägenhet att etablera sig på den svenska marknaden. Vad 
som här då främst avses är tullarnas roll. Innan vi ger oss i kast med frågan i 
vilken grad tullpolitiska hänsyn kan ha legat till grund för de utländska di
rektinvesteringarna finns det anledning att i huvuddrag beskriva den svenska 
tullpolitikens utveckling. I detta sammanhang har det, mot bakgrund av den 
stora danska och norska etableringen, bedömts som viktigt att något beröra 
den interskandinaviska debatten om tullar och gemensamma marknadspro
blem, då dessa direkt eller indirekt utövat inflytande på de danska och norska 
företagsetableringarna. 

Från 1850-talet och till 1880-talet hade frihandeln stadigt vunnit terräng 
på den svenska marknaden, dock utan att man nådde fram till en helt genom
förd frihandel för varor. Utvecklingen avspeglar tydligt den svenska utrikes
handelns starka beroende av den brittiska frihandelsekonomin. Efter 1880-
talet kom det i växande grad att blåsa protektionistiska vindar, vilket var en 
följd av den ökande konkurrensen på världsmarknaden från de nya indus
triländerna, främst USA och Tyskland. Som en följd av den väldiga 
flodvågen av billig spannmål från företrädesvis USA infördes i Sverige 
spannmålstullar 1888. Även för industrivaror ökade de svenska tullarna från 
och med 1890-talets början. Det är i detta sammanhang intressant att notera, 
att 1888 års tullkommitté, som framlade förslag om höjningar av industri
tullar till 1892 års riksdag, som skäl härtill bland annat åberopade de stora 
industriländernas dumpingpolitik. Argumentet behöll envist sin aktualitet 
under praktiskt taget hela perioden 1895-1945. Det låg,enligt 1888 års tull
kommitté, en uppenbara fara i den utländska dumpingpolitiken, då de 
utländska industriidkarna med sin prispolitik tydligt avsåg att krossa eller 
förhindra en svensk industrialisering . 

Mot denna bakgrund var det ganska naturligt, att 1888 års kommitté före
slog tullhöjningar på metaller och maskiner i syfte att skydda den expande
rande svenska verkstadsindustrin.1 Kommittén föreslog vidare en höjning av 
tullarna på bland annat läder, glas, sidenvaror, cement, papp-och pappersar
beten samt ospecificerade kemisk-tekniska produkter. I riksdagsdebatten 
inriktade sig frihandelsoppositionen på de föreslagna industritullarna på 
maskiner, verktyg och redskap. Frihandlarna hävdade, att tullarna skulle 
komma att drabba en hel del inhemska industrier, eftersom de höjda inför
selavgifterna även skulle komma att beröra sådana maskiner, som inte till

1 Den följande framställningen bygger huvudsakligen på Montgomery,A., Svensk tullpolitik 
1816-1911. Översikt utarbetad på uppdrag av Tull-och Traktatkommittén. Tull -och Trak
tatkommitténs utredningar och betänkanden 1. Sthlm 1921.s.l75-234;Lindberg, A., a. a. 
s.56-82; Morgenstierne.B-, Mellemrigslovens opsigelse. Foredrag holdt i Haandverker og 
Industriforeningen 22.11.1895. S tatsökonomisk Tidskrift 1896.S.1-18; Wasberg, G 
Ch/Svendsen,A S., Industrins historié i Norge. Utgitt av Norges Industriförbund i anledning 
av förbundets 50-års jubleum. Oslo 1969.S.58-110. 
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verkades i Sverige. Regeringspropositionen avgick med segern. Opposi
tionen lyckades emellertid på en del punkter, t ex när det gällde cement och 
sidenvaror, få till stånd vissa modereringar av regeringsförslaget. 

Den tullpolitiska fråga som emellertid mer än någon annan tilldrog sig 
uppmärksamheten under 1890-talet var debatten om mellanrikslagens exi
stens. Den tillkom 1815 och omfattade fram till 1857 ett begränsat antal 
varor. Mellanrikslagen kom efter 1857 att reglera handelsförhållandena 
mellan de bägge unionsländerna Norge och Sverige fram till 1897. Under 
1860-talets sista år började förberedelserna för en förändring av mellanriks
lagen, som 1874 utmynnade i en ny lag. Denna blev mycket genomgripande, 
och man kan säga, att den lade grunden till en gemensam marknad för de 
bägge länderna. Huvudtanken i 1874 års lag var att alla produkter, som till
verkades inom de bägge staterna, tullfritt skulle kunna införas från det ena 
landet till det andra. Två viktiga förutsättningar för den ömsesidiga tullfri
heten mellan de bägge unionsländerna var dels att man räknade med att den 
fortsatta liberaliseringen av ekonomin skulle eliminera de existerande skill
naderna i tullsatser, dels att det skulle vara möjligt att skilja mellan sådana 
varor som var av inhemsk tillverkning från sådana som hade utländskt 
ursprung. Så skedde dock inte i praktiken. Tullskillnaderna mellan de bägge 
länderna bestod och tenderade genom protektionismens landvinningar i Sve
rige under 1880-och 1890-talen att öka. Mot bland annat denna bakgrund 
begärde den svenska riksdagen 1887 en revision av mellanrikslagen. Revi
sionen av år 1890 ledde emellertid aldrig till någon radikal förändring utan 
man nöjde sig med att genomföra vissa begränsningar i begreppet inhemsk 
produktion. De grundläggande differenserna och problemen kvarstod och 
accentuerades än mer efter industritullarnas genomförande i Sverige 1892. 

Bredo Morgenstierne, en av de mest energiska norska förespråkarna för 
en fortsatt svensk-norsk gemensam marknad under 1890-talet, menade i sin 
kommentar till mellanrikslagens upphävande, att detta till en del kunde för
klaras med omständigheterna kring 1874 års lags uppkomst. Det svenska 
initiativet till en ny mellanrikslag tillkom, enligt Morgenstierne, vid en tid
punkt då svensk industri hade liten anledning att bekymra sig över norsk 
konkurrens på den gemensamma unionsmarknaden. Tjugo år senare var 
emellertid situationen en annan. Medan den snabbt växande svenska export-
varuindustrin fann ökad avsättning på den internationella marknaden mötte 
samtidigt den expanderande svenska hemmamarknadsindustrin inom en rad 
viktiga branscher under denna tid en ökad konkurrens från norska fabriker. 

De svenska industritullarnas införande 1892 skapade en ytterst gynnsam 
konkurrenssituation för norsk industri på den svenska marknaden, eftersom 
Norge höll fast vid frihandeln. Norsk industri importerade produkter, som 
var tullbelagda i Sverige och kunde efter smärre bearbetning av dessa varor 
sälja dessa till lägre priser än de svenska företagen på den gemensamma 
marknaden. Den norska industribransch som mer än någon annan utnyttjade 
dessa möjligheter var textilindustrin. Så t ex avsatte den norska ylleindustrin 
under 1890-talet två tredjedelar av hela sin produktion på den svenska mark
naden. Även andra branscher såsom den norska bomulls- och margarin
industrin hade merparten av sina avsättningsmarknader i Sverige. 

Det var dessa omständigheter som, enligt Morgenstierne, var den väsent
ligaste orsaken till varför en del av den svenska industrin var så missnöjd 
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med mellanrikslagens verkningar. De svenska kraven på en revision av lagen 
ökade. Detta i kombination med de starka nationella motsättningarna mellan 
Sverige och Norge under 1890-talet bidrog till, att det i den svenska riks
dagen växte fram en majoritet för att upphäva lagen. Fördraget sades upp av 
den svenska riksdagen 1895 med två års uppsägningstid, ett beslut som var 
uttryck för en i Sverige vid denna tidpunkt rådande nationalistisk och pro
tektionistisk industripolitik. 

Det är obestridligt att samhandeln med Sverige spelade större roll för 
Norge än samhandeln med Norge för Sverige. Som vi sett tidigare utveck
lades norsk industri under perioden 1874-1895, men dess tillväxt bromsades 
betydligt av det internationella prisfallet under denna period. Detta betydde 
att norsk industri hämmades i sina försök att finna avsättning på den interna
tionella marknaden. I detta läge kom, enligt Gunnar Wasberg och Arnljot 
Svendsen, den svensk-norska gemensamma marknaden för vissa sektorer av 
den norska industrin att fungera som ett alternativ till den internationella 
marknaden. 

Uppsägningen av mellanrikslagen inträffade emellertid just vid den tid
punkt, då tillväxten inom norsk industri kraftigt ökade och den norska 
industrin genomgick en grundläggande strukturell förändring. När så de in
ternationella konjunkturerna vände 1895-1896 och priserna steg, var det 
efter två decennier av prisfall möjligt för norsk industri att haka på den inter
nationella efterfrågan och kompensera förlusten av den gemensamma 
unionsmarknaden. När mellanrikslagen definitivt gick i graven i juli 1897 
innebar detta slutet på en fas i norsk industriutveckling. Ur svensk synpunkt 
kom mellanrikslagens upphävande, enligt Arthur Montgomery, att betyda att 
de kvarstående luckorna i den svenska tullmuren blev igenmurade och att det 
protektionistiska systemet för Sveriges del var helt genomfört. Sett i ett in
ternationellt perspektiv kom mellanrikslagens försvinnande troligtvis att 
påskynda de skandinaviska ländernas kommersiella anpassning och 
beroende av de europeiska kärnländernas marknader. 

Under 1800-talet sågs Köpenhamn som Skandinaviens kommersiella och 
kulturella centrum. Köpenhamns dominerande ställning baserades på dess 
roll som transitohamn. Via Köpenhamn nåddes både Sverige och Norge av 
många av 1800-talets nya kulturella, tekniska och kommersiella impulser. En 
betydande andel av svensk utrikeshandel gick över den danska huvudstaden. 
Danmark var, näst Storbritannien, fram till och med 1870-talet Sveriges vik
tigaste handelspartner. 

Före 1880-talet svarade Danmark för 15% av Sveriges import. Under pe
rioden 1880-1895 minskade den svenska importen från Danmark, medan 
samtidigt importen från Norge stadigt ökade, något som man från dansk sida 
bland annat tillskrev mellanrikslagens effekter och den ökade inhemska 
norska industrialiseringen. En annan förklaring till den minskade införseln 
från Danmark var troligtvis den växande agrarprotektionismen och den svåra 
amerikanska konkurrensen med jordbruksprodukter. Det var mot denna bak
grund naturligt att mellanrikslagens upphävande inom dansk industri på sina 
håll väckte förhoppningar om att kunna återerövra de förlorade exportmark
naderna i Sverige. 

Ett tydligt uttryck för dessa ansträngningar från dansk industris sida 
visade sig vid Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, då ett stort 
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antal danska industrier ställde ut sina varor. Även norsk industri var ytterst 
starkt företrädd vid denna utställning, vilket får ses som ett försök från norsk 
sida att vidmakthålla sina marknadsandelar efter mellanrikslagens upphä
vande. Detta gällde i mycket hög grad den norska textilindustrin. Genom de 
danska och norska exportansträngningarna kom Stockholmsutställningen att 
få en mycket markant skandinavisk profil. Utställningen omfattade med 
undantag för Ryssland-Finland endast de skandinaviska länderna.2 

I en skrivelse till det danska utrikesdepartementet den 10 mars 1897 från 
den danske generalkonsuln i Göteborg, J Heckscher, varnade denne för allt
för stor optimism visavi den svenska marknaden. Heckscher menade, att det 
fanns mycket lite som pekade i en riktning mot förbättrade danska konkur
rensmöjligheter i Sverige. De varor som föreföll ha störst möjligheter att i 
ökad omfattning finna avsättning på den svenska marknaden var t ex trikot-
varor och margarin medan däremot andra textilvaror, läderprodukter, glas-
och manufakturvaror sannolikt skulle hejdas av redan existerande eller 
planerade svenska tullar. Mot denna bakgrund fanns det mycket som talade 
för, att det gångna 1890-talets danska direktinvesteringar i Sverige, i syfte att 
komma runt tullbarriärerna, skulle komma att fortsätta och ytterligare till
växa i antal.3 

En lång rad danska varor som tidigare funnit avsättning på den svenska 
marknaden kom under perioden 1885-1914 antingen att gå kraftigt tillbaka 
eller praktiskt taget helt försvinna. 

2 Ohlsson,L., a.a.s.33,41; Hasselgren,A., Utställningen i Stocholm 1897. Beskrifning i ord 
och bild öfver Allmänna Konst-och Industriutställningen. Sthlm 1897. 
3 Udenrigsministeriets arkiv 1909-1945. 651.15.Danmarks Handel med Sverige; Heck-
scher.J., Den svensk-norske mellemrigslovs ophör og folgerne deraf for Danmarks Handel 
paa Sverig.l0.3.1897.s.ll3-117.RAK. 
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Tabell 19. Danska exportvaror på den svenska marknaden 
1885-1911. Tusentals kronor. 

Varor 1885 1895 1911 Varor 1885 1895 1911 

Band 494 235 268 Kemisk-tekniska 
Bijouteri 122 65 56 preparater 129 50 93 
Konstgjorda Kläder 1 478 485 502 
blommor 129 20 Knappar 130 43 59 
Bomull 164 110 • • Konfektyr 39 55 50 
Choklad 3 • • • • Konserver 128 91 13 
Fernissor 50 11 • • Lim 10 7 • • 

Färger 156 290 86 Maskiner, 
Galanteri- Verktyg 1017 1718 1 317 
varor 83 30 • • Pappers
Garner 542 681 197 arbeten 90 56 24 
Glas 163 98 136 Papper 295 284 117 
Guldtryck Paraplyer 129 107 • • 

arbeten 108 27 • • Skodon 326 182 10 
Handskar 195 97 • • Smör 288 169 69 
Hattar 682 125 30 Mjöl 7218 227 195 
Sulläder 671 95 18 Trikå-
Instrument 157 400 155 arbeten 450 104 121 
Manufaktur Säckar 310 143 161 
varor 8511 4 0901 961 

Källa: Tidskrift for Industri 1914.S.226. 

Till denna grupp av varor hörde en rad olika typer av textilprodukter, läder
varor, färger, konserver, verkstadsprodukter, pappersvaror, paraplyer, mjöl 
och manufakturvaror. En anledning till den minskande importen av dessa 
danska varor var dels den svenska industriella expansionen, dels den ökade 
utländska konkurrensen på den svenska marknaden. I ett betänkande till det 
danska handelsdepartementet i samband med handelstraktatförhandlingarna 
mellan Sverige och Danmark menade emellertid Industrirådet, att det 
främsta skälet till dessa danska exportvarors försämrade ställning var den 
svenska tullpolitiken. Den hade medfört att åtskilliga danska företag valt att 
etablera tillverkande dotterföretag på den svenska marknaden under 1890-
talet och under perioden fram till första världskrigets utbrott.4 Bland dessa 
återfanns en del av de danska företag, som hade deltagit i 
Stockholmsutställningen 1897. 

Den svenska tullpolitikens negativa effekter för dansk handel med Sve
rige var ett problem som starkt bekymrade dansk industri vid tiden för första 
världskrigets utbrott. Av Danmarks totala export gick 1885 14%, 1901 8% 
och 1913 5% till Sverige. Det mest allvarliga var emellertid den för Dan

4 Handelsforholdet mellem Danmark og Sverige. Industriraadets Betaenkning. Tidskrift for 
Industri. 1914. s.261-268. 
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marks del visavi Sverige kraftigt ökande negativa handelsbalansen. Medan 
Sverige 1913 exporterade för 69 miljoner kronor till Danmark uppgick den 
svenska importen från Danmark till inte mer än 33 miljoner, varav mindre än 
hälften bestod av varor som tillverkats i Danmark.5 

Stämningarna inom den danska industrin och synen på förhållandet till 
den svenska marknaden framgår ganska tydligt i samband med diskus
sionerna om ett eventuellt dansk deltagande i den Baltiska utställningen i 
Malmö 1914. Ur dansk synpunkt uppfattades utställningen som en nationell 
manifestation över de gångna decenniernas framgångsrika svenska indus
trialisering och det fanns inom danska industrikretsar en viss tveksamhet 
inför ett danskt deltagande. Det fanns en rädsla för att dansk industri skulle 
komma i skymundan och därmed ytterligare framhäva den svenska över
lägsenheten. Den officiella svenska inbjudan inkom till Industriföreningen i 
Köpenhamn 1909 och följdes upp av en skrivelse från den svenska utrikes
förvaltningen i april 1910. I den uttryckte man önskemål att Danmarks in
dustriförening skulle ta ansvaret för ett danskt deltagande vid utställningen. 

Danmark tackade ja till inbjudan, och den under det danska handelsde
partementet underställda Komité for Udenlandske Udstillinger; fick i 
uppdrag att organisera deltagandet. Det fanns en del kommittérepresentanter, 
som menade att det danska deltagandet skulle inskränkas till att gälla den 
konstindustriella delen av utställningen. Däremot framkom, att många 
danska industriföretag ansåg det meningslöst att ställa upp, då deras 
konkurrensmöjligheter på den svenska marknaden var ytterst begränsade. 
Även bland dem som hävdade, att dansk industri borde delta, såsom 
ordföranden i industriföreningen, Alexander Foss, menade att detta 
skedde utan någon större begeistring. Han ansåg att det var oklokt att avstå, 
eftersom grannländerna säkert skulle delta.Att delta vid utställningen var för 
företagen en plikt. För några få var det en fördel, men för de allra flesta 
innebar det besvär.Å andra sidan menade Foss att när man nu bestämt sig för 
att delta borde man eftersträva att utställningen blev ett uttryck för den 
danska industrins plats i nutiden. Det var viktigt att de varor som skulle 
utställas var tillverkade i Danmark eller hade genomgått en väsentlig 
vidarebearbetning i Danmark.6 

Baltiska utställningen samlade fyra deltagarländer: Sverige, Danmark, 
Ryssland och Tyskland. Norge var inte med. Utställningens namn och de 
deltagande nationerna markerade intresseförskjutningen inom den svenska 
exportvaruindustrin under decennierna efter Stockholmsutställningen från 
Skandinavien mot Östersjöområdets två stora marknader, den tyska och den 
väldiga potentiella ryska marknaden. Även om belägenheten vid Östersjön 
var den gemensamma nämnaren för de deltagande nationerna framhöll Foss, 
att det inte fanns någon större anledning att från dansk sida fästa alltför stor 
vikt vid det ryska deltagandet. Dansk export till Ryssland var i stället något 
som hörde framtiden till. Det primära intresset för dansk industri var att 
vinna insteg på den svenska marknaden. Det var därför viktigt, att dansk 

5 Tidskrift for Industri 1914. Den Baltiske udstilling i Malmö, s.110. 
6 Industriforeningens i Khvn arkiv 1911-1915. Den Baltiske udstilling i Malmö. For-
handlingsprotokoll 1912-1915. bd.488. 3.1.1912.(citat)Ehrvervsarkivet; Riise,F., Danmarks 
deltagelse i den baltiske udstilling i Malmö 1914. Khvn 1915. s. 1-13. 
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verkstadsindustri och dess produkter var representerade vid utställningen. 
Man betonade vidare att ett så allsidigt dansk industriellt deltagande var vik
tigt för att kunna behålla den för dansk industri så betydelsefulla skånska 
marknaden. Det fanns ytterligare ett skäl för att dansk industri, trots vissa 
betänkligheter, ansåg sig tvungen att deltaga i den Baltiska utställningen. Det 
var hotet från den framgångsrika tyska industrin på den svenska marknaden.7 

Under perioden före första världskriget bibehöll Storbritannien sin ställ
ning som största mottagare av svensk export, även om Tyskland ökade sin 
andel. När det gällde den svenska importen stod Tyskland för ungefär en 
tredjedel. Den fortsatta tullpolitiska utvecklingen och debatten fram till 
första världskriget kom i allt väsentligt att gälla relationerna till Tyskland. 

Tabell 20. Den svenska utrikeshandelns värde efter olika länder 
1896-1910. Procent. 

Export: Import: 
Länder. 1896/00 1910 1896/00 1910 

Storbritannien 42,9 32,2 30,0 24,5 
Tyskland (1) 14,5 21,0 34,9 34,3 
USA 0,1 3,8 2,1 7,9 
Norden 18,4 15,8 19,5 12,1 
Frankrike, 
Holl,Belg. (2) 19,0 12,7 7,2 8,3 

Källa: Historisk Statistik för Sverige.Del 3.Utrikeshandel 1732-1970. 
SCB.Lund 1972 s.298,300.1)1910 års siffror inkluderar Luxemburg.2) 
inkluderar Luxemburg 1896/00 

De viktigaste tullpolitiska skärpningarna under denna tid var riktade mot 
tysk industri. Till de strängaste skärpningarna av tullbestämmelserna under 
perioden 1897-1905 hörde införandet av högre tullar på elektriska maskiner 
1904. Som skäl för denna tullhöjning anfördes konkurrensen från Tyskland, 
som ansågs ha karaktären av dumping. Andra varor som också under denna 
tid berördes av tullhöjningar var t ex läder och sprängämnen. 

Den tyska industrin upplevdes före första världskriget som ett hot i såväl 
Sverige som i de skandinaviska grannländerna. Ett av den unga tyska indus
triella stormaktens grundläggande problem var, som vi sett tidigare, att finna 
exportmarknader för sina industrivaror. Exporten till de stora marknaderna i 
de ledande kärnländerna var mycket mindre än vad man importerade från 

7 Industriföreningens i Khvn arkiv 1911-1915.. Den Baltiske udstilling i Malmö 1914. 
Förhandlingsprotokoll 1912-1915; bd 488. Forretningskomittén 20.12.1912,29.1.1913, Ud-
stillingskomittén 13.12.1913; bd 489. Den baltiske udstilling -tryksager. Program for Dan
marks deltagende. Ehrvervsarkivet; Utrikesdepartementets arkiv.. 1902 års dossiersystem, 
vol 2364a. Skrivelse från svenska beskickningen i Köpenhamn till UD i Stockholm den 
6.8.1908.RA; Jensen,B., Danmark og detrussiske sporgsmål 1917-1924. Aarhus 1979.S.42-
43. 
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dessa länder. Detta gjorde att de tyska exportansträngningarna kom att in
riktas mot de kringliggande små industriländerna som Holland, Schweiz, 
Belgien och de skandinaviska länderna. Betydelsen av dessa småstaters 
marknader för den tyska industrin förstår man av det faktum att de vid tiden 
för 1906 års handelstraktatförhandlingar mellan Sverige och Tyskland 
svarade för 26% av Tysklands totala export medan de själva stod för 12% av 
den totala tyska importen. Mycket tyder på att man från tysk industris sida 
med stor tillfredställelse hälsade mellanrikslagens upphävande och den 
svensk-norska unionsupplösningen, då detta kunde tänkas bana väg för ett 
tullpolitiskt närmande mellan Tyskland och de skandinaviska länderna.8 

Det som mer än något annat kom att påverka den svenska tullpolitiken var 
emellertid 1902 års nya tyska tulltaxa. Denna väckte en hel del oro i Sverige, 
då den tyska tulltariffen innehöll en rad bestämmelser, som var direkt riktade 
gentemot Sverige. Vad som framför allt oroade de svenska myndigheterna 
var att det fanns mycket som pekade på att Tyskland genom dessa åtgärder 
syftade till att få Sverige att ansluta sig till det tyska traktatsystemet. Ett 
annat bekymmer var, att den rådande svenska tulltaxan av 1892 var starkt 
föråldrad, vilket i hög grad kom att aktualiseras i samband med förhand
lingarna om 1906 års svensk-tyska handelstraktat. I väntan på att en ny 
svensk tulltaxa skulle utformas kom man överens med tyskarna, att traktaten 
endast skulle gälla fram till och med utgången av 1910. I juni 1906 tillsattes 
en kommitté med uppgift att revidera industritullarna. I den gällande äldre 
tulltaxan hade tullbeloppet relaterats till produktens vikt. Detta medförde att 
de mindre förädlade och vanligtvis billigare varorna drabbades av högre tul
lar än förädlade varor. Med den relativt låga förädlingsgrad som svensk 
industri hade vid 1890-talets början spelade dessa omständigheter inte så stor 
roll. 

Sedan dess hade emellertid svensk industri fått en betydligt högre föräd
lingsgrad, varför det nu gällde att erhålla ett bättre tullskydd. Detta gick till 
på så sätt att de gamla varugrupperna bröts ned i undergrupper, där de hög-
förädlade varorna drabbades av högre tullar. Resultatet av 1906 års tulltaxe
kommitté blev att skyddet för industrin skärptes i jämförelse med den tull
taxa, som använts i samband med handelstraktaten med Tyskland 1906. Att 
tullskyddet främst var riktat mot Tyskland framgår av att närmare hälften av 
den tyska exporten av helfabrikat och ungefär en fjärdedel av de tyska 
halvfabrikaten drabbades av höjda tullar medan 19% av helfabrikaten och 6-
21% av halvfabrikaten från andra länder berördes av tullskärpningar.9 Tull
höjningarna gentemot den tyska exporten var kraftigt tilltagna, vilket var 
medvetet från svensk sida. Genom att ha en viss prutmån hoppades svens
karna att kunna utnyttja de skärpta tullarna som ett förhandlingsvapen vid 
förhandlingarna med Tyskland om en ny handelstraktat 1911.10 

Som väntat mötte de svenska industritullarna på helfabrikat på starkt mot
stånd, då de drabbade en känslig sektor av den tyska utrikeshandeln. En 
annan stridsfråga vid förhandlingarna var den svenska stenexporten till 

8 MasengJE., De nordiske landes indbyrdes handelspolitik. Statsökonomisk Tidskrift 
1906.S.220-223. 
9 Lindberg, A., a.a.s.70. 
10 ibidem.s.147. 
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Tyskland. I samband med 1906 års traktat hade svenskarna uppnått tullfrihet 
för sin stenexport , vilket hade väckt stark förbittring inom den tyska 
stenindustrin. Man krävde nu från tysk sida införande av tullar på bland 
annat svensk gatsten. Om detta tyska krav gick igenom skulle det drabba den 
svenska stenindustrin ytterst hårt, eftersom två tredjedelar av produktionen 
avsattes på den tyska marknaden och möjligheterna att finna alternativa 
marknader var begränsade. 

Den centrala förhandlingsfrågan gällde emellertid den svenska järn
malmsexporten. Från tysk sida gick man i inledningen av förhandlingarna ut 
hårt och krävde bland annat garantier för att förbudet mot svensk exporttull 
på järnmalm i 1906 års traktat även skulle gälla den nya traktaten. Vidare 
krävde man, att Sverige skulle förbinda sig att öka sin export av malm så fort 
som Tyskland begärde detta och att den svenska staten verksamt skulle bidra 
till att så skedde. Utgången av dessa förhandlingar blev att svenskarna 
tvingades minska nivån på sina industritullar men att man ändå i jämförelse 
med 1906 års överenskommelse förbättrade tullskyddet för den svenska 
hemmamarknadsindustrin. Likaså uppnådde Sverige fortsatt tullfrihet för 
merparten av sin stenexport till Tyskland. Förklaringen till detta var den 
svenska förhandlingspositionen. Tysklands behov av den svenska järn
malmen och svenska halvfabrikat var större än det svenska behovet av tyska 
industrivaror.11 Dessa relativa framgångar för svensk tull-och handelspolitik 
sammanhängde med andra ord med att Tyskland på grund av den svenska ut
rikeshandelns spridning inte var i stånd att utnyttja sin utrikeshandels ut-
buds-och inflytelseeffekter. Det var i stället Sverige som vid detta tillfälle 
huvudsakligen kunde utnyttja sina komparativa fördelar. 

Tanken på en gemensam skandinavisk marknad i form av en tullunion 
hölls vid liv, även om en viktig grundval för denna idé försvann i samband 
med mellanrikslagens upphävande. I själva verket finner man idén om en 
tullunion som ett återkommande tema i 1900-talets svenska och skandina
viska tull-och handelspolitiska diskussion. Detta gäller även för de fyra 
första decennierna av 1900-talet och då speciellt under första världskriget 
och de första åren av 1920-talen samt efter den internationella ekonomiska 
krisen under 1930-talet. 

Efter mellanrikslagens upphävande och till första världskrigets utbrott 
förde idén om ett tullpolitiskt närmande mellan de skandinaviska länderna 
ett ytterst tynande liv. Om det i någon mening upprätthölls någon debatt 
kring denna fråga var det i Danmark. Det var också här som det största 
handelspolitiska behovet av ett ökat samgående mellan de skandinaviska 
länderna fanns. Den tilltagande Protektionismen och nationalismen i Sverige 
hade, som vi sett tidigare, i hög grad drabbat Danmarks handel med Sverige. 
Såväl i Norge som Sverige fanns, på grund av de växande nationalistiska 
stämningarna, föga utrymme för tankar om ett skandinaviskt samarbete på 
tullpolitikens område. Visserligen gjordes 1904 ett tappert försök att blåsa 
liv i denna tankegång genom skapandet av Nordisk Förening för Ekonomiskt 
Samarbete, men den sköts effektivt i sank i och med unionsupplösningen 

11 ibidem.s.76,148,153-155,159,165. 



98 

1905.12 Den tullpolitiska utvecklingen i de skandinaviska länderna gick i 
själva verket i rakt motsatt riktning. Sverige kom i samband med handels
traktaterna 1906 och 1911 att föra en mer och mer protektionistisk politik 
mot Tyskland. Även i det starkt frihandelsorienterade Danmark kom utveck
lingen att vridas i en mer protektionistisk riktning, även om den mildrades i 
samband med 1908 års tullreform. I Norge förde man en moderat tullpolitik. 
Tankar på samarbete fick emellertid föga resonans i det starkt nationalistiska 
klimatet i Norge efter självständigheten 1905.13 

I och med första världskriget förändrades emellertid situationen. Bristen 
på livsmedel, råvaror och energi, hemmamarknadsindustrins expansion och 
exportindustrins svårigheter medförde ett ökat handelsutbyte mellan de 
skandinaviska länderna. Det var mot denna bakgrund naturligt att tanken på 
ett ökat ekonomiskt samarbete mellan de skandinaviska länderna på nytt fick 
ökad grogrund. Idéerna om ett ekonomiskt närmande mellan Sverige, Norge 
och Danmark artikulerades för första gången vid det första skandinaviska 
handelsmötet i Stockholm 1916. De kom sedan under framför allt de två 
sista krigsåren att bli föremål för debatt bland olika skandinaviska ekonomer. 
Till dem som vid mötet i Stockholm såg optimistiskt på ett ekonomiskt-poli-
tiskt närmande mellan de skandinaviska länderna hörde främst den danske 
nationalekonomen Julius Schovelin och norrmannen Morgenstierne, den 
ekonomiska skandinavismens främste banerförare under början av 1900-
talet. Enligt Morgenstierne förelåg nu, i jämförelse med tidigare, andra möj
ligheter att realisera ett ökat ekonomiskt samarbete . Detta kunde antingen 
ta formen av en verklig tullunion eller en moderniserad mellanrikslag eller 
en handelstraktat. 

Redan vid Stockholmsmötet framfördes kritiska synpunkter dessa pro
påer. Så t ex menade Eli Heckscher, att det fanns anledning att inte dra för 
långtgående växlar utifrån de speciella förhållanden, som rådde under 
världskriget. Heckscher ansåg, att det var troligt att nivån på den inbördes 
skandinaviska handeln skulle komma att återgå till det normala efter krigs
slutet.14 

I den debatt som fortgick rörande ett eventuellt ökat skandinaviskt 
handelspolitiskt samarbete fanns det röster, som hävdade att det helt visst 
fanns fördelar att hämta ur ett ökat ekonomiskt samarbete, men att det sam
tidigt förelåg en rad väsentliga faktorer, som stod i vägen för en sådan 
handelspolitisk målsättning. Nils Wohlin påpekade att ett handelspolitiskt 
närmande mellan de skandinaviska länderna med all säkerhet skulle medföra 
en ökad differentiering, arbetsfördelning och varuomsättning mellan de tre 
länderna. Liksom Heckscher ansåg emellertid Wohlin, att en sådan utveck
ling var orealistisk eftersom den skandinaviska marknaden på intet sätt 
kunde ersätta de tre ländernas ytterst starka beroende av den internationella 
marknaden. En gemensam tullunion skulle vidare fordra en mycket hög grad 

12 JacobsenJ C., Interskandinavisk handelspolitik for og nu. Nationalökonomisk Tidskrift 
1917.S.394-395. 
13 ibidem.s.396; Morgenstierne,B.» Nordiske samvirke-bestraebelser, saerlig paa toldpoli-
tikens omraade. I: Bidrag till frågan om ett ekonomiskt närmande mellan de skandinaviska 
länderna- ett inlägg av skandinaviska ekonomer. Sthlm 1913.S.170. 
14 Jacobsen, J C.,a.a.s.397-399 
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av samstämmighet, när det gällde import-och exportintressen,något som var 
praktiskt taget omöjligt med hänsyn till de tre ländernas olikartade utrikes
handelsprofil. I stället fanns det risk för att den gamla rivaliteten och ömse
sidiga misstänksamheten på nytt skulle uppstå mellan de skandinaviska län
derna, när kriget väl var slut. 

En annan svensk, Karl Åmark, hävdade att tullbarriärerna mellan de tre 
länderna inte bara var av ondo. Sålunda hade de höga tullarna på vävnader i 
hög grad bidragit till att de skandinaviska länderna inte konkurrerade på 
varandras marknader. Från dansk sida menade de som var kritiska till 
tankarna om ett handelspolitiskt närmande att detta var en utopi. Andra an
såg att ideerna vuxit fram ur krigstidens behov att möta ett yttre hot och 
tvång och när detta, inte längre fanns skulle dessa strävanden dö ut.15 De 
skeptiska rösterna fick på olika sätt rätt. Förutsättningarna för ett tullpolitiskt 
närmande försvann efter kriget. Sålunda föll Sveriges andel i dansk export 
från 23 % och 17 % 1918-1919 till blygsamma 4% 1922.16 

"Skandinavismen har blifvit olycksdiger för oss svenskar emedan vi 
sakna nationell instinkt...åt danska köpmän öfverlåta vi att förmedla en stor 
del af vår export och låta dem skörda en vinst, som borde komma oss själfva 
till del. Från Köpenhamn inköpa vi årligen ofantliga mängder av främmande 
varor i stället för att hämta dem själfva på produktionsorten. Åt den danska 
sjöfarten ha vi årligen betalat tribut i millioner, medan vår egen sjöfart fick 
förfalla...Danskar tränga sig in på det ena affärsområdet efter det andra i 
Sverige och möta intet motstånd... efter allt att döma är Skåne till en bety
dande del behärskadt af danska affärsintressen...för min del tror jag, att detta 
är den innersta förklaringsgrunden till, att Skånes ekonomiska utveckling ej 
fullt motsvarar dess rika möjligheter. Skånes stadssamhällen bekämpa med 
fanatism hvarandra och klafbindas gemensamt af Köpenhamn. Vid hvarje 
gemensamt svensk-danskt affärsföretag är det ofelbart dansken, som tager 
ledningen. Och han gör det med en viss rätt, på grund af sin öfverlägsen-
het'17 

Dessa hårda omdömen om Köpenhamn och danskarna fälldes av Gustav 
Sundbärg i en bilaga till Emigrationsutredningen , som publicerades några år 
före första världskrigets utbrott. Vad som gör detta arbete intressant, trots 
dess starka överdrifter, är att det avslöjar de psykologiska mekanismer, som 
låg till grund för den misstänksamhet och rivalitet, som hos vissa kretsar i 
Sverige fanns visavi Danmark. Sundbärgs "orättvisa" betraktelse var natur
ligtvis en partsinlaga. Det är omöjligt att fastställa i vilken grad hans åsikter 
var representativa för stora delar av det svenska folket. Det är likväl troligt, 
att dessa synpunkter speglade en del svenska affärskretsars starka irritation 

15 Thalbitzer.C., Godt Naboskap.; WohIin,N., Till frågan om ett handelspolitiskt närmande 
mellan de skandinaviska länderna; Åmark,K., Är en tullpolitisk sammanslutning mellan de 
skandinaviska länderna önskvärd. I: Bidra g till frågan om ett ekonomiskt närmande mellan 
de skandinaviska länderna, a.a.s.200-210,248-256,292-311; HeckscherJE., Skandinavisk 
handelspolitik. Svensk Tidskrift. 1917; Heckscher,E., Den ekonomiska skandinavismen. 
Föredrag vid Sveriges allmänna exportförenings årsstämma den 22 april 1918. Sveriges 
allmänna exportförening. Publikationer,nr 13. Sthlm 1918.S.5-8. 
16 Hatt,G., The potentialities of internorthern commerce.Le Nord 1938. s.146. 
17 Emigrationsutredningen. Bilaga XVI. Folklynnet och utvandringen. Sthlm 1911. s.70-73. 
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över den danska huvudstadens kommersiella dominans. Vidare att den åter
gav en del svenskars över tiden ackumulerade och nedärvda kulturella och 
kommersiella mindervärdeskomplex visavi danskarna. 

Att sådana stämningar fanns i Sverige vid tiden för första världskriget be
kräftas av en så pass nykter iakttagare som Heckscher. Denne menade i sam
band med diskussionen om den ekonomiska skandinavismen att det var po
sitivt med skandinaviska företag, då det innebar att man kunde "kombinera 
danskarnas kommersiella begåvning...med svenskarnas överlägsenhet inom 
produktionen". Samtidigt pekade Heckscher på den misstro som sedan 
gammalt fanns, när det gällde de danska köpmännens skicklighet. Han 
menade emellertid att det inte längre fanns någon anledning att tro att de 
svenska affärsmännen skulle komma i andra hand.18 

Wohlins varning för att den gamla interskandinaviska rivaliteten och att 
misstänksamheten skulle blossa upp på nytt efter kriget besannades. Den 
kom i mycket hög utsträckning att rikta sig mot Köpenhamn och dess ännu 
ledande ställning som skandinaviskt kommersiellt centrum och Danmarks 
aspirationer på att upprätthålla och vidareutveckla huvudstadens roll.Detta 
väckte inte bara motstånd och irritation i Sverige utan också i Norge. I en ar
tikel i Farmand 1923 kom det norska missnöjet och irritationen över de 
danska anspråken på att upprätthålla och utvidga Köpenhamns kommersiella 
roll klart till uttryck. I artikeln hette det, att den norska an ti-skandinavismen 
går ut på att frigöra sig från Köpenhamns grepp. "Vi vill inte ha Danmark 
som tolk, när vi talar med utlandet".19 Vad man från norsk sida vände sig 
mot var det faktum att danska företag fungerade som mellanhänder mellan t 
ex de amerikanska, tyska och brittiska marknaderna och den norska. Samma 
missnöje fanns på svensk sida utlandets benägenhet att utnyttja danska 
agenter eller företag för att sälja varor på den svenska marknaden. Under 
stridsropet "Bort med Öresundstullen" gick den svenska handelns represen
tanter under 1920-talet till storms mot den i utlandet sedan länge väl etable
rade uppfattningen att Köpenhamn var Skandinaviens centrum. 

Denna svenska och norska önskan att bli behandlade som individuella 
handelspartners var emellertid inte bara betingad av importhandelns villkor. 
Med en under mellankrigstiden långsiktigt krympande världsmarknad, 
stigande produktion och konkurrens mellan gamla och nya varor, organisa
tionsformer och industriländer blev det ytterst viktigt för de skandinaviska 
ländernas exportmöjligheter, att de lyckades profilera sig som enskilda pro
ducenter och marknader. Detta gällde inte minst i förhållande till Förenta 
Staterna. Den massiva amerikanska exportoffensiven mot Europa i form av 
produkter och direktinvesteringar var inte bara riktad mot de traditionella 
kärnländerna utan gällde också delmarknader i förkrigstidens europeiska pe
riferi såsom Skandinavien. Från den amerikanska industrins och handelns 
horisont synes fortfarande vid mellankrigstidens början föreställningen om 
Skandinavien som en i stort sett enhetlig marknad varit den förhärskande. 
Detta medförde, att amerikanska dotterbolag i stor utsträckning till en början 
fortsatte förkrigstidens politik genom att etablera huvudverksamheten till 
Köpenhamn. Amerikanarna fick emellertid relativt snabbt upp ögonen för att 

18 Heckscher,E., (1918) s.l7. 
19 Farmand 30.8.1923. Antiskandinavismen. 
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det rådde påtagliga skillnader mellan de olika nationella delmarknaderna i 
Skandinavien. Dessutom sökte man från såväl svensk som norsk sida under 
hela 1920-talet energiskt få amerikanska företag att inse de kommersiella 
fördelarna av att betrakta de skandinaviska länderna som individuella 
handelspartners. De nyöppnade frihamnarna i Stockholm och Göteborg an
vändes därvid som argument. 

Att dessa omständigheter tillsammans fick verkningar på den 
amerikanska synen på Skandinavien och på den amerikanska marknads
strategin framgår av en specialrapport 1928 från det amerikanska handelsde
partementet i Washington. I denna hävdades att "there has been a tendency 
to establish a distribution center in Stockholm not only for central and 
northern Sweden but the nearby Baltic States as well"20 Det är i detta sam
manhang intressant att notera, att amerikanarna inte talar om Sverige som en 
enhetlig nationell marknad utan som olika regionala marknader.Ur ameri
kansk synpunkt hörde uppenbarligen Sydsverige vid slutet av 1920-talet na
turligt ihop med den danska marknaden. Det fanns emellertid andra dimen
sioner på de mellanskandinaviska motsättningarna om var den skandinaviska 
regionens naturliga centrum låg. De utländska företagens intresse för Dan
mark, Sverige och Norge efter första världskrigets slut var inte bara betingat 
av den skandinaviska marknadens ökade betydelse i sig. 

Det är i stället möjligt att det främsta skälet till att t ex vissa amerikanska 
och brittiska företag etablerade sig var, att de betraktade en skandinavisk 
etablering som ett första steg, en plattform, för att på nytt kunna ge sig in på 
de genom ryska revolutionen och kriget förlorade marknaderna i Sovjet
unionen och i länderna utmed Östersjöns östra strand. Att sådana planer 
fanns med i kärnländernas kalkyler framgår av de resonemang som fördes i 
anslutning till en brittisk inofficiell handelsdelegations besök i Köpenhamn i 
januari 1921. Delegationen bestod av ett antal brittiska parlamentariker samt 
affärsmän under ledning av den danskfödde, brittiske skeppsredaren Sir 
William Petersen. Petersen medförde till sitt möte med danska regeringsre
presentanter rekommendationsbrev från den brittiske premiärministern 
Lloyd George och handelsministern Robert Horns, vilka gav diskussionerna 
en halvofficiell prägel. 

Det primära syftet med resan synes ha varit att undersöka möjligheterna 
av att utnyttja Köpenhamns frihamn som bas för återupptagande av handeln 
med Östersjöländerna, en tankegång som naturligtvis hälsades med största 
tillfredställelse från dansk sida. Om en sådan politik gick att realisera skulle 
dels de gamla danska planerna från förkrigstiden att göra Köpenhamn till 
huvudlänken i handeln mellan Västeuropa, USA och Östersjöområdet för
verkligas, dels Köpenhamns ställning som Skandinaviens kommersiella 

20 Udenrigsministeriets arkiv 1909-1945. H65 G6 Danmark. Kungliga Danska Beskick
ningen i Washington 24.7.1928; Department of Commerce Bureau of Foreign and Domestic 
Commerce Washington. 1928. Spec.Circular nr. 123. Dossier of Regional Information. 
Appointment of Commercial Repr.in Scand.Countries. Propaganda mot utländska 
handelsagenter 31.1.1928, Sveriges Handelsagenters Förening-skrivelse.RAK ; DN 
28.1.1930; Denmark abroad 1920-1925; The Danish Export Review 1914-1921. 



102 

centrum ytterligare stärkas.21 Man var emellertid från brittisk sida ytterst 
medveten om att en dylik politik inte sågs med blida ögon i Sverige, varför 
man framförde önskemål om att handelsdelegationen också skulle beredas 
tillfälle att diskutera med representanter för svenskt näringsliv och regering. 
Det brittiska besöket blev av, men resulterade inte i något konkret. Vad som 
emellertid är intressant i detta sammanhang, är de diskussioner som med 
anledning av det kommande besöket av den brittiska handelsdelegationen 
fördes i Sverige på regeringsnivå, med representanter för svenskt näringsliv. 
De ger en god bild på hur man vid denna tidpunkt dels såg på Köpenhamns 
försök att stärka sin ställning som skandinavisk transitohamn, dels hur man 
bedömde brittiska exportplaner och direktinvesteringsplaner i Sverige. 

Härvid framkom att man ansåg, att Köpenhamn hade ett övertag, inte på 
grund av ett gynnsammare geografiskt läge, utan för att dess frihamn var 
överlägsen de svenska. Det ökande brittiska intresset för den skandinaviska 
marknaden var främst betingat av Storbritanniens försämrade konkurrens
kraft visavi tysk industri. Man borde därför göra klart för britterna, att om de 
önskade förbättra sina andelar på den svenska marknaden var ett viktigt steg 
i en sådan riktning att handla direkt med Sverige och att låta denna handel 
skötas av där verksamma företag. Vad beträffar eventuella brittiska planer på 
att åstadkomma ett samarbete med svenska företag för export till Östersjö
länderna skulle detta enbart på sikt gynna de brittiska företagen. Ett yttrande 
av industrimannen Ernst Wehtje andas såväl rädsla för övermäktig brittisk 
industri som det nyblivna lilla svenska kärnlandets självkänsla. Han menade 
att den brittiska handelsdelegationen vid sitt besök endast skulle tillåtas 
besöka sådan industri, typ gruv-och träindustri, där Storbritannien inte kunde 
konkurrera. Det skulle däremot vara farligt att släppa in britterna inom ce-
ment-eller verkstadsindustrin, eftersom man kunde befara att de i så fall 
kunde tillägna sig våra tillverkningsmetoder22 

Det fanns ytterligare ett skäl till varför britterna var så intresserade att öka 
sitt inflytande i såväl Sverige som Danmark och det var det amerikanska 
hotet. En brittisk satsning på Köpenhamn och de svenska frihamnarna skulle 
kunna bromsa de amerikanska försöken att i Hamburg bygga upp en makt
bas, som hotade att på sikt omintetgöra de brittiska försöken att återta sin 
gamla hegemoniställning i Östersjöområdet.23 De ovan behandlade aspek
terna på motsättningarna mellan de skandinaviska länderna, när det gällde 
frågan om Köpenhamns handelspolitiska roll, låter oss ana det nationella och 
maktpolitiska klimat under vilket framför allt 1920-talets utländska före-
tagsetableringar företogs i Sverige. Det finns vidare många tecken som tyder 
på att det svenska missnöjet med det utländska kapitalets preferenser för 
Köpenhamn som centrum för den skandinaviska marknaden var en av 

21 UD:s arkiv. 1920 års dossierserie. H.vol.366. Dansk-engelsk samverkan för handelns be
främjande. Speciella Handelsavdelningen. Engelska handelsdelegationens besök i Köpen
hamn. PM den 5.1.1921.RA. 
22 UD:s ark:v. 1920 års dossiersystem. H.vol.366. Protokoll vid sammanträde inför chefen 
för handelsdepartementet å Järnkontoret den 5.2.1921; Protokoll vid sammanträde å gene
ralkonsul Tage Grönwalls ämbetsrum å Utrikesdepartementet måndagen den 7.2.1921.RA. 
23 UD:s arkiv. 1920 års dossiersystem. H.vol 366. PM 5.1.1921..a.a.RA. 
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orsakerna till, att utländska företag under framför allt 1920-talet i ökande 
grad valde att etablera dotterbolag på den svenska marknaden. 

Mot denna bakgrund förstår man att diskussionerna under första 
världskriget om en skandinavisk tullunion mycket snabbt framstod som uto-
pistiska. Idén om ett tullpolitiskt och handelspolitiskt samarbete levde emel
lertid kvar, om än undanskymt, och vädrades på nytt vid slutet av 1930-talet. 
Då fördes i Danmark på sina håll fram tanken på en skandinavisk tullunion. 
Denna debatt präglades likväl av en stark realism, då man samtidigt insåg 
problemet med att Danmarks behov av skandinaviska varor var större än 
Sveriges och Norges av danska varor. Den danska diskussionen dog ut då 
man relativt snabbt insåg, att ett danskt förslag om skandinavisk tullunion 
skulle röna samma öde som mellanrikslagen fick i Sverige 1895.24 

Till inslagen i svensk tull- och handelspolitisk orientering under 1930-
talet hörde också medlemskapet i den sk Oslokonventionen. Initiativet togs 
1930 av de under första världskriget neutrala länderna Norge, Danmark, 
Sverige och Holland. Till konventionen anslöt sig 1933 även Finland och 
Belgien . Samtliga dessa länder hade vid början av 1930-talet internationellt 
sett ytterst moderata tullar och tillhörde frihandelns främsta tillskyndare i 
Europa, något som till en del förklaras av att de var små länder. Oslostater
nas ursprungliga målsättning var att försöka mildra den europeiska protek-
tionismens skadeverkningar när det gällde samhandeln mellan de till kon
ventionen anslutna länderna. Det var en ambition som blir fullt begriplig när 
man betänker att det var just dessa europeiska småstater, i mindre grad Bel
gien, som till skillnad från merparten av Europas länder både ökade sin 
inbördes handel och sin andel av världshandeln under mellankrigstiden. 
Deras försök att undgå nationalismens negativa verkningar på den gemen
samma marknaden misslyckades. Den främsta orsaken härtill var det starka 
beroendet av de starkt protektionistiska kärnländerna, Tyskland och Storbri
tannien och deras negativa attityd till Oslostaternas verksamhet. 

Man kom då överens om att man inte skulle genomföra några tullhöj
ningar utan att underrätta varandra och därigenom ge signatärmakterna en 
möjlighet att få till stånd vissa modereringar av tullbesluten. De praktiska re
sultaten av Oslostaternas verksamhet blev få. En viss välvilja mötte emeller
tid i en del fall medlemsländernas varor på varandras marknader.25 

Oslokonventionen är emellertid intressant ur den synpunkten att den dels 
återspeglade optimistiska stämningar från 1920-talets högkonjunktur, dels 
var ett uttryck för de små europeiska industriella kärnländernas försök att 
under 1930-talet undgå ett allt mer besvärande beroende av de ledande 
industriländerna. 

Vid 1918 års svenska riksdag föreslogs att regeringen skulle tillsätta en 
utredning angående tullsystemets verkningar. Med anledning av detta till
satte regeringen i januari 1919 den sk Tull-och Traktatkommittén. Denna 
skulle vidare undersöka frågor som rörde Sveriges traktatpolitik. Mot bak
grund av den tidigare refererade debatten om ett skandinaviskt tullpolitiskt 
samarbete är det intressant att notera att Tull-och Traktatkommittén även 
skulle ägna sin uppmärksamhet åt frågan, om det var möjligt att vidtaga åt

24 Hatt,G., a.a.s.148,157. 
25 Koht.H., The Oslo Convention and after. Le Nord 1938. 
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gärder för att befrämja ett ökat ekonomiskt samarbete mellan de skandina
viska länderna. Kommitténs arbete kom att genomföras under en period 
under vilken tullfrågorna stod i fokus, såväl internationellt som nationellt. 
Under de första åren av 1920-talet restes en rad krav på tullhöjningar och 
importförbud i Sverige. De skäl som härvid främst åberopades var dels de
pressionen 1920-1922, dels den svåra konkurrensen från Tyskland. Vad man 
från svensk industris sida ofta framhöll som motiv för tullar var behovet av 
skydd mot den tyska industrins hänsynslösa dumping som en följd av tidens 
starkt undervärderade tyska valuta. Av de redan tullskyddade svenska 
industrier, som härvid träffades av den tyska industrins konkurrens, kan 
nämnas järn-, metall-, maskin samt vissa grenar av de kemiska industrierna 
och framför allt textilindustrin.26 

De förslag om tullhöjningar som väcktes av regeringen i riksdagen av
slogs under hänvisning till att Tull-och Traktatkommittén ännu ej var färdig 
med sitt arbete. Från nationalekonomiskt håll hävdades att effekterna av den 
tyska importen var starkt överdrivna och att problemen inom olika delar av 
svensk industri i stället hade att göra med den våldsamma deflationen. 
Samma slutsatser kom Tull-och Traktatkommittén fram till, vilket kanske 
inte var så förvånande, då samma nationalekonomer till en del var knutna till 
kommitténs arbete. Tull-och Traktatkommitténs betänkande ledde inte till 
några större förändringar av svensk tullpolitik utan 1911 års tullskydd gen
temot Tyskland fortsatte i stort sett att fungera under 1920-talet.27 

Den svenska protektionistiska politiken var följaktligen under 1920-talet i 
stort sett som före kriget. Internationellt kan svensk tullpolitik under 1920-
talet beskrivas som förhållandevis måttlig. Detta kan, enligt Bertil Ohlin, 
bland annat förklaras av hänsynstagande till att den störste mottagaren av 
svenska varor, Storbritannien, bedrev frihandelspolitik. Andra omständig
heter som spelade en viss roll, var att en skärpt tullpolitik för ett land med en 
så liten hemmamarknad som Sverige, skulle ha medfört kraftigt försämrade 
möjligheter att tillgodogöra sig den internationella arbetsfördelningens för
delar och att på egen hand tillfredställa sina behov.28 Vissa tullhöjningar 
ägde emellertid rum. Sålunda höjdes tullarna 1921 på varor som humle, 
pälsverk, olika typer av silkesvaror, kläder och mattor. Året därpå höjdes 
tullarna på bilar och bildäck. När det gällde den mycket uppmärksammade 
konkurrensen från Tyskland kom 1921 års tullhöiningar i stort sett att upp
hävas 1926 genom handelsavtalet med detta land/9 

9 fi HussJE., Frågan om provisoriska skyddstullar. Nationalekonomiska föreningens sam
manträde 25.2.1921. Ekonomisk Tidskrift 1921. s.23-27. 
Samma typ av farhågor uttrycktes också i de skandinaviska grannländerna,där man var 
ytterst orolig för det tyska hotet. Farmand 4.9.1924; Norges industri 1 925. 
27 Ohlin,B., Utrikespolitik och handelspolitik.Sthlm 1949. s.151. SOU 1924:37 Betänkande 
angående tullsystemets verkningar i Sverige före första världskriget. Del I. Tull-och Trak
tatkommitténs utredningar och betänkanden XXXVI. s.313-334; Utlåtande angående frågan 
om differentialtullar till skydd mot Valutadumping. Tull-och Traktatkommitténs utredningar 
och betänkanden VII. Sthlm 1921. s.19-20. 
28 Ohlin,B.,a.a.s.l53. 
29 Carlquist,C., Sveriges tullpolitik efter världskriget. Trelleborg 1936. s.18-22; Kommer
siella Meddelanden 1932. Sthlm 1933.S.905. 
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Under 1930-talet fick Protektionismen ytterligare vind i seglen En 
genomgående höjning av tullarna genomfördes inom praktiskt taget alla ka
pitalistiska länder. Drivkrafterna bakom den växande Protektionismen under 
1930-talet var den krympande världsmarknaden, stigande arbetslösheten, 
betalningsbalanskrisen och de ökande nationella politiska motsättningarna. 
För svensk handels och tullpolitiks vidkommande var det framför allt ut
vecklingen i Storbritannien och Tyskland, som var avgörande. Den brittiska 
deprecieringen och övergivandet av frihandeln kom att få stort inflytande på 
svensk tullpolitik. En femtedel av den svenska tulltaxans positioner bands 
genom avtal med Storbritannien. Härvid spelade avtalet med Storbritannien 
1933 stor roll.En av de mest betydelsefulla aspekterna på det svensk-brit
tiska avtalet var de handelspreferenser, som Sverige förband sig att göra 
visavi Storbritannien. Den mest betydelsefulla gällde den för Sverige så vik
tiga kolimporten. Sverige lovade att köpa 47% av sitt kolbehov från den 
brittiska marknaden. Samtidigt som den för Sverige så viktiga exportmark
naden i Storbritannien hade sitt höga pris var avtalet en bekräftelse på att den 
internationella krisen fått brittisk industri att mer aktivt söka behålla och 
vidga sin andelar på den svenska marknaden. 

De viktigaste tullförändringarna under 1930-talet gällde handeln med 
Tyskland. Ar 1933 upphörde 1926 års svensk-tyska tulltarifftraktat. I och 
med detta försvann de tullsänkningar, som Tyskland hittills medgivit Sve
rige. Som en konsekvens av detta återinförde man från svensk sida de tull
satser, som hade gällt före 1926. Vidare infördes en del tilläggstullar. Dessa 
var emellertid inte ensidigt riktade mot tysk industri och handel utan gällde i 
princip alla länder. Tysklands svar på de mot sin industri riktade åtgärderna 
blev att höja sina tullar, vilket i sin tur medförde, att Sverige ytterligare 
skärpte sina tullar mot tyska varor. Dessa nya mot tysk industri riktade tullar 
kom att bestå under hela 1930-talet. Som en annan skyddsåtgärd gentemot 
framför allt Tyskland får man också se clearinglagen, som kom att ligga till 
grund för 1934 års clearingavtal med Tyskland. 

I och med andra världskriget förändrades situationen radikalt. Under 
våren 1940 infördes importreglering på vissa viktiga varor, vilken 1941 följ
des av en allmän importreglering. Efter april 1940 dominerades det svenska 
varuutbudet med utlandet av Tyskland, vilket medförde att utrikeshandeln i 
stor utsträckning reglerades genom det tyska clearingavtalet.31 

30 Ohlin.B., a.a.s. 193-198; Carlquist,C., a.a.s.25-46; Nilsson,B.,a.a.s. 56-57. 1932 års til
läggstullar innefattade tullar på t ex kaffe, frukt, flyktiga oljor, silke, bildelar och kosme
tiska produkter. Under 1933 höjdes tullarna på bland annat maskiner och maskindelar och 
1934-1935 på mätinstrument, alkaliska ackumulatorer, nysilverprodukter samt ammonium-
sulfat. Dessa tullar var främst riktade mot tysk industri. 
31 Ohlin,B.,a.a.s.202-204. 
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VII. JAKTEN PÅ RÅVAROR 

Som vi tidigare sett, väckte de svenska råvarutillgångarna och halvfabri
katsindustrin starkt intresse från utländska företags sida under perioden 
1895-1945. Detta var framför allt påtagligt fram till och med första 
världskriget, då utländska intressen kom att kontrollera en rad företag inom 
svensk gruv -, järn-, sten -, sågverks- och pappermasseindustri. Det övergri
pande motivet till dessa etableringar var intresset för de rika svenska natur
tillgångarna Det fanns emellertid nationella skillnader med avseende på be-
vekelsegrunderna för att starta egna företag eller att söka överta redan exis
terande svenska företag och deras råvarutillgångar. Skillnaderna hade att 
göra med karaktären på de inblandade utländska företagen och intressena, 
internationella konkurrensförhållanden, förekomsten av egna råvaror, na
tionella handelspolitiska målsättningar samt den institutionella och indus
triella utvecklingsnivån och investeringsförhållanden i de utländska före
tagens ursprungsmiljö. 

A. Skogsindustrin 

Under 1800-talets sista femtio år spelade brittiska, danska, franska, 
holländska, tyska och framför allt norska invandrare och företagsintressen en 
viktig roll inom den svenska skogsindustrins utveckling.1 I själva verket var 
skogen den svenska råvara, som mer än någon annan under 1800-talet 
lockade utländska kapitalintressen att investera. Det var under 1800-talets 
senare hälft som den svenska sågverksindustrin på grund av en kraftigt steg
rad internationell efterfrågan fick sitt genombrott och sin guldålder. Under 
perioden 1895-1945 fortsatte sågverksindustrin att spela en viktig roll men 
dess relativa andel av såväl produktion och sysselsättning som utrikeshandel 
minskade. Sågverksindustrins ledande roll inom skogsindustrin övertogs i 
stället av den starkt expanderande pappersmassaindustrin. 

Vad var det då, som fick utländskt kapital att engagera sig i svensk 
skogsindustri? När det gäller den störste investeraren inom svensk skogsin
dustri, Norge, menar Francis Sejersted, att det viktigaste skälet till de många 
norska engagemangen före 1914 var den från och med 1850-talet allt mer 
besvärande bristen skogsråvara i Norge. För att norsk trävaruindustri skulle 

11 svensk litteratur finns detta omvittnat i bland annat följande arbeten: Wik, H., Norra 
Sveriges Sågverksindustri. Geographica nr 21. Skrifter från Uppsala Universitets 
Geografiska Institution. Sthlm 1950. s.72; Flodén, N., Sågverkspatronerna. I. De tio stora. 
Sundsvall 1978; Attman, A., Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962 1:1. Göteborg 1963.S 

139; Carlsson, S., a.a.s.43-63;Söderlund, E., m.fl. Svensk trävaruexport under hundra år. 
Sthlm 1951. s.117-118; Utterström. G., Hudiksvalls Trävaruaktiebolag med föregångare. 
1856-1903.1: Iggesunds Bruks Historia 1685-1985. II. Iggesund 1984; Dyverfelt, G., Norr
bottnisk sågverksindustri 1900-1925. AB Ytterstfors-Munksund och dess föregångare. Upp
sala Studies in Economic History .nr 11. Uppsala 1974. s.9-22; Björklund, J., From the Gulf 
of Bothnia to the White Sea. Swedish direct investments in the sawmill industry of Tsarist 
Russia. SEHR 1984:1. s.33; 
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kunna hålla sina marknadsandelar på den västeuropeiska trävarumarknaden 
och helst också expandera, måste norrmännen säkxa ytterligare råvarutill
gångar. Dessa råvarutillgångar fanns i mycket hög grad inom unionspartnern 
Sveriges gränser. 

Bristen på skogsråvara i Norge innebar långsammare eller stagnerande 
produktionstillväxt och därav en ogynnsam kapitalinvesteringsmarknad 
inom skogsndustrin. Under senare hälften av 1800-talet då norsk trävaruex
port volymmässigt fördubblades samtidigt som den svenska tolvdubblades 
var det ytterst lockande för norska skogsindustriintressen att utnyttja de be
tydligt större vinstmöjligheterna i Sverige. Även om det investerades en hel 
del norskt kapital i den svenska skogsindustrin före 1900 inom framför allt 
sågverksindustrin, var det ändå i förhållande till den totala investeringen re
lativt små belopp. 

Sejersted pekar på ytterligare en orsak till det ökade antalet norska 
etableringar, nämligen den rikliga tillgången på billig arbetskraft i Sverige.2 

Norska företag, entreprenörer och kapital inom trävarubranschen sökte sig 
till Värmland samt mellersta och norra Norrland för att där utnyttja den 
goda tillgången på billig arbetskraft, samtidigt som arbetskraft från de 
svenska gränslandskapen mot Norge under bland annat 1890-talet och 1900-
talets första decennium sökte sig till norska skogsindustier, framför allt i 
Ostfold. Vad som lockade den svenska arbetskraften var de högre lönerna i 
norsk skogsindustri.3 Det var här fråga om en regional överföring av arbets
kraft från arbetsintensiva svenska verksamheter till mer kapitalintensiva. 
Lennart Jörberg menar att det finns mycket som tyder på att de norska såg
verken hade en relativt högt utvecklad teknik. Däremot menar denne att den 
norska träindustrins investeringar i svenska sågverk snarare tyder på att 
vinsterna hellre placerades i nya projekt i Sverige än i bättre teknologi i 
norska sågverk.4 

Under perioden 1885-1910 ökade det norska fastighetsförvärvet i Sverige 
från 17% till 30% av det totala utländska fastighetsförvärvet. Bakom dessa 
fastighetsköp låg framför allt norska skogsföretag som 
Saugbrugsföreningen. De flesta av dessa skogsköp skedde i Värmland, 
Dalsland, Jämtland och Västernorrland.5 Det faktum att en del av de i under
sökningen berörda företagen icke övergick i norska eller brittiska händer för
rän efter 1905, såsom Kramfors Sågverks AB, AB Mölnbacka Trysil och 
Bure AB, förändrar inte bilden av de utländska sågverksetableringarnas 
starka råvaruanknytning. I den mån Kramfors Sågverks AB och andra i 
Norrland eller Dalarna belägna utlandskontrollerade företag utvidgade eller 
förändrade sina skogsinnehav efter 1906 var det inte fråga om nyförvärv 
utan uppköp av antingen redan existerande företags skogstillgångar eller 
genom arrondering. Anledningen var, att 1906 års lag om förbud för bolag 

2 Sejersted, F., a.a.s. 169,177,192. 
3 Fasting, K., Den norske papirindustrihistorie 1853-1968. Oslo 1967. s. 68,115. 
4 Jörberg, L., Den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna 1850-1914. Ekonomisk
historiska Institutionen vid Lunds universitet 1976.S.47. 
5 SOS Fast egendom 1910 s.25-38. 
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att köpa nya skogsmarker från enskilda var synnerligen effektiv.6 Denna 
omständighet torde ha medverkat till att de utländska sågverksetableringarna 
efter 1906 i så liten utsträckning gällde nyetableringar i meningen anläg
gande av helt nya sågverk. De kom i stället till stånd som en följd av 
rekonstruktioner, övertagande eller i form av delägarskap i redan existerande 
svenska företag. 

De utländska investeringar inom svensk sågverksidustri, som företogs 
från och med mitten av 1890-talet, var efterdyningar av den våg av utländska 
etableringar , som ägde rum under 1800-talets sista hälft. Inom pappers
masseindustrin var dock förloppet det motsatta. De utländska engagemangen 
var här jämförelsevis få före 1895 medan de växte i antal efter denna 
tidpunkt. De många norska engagemangen inom svensk skogsindustri under 
åren 1895-1945 underlättades i många fall genom att marken röjts av den 
tidigare epokens invandring av norskt kapital, företagsledare och tekniker. 
De flesta av dessa norska invandrare var nu naturaliserade. De hade under 
sin tid i Sverige förvärvat betydande positioner inom svensk sågverks- och 
pappersmassaindustri. I en del fall hade de även skaffat sig en politisk platt
form.7 

Råvarumotivet spelade också en viktig roll för de danska etableringarna 
inom svensk sågverksindustri. Till skillnad från de norska investeringarna 
gällde det inte här att säkra råvarutillgången för att upprätthålla eller expan
dera dansk export till den europeiska marknaden utan att garantera tillgången 
på timmer och sågat virke till den egna marknaden. Ett mått den svenska 
trävaruexportens betydelse för det skogfattiga Danmark är, att sågat eller 
bilat virke under första hälften av 1900-talet svarade för 50-60% av den to
tala godsvolymen i tågfärjetrafiken med Danmark. En del av dessa varor 
kom från mellersta och norra Sverige men merparten hade sitt ursprung i 

6 Arpi, G., Skogen.I: F, Hjulslröm /G, Arpi/E, Lövgren., Sundsvallsdistriktet 1850-1950. 
Geographica nr 26.Skrifter från Uppsala universitets geografiska institution. Uppsala 
1955.S.100; Långt ifrån alla skogsköp av utlänningar ledde till företagsetableringar eller 
företagsövertaganden. För att ta ett exempel. När Garpenbergs Bruks AB 1910 försattes i 
konkurs inköptes dess skogstillgångar av Kopparbergs Enskilda Bank, som samma år sålde 
avverkningsrätten på en tredjedel av arealen till norska skogsavverkningsintressen. Se 
Almquist, A/ Löfving,R/ Dehlén,R., Garpenbergs bruks skogar, utnyttjande och skötsel 
genom tiderna. Sv.Lantbruksuniversitetet. Uppsala 1980.S.55-56. 
7 Carlsson, S., a.a; Invandrare som t ex G P Braathen i Holmsund AB och Sundsvall Cel
lulosa AB, H A Breien i Tuna Fabriks AB, A Prydz i Äggfors AB , O Midling i Kramfors 
Sågverks AB och Frånö Nya AB, J Blakstad i Kroppstadsfors Bruk och Sälboda AB, M 
Gisholt i Bure AB, O Gjörud i Björkå AB, C T Jacobsen i Tunadal AB och E Colett i 
Sörviks Nya Ångsågs AB var en viktig förutsättning för att norska skogsindustriintressen 
vann kontroll över ovannämnda företag och därigenom kunde säkra sina råvaru- och 
halvfabrikatbehov. De norskkontrollerade företagen ägde i sin tur en del fabriker, där de 
ovannämnda norrmännen satt i styrelsen och i många fall representerade det norska intres
set. För att ta några exempel: C T Jacobsen i Klampenborgs Ångsåg, G P Braathen i Hofvid 
AB och Trävaru AB Svartvik, H A Breien i Torpshammar AB, J Blakstad i Åmotsfors 
Bruks AB och Noreborgs Bruks AB och O Gjörud i Hallsta Sågverk och Lugnviks Nya 
Ångsågs AB. 
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Småland.8 Det mesta av dessa trävaror kom från svenskägda sågverk, men i 
en del fall kom virket också från danskkontrollerade sågverk i Småland. 

Det danska intresset för de småländska skogstillgångarna var av gammalt 
datum, men tog på allvar fart under 1870-talet. Till en början tycks skogsför
säljningarnas vinstmöjligheter ha lockat danskt kapital till huvudsakligen 
spekulativt betingade investeringar, men ju längre fram man kommer desto 
tydligare blir råvarumotivet.9 De personer som låg bakom de danska inves
teringarna i sydsvenska sågverk och skogstillgångar var huvudsakligen 
trävaruimportörer och grossister. Hit hörde bland andra trävarufirman Busch 
i Nyborg, som i slutet av 1880-talet tog över en såg i södra Landeryd. Efter 
1895 skaffade sig köpenhamnsfirman Harald Kjaer & Co skogsegendomar, 
Gislaveds Ångsåg samt Rosenholms Sågverks AB i Jönköpings län. 
Trävaruexportfirman Glaser i Århus köpte vidare ett antal mindre sågverk i 
Kronobergs- och Hallands län. Behovet av råvara och halvfabrikat var vidare 
ett framträdande motiv bakom det danska förvärvet av Hörle AB 1903. 
Samma sak synes ha ha gällt den danska träimpregneringsindustrins köp av 
Törefors sågverk i Norrbotten och etableringen av Svenska Träimpreg-
nerings AB i Ludvika under 1920-talet.10 

Företagare från den viktigaste marknaden för svensk trävaruexport, Stor
britannien, engagerade sig också i den svenska sågverksindustrin. Bland de 
utländska direktinvesteringar som företogs före 1895 och som fortfarande 
var utlandskontrollerade under undersökningsperioden hörde Bergvik-Ala 
Nya AB. Bakom detta företag låg brittiska träimport-och bankintressen, som 
redan på 1860-talet fick kontroll över företaget. Motiven var här å ena sidan 
önskan att säkra tillgången på råvara, å andra sidan kapitalplaceringsbehov. 
Bergvik-Ala var 1905 det utlandskontrollerade skogsföretag, som hade störst 
skogstillgångar i Sverige framför allt i Härjedalen och Hälsingland.11 De 
brittiska intressena i anlade 1874 i Bergvik världens första sulfitfabrik. 

Ett annat exempel på en äldre mindre brittisk inmutning var etableringen 
av firman William Reid i Falkenberg. Bakom denna låg det skotska 
gruvföretaget Love-Stewart, som ville säkra tillgången på pitprops och 
sågade sparrar. Detta skedde genom inköp dels av ett antal mindre sågverk i 
södra Älvsborgs län, dels av timmer från svenska producenter. Företagets 
export gick i huvudsak över Halmstad. 12 Under senare hälften av första de

8 Stålberg, H., Smålands Skogs- och Träförädlingsindustrier. En näringsgeografisk studie. 
Meddelanden från Lunds Universitets Geografiska Institution. Avhandlingar XVI.Lund 
1947.S.69. 
9 BiSOS.H.Kungl Maj:t.s befallningshavandes femårsberättelser rörande Jönköpings och 
Kronobergs län.1871- 1880. 
10 Böhn,I., Hörle Bruk 1659-1959.Värnamo 1959.Hörle Bruk var från början järnbruk och 
ägdes vid två tillfallen under 1800-talet av brittiska intressen,1866-1872(H F Gur-
ney,Middlesex)och 1872-1877(J Pender.Manchester/J Ewing,Glasgow) Det företag som de 
danska intressena förvärvade 1902 bestod av sågverk, skogstillgångar och en snickerifab
rik. 1912 sålde danskarna Hörle till sågverksintressen i Norge. Företaget förblev i norska 
händer fram till 1926. 
11 Utterström, G., a.a. II.s.l5.se även not 6 
12 Kronqvist, K., Något om propsexporten över Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads 
Årsbok 1977.S.157-160. Halmstad var före första världskriget en viktig utskeppningshamn 
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cenniet av 1900-talet sjönk successivt exporten av gruvstolpar från de hal
ländska städerna till Storbritannien. Det var också vid denna tidpunkt som 
Love-Stewarts verksamhet i Sverige upphörde. Råvarubehovet tillfredställ-
des nu längre österut. De brittiska importörerna kunde nu erhålla den begär
liga pitpropsen billigare och i större mängder i Finland och Ryssland.13 Det 
brittiska köpet av Trävaru AB Strand Sörvik 1898 var ett annat exempel på 
den internationella skogsindustrins råvarujakt i östlig riktning. Det brittiska 
Strand Wood Company Ltd skaffade sig aktiemajoriteten i Strand Sörvik för 
att med utgångspunkt från detta företag ta språnget in på den väldiga ryska 
timmermarknaden. Tanken var att starta ett företag på Kolahalvön, Trävaru 
AB Kovda, vars aktiemajoritet skulle kontrolleras av Strand Sörvik. 
Projektet igångsattes men de väldiga kapitalbehoven i Ryssland i kombina
tion med dåliga konjunkturer gjorde att de brittiska aktieägarna måste 1905 
avveckla sina intressen i det svenska företaget.14 

En med Strand Wood Company besläktad brittisk investering inom 
svensk sågverksindustri var the Kalix Syndicate Ltd:s engagemang i en rad 
norrbottniska träindustriföretag. De norrbottniska skogsområdena var vid 
slutet av 1890-talet fortfarande relativt oexploaterade . En som tidigt insåg 
vilka framtidsmöjligheter som fanns i Norrbotten var den svenske 
grosshandlaren William Olson. Han skaffade sig i slutet av 1890-talet en rad 
sågverk med skogstillgångar med hjälp av sin fader och broder som var brit
tiska medborgare och verksamma i London. Olson lyckades mobilisera brit
tiskt kapital och grundade 1899 Kalix Syndicate för att finansiera företags
köpen i Norrbotten. En rad ledande brittiska träuimportörer blev delägare i 
företaget. De av Kalix Syndicate finansierade företagen sammanslogs 1902 
till ett enda företag, Nordiska Träuvaru AB, i vilket brittiska intressen kom 
att ha en framskjuten ställning. Kalix Syndicate tillkom vid en tidpunkt, då 
konjunkturerna för sågat virke och skogsförsäljningar var gynnsamma. 

De brittiska aktieägarna gick följaktligen in i affären med förväntningar 
om god och snabb avkastning på det satsade kapitalet. Det faktum att ut
vecklingen för Nordiska Trävaru AB inte blev den förväntade, och att brit
terna tidigt visade intresse av att vilja avveckla sitt engagemang anser Göran 
Dyverfeldt vara ett uttryck för att de främst såg Norrbottensföretaget som ett 
kapitalplaceringsobjekt15 . Detta behöver emellertid inte utesluta andra 
motiv. De företag inom vilka de brittiska aktieägarna ägde inflytande hade 
stora skogstillgångar, varför det är rimligt att anta att de genom sitt engage
mang mer långsiktigt ville garantera råvarutillförsel ,16 Ambitionen att säkra 

för timmer och sågat virke till Storbritannien. En viktig roll spelade härvid det år 1898 
grundade Halmstad Shipping Co, som ägdes av E Wiener Co i Sunderland. Svensk 
Trävarutidning 1898:5.s.46. 

13 Hallands historia.II. Från freden i Brömsebro till våra dagar. Halmstad 1959.S.548-549. 
14 Björklund, J., a.a.s.33-35. 
15 Dyverfeldt, G., a.a.s.9-22. 
16 Tabell 5. Egendom tillhörande aktiebolag i Norrbottens län år 1900 och 1905 i BiSOS. 
Kungl Majts Befallningshavandes femårsberättelser för Norrbottens län. 1896-1900,1901-
1905. 
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tillgången till en del av de norrbottniska skogsråvarutillgångarna fick emel
lertid vika för mer kortsiktiga vinstintressen. 

Pappersmasseindustrin gynnades under sin genombrottstid av det faktum, 
att den kunde utnyttja de under slutet av 1800-talet bortrationaliserade små 
järnbrukens tillgångar i form av virke, vattenkraft och billig arbetskraft. En 
annan omständighet som så småningom gynnade uppkosten av pappers
massefabriker var, att sågverken började inse att deras framväxt innebar ett 
mer rationellt utnyttjande av skogsprodukterna. Framför allt genom sulfat
processens segertåg blev det möjligt för sågverken att få en mer ekonomiskt 
lönande avsättning för sitt sågavfall. Integrationen mellan pappersmassefab
riker och pappersbruk gynnade vidare uppkomsten av träsliperier och cellu
losafabriker. På samma sätt som inom sågverksindustrin låg norrmännen 
inom den mekaniska slipmassetillverkningen tekniskt före svenskarna. 
Genom sina i jämförelse med Sverige tidigare och mer utvecklade kontakter 
med brittisk och amerikansk skogsindustri nåddes Norge tidigare av den nya 
tekniska utvecklingen. Sålunda övergav norrmännen under 1890-talet den i 
Sverige dominerande kallslipningsprocessen och övergick efter amerikanska 
förebilder till den mer effektiva varmslipningsmetoden. Visserligen anlades 
det första träsliperiet i Sverige 1857, men bara några år senare började norr
männen med träsliperier. En av de faktorer som verksamt bidrog till det 
norska träsliperindustrins genombrott och tillväxt var den norska sågverks
industrins rörelse österut. 

När sågverksindustrin på 1850- och 1860-talen tog språnget över 
Oslofjorden från Drammen till Fredrikstad blev den mekaniska slipmasse
tillverkningen räddningen för den gamla sågverksmetropolen Drammen. Den 
tekniska utvecklingen under 1880-och 1890-talen, varmslipningen, gjorde att 
träsliperierna kraftigt expanderade i Östlandet. Under 1890-talet drabbades 
den norska träsliperiindustrin av en överproduktionskris, vilket i sin tur kom 
att påskynda utbyggnaden av den kemiska massa- och den moderna 
pappersindustrin. Denna utveckling skulle i sin tur få betydelse för den ut
ländska företagsetableringen inom svensk trämassendustri. När norrmännen 
på 1890-talet började kompensera sig för den sjunkande försäljningen av 
mekanisk massa genom att bygga ut pappersproduktionen upplevdes det som 
ett hot av den brittiska pappersindustrin, som vid den tiden var den största i 
Europa. För att säkra sitt behov av trämassa började britterna därför köpa 
upp norska trämassefabriker.18 Samtidigt etablerade britterna också cellu
losa- och pappersfabriker i Norge, av vilka den största och viktigaste var den 
1890 i Sarpsborg grundade Kellner Partington Ltd Pulp Co. Vid början av 
1900-talet var företaget med sina tre pappersfabriker, tre cellulosafabriker 

17 Bosaeus, E., Utveckling av produktion och teknik i svensk massaindustri 1857-1939. En 
översikt. Industrihistorisk skriftserie utgiven av Svenska Cellulosa- och Trämasseförenin-
garna.nr 4. Uppsala 1949. s.15-17. 
18 Nyström, K., Den norrländska Trämasse- och Cellulosaindustrien.I: M Carlgren m.fl. 
Skogsbruk och Skogsindustrier i Norra Sverige. Uppsala 1925.S.367; Fasting, K., a.a.s.53; 
Bosaeus., a.a.s.42-43; Sejersted,F„ a.a.s.166, 176; Sejersted, F., Fra Linderud til Eidsvold 
Vaerk.Bind III.Oslo 1979. s.272-273.283. 



112 

och ett träsliperi Norges största skogsindustriföretag.19 Om man tar i beak
tande att 20 av Norges 44 träsliperier, 15 av 28 pappersindustrier, 21 av 31 
cellulosafbriker samt en rad sågverk var lokaliserade till Östlandet förstår 
man att konkurrensen om råvarorna var utomordentligt hård. 20 

Det var mot denna bakgrund som en rad norskägda företag och Kellner 
Partington vände sina blickar österut mot Sverige. Närmast till hands låg 
Värmland och Dalsland, landskap som vid denna tidpunkt ägde goda järn
vägsförbindelser med Norge. Det var detta fenomen, som Gustav Fröding för 
Värmlands del så målande beskrev 1889 i en artikel i Karlstadtidningen. 
"Och även norskarna äro beskedliga med ett 'lunt smil på sine sammen-
knibne läber' kliva de över gränsen. 'Nynnende' och 'Flöitende' gå de och 
spankulera kring vattendragen, och finna de så fatt på ett bra vattenfall och 
en bra skog, så sticka de handen i fickan och när den kommer tillbaka, se, då 
är den proppfull av sedlar från den norske riksbanken och fjorton dagar 
därefter är en trämassefabrik i full gång och svendsker og sådant noget'träla 
och kravla i hundratal upp och nedför backarna med' fem tums topp och tie 
tums rot'.21 

Även om de norska etableringarna under 1800- talets sista två decennier 
och fram till första världskriget inte fick den omfattning, som Fröding låter 
oss tro skaffade sig norska intressen i Värmland stora egendomar och anlade 
i många fall träsliperier. Detta skedde ofta med hjälp av i Värmland verk
samma norska invandrare. En av dem var Jörgen Blakstad, som under 1890-
talet tillsammans med ett norskt konsortium köpte några äldre järnbruk och 
satsade på integration mellan sågverk och träsliperier samt mellan massafab
riker och pappersbruk. Detta medförde, att Blakstadgruppen under slutet av 
1890-talet vid sidan av Åmotfors Pappersbruks AB också anlade träsliperier 
i Noreborg och Kroppstadsfors . Dessutom anlade samma konsortium 
Sälboda sulfitmassefabrik. Ett annat exempel på norskt etablerande inom 
massaindustrin i Värmland var det av ett Drammenkonsortium år 1909 
etablerade träsliperiet Sundshagsfors Bruks AB. Produktionen från dessa 
norskägda massafabriker fraktades på järnväg till Oslo, varifrån den expor
terades till den internationella marknaden.22 

Många av de nystartade utlandsägda massafabrikerna i Värmland hade sin 
grund i gamla järnbruk. För de utländska trämassaintressena var de attrak
tiva, då de vanligtvis hade tillgång till både vattenkraft och skog. Även verk
samma värmländska järnbruk såg i massan räddningen ur ekonomisk kris. 
Ett sådant, om ej framgångsrikt, var Charlottenbergs Bruks AB. Detta järn
bruk började under början av 1890-talet att köpa skog i Norge, vilket ledde 
till att norska träuhandelsintressen förvärvade aktiemajoriteten i företaget. 
En av dessa var Fredrikstadfirman Kiaer. Den norska ledningen beslöt sig 
för att vid sidan av järnframställningen satsa på slipmasseproduktion och 
därigenom få användning för bolagets råvarutillgångar på den norska sidan. 

19 UD:s arkiv. 1902 års docssiersystem. vol 291. Skrivelse till svenska legationen i Kris
tiania rörande The Kellner Partington Ltd Pulp Co.l 1.3.1908.RA. 
20 Hodne, F., a.a.s. 96. 
21 von Schoultz,G., Värmland. Sthlm 1982. s. 155. 
22 Nordisk papperskalender 1913.Göteborg 1913. 
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23 Kellner Partington fövärvade 1907 AB Edsvalla Bruk och 1908 AB 
Mölnbacka Trysil. Dessa företag drev träsliperier och i Mölnbackas fall 
också ett pappersbruk, Klarafors AB. Dessutom var Mölnbacka vid denna 
tidpunkt i färd med att bygga en sulfatfabrik i Deje. Det var emellertid de 
bägge företagens skogstillgångar och sågverk som främst attraherade det 
brittiskägda företaget i Norge. I samband med att Kellner Partington 1917 
återköptes av norrmännen, övergick även det brittiska bolagets företag i 
Värmland i norska händer.24 

Ett annat exempel på brittiskt företagande inom den svenska pappers
masseindustrin var köpet av Oskarströms sulfitfabrik 1915. Detta företag, 
vars produktion exporterades till Storbritannien, råkade på grund av de 
osäkra konjunkturerna kring krigsutbrottet inom cellulosabranschen ut för 
stora ekonomiska svårigheter. Företaget likviderades 1914 men återuppstod 
redan under samma år, då det svenska företagets tidigare brittiska 
importagenter Firma Johnson Jörgensen Ltd i London bildade bolaget 
Oskarström Sulphite Mills AB och köpte upp det gamla företagets 
anläggningar. Det var samma brittiska intresse som vid samma tidpunkt ägde 
och kontrollerade AB Surte Glasbruk. 25 

Eli Heckscher påpekar i sin avhandling om järnvägarnas betydelse för 
Sveriges ekonomiska utveckling att järnvägarna under 1800-talet i 
jämförelse med gruv- och järnindustrin inte fick samma betydelse för den 
starkt expanderande träindustrin. Grunden var här lagd innan järnvägarna 
fanns och merparten av timmertransporten skedde på flottlederna. Däremot 
kom järnvägarna att utöva ett viktigt inflytande på sågverksindustrins lokali
sering. Detta gällde speciellt de mindre sågverken i inlandet och särskilt i 
Jämtland. Mellanriksbanan mellan Sundsvall och Trondheim som öppnades 
1882 var, enligt Heckscher, den viktigaste orsaken till, att det uppstod en 
livskraftig sågverks- och pappersmasseindustri i Jämtland.26 De möjligheter 
att frakta skogsråvara, sågat virke och pappersmassa till Norge som den 
norrländska tvärbanans tillkomst skapade, lockade norska och brittiska 
skogsindustriintressen till att anlägga fabriker längs banans jämtländska del. 
Norrmännen anlade Gällö Ångsågs AB i slutet av 1880 talet och brittiska 
intressen under ledning av skotten Lewis Miller grundade vid början av 
1880-talet Trångsvikens sågverk. 

23 Berglund, B., Industriarbetarklassens formering. Arbete och teknisk förändring vid tre 
svenska fabriker under 1800-talet. Meddelande från Ekonomisk-historiska Institutionen vid 
Göteborgs Universitet.nr 51. Göteborg 1982.S.77-82. 
24 Pedcrsen, P., Företag och samhälle. En studie av Deje Massa- och Pappersfabrik 1906-
1967 och dess betydelse för kommun/samhälle. Seminarieuppsats vid ekonomisk historiska 
institutionen vid Umeå universitet framlagd vt 1978.S.3; Mellkvist, C., Nor Socken. En lo-
kalhistorisk studie och hembygdsbok,1963.s.316-317. 
25 Hammarskjöld, P., Från obygd till bruksbygd. Ett bidrag till Nissadalens historia. Utförd 
på uppdrag av Hylte Bruks AB med anledning av dess femtioåriga tillvaro. Halmstad 
1957.S.223. 
26 Heckscher, E., Till belysning av järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveck
ling. Sthlm 1907. s.85-86,103-106. 
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Även områden vid sidan av järnvägen blev föremål för utländskt intresse. 
År 1892 köptes Huså bruk av konsul Christian Thams i Trondheim och den 
norske i Stockholm bosatte invandraren Th Olrog. Vad som lockade till 
denna investering synes ha varit skogsavverkningen och sågverksrörelsen. 
Vid det norska övertagandet bytte bruket namn till Huså AB. När det gällde 
pappersmasseindustrin var britterna först på plats. Ett skotskt konsortium, 
The Pulp Mills Co, anlade år 1886 Hjerpens sulfitfabrik i Järpen. Den över
gick 1893 i ett annat brittiskt företags händer, pappersproducenten Thomas 
Owen Co i Cardiff. Köpet inkluderadeo mindre skogstillgångar, tillgång till 
vattenkraft och ett sågverk, Pilgrimsta Ångsåg, tillgångar som med all säker
het bidrog till de brittiska intressena satsade på projektet. Fabriken ändrade 
1916 namn till Tegefors Verkstäder, då det köptes av norska AS Merakers 
Brug. 

Den tidigare omvittnade norska massaindustrins "drang nach osten" 
gällde även Jämtland. Det Drammenkontrollerade AS Jemtlandsbruget köpte 
1912 Äggfors AB. Ur norsk massaindustris synpunkt var det ett lockande in
vesteringsprojekt, då det ägde såväl skog som vattenfall. Under ledning av 
den inom svensk skogsindustri verksamme direktören Alf Prydz grundlade 
det norska konsortiet här det första träsliperiet i Jämtland.27 Bland de norsk-
kontrollerade företag som i mellanriksbanan såg en möjlighet till vinster och 
tillgång på sågat virke hörde vidare Ytterå Ångsågs AB. Den tidigare 
nämnda norska investeringen i Gällö bytte 1923 norska ägare. Det övertogs 
nu av AS Dillner Co i Trondheim. Dillner skaffade sig senare även aktie
majoriteten i Pilgrimsta sågverk och AB Bräcke Ångsåg. De norska inves
teringarna inom pappersmasseindustrin i det övriga Norrland synes ha varit 
mindre betingade av råvaruskäl. Varken Tuna träsliperi, Frånö sulfatfabrik 
eller Essvik sulfitfabrik tillhöriga Sundsvalls Cellulosa AB ägde några 
skogstillgångar att tala om. Snarare torde anläggandet av massafabriker, 
såsom i fallet Obbola Cellulosa AB, ha varit ett uttryck för en strävan till 
horisontell integration mellan de existerande norskdominerande sågverken 
och massafabrikerna. 

När det gäller de utländska engagemangen inom massaindustrin under 
mellankrigstiden synes dessa inte främst ha vägletts av en önskan att uppnå 
en så god avkastning som möjligt på det investerade kapitalet. Förvärven 
förefaller ha tillkommit mer av råvaru- och konkurrensskäl. Det danska AS 
Forenede Papierfabrikers samarbete med svenska pappersbruk i samband 
med köpet av Sulfit AB Göta 1930 var betingat av behovet av den för den 
danska papperstillverkningen nödvändiga starka sulfitmassan. Merparten av 
Götas produktion av sulfitcellulosa gick under 1930 talet med bolagets egna 
båtar till fabriker i Danmark. De nordiska länderna var under 1930-talet de 
ledande producenterna av mekanisk massa i Europa. I syfte att utnyttja detta 
marknadsövertag gick dessa 1935 samman i kartellen Mechanical Pulp 
Suppliers, MPS. För de brittiska tidningspappersbruken innebar det nordiska 
kartellsamarbetet fördyrad råvara. Det var i detta läge naturligt att man från 

27 Sejersted, F., (1980).s.176-178; Prydz, A., Slipmasseindustrins tekniska utveckling i Sve
rige 1857-1950. Anteckningar och minnen. Industrihistorisk Skriftserie utgiven av Svenska 
Cellulosa- och Trämasseföreningarna, nr 5 1952.S.70-72; Ullberg, G., Huså Bruks Historia. 
Östersund 1967.S.263. 
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brittisk sida var intresserad av att minska den nordiska slipmassekartellens 
effekt. 

Det var bland annat mot denna bakgrund som det brittiska storföretaget 
inom tidningspappersbranschen Bowaters i London 1937 förvärvade AB 
Scharins Söners två slipmassefabriker i Umeå. Scharins var ansluten till 
slipmassekartellen. Det är vidare möjligt att Bowaters direktinvestering i 
svensk slipmasseindustri föranleddes av fruktan för ökad konkurrens från de 
nordiska ländernas sida, när det gällde produktion av tidningspapper. Vad 
man från brittisk tidningspappersindustris sida synes ha oroat sig över var 
möjligheten att den relativt låga räntabiliteten inom slipmasseindustrin 
skulle locka de nordiska producenterna att ta steget över till tidningspapper, 
en utveckling som skulle kunna bli ytterst allvarlig för den brittiska tidnings
pappersindustrin. 28 

Den svenska trämassan, cellulosan och papperet lockade också flera ut
ländska handelshus att etablera filialer i Sverige. Deras verksamhet var i 
huvudsak inriktad på export av dessa svenska varor. För att säkerställa denna 
export krävdes direkt kontakt med de svenska producenterna och god känne
dom om den svenska marknaden. Bland de företag, som synes ha etablerat 
sig av dylika skäl hörde Hamburgfirman Hartig, som satte upp sin filial i 
Stockholm 1907 och Köpenhamnsföretaget N A Möller AS, som 1937 
grundade Möller Rothe AB Casa Cocodan. Till denna grupp av företag 
hörde även det amerikanska Gottesman Company i New York, som 1934 
etablerade dotterbolaget AB Gottesman. Att det amerikanska bolaget fann 
det intressant att göra en direktinvestering i Sverige hade att göra dels med 
den svenska massa- och pappersindustrins tillväxt dels med den amerikanska 
marknadens ökade betydelse för dessa branscher under mellankrigstiden. 

B. Gruvindustrin 

Den europeiska zinkindustrin startade 1837, då den belgiske industrimannen 
Francois Mosselman med utgångspunkt från den belgiska Donyprocessen 
grundade företaget Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille 
Montagne. Detta företag dominerade tillsammans med ett tyskt den euro
peiska zinkproduktionen vid mitten av 1800-talet. Vid denna tidpunkt bör
jade emellertid konkurrensenen att hårdna på grund av nyupptäckta gruvor i 
Medelhavsområdet. Samtidigt stegrades zinkproduktionen och behovet av 
den ledande råvaran zinkkarbonat räckte inte till för att tillgodose efterfrå
gan. Detta gjorde att man i allt större utsträckning började exploatera en 
annan råvara, nämligen zinksulfidmalm ellero som den också kallas zink-
blände. Denna fanns i Sverige i bland annat Ammeberg på gränsen mellan 
Närke och Östergötland. Ammeberg var en ytterst rik zinkfyndighet och be
stod av lättbruten malm. Den hade vidare en annan fördel, ett förmånligt 
geografiskt läge i och med närheten till Göta KanaJ. I hård konkurrens med 
ett tyskt företag förvärvade Vieille Montagne Ammebergsfyndigheterna 
1857. Vid början av 1870-talet svarade Vieille Montagne för en tredjedel 

28 Hollman, E., Flundre härad. Del II. Trollhättan 1939.S. 79-80; Sulfitaktiebolaget Göta 
1905-1930-1939; Reader, W J., Bowater a history. Cambridge Univ Press 1981. s. 129-131. 
Affärsvärlden 1937:16. 
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och 1895 för en sjättedel av hela världsproduktionen av zink och här spelade 
malmen från den belgiska dotterbolaget i Sverige en viktig roll.29 

Den belgiska investeringen ägde rum vid en ytterst gynnsam tidpunkt. 
Utländska direktinvesteringar underlättades i hög grad av den under denna 
tid i Europa dominerande frihandelsideologin. Som vi sett tidigare i avsnittet 
om lagstiftningen undergick mot slutet av 1800-talet klimatet för utländska 
direktinvesteringar en successiv förändring mot en mer nationalistisk håll
ning. Med all säkerhet skulle ett utländskt gruvförvärv av den storleksord
ning och betydelse som Vieille Montagnes köp ha, om det ägt rum kring 
sekelskiftet väckt starka nationalistiskt färgade reaktioner och också en helt 
annan uppmärksamhet från statens sida. 

Under 1900-talets första decennium rådde stark efterfrågan och gynnsam 
prisutveckling på koppar på den internationella marknaden. Detta medförde 
att även mindre koppartillgångar rönte uppmärksamhet. I två fall ledde detta 
till utländska direktinvesteringar i två mindre svenska kopparmalmtillgångar, 
Lake Copper Syndicate Ltd AB i Dalsland och AB Huså Gruvor i Jämtland. 
De förstnämnda hade sin upprinnelse i de provborrningar som den göte
borgske grosshandlaren Keiller företog i kopparskiffertillgångarna i Frö
skogs socken under 1880-talet. Kopparfyndigheterna bedömdes som intres
santa men krävde stora kapitalinvesteringar. Ett brittiskt företag, Lake 
Copper Syndicate Ltd i London, förvärvade 1905 kopparfyndigheterna i 
Fröskog. Äganderätten till Stora Strands koppargruvor, som de också kalla
des, innehades av förvaltningsbolaget AB Vibe och själva gruvdriften och 
förädlingen av Lake Copper AB. Kopparen gick på export till den brittiska 
marknaden. Under första världskriget låg driften nere. Den återupptogs efter 
krigets slut, då ägarna lät uppföra ett anrikningsverk. Den internationella 
prisutvecklingen på koppar under mellankrigstiden minskade emellertid för
utsättningarna för fortsatt drift. Det brittiska företaget drev dock företaget, 
om än sporadiskt, fram till andra världskrigets utbrott.30 

För AB Huså Gruvor var det fråga om en nedlagd gammal kopparfyndig
het, vars drift togs upp på nytt. Bakgrunden var att en grupp svenskameri
kaner i Minnesota med rötter i Jämtland 1909 inköpte koppargruvorna i 
Huså och Fröå. De hade tidigare tillhört det redan omnämnda norskägda 
Huså Bruk. Motivet till förvärvet synes ha byggts på överdrivna förhopp
ningar om de gamla fyndigheternas kvalitet och kvantitet. De svensk-ameri-
kanska intressena grundade 1912 The Duluth-Huså Copper Mines Co med 
ett aktiekapital på en miljon dollar. Det var detta företag som skulle 
omhänderha driften vid Huså och Fröå gruvor. Man bildade för ändamålet 
AB Huså Gruvor och anlade ett kraftverk och ett anrikningsverk. Det visade 
sig emellertid att malmen innehöll mycket lite koppar, varför projektet snart 
hotade att sluta i ett fiasko. Första världskriget blev en tillfällig räddning. 
Tack vare den tyska industrins behov av koppar fann man avsättning för sin 
produktion. Kopparsligen fraktades till AB Guldsmedshytte Koppargrufvor, 

29 Waldén, B., Vieille Montagne. Hundra år i Sverige 1857-1957. Minnesskrift. Örebro 
1957. s. 14-39. 
30 Johansson, H E., Om kopparmalmsförekomsterna vid Stora Strand i Dalsland. Sveriges 
Geologiska Undersökning. Årsbok 2 (1908) Nr:6 Sthlm 190; Petersson, G., Stora Strands 
gruvor, några minnen. Hembygden Dalsland 1972. s. 92. 
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där den smältes till koppartackor för vidare export till den tyska marknaden. 
I och med krigets slut och prisraset på koppar under det tidiga 1920-talet för
svann förutsättningarna för företaget och driften lades ned.3 

Från slutet av 1890-talet och till överenskommelsen 1920 i Paris, då be
slutet om norsk överhöghet över Svalbard ratificerades, var frågan om 
ögruppens nationella tillhörighet en av den internationella politikens 
stridsfrågor. De makter som till en början reste anspråk på Svalbard var 
Norge, Sverige och Ryssland. Norge och Ryssland åberopade sig av sin geo
grafiska närhet och långvariga ekonomiska intresse av området. Sverige 
däremot åberopade sig främst på sin ledande roll som utforskare av 
ögruppen. Intresset för ögruppen var främst betingat av tillgången på mine-
raler, främst stenkol och järnmalm. 

Ju närmare i tiden man kom första världskriget desto mer kom utrikespo
litisk prestige och militärstrategiska överväganden att spela roll. Fram till 
första världskrigets utbrott fanns det i huvudsak två alternativa synsätt att 
lösa Svalbards framtid. Ett svenskt förslag, som presenterades av den 
svenske utrikesministern Arvid Taube 1909, gick ut på ett lika delat ansvar 
över ögruppen mellan Sverige, Norge och Ryssland. Det andra alternativet 
var norskt och utgick från begreppet Svalbard som ett "terra nullius". Norr
männen föreslog, att kontrollen borde ordnas internationellt så, att ingen 
makt fick större inflytande än någon annan. Detta innebar att andra stater än 
Norge, Sverige och Ryssland skulle få vara med och administrera Svalbard. 
Ur norsk synpunkt synes detta förslag ha betraktats som en garanti mot att 
Ryssland skulle få det dominerande inflytandet. Det svenska förslaget 
stöddes av majoriteten av de inblandade staterna, medan det norska förslaget 
till en början endast stöddes av Förenta Staterna. Det faktum att Norge var 
det enda land, som utövade ekonomisk verksamhet på Svalbard ledde till att 
man i Sverige liksom i Ryssland, Storbritannien och USA insåg behovet av 
att vinna fast fot på ögruppen. 

I en skrivelse 1909 till Jernkontorets styrelse föreslogs att man skulle ge
nomföra svenska prospekteringar och inmutningar av stenkolstillgångar för 
att säkra svensk järnindustris egna kolbehov. Förslaget stöddes av 
Grängesberg Gruf AB, och 1910 utrustades en svensk expedition till 
Isfjorden på Svalbard. Prospekteringen blev positiv. Isfjorden-området 
visade sig ha rikliga koltillgångar. 1911 grundades AB Isfjorden-Bellmont 
med ett aktiekapital på 100 000 kronor. I ledningen för det nya bolaget satt 
bland andra envoyé Herman L Lagercrantz och generalkonsul Axel Axelson 
Johnson. Det grundläggande problemet var emellertid att britter och 
svenskar konkurrerade om samma stenkolsfält. Förhandlingar upptogs med 
The Northern Exploration Co Ltd i London. Dessa ledde 1912 till en 
överenskommelse mellan de bägge företagen, där det brittiska bolaget 
avsade sig alla anspråk på de svenska fyndigheterna mot rätten att teckna 
aktier för 5 000 pund i Isfjorden-Bellmont. På samma sätt avstod det svenska 
företaget från anspråk på de brittiska fyndigheterna mot att få överta aktier i 
det brittiska företaget på 5 000 pund. Med denna överenskommelse i hamn 
satte man snabbt igång med att söka exploatera stenkolstillgångarna. De be
räknades uppgå till 340 miljoner ton. Den faktor som påskyndade igångsätt-

31 Ullberg, G., a.a.s. 276-281. 
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ningen av driften var de stigande kolpriserna. Våren 1916 grundade 
Isfjorden-Bellmont AB Spetsbergens Svenska Kolfält med ett aktiekapital på 
1,5 miljoner kronor . Av detta ägde Isfjorden-Bellmont 350 000 och brittiska 
Northern Exploration 290 000. Därmed hade den finansiella grunden för den 
s k Sveagruvan på Svalbard skapats.32 

Vad som framför allt fick utländskt kapital att rikta sina blickar mot Sve
rige var emellertid de stora svenska järnmalmstillgångarna. De omfattande 
brittiska och tyska investeringarna inom svensk gruvindustri före första 
världskriget var i hög grad en konsekvens av thomasprocessen. Genom 
denna innovation blev det möjligt att lösa defosforiseringsproblemet, som 
fram till 1880-talet varit det avgörande hindret för att kunna exploatera de 
stora tillgångarna på fosforrik järnmalm i Europa. Sådana tillgångar fanns i 
mycket hög utsträckning i periferin, däribland i stora tillgångar i Sverige. 
Brittiska och tyska kapitalintressen var inte sena i att inse de möjligheter, 
som denna tekniska förändring erbjöd. Britterna var först på plats. De hade 
redan på 1870-talet försökt få kontroll över malmtillgångarna i Norrbotten. 
Under 1880-talet hade i Bergslagen samma intressen, som låg bakom 
Bergvik-Ala Nya AB och Bergvik sulfitfabrik, den brittiska bankirfirman 
Thomson Bonar, skaffat sig bruk med malmtillgångar. 33 

Dessa tidiga brittiska engagemang var också ett uttryck för den svenska 
1800-tals ekonomins starka beroende av brittisk marknad, teknik och kapital. 
De blev emellertid inte särskilt framgångsrika då deras aktionsmöjligheter 
hämmades av samarbetssvårigheter med svenska kapitalintressen. Svenska 
företagare insåg nämligen mer och mer den svenska gruvindustrins framtida 
möjligheter. Det var till en del dessa erfarenheter, som fick den brittiske fi
nansmannen Ernest Cassel att i samband med etablerandet av Grängesberg 
Grufve AB 1883 intimare samarbeta med svenska kapitalintressen. -^Cassel 
förestod vid denna tidpunkt det konsortium av brittiska finansintressen, The 
Swedish Association, som låg bakom Grängesbergsbolagets tillkomst. Det 
var samma konsortium som tidigare hade investerat i Kloten AB, dvs det 
tidigare omtalade brittiska engagemanget i Bergslagens malm- och bruks
hantering. I realiteten var det också Cassel som vid denna tidpunkt kontrol
lerade Swedish Association. Cassel härskade över ett väldigt finansimperium 
med förgreningar över praktiskt taget hela världen, vari Grängesbergsbolaget 
var en del. Det vägledande motivet till Cassels intresse för svenska malm
tillgångarna synes inte främst ha varit att säkra Storbritanniens behov av rå
vara utan att finna en så stor avkastning som möjligt på sitt investerade ka
pital. 

Det primära var att så snabbt som möjligt finna en säker och lönsam av
sättningsmarknad för Grängesbergsbolagets malmtillgångar. Cassel insåg 
tidigt de vinstmöjligheter som en export av de fosforrika malmerna till den 
starkt epanderande mellaneuropeiska marknaden. Han började därför 

32 Mathiesen.T., Svalbard i intcrnasjonal politikk 1871-1925. Oslo 1951.S.37-58, 77-98, 
142-146; Hoel,A. Svalbard. Svalbards historié 1956-1965. Oslo 1966. del II.s. 500-515. 
33 Jonsson, B., a.a.s. 22. 
34 Wengenroth, U., International banking and multinational enterprise- Iron and Steel. 9th 
international economic history congress. Bern 1986. Session 14 International Banking and 
industrial finance 1870-1914. s. 4-12. 
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utskeppa malm från Oxelösund till Tyskland. Förutsättningen för detta var 
emellertid att Grängesbergsbolaget också fick kontrollen över järnvägstrans
porterna till Oxelösund, vilket var ett faktum 1896. Från och med denna tid
punkt och fram till första världskriget gick praktiskt taget all fosforhaltig 
svensk järnmalm på export till den tyska marknaden. Att Cassels motiv till 
att starta Grängesbergsbolaget hade en stark spekulativ karaktär framgår 
bland annat av att denne mycket snart avvecklade sitt engagemang i Berg
slagen, en affär som på grund av den stigande malmexporten och kurssteg
ringen på Grängesbergsbolagets aktier blev ytterst lönsam. Först 1912 var 
emellertid epoken Cassel helt slut inom Grängesbergsbolaget.35 

De rika tillgångarna på fosforjärnmalm i Norrbotten gjorde att Cassel och 
Grängesbergsbolaget sökte vinna kontroll över de två företag, Luossavaara-
Kiirunavaara AB (LKAB) och AB Gällivare Malmfält, som ägde och skötte 
brytningen vid dessa malmfält. Samma tankegångar fanns även inom den 
tyska stålindustrin. Den drivande kraften bakom dessa planer var den tyske 
stålmagnaten August Thyssen. Han sökte med hjälp av tyskt bankkapital få 
till stånd ett samarbete med svenska bankintressen för att integrera malm
fälten i Norrbotten och Bergslagen med sin verksamhet. Thyssen besökte 
Stockholm 1902 i syfte att etablera ett samarbete med Stockholms Enskilda 
Bank för att kunna förverkliga erövringen av de svenska malmtillgångarna. 

Om dessa planer hade lyckats skulle en närmast rumänsk situation ha rått 
inom svensk gruvindustri före första världskriget. Men det tyska projektet 
misslyckades. De främsta skälen tycks dels ha varit den brittiske rivalen 
Cassels agerande, dels den svenska statens ovilja att sluta upp bakom de 
tyska intressena. Det blev i stället Grängesbergsbolaget, som med hjälp av 
Svenska Handelsbanken förvärvade aktiemajoriteten i de två norrbottniska 
malmbolagen och därigenom fick kontroll över huvudparten av den svenska 
brytningen av fosforhaltig järnmalm. Även om inte Grängesbergsbolaget vid 
denna tidpunkt dominerades av brittiskt kapital hade likväl brittiska kapital-
och industriintressen i detta sammanhang spelat en viktig roll för att för
hindra en "rumänisering" av den svenska gruvindustrin.36 

Det är mot denna bakgrund som man skall betrakta de tyska gruvetable-
ringarna i Sverige under åren 1900-1914. Dessa tyska direktinvesteringar 
blev, med tanke på de tidigare tyska försöken att få mer eller mindre full
ständig kontroll över de fosforrika svenska järnmalmerna, i viss mån en 
bekräftelse på ett tyskt imperialistiskt misslyckande. De tyska gruvförvärven 
var praktiskt taget alla led i en strävan till vertikal integration från de tyska 
järnmalmförbrukarnas sida antingen det rörde sig om stålföretag eller andra 
intressenter. Detta gällde även de mindre brittiska investeringarna såsom The 
Seaton Carew Iron Ltd:s dotterbolag Norra Håksbergs Gruv AB och det av 
österrikiska Rotschild kontrollerade Bergverks AB Freja. 

Vid början av 1900-talet kontrollerades den internationella malmhandeln 
i hög grad av större malmgrossistföretag. Till dessa hörde Liibeckföretaget 
Possehl & Co, som sedan en lång tid tillbaka drev affärer med Sverige. Från 
att ursprungligen ha varit ett huvudsakligen merkantilt företag med inrikt

35 Meinander, N„ a.a.s. 28-64,90-96, 143-146. 
36 Wengenroth, U., a.a.s. 7-10; Meinander, N., a.a.s. 85-108; Jonsson, B., a.a.s. 240-255, 
277-278. 
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ning på försäljning av malm, järn och stål kom det kring sekelskiftet att även 
eftersträva kontroll över såväl utvinning som förädling av malmen. I linje 
med denna målsättning inköptes 1901 Idkerbergets gruvor, som kom att 
drivas av dotterbolaget Gruf AB Dalarne. Possehl köpte vidare en minori
tetspost av aktier i Grängesbergsbolaget. Därefter inköpte Liibeckföretaget 
1905 Carlsdahls bruk, som producerade exporttackjärn. Två år senare för
värvade Possehl aktiemajoriteten i kvalitetsståltillverkaren Fagersta Bruks 
AB och 1910 Gusselhytte Masugn AB i Köping.37 Målsättningen att integ
rera bakåt låg även bakom det holländska malmgrossistföretaget W M 
Mueller Co:s förvärv år 1900 av de gruvor, som kom att drivas av sitt 
svenska dotterbolag Bergverks AB Vulcanus. 

Den växande tendensen hos kärnländernas järnmalmskonsumenter före 
första världskriget att integrera järnmalmsgruvorna med sin tillverkning upp
fattades av samtiden som ett uttryck för rädslan för en framtida järnbrist, en 
oro som hade politiska förtecken mot bakgrund av den starka militära upp
rustningen i Tyskland. För de tyska järnproducenterna gällde det att i god tid 
säkra det framtida malmbehovet. De tyska gruvindustriköpen i Sverige före 
första världskriget var fördelade på en rad olika tyska ägare. Detta talar för 
att ett av motiven till dessa direktinvesteringar var att se till att konkurrent
företagen inte fick sin malm billigare.38 Ett annat skäl till de tyska gruv-
etableringarna var den hos de tyska järnproducenterna växande irritationen 
över deras beroende av de stora malmgrossistföretagen. Detta angavs som 
skäl av den tyska järn - och stålproducenten Hoesch AG för att denna 1910 
köpte Lekomberggruvorna och bildade dotterföretaget Gruv AB Lekomberg. 
Ytterligare en faktor som bidrog till att de tyska malmkonsumentföretagens 
vertikala integrationsansträngningar riktades mot Sverige var, att dessa på 
grund av det geografiska avståndet ägde klara transportekonomiska fördelar i 
jämförelse med andra investeringsmarknader.39 

Som tidigare framgått väckte det starkt ökade utländska engagemanget 
inom svensk gruvindustri stark oro i såväl riksdagen som inom stora delar av 
det svenska näringslivet. Så exempelvis låg tre fjärdedelar av de av utländskt 
kapital kontrollerade fosforfattiga malmerna i händerna på de Rotschildägda 
malmfälten i Koskullskulle. Hela produktionen gick på export till Österrike 
och Böhmen-Mähren. Andra utländska intressen innehade mycket litet av de 
mellansvenska tillgångarna på fosforfattig malm. Det intressanta med dis
kussionen i Sverige är emellertid, att den utgår från att en hel del av de tyska 
direktinvesteringarna i mellansvenska gruvor ekonomiskt var mindre lön
samma. En stor del av produktionen utgjordes av slig, som måste anrikas 
varför produktionskostnaderna blev utomordenligt höga.40 

37 Meinander, N., a.a. s. 145; Attman, A.,(1958) s. 524-525; Söderlund, E/Wrctblad, P E., 
Fagerstabrukens historia. Nittonhundratalet. Uppsala 1957. s. 157. 
38 Fritz, M„ (1967) s. 21. 
39 Kom.nr 1084. vol 3.PM Lekomberggruppens gruvföreU)g.s.4-5.RA. 
40 Högbom,B. Något om de utländska intressena i vårt lands järnmlmsbrytning. Teknisk 
Tidskrift 1906 s 161-164. 
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I ett föredrag vid Svenska Bankföreningens möte 1913 påpekade Eli 
Heckscher, att de tyska gruvinvesteringarna ur kapitalplaceringssynpukt 
varit mer eller mindre men misslyckade, att det fanns anledning att se upp 
med de politiska riskerna i samband med utländska direktinvesteringar av 
denna typ. Det fanns en fara i att alltför omfattande tyska direktinvesteringar 
från tysk sida skulle kunna tolkas som om t ex svensk gruvindustri del var en 
integrerad del i det tyska ekonomiska systemet.41 Vad Heckscher implice
rade var att det snarare låg politiska än ekonomiska motiv bakom, något som 
långt senare bestyrktes i riksdagdebatten om ett förstatligande av de 
tyskägda gruvföretagen efter andra världskriget. Man framhöll härvid att en 
del av de tyska gruvföretagen varit en dålig affär för sina ägare, men att 
dessa skaffat sig och behållit företagen i syfte att behålla inflytande på den 
svenska järnmalmsmarknaden.42 Sverige exporterade år 1913 4,5 miljoner 
ton järnmalm till 43 Den totala produktionen vid de gruvföretag som var i 
utländsk ägo i Sverige var vid samma tidpunkt 837 370 ton. Praktiskt taget 
hela denna produktion exporterades, varav ungefär hälften avsattes på den 
tyska marknaden.44 Dessa siffror synes bekräfta Heckschers tes att andra 
motiv än rent ekonomiska låg bakom de tyska direktinvesterngarna. Det ena 
behöver emellertid inte utesluta det andra. Om man å ena sidan har i minnet 
de tidigare angivna motiven till de tyska intressenas förvärv av gruvföre
tagen och å andra sidan tar i beaktande dåtidens tyska imperialistiska ambi-
titioner och farhågor för en framtida brist på järnmalm, kan man se gruvför-
värven i Sverige som led i en långsiktig politisk ekonomisk strategi. 

Inskränkningslagens införande 1916 innebar slutet för nya utländska 
gruvförvärv. Aren därefter bytte emellertid en del av de utländska gruvföre
tagen ägare. De brittiska järngruveföretagen hade redan före första 
världskriget köpts av sina i Sverige verksamma tyska och österrikiska kon
kurrenter. En del av dessa råkade under kriget ut för ekonomiska svårigheter. 
1918 bildades ett nytt företag, AB Mellansvenska Gruvfälten, vars uppgift 
var att få de mindre lönsamma utländska gruvföretagen på fötter igen. Detta 
företag övertog äganderätten till en del av de utländska dotterbolagen. Hit 
hörde bland annat Gruvaktiebolaget Dalarne Förvärvet hade att göra med 
Possehlkoncernens ekonomiska svårigheter efter krigets slut. Bakom 
Mellansvenska Gruvfälten låg det svenska AB Emissionsinstitutet och det 
tyska malmgrossistföretaget Rawack Grünfeld i Berlin.45 Även i övrigt 
tvingades Possehlfirman avveckla sitt imperium i Sverige. Det som definitivt 
knäckte Possehls engagemang inom svensk järn- och stålindustri var den 

41 Heckscher, E., Sveriges kapitalbehof och utländska skuldsättning. Föredrag hållet vid 
Svenska Bankföreningens ordinarie möte 1913. Teknisk tidskrift 1914. s. 12-13. Heckscher 
återkom till samma problematik i sitt inledningsanförande: 'Heckscher, E., Utländsk 
kapitalplacering i de nordiska länderna. Det femte skandinaviska handelsmötet den 28-29 
september 1925 i Köpenhamn. Beretning om det 5. Skandinaviske Handelsmöte. Köpen
hamn 1926. 
42 Riksdagens Protokoll.FK 1950:13.s. 119-120. 
43 Fritz, M.,(1967) s. 13. (tabell 20) 
44 Högbom,B.,a.a.s. 162. 
45 MeinanderJN.,a.a.s. 181. 
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tyska inflationskrisen under början av 1920-talet.46 Det enda som blev kvar 
var tackjärnsframställningen i Gusselhyttan. 

Lübeckfirman fortsatte att arbeta på den svenska marknaden men återgick 
efter försäljningen av Fagersta 1923 till sin gamla roll som importör av 
svensktjärn, tackjärn, stål och malm. Denna roll ombesörjdes under mellan
krigstiden och under andra världskriget av det svenska företaget 
Exportkompaniet Suecia AB, vars aktier nästan helt ägdes av Possehl i 
Lübeck. Via Suecia utövade Possehl fortsatt inflytande på sina övriga företag 
i Sverige, däribland producentföretaget Gusselhytte Masugn AB. Vad beträf
far de övriga tyska gruvföretagen lade många ner sin verksamhet antingen 
under kriget eller under början av 1920-talet. Hit hörde t.ex Håksberg Nya 
Gruf AB, Lomberget Gruv AB och Stråssa Gruv AB. Flera av dessa åter
upptog driften under 1930-talet under nya namn och nya tyska ägare. Kon
centrationen inom tysk stålindustri under 1920-talet ledde vidare till att de 
tyska gruvföretagen i Sverige hamnade i händerna på Vereinigte Stahlwerke, 
Gute Hoffnungshütte, Hoecht och Krupp. Dessutom förvärvade 1927 de tre 
sistnämnda tyska företagen det holländskägda Bergverks AB Vulcanus. 47 

C. Sten- och annan råvaruindustri 

Den europeiska industrialiseringen under senare delen av 1800-talet ledde 
till en väldig efterfrågan på sten. Sten behövdes för att bygga kanaler som 
Kielkanalen, hamnanläggningar som de i Köpenhamn och Lübeck, för järn
vägsbyggen, offentliga byggnader, för spårvägar i storstäder som London 
och Berlin, för nya gatusystem och bostadsområden i de ständigt växande 
europeiska städerna. I detta läge blev bergarter som granit och gnejs 
eftertraktade råvaror. En "ny stenålder" började. Den nådde sin kulmen före 
första världskriget, då den började få konkurrens från asfalt och betong. Den 
höll emellertid sin ställning fram till slutet av 1920-talet, varefter de nya 
byggnadmaterialen definitivt tog över. 

Det var mot denna bakgrund naturligt att stenkonsumenterna i framför allt 
Tyskland, Danmark och Storbritannien tidigt kom att rikta sina blickar mot 
de rikliga och förhållandevis lättillgängliga granitförekomsterna i sydöstra 
Norge samt i sydöstra och västra Sveriges kustområden. Den utländska efter
frågan på svensk sten ledde under senare hälften av 1800-talet till en kraftig 
etablering av såväl svensk-som utlandsägda stenhuggerier i Blekinge, 
Kalmar län, norra Skåne, Halland och Bohuslän. Etableringsprocessen bör
jade för de tyska stenhuggeriernas del redan på 1850-talet, då F H Wolff 
anlade ett antal stenhuggerier i Blekinge. Från och med 1860-talet var tyska 
stenhuggerifirmor verksamma i Västerviks- och Oskarshamnstrakten. Hit 
hörde Stettinföretagen Carl Jähkel och Stenzel Co samt Berlinfirman 
Kessel-Röhl. På 1870- och 1880-talen utsträckte Berlinfirman sin verksam
het till Halland och mellersta Bohuslän. Ungefär samtidigt började norska 
stenhuggeriintressen att exploatera granittillgångarna i mellersta och norra 
Bohuslän. 

46 Söderlund, E/Wretblad, P E.,a.a.s.236-238. 
47 Kom.nr 1084. vol 3. VPM till statsrådet Karin K ock angående Bergverks AB Vulcanus 
(Blötberget) S.1-2.RA. 
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Merparten av produktionen gick vid denna tid på export till Tyskland och 
Danmark. Den ända fram till 1890-talet hantverksbetonade tillverkningen 
bestod främst av kuller-, byggnad- och kajsten. Det verkliga genombrottet 
för den utländska etableringen inom svensk stenindustri skedde emellertid 
från och med mitten av 1890-talet i samband med övergången till industriell 
drift. Genom införandet av klyvningsmaskiner blev det möjligt att producera 
stora mängder av framför allt gatsten. Den industriella driften var en följd av 
den kraftiga urbaniseringen, som följde i den andra industriella revolutionens 
fotspår.48 

Före 1895 fanns ett tiotal större norska och tyska stenhuggeriföretag verk
samma i Sverige samt ett okänt antal mindre företag. Norrmännen och tys
karna fortsatte att kraftigt dominera den utländska etableringen efter 1894. 
Den norska stenexportindustrin var sedan gammalt i hög grad koncentrerad 
till Östfold, speciellt Fredrikstadsområdet och Idefjorden. På 1840-talet bör
jade tyskarna exploatera granitförekomsterna vid Idefjorden. På 1870-talet 
började inhemska norska intressen på allvar engagera sig i denna 
exportnäring. På 1890-talet ägde en väldig expansion rum inom stenindustrin 
i Ostfold, som under detta decennium svarade för 80% av Norges totala 
stenproduktion. I det viktigaste produktionsområdet svarade granitindustrin 
för 65% av de totala inkomsterna. Vid början av 1880-talet uppgick produk
tionen från Ostfold till 20 000 ton huggen sten och vid sekelskiftet till cirka 
140 000 ton varav 50 000 exporterades från Halden. Till en början domine
rade den tyska marknaden, men efter hand kom den brittiska marknaden att 
ta över. Vid sekelskiftet gick 80% av Norges granitexport till Storbritan
nien.49 

Högkonjunkturen inom den norska granitindustrin gav upphov till en in-
tensivetablering inom framför allt Idefjordsområdet. Hit hörde bland andra 
Osloföretagen W Werners stenhuggeri, De Forenede Stenhuggerier, AS 
Georg Lüttensee och N S Beer Co, Fredrikstad Stenhuggeri och AS Brookes 
Granit Company i Halden. Ett av dessa, De Forenede Stenhuggerier, köptes 
1904 upp av brittiska intressen som samma år grundade AS British Norway 
Granite Co. Dessa skaffade sig året därpå aktiemajoriteten i det i Halmstad 
nystartade Skandinaviska Granit AB.50 Den stigande brittiska efterfrågan på 
norsk byggnads- och gatsten gjorde att de ovannämnda företagen och en rad 
andra större ocn mindre norska stenhuggeriföretag under senare hälften av 
1880-talet och under hela 1890- talet kraftigt ökade sin verkamhet på den 
svenska sidan av Idefjorden, vilket vid unionsupplösningen 1905 innebar att 

SOU 1939:11. Betänkande och förslag rörande befrämjande av avsättningen av den 
svenska steninustrins produkter avgivet av 1937 års granitutredning. Sthlm 1939.S. 14-21.; 
Andersson,Th.,Sveriges granitindustri.Sthlm 191 l.s. 15-29. 
49 Moen,E., Fakta fra et eventyr.Fakkelen 1983:3.s.40-42; Bjomdal,I., Fra vannsag til atom
reaktor .Trekk av Haidens historié i 100 år.Utgivet av Halden Kommune ved 300 årsjubileet 
1965. Halden 1965.S.62-64. Erna Moen har vidare skönlitterärt i trilogin Stein og bröd 
(1979),Av steinhuggerslekt (1981) och La steinerne rope (1983) skildrat stenindustrins 
dramatiska utveckling vid Idefjorden och den hårda sociala verklighet, som var förknippad 
med dess uppgång och fall. 
50 Bjorndal,I., a.a.s.306.(not 43); Norheim,S., Steinindustrien ved Iddefjorden. Historien i 
korte drag. I: Steinindustrien og Iddefjorden.Steinhoggerdagene 11-12.8.1979.S.5-7. 
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utlänningar praktiskt taget helt dominerade stenindustrin i Vette och Tanums 
härader. I Vette härad fanns under åren 1896-1900 femton firmor varav 
samtliga, utom en, var norska. Dessa drev under denna tid inte mindre än 95 
stenhuggerier. Norrmännen bevakade intensivt sin monopolställnng och för
sökte förhindra svenska producenter att utnyttja de norska företagens ut
skeppningsplatser. I Tanum var vid samma tidpunkt sex av åtta firmor 
norska. 

Efter sekelskiftet skedde i nordligaste Bohuslän en koncentration bland de 
norska stenindustrifirmorna. Den norska stenindustrins omfattande etable-
ring i norra Bohuslän vid sekelskiftet underlättades av att denna del av Bo
huslän traditionellt var orienterat mot sydöstra Norge. En annan omständig
het som förmodligen bidrog till att norrmännen i denna del av landet kunde 
tillfredställa sina behov av råvarutillgångar utan alltför besvärande konkur
rens från svenskägda företag, var att granitförekomsterna här var mer svår-
brytbara. Den stora tillgången på svensk arbetskraft utövade vidare 
dragningskraft på det norska kapitalet. Genom den starka norska dominansen 
i norra Bohuslän kom detta produktionsområde i ett viktigt avseende att ra
dikalt skilja sig från det övriga Sveriges producentområden, nämligen att den 
producerade gat- och kantstenen först och främst inte gick till den tyska utan 
till den brittiska marknaden.51 

Vi har tidigare sett hur norskt kapital inom skogsindustrin sökte sig till 
Värmland och Norrland för att där exploatera skogsråvarorna med hjälp av 
den rika tillgången på svensk arbetskraft i dessa områden, samtidigt som 
svensk arbetskraft sökte sig till den norska trä- och pappersmasseindustrin. 
Samma fenomen hände inom stenindustribranschen. Medan norskt stenin
dustrikapital investerade i Bohuslän sökte sig arbetskraft från Bohuslän, 
Yärmland, Dalsland, Halland och Blekinge till den norska granitindustrin i 
Östfolds fylke. I själva verket var de svenska invandrarna fram till den första 
delen på 1900-talet den dominerande gruppen bland stenindustriarbetarna 
inom det norska fylket. Under 1890-talet och under det första decenniet av 
1900-talet kom många arbetare i samband med arbetskonflikter till 
Idefjorden och Fredrikstadsområdet.52 

51 Persson,L K., Arbete Politik Arbetarrörelse. En studie av stenindustrins Bohuslän 1860-
1910. Medd. från Hist.Inst. i Göteborg, nr 26. Göteborg 1984.S.72-96. Under 1880-talet var 
centrum för stenindustrin i Vette härad Krokstrand och Björneröd där firmorna Beer och 
Werner dominerade. Under tiden 1896-1900 var bland andra följande norska firmor verk
samma i Skee, Näsinge, Lommelanda, Högdal och Tjärnö socknar: N S Beer, W Werner, G 
Liittensee, De Forenede Stenhuggerier, M Falch, G Gundersen, Lars R Sörensen, A 
Ljungberg och Axel Forsberg. 
52 Norheim,S.,a.a.s.8; Se även Bull,E„ Arbeidcrmiljö under det industrielie gjennembrudd. 
Oslo 1958. 
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Den störste investeraren inom svensk stenindustri under undersöknings
perioden var Tyskland, som före första världskriget stod för omkring två 
tredjedelar av den totala svenska stenexporten.53 Till skillnad från de norska 
företagen betingades de tyska företagens etablering inte av önskan att hålla 
sina utlandsmarknader utan avsåg att förse den tyska hemmamarknaden med 
stenprodukter. Tyskland hade en egen stenindustri, men denna var belägen i 
landets mellersta och södra delar, varför transporterna till Nordtyskland blev 
dyra. Det var därför för de nordtyska städerna billigare att skaffa sig sten-
varorna i södra Sverige. En rad tyska firmor med hemort i städer som Berlin, 
Hamburg, Lübeck och Stettin grundlade stenhuggerier efter 1895 i framför 
allt Blekinge. Den dominerande produktionen var gatsten. Under början av 
1900- talet skärptes motsättningarna mellan de i Tyskland verksamma tyska 
stenhuggeriföretagen och de tyska företag som var verksamma i Sverige. 
Stridsfrågan gällde den tidigare nämnda tullfriheten för svensk gatsten. Ett 
annat skäl till de tyska hemmamarknadsföretagens protester var, att den 
svenska stenindustrin nu framgångsrikt kunde konkurrera genom att utnyttja 
den billiga elektriska energin. 

Konflikten rörande tullarna mellan de tyska stenföretagen i Sverige och 
de inhemska tyska företagen kom att bestå ända fram till 1920-talet. I sam
band med förhandlingarna om en tysk-svensk handelstraktat i böljan av 
1920-talet protesterade den tyska stenindustrin och det tyska 
stenarbetarförbundet kraftigt mot ett medgivande av import av svensk sten. 
Från tysk sida var man framför allt rädd för att svenska företag med sina 
väldiga lager skulle sänka stenpriset på den tyska marknaden. Svenskarna 
menade att hotet var synnerligen överdrivet; de hade inte något intresse av 
att exportera sten till den tyska marknaden så länge som den tyska valutan 
var svag. 55 

Under det första decenniet av 1900- talet skedde en viss koncentration 
inom den svenska stenindustrin. Detta medförde bland annat att många av de 
mindre tyska företagen i Blekinge kom att sugas upp av den 1909 nyetable-
rade tyskkontrollerade gat- och kantstensproducenten AB Karlshäll Granit. 
Vad som drev på denna koncentrations var framför allt den maskinella 
huggningen av gatsten. Det tyska företag, Basalt AG, som låg bakom Karls-
häll förvärvade ungefär samtidigt aktiemajoriteten i det brittiskägda 
Skandinaviska Granit AB. Detta företag köpte i sin tur en rad såväl tidigare 
tyska företag som svenska stenhuggerier i framför allt mellersta Bohuslän, 
där det med hjälp av nya maskiner kom att inrikta sig på huggning av små-
gatsten, som ägde en stor marknad i Tyskland.56 

__ 
Av det totala värdet på stenexporten 1897 på 7,6 miljoner kronor svarade Tyskland för 

5,6 miljoner. 1905 uppgick den till 9,3 miljoner av totalt 12,8 miljoner kronor. 
Anderson,Th.,a.a.s. 161. Av den totala svenska exporten 1913 av gatsten på 873 000 ton 
mottog Tyskland 553 OOO.Av 77 000 ton kantsten gick 37 000 till den tyska marknaden och 
av de 76 000 ton exporterade ämnesblocken av granit hamnade 53 000 ton i Tyskland. SOU 
1939:11., a.a.s.234-238. 
54 Industritidningen Norden 1911. 
55 UD:s arkiv. 1920 års dossiersystem. HP 64. vol 2426. VPM ang. förlängning av svensk
tyska handelstraktaten.RA. 
56 SOU 1939:11 .a.a.s.20-21,177-179. 
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Under 1920-talet utvidgade det tyska Basalt AG sin verksamhet såväl i 
Tyskland som i Sverige. I Sverige köpte Skandinaviska Granit AB upp en 
rad företag däribland det norskägda Brookes Granit. Härigenom blev Skan
dinaviska Granit den största producenten inom svensk granitindustri. Enligt 
en gjord uppskattning ägde tyska intressen 1924 45% av denna gren av den 
svenska stenindustrin, varav Skandinaviska Granit svarade för merparten. 
Denna utveckling ledde till att moderbolagets import från Sverige ökade, 
något som företaget på hemmaplan sökte använda som argument för att till
försäkra sig speciella förmåner och låga fraktsatser på de tyska järnvägarna. 
Det ligger i detta sammanhang nära till hands att tro att Basalt AG ville till
skansa sig en monopolställning på den svenska gatstensmarknaden.57 

En annan råvara som lockade till utländska investeringar var svart, grön 
och röd granit. Dessa granitformer fanns bland annat i stora mängder i 
nordöstra Skåne. Detta ledde till, att en del tyska och ett brittiskt stensli-
periföretag kom att driva stenbrott i detta område från 1890-talets och till 
1914. Stenen exporterades i block till Tyskland.58 De danska stenhuggeri-
firmorna var små och synes främst ha tillkommit för att tillfredställa lokala 
behov på andra sidan Öresund. Behovet av fyllnadsmaterial vid byggandet 
av bland annat hamnar och damnläggningar ledde till en efterfrågan på 
skrotsten och makadam från Danmark, Holland och Tyskland. Under åren 
före första världskriget exporterades i medeltal cirka 100 000 ton makadam 
till dessa länder, varav 70-80% gick till den danska marknaden. Makadamen 
tillverkades av skrotsten, som krossades. Detta gjorde att danskarna under 
1890-talet förvärvade ett stort antal stenkrossar i Skåne. Den största av dem 
var Skånska makadamfabriken.59 Stenens successiva tillbakagång som 
byggnadsmaterial under mellankrigstiden var den främsta anledningen till att 
en mycket blygsam utländsk etablering ägde rum då.60 

Till skillnad från Sverige äger Danmark relativt begränsade tillgångar på 
brytbar sten. Däremot har Danmark stora fyndigheter av krita, kalksten och 
leror. Dessa tre råvaror lade under senare hälften av 1800-talet grunden till 
en väldig tillväxt av tegelbruk, lervarufabriker, kalkbrott, kalkverk och 
cementfabriker. Den danska och svenska cementindustrin växte fram ungefär 
vid samma tidpunkt. Den första danska cementindustrin grundades 1868 och 
den första i Sverige år 1872. Den danska cementindustrin hade emellertid en 

57 Schröter,H., a.a.s.144. 
58 Bjerning,L„ Skånes jord- och stenindustri. Dess utveckling, lokalisering och betydelse ur 
näringsgeografisk synvinkel. Medd. från Lunds universitets geografiska inst. Avhandlingar 
XIV. Lund 1947.S.192. 
59 ibidem.s.197. 
60 Forsström, Å G., Granitindustrin i Bohuslän. Vikarvet Årsbok 1980-1981.s. 15-16; SOU 
1939:1 l.,a.a.s.89,224-237. Enligt en uppgift skall ett holländskt företag, Moboweg, under 
slutet av 1920-talet ha etablerat ett företag, Kungshamns Stenhuggeri AB, som vid decen
nieskiftet lär ha haft mer än ett tusental anställda. Den holländska kontrollen över företaget 
har inte lämnat några spår i bolagsbyråns arkiv, varför företaget ej medtagits i undersök
ningen. Det är emellertid möjligt att företaget kontrollerats via svenska bulvaner. I och för 
sig skulle det holländska intresset vara rimligt mot bakgrund av att Holland under slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet efter Tyskland var den svenska stenindustrins främsta 
exportmarknad. 
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starkare expansion än den svenska före första världskriget, vilket bl a be
rodde på att danskarna som råvara främst utnyttjade leror och krita, vilket 
var mindre kapitalkrävande än den svenska produktionen, som i första hand 
utgick från leror och kalksten. 

Dessa omständigheter gav till en början den danska cementindustrin kon
kurrensfördelar gentemot den svenska. Trots att marknaden för svensk 
cement hela tiden expanderade kom överetablering tillsammans med import 
från Danmark att ge upphov till överskott. På initiativ av direktören vid 
Skånska Cement AB Fredrik Berg försökte man här i landet åstadkomma ett 
samarbete mellan de svenska producenterna för att dels lösa överproduk
tionsproblemet, dels begränsa den utländska konkurrensen. Detta ledde 
1893 till att en inhemsk cementkartell bildades. Dessförinnan hade ett 
samarbete inletts mellan Berg och C F Tietgen, ledaren för den största 
danska cementindustrin AS Faxe Kalkbrud. Samarbetet utmynnade i att AB 
Förenade Kalkbrotten i Malmö upprättades. Härigenom skapades möjlig
heter att reglera försäljningen mellan de två konkurrenternas, AS Faxes och 
Skånska Cements, produkter. 

När Sverige införde cementtullar 1895 reducerades den danska cement
exporten till Sverige kraftigt. Detta i sin tur bidrog, som tidigare anförts, till 
att danska kalk- och cementindustrier etablerade sig på den svenska mark
naden. Etableringen av Klagstorp Kalkbrott AB var emellertid inte bara be
tingat av tullarna utan också av en önskan att bekämpa den svenska cement
kartellen på dess hemmaplan. Den kraftiga tillväxten inom dansk 
cementindustri ledde till, att denna fram till första världskriget hade en större 
produktion än den svenska. Den var också i större utsträckning än den 
svenska inriktad på export. Av den danska cementproduktionen gick 1913 
50% på export jämfört med ungefär 25% av den svenska. Den lägre svenska 
exportandelen var till en del en konsekvens av internationella kartellavtal 
som från och med 1896 slöts mellan danska, svenska och tyska producenter i 
vilka de förband sig att endast sälja begränsade mängder på varandras mark
nader.61 

När det gäller de många danska etableringarna inom kalk-, tegel - och 
cementindustrin synes kartellavtal och råvarumotiv ha spelat en viss roll. 
Den svenska industrins starka expansion före första världskriget ledde till en 
ökad efterfrågan på kalk från framförallt järn- och cellulosaindustrin. Detta 
ledde till att de förhållandevis lite utnyttjade kalktillgångarna på Gotland 
böljade att exploateras. I syfte att undvika konkurrensen om den för deras 
produktion så betydelsefulla råvaran måste en del järn- och cellulosaindus
trier själva förvärva kalkbrott på Gotland. Ett av dessa var det av Lübeck 
företaget Possehl kontrollerade Fagersta Bruk, som 1905 förvärvade 
Furillens Kalkverk på Gotland. De nya kalkbrotten på Gotland nöjde sig inte 
med att leverera kalk till järn- och cellulosaindustrin utan började att expor
tera kalk till marknaderna kring Östersjön. 

61 Edström,O., Den svenska cementindustrin med särskild hänsyn till förhållandena före 
världskriget. Utredning, verkställd på uppdrag av tull- och traktatkommittén. XXX. SOU 
1925:4. s.9-14; Jörberg,L., (1961) a.a.s.299; AS Faxe Kalkbrud 1884-1934. En dansk stor-
industriel virksomhed baseret paa nationale raastoffer. Tidskr.for Ind. 1934.S.27-31; 
Bjurling,0/Fridlizius,G., Malmö stads historia, del IV. Malmö 1985.S.154. 
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Denna nya situation innebar ett hot mot det dansk- svenska samarbetet 
mellan AS Faxe och Skånska Cement inom ramen för AB Förenade Kalk
brotten. I syfte att förhindra en ökad konkurrens beslöt sig den dansk
svenska ledningen inom Förenade Kalkbrotten att förvärva kalkbrott på 
Gotland. Företaget förvärvade 1901 ett i Slite och grundade Gotlands 
Förenade Kalkbrotts Försäljnings AB. Därefter bildades AB Gotlands Kalk
verk 1907 med ett aktiekapital på 800 000 kronor. Gotlands Kalkverk kom 
efter bildandet att köpa upp merparten av de utanför kartellen stående kalk
verken på Gotland och Faxe sålde sin anläggning i Slite till företaget. 
Härigenom hade man erhållit kontroll över kalkproduktionen på Gotland och 
fått konkurrenterna in i ett samarbete, som innebar att försäljning och mark
nader kontrollerades av Förenade Kalkbrotten. Hotet om en oönskad 
inbördes skandinavisk konkurrens hade därmed eliminerats.62 

Ett annat exempel på en företagsetablering inom kalk- och cementindus
trin där danskt-svenskt samarbete förekom, var Baltiska Cementfabriks AB i 
Skanör. Baltiska Cementfabriken etablerades 1914 som ett joint-
ventureföretag och hade sin upprinnelse i att det danska företaget AS Rodvig 
Hamn och Rodvigs Cementfabrik tillsammans med svenska intressenter 
hade förvärvat ingenjören H Hultgrens metod för cementtillverkning. Då 
kalkbrott inte fanns i närheten av Skanör inköpte företaget ett kalkbrott på 
danska sidan i närheten av Rodvig. Därefter inköptes Rodvigs cementfabrik 
och ett danskt bolag, AS Baltiske Cementfabrik i Rodvig, startades. Bägge 
fabrikerna utnyttjade den danska råvaran och den svenska tillverk
ningsmetoden. Det svenska företaget inriktade sig i huvudsak på den svenska 
marknaden och det danska på Danmark. 

En av de industrier som också upplevde en stark tillväxt från mitten av 
1890-talet och fram till första världskriget var tegelindustrin, särskilt i 
Skåne. Av gammalt hade den västskånska tegelindustrin en betydande av
sättning på den danska sidan av Öresund. I samband med den danska indus
trialiseringen och Köpenhamnsområdets starka tillväxt ökade efterfrågan i 
Danmark på tegel starkt. Detta ledde till att de svenska tegelbruken längs den 
svenska sidan av Öresund i stor omfattning kom att exportera sitt tegel dit. 
Samtidigt växte även efterfrågan på tegel i städer som Malmö, Landskrona 
och Hälsingborg. Det var troligtvis denna konkurrenssituation, som gjorde 
att danska intressen beslöt att förvärva tegelbruk på den svenska sidan av 
sundet. 

Sålunda etablerade 1897 ett av Danmarks största tegelindustriföretag, 
Fredriksholms Tegel og Kalkverk, Hven Tegelbruks AB och under åren 
1911-1913 förvärvade två Köpenhamnsfirmor aktiemajoriteten i Sundviks 
och Weberöds tegelbruk. En annan betydande dansk etablering inom tegel
industrin var grundandet 1895 av Ifö Kalk och Kaolin AB. Det startades av 
en dansk invandrare, W A Nielsen, som från starten tycks ha varit beroende 
av danskt kapital. Det formella danska övertagandet av företaget ägde rum 
1901, då danska kapitalintressen under ledning av den danske ingenjören 
Axel Hermansen ombildade företaget. Det nya företaget fick namnet Ifö 
Kaolinbruk, A Hermansen. 

62 Clemmensen.C A., Aktieselskabet Faxe Kalkbrud. Et tilbageblik over selskabets virk-
somhed gennem 50 aar. Khvn 1934.S.111-116. 
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En viktig orsak till det danska intresset för företaget var de rika 
förekomsterna av kaolin och kalk, vilka var betydelsefulla ingredienser för 
den s.k chamottetegelmetoden. Med det danska kapitalet introducerades ny 
teknik, vilket gjorde Ifö Kaolinfabrik till en av Europas modernaste kalk-
slamningsanläggningar. Från början tycks tanken ha varit att satsa på cha-
mottetegel, men efterhand kom kaolinet huvudsakligen att användas till 
kalkslamning. Det visade sig nämligen att kaolinslammet kunde finna en 
ökad avsättning inom pappersindustrin. Företaget gick i konkurs 1903, men 
rekonstruerades med hjälp av danskt kapital och fick nu namnet Ifö Kaolin-
Chamottefabriks AB. Det nya företaget startade 1907 även cementtillverk
ning. Det svåra och tunga arbetet i kaolinbrottet gjorde det svårt att rekrytera 
inhemsk arbetskraft. Detta ledde till att man böljade rekrytera arbetskraft 
från Galizien.63 

Några av de mer märkliga utländska råvaruindustrietableringarna under 
slutet av 1800-talet ägde rum inom guanoindustrin i Bohuslän; märklig där
för att den var så starkt begränsad i tiden. Under åren 1877-1897 rådde en sk 
sillperiod i Bohuslän. Väldiga mängder av storsill trängde under denna tid in 
i de bohuslänska vattnen. Vid sidan av det traditionella utnyttjandet kom sill
råvaran även att utnyttjas för framställning av fiskolja, foder och sillguano. 
Under den bohusländska sillperiodens korta men hektiska tid startades ett 
25-tal guanoföretag, varav ett norskt i Fjällbacka och två brittiska, 
Kroksholms Olje- och Guanofabrik på Lavön och Grötö Olje- och Guano
fabrik i Lysekil. Det sistnämnda företaget var det största av alla de bohus
ländska guanofabrikerna och ägdes av det brittiska företaget The Anglo 
Swedish Company Ltd. Produktionen därifrån gick på export till den brit
tiska marknaden. Anglo Swedish Copany startade sin verksamhet 1883 i stor 
skala med ett aktiekapital på 50 000 pund och drev fabriken på Grötö fram 
till 1902.64 

63 Bromölla, samhälle och industri vid Ivösjöns strand. Bromölla 1979. s.139-165; Bjer-
ning,L.,(1947) a.a.s.146-149; Bjerning,L., Nordvästra Skånes tegelbruk, en näringsgeogra-
fisk studie. Svensk Geografisk Årsbok. 1943.S.27-29. 
64 Hansson,K., De 25 guanofabrikerna och striden om Grötö. Vikarvet Årsbok 1978-1979. 
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VIII. VERKSTADSINDUSTRIN 

A. Före 1914 

Den moderna svenska verkstadsindustrin fick sitt uppsving från och med 
1870-talet.1 Den var till en början helt inriktad på hemmamarknadens behov. 
Exploaterandet av en rad inhemska uppfinningar ledde till framväxten av de 
s k geniindustrierna. Den inhemska marknaden var emellertid alltför begrän
sad för de nya industriernas produkter. De tvingades därför tidigt till att finna 
avsättning på de utländska marknaderna. Som en följd av detta kom exporten 
av verkstadsprodukter att stadigt växa och 1905 svarade dessa för ungefär 8 
% av det totala svenska exportvärdet. Samtidigt med detta tillväxte, som en 
konsekvens av den kraftigt stegrade industrialiseringen under 1890-talet, den 
inhemska marknaden. Den inhemska industriella utvecklingen ökade efter
frågan på investeringsvaror, framför allt maskiner, som också under denna 
tid var den största posten i importen av verkstadsprodukter. Vid tiden för 
unionsupplösningen var de importerade verkstadsprodukternas värde dubbelt 
så stort som de som exporterades. En indikator på den svenska verkstadsin
dustrins vitalitet var att exporten några år före första världskrigets utbrott 
gick om importen. 

Om man ser till hela undersökningsperioden var verkstadsindustrin den 
mest expansiva sektorn av svensk industri. Det var också inom denna gren 
av svensk industri, som de flesta av de utländska direktinvesteringarna under 
perioden 1895-1945 ägde rum, ett förhållande som speglar den allmänna in
ternationella utvecklingstrenden under perioden. Till de internationellt mest 
expansiva varugrupperna under hela undersökningsperioden hörde motor
fordon, olika typer av industriell och elektrisk utrustning samt metallmanu
faktur av halvfabrikat. I det sistnämnda fallet gällde detta dock främst tiden 
före första världskriget. Då var verkstadsindustrins produkter, såväl ur 
svensk som internationell synvinkel, i hög grad tidigare helt okända varor. 
Till dessa primärinnovationer hörde t ex personbilar, motorcyklar, cyklar, 
elektriska generatorer, ackumulatorer, dammsugare, kyl- och svetsmaskiner, 
olika verktygs- och pappersmaskiner samt mät- och precisionsinstrument. 
Under mellankrigstiden kom, med undantag för en stor del av den elektriska 
industrins produkter och för vissa typer av varaktiga konsumtionsvaror, 
primärinnovationer att spela mindre roll. Verkstadsprodukterna som introdu
cerades på marknaden efter första världskriget kom i stället att främst ha ka
raktären av förbättringar.2 

1 Kategorin verkstadsindustri svarar mot den innebörd det har enligt den svenska industri-
statistiken. se Albinsson, G., Svensk verkstadsindustri, struktur och utvecklingstendenser. 
Sthlm 1961. s.10-11. De enda avsteg som gjorts från dessa principer är att delgruppen metall 
förutom samtliga undergrupper inom manufakturering även innefattar järnbruk och stål
verk. 
2 Albinsson, G., a.a. s. 37-39; Dahmén, E., a.a. s. 129-133; Peterson, L., a.a. s. 62-63; 
Svennilson, I., a.a. 
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En av de faktorer som gynnade tillväxten av vissa delar av den svenska 
metall- och verkstadsindustrin före första världskriget var tullpolitiken. Ut
gångspunkten var de tullhöjningar på industrivaror som genomfördes 1892. 
Då infördes en tioprocentig värdetull på import av maskiner, redskap och 
verktyg. Maskintullen kom även att gälla den elektriska verkstadsindustrin. 
Tullarna på elektriska maskiner och transformatorer höjdes 1904 till 15 % av 
värdet. Inom järnmanufakturindustrin fanns sedan gammalt ett förhållande
vis högt tullskydd, men detta höjdes ännu kraftigare från och med 1892. Det 
rörde sig här i stor utsträckning om råvarutullar. Från och med 1904 höjdes 
även tullarna på halvfabrikat inom metallmanufakturindustrin såsom bult, 
hästskosöm, plåt, spik och tråd. De höjda tullarna fick inom en del delbran
scher, t ex inom metallindustrin, betydelsefulla importsubstituerande effek
ter. Dessutom förbättrades en del hemmamarknadsinriktade metallmanufak
turers- och mekaniska verkstadsföretags marknadssituation. Tullskyddet 
medförde vidare, att en del av dessa företag fick möjligheter att övergå till 
exportvaruproduktion.3 De länder som dominerade den svenska importen av 
verkstadsprodukter var före första världskriget Tyskland, Storbritannien, 
USA, Danmark och Norge. För Danmark bestod inom vissa produktområden 
emellertid importen i hög utsträckning av reexporterade tyska och ameri
kanska varor. 

Verkstadsindustrin var före andra världskriget internationellt sett en av de 
mest expansiva med avseende på utländska direktinvesteringar. Motiven till 
och karaktären på de internationella verkstadsföretagsetableringarna skiljde 
sig emellertid mellan amerikanska och europeiska företag. De större euro
peiska företagens investeringar var i huvudsak koncentrerade till grann-
marknaderna i Europa och gällde främst den elektriska industrin. De ameri
kanska investeringarna omfattade däremot i betydligt högre utsträckning 
även övriga delar av verkstadsindustrin. De europeiska utlandsetableringarna 
inom verkstadsindustrin var såväl före första världskriget som under mellan
krigstiden mycket ofta en konsekvens av tullbarriärer, medan handelshinder 
hade en mer underordnad roll för de amerikanska direktinvesteringarna på 
den europeiska marknaden.5 Dessa iakttagelser gäller väsentligen de ledande 
direktinvesteringsländerna och deras storföretag. Som vi sett tidigare ut
gjordes de utländska etableringarna inom svensk verkstadsindustri under pe
rioden 1895-1945 långt ifrån bara av amerikanska, brittiska och kontinentala 
storföretag. En stor del utgjordes också av små och medelstora verkstads
företag från framför allt mindre industrinationer såsom Danmark och Norge. 
Frågan i detta sammanhang är om de ovan beskrivna erfarenheterna av tul
larnas betydelse för utlandsetableringarna i Europa även var giltiga för de 

3 SOU 1924:37, a.a. s. 249-250, 259-261; SOU 1924:38, a.a. s. 279-280, 316-319; SOU 
1923:44. Delling, G., De svenska järn- och metallmanufakturindustriernas utveckling med 
särskild hänsyn till förhållandena vid tiden närmast före världskrigets utbrott. Utredning 
verkställd på uppdrag av Tull och Traktatkommittén, s. 42-45; SOU 1923:31. Linder, E., 
Den svenska mekaniska verkstadsindustrins utveckling intill krigsutbrottet. Utredning verk
ställd av Tull och Traktatkommittén, s. 38-39. 
4 SOU 1923:31. a.a. s. 48-49. 
5 Franko, L G.,(1976) s. 75-90. 
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utländska direktinvesteringarna inom svensk verkstadsindustri under under
sökningsperioden? 

Mycket tyder på att de svenska tullarna före första världskriget skapade 
betydande problem för vissa norska och danska verkstadsindustriföretag. I 
Norge hörde det ihop med mellanrikslagens avskaffande, vilket ledde till all
varliga bekymmer för framför allt den norska metallvaruindustrin inom vil
ken en del företag hade en betydande avsättning på unionsmarknaden. Hit 
hörde t ex tillverkaren av presspik, Christiania Spigerverk, för vilket Sverige 
var viktigare än hemmamarknaden. Företaget omsatte före 1898 en fjärdedel 
av sin totala produktion i Sverige. De kraftiga tullhöjningarna på spik slog 
efter 1897 fullt igenom och vållade företaget stora bekymmer. I detta läge 
menade bolagets dåvarande ledare, den svenskfödde Victor Anderson, att det 
var "vansinnigt" att på grund av tullarna avstå från företagets äldsta och mest 
lönande marknad. Anderson föreslog i stället, att företaget skulle starta till
verkning i Sverige. Det var emellertid viktigt att finna en lokaliseringsort, 
som låg så nära Oslo som möjligt och som kunde erbjuda billig arbetskraft 
och goda transporter. Anderson föreslog därvid Brattefors på gränsen mellan 
Dalsland och Bohuslän, en ort som hade två klara fördelar. Den låg vid ett 
vattenfall och utmed Uddevalla-Lelångens järnvägssträckning. Förslaget 
godtogs, vilket ledde till att Andersons fattiga barndomsmiljö 1898 begå
vades med det norska dotterbolaget Ödeborgs Bruks och Järnvarufabrik.6 

Ett annat norskt metallmanufakturföretag som efter mellanrikslagens av
skaffande såg sig tvungna att förlägga tillverkning till Sverige var hästsko-
sömtillverkaren Firma O Mustad i Oslo, som 1898 etablerade dotterföretaget 
AB Göteborgs Bult och Nagelfabrik. Firma O Mustad hade sedan gammalt 
en omfattande export till såväl Sverige som andra länder. Företaget hade vi
dare erfarenhet av utlandsproduktion från sina fabriker i bland annat Dan
mark och Tyskland. 

Den inhemska svenska hästskosömtillverkningen hade även konkurrens 
från brittiska och tyska tillverkare. De kraftigt stegrade tullarna på hästsko-
söm ledde följaktligen till etablering av brittiska och tyska producenter. Vid 
sekelskiftet fanns vid sidan av Mustad ytterligare två utlandsägda hästsko-
sömtillverkare, Hästskosömfabriken The United Horseshoe and Nail Co och 
Nordisk Hästskosömfabrik, som ägdes av Londonföretaget The United 
Horseshoe and Nail Co Ltd respektive Firma E Löwe i Bremen. Samtliga tre 
företag var ursprungligen lokaliserade till Göteborg. Mustad flyttade emel
lertid 1899 sin tillverkning till Mustadsfors i Dalsland. Varken den hant-
verksbetonade svenska tillverkningen eller de två brittiska och tyska före
tagen klarade av konkurrensen från det starkt specialiserade norskägda före
taget. På mycket kort tid lyckades det Mustadskoncernen att i skydd av tull
murarna monopolisera den svenska hästskosömtillverkningen. Det var också 
det norska företagets kraftiga produktionsutveckling, som lade grunden till 
en omfattande svensk export av hästskosöm från och med 1900-talets första 
decennium. Under mellankrigstiden lyckades det norska dotterbolaget via 

6 Anjou, Å., Ödeborgs Bruks AB 1898-1948. Uddevalla 1948; Schielderup, E B., Chris
tiania Spigerverk 1853-1961. Oslo 1961. s. 143. 
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sina produktionsföretag genom ett kartellavtal 1934 också vinna kontrollen 
över den tjeckiska hästskosömmarknaden.7 

För den framväxande danska verkstadsindustrin kom den svenska tull
politiken efter 1888 att försvåra möjligheterna både att hålla sig kvar, och 
komma in på den svenska marknaden. Detta gällde inte minst maskinin
dustrin, som precis som i Sverige kom att starkt specialisera produktionen. 
De svenska maskintullarna var före första världskriget dubbelt så höga som 
de danska. Följden av detta blev att den danska maskinexporten till Sverige 
gick tillbaka fram till 1911. (tabell 19) Tullskillnaderna mellan de bägge 
länderna kom särskilt att påverka de företag som konkurrerade med likartade 
maskinvaror. Man skulle därför mot bakgrund av andra tulldrabbade danska 
industriföretags beteende före första världskriget kunna förvänta sig att 
maskinfirmorna i detta läge hade övergått från direktexport till etablering av 
fabriker i Sverige. Detta skedde praktiskt taget inte alls. Det enda undantaget 
var Köpenhamns Möllesten och maskinfabrik, som redan före 1895 av tull
skäl i Malmö startade fabriken AB Kvarnmaskiner. Detta företag var för öv
rigt det enda danska maskinföretag, som bedrev tillverkning i Sverige före 
1914. I den mån danska maskinföretag då etablerade sig i Sverige skedde 
det i form av försäljningsbolag. Det skulle i själva verket dröja ända fram till 
1927, innan dansk maskinindustri startade tillverkning i Sverige, då Köpen
hamnsfirman Andreas Jensen grundade AB Bryggerimaskiner. 

Den danska metallmanufakturindustrin hävdade däremot sig bättre på den 
svenska marknaden . Dess exportvärde nästan fördubblades mellan 1885-
1911. (tabell 19) Ett av de områden där Danmark tillsammans med Tyskland 
med framgång konkurrerade på den svenska marknaden var bleck- och plåt
varor. Den danska boskapsskötseln och mejeriindustrins starka tillväxt hade 
stimulerat framväxten av en metallmanufakturindustri inriktad på tillverk
ning av galvaniserade och emaljerade kärl och behållare. Ett av pionjärföre
tagen i Skandinavien inom detta område var AS Carl Lund i Köpenhamn. 
Företaget satte 1888 igång tillverkning vid Carl Lunds Fabriks AB i Malmö. 
En av anledningarna till etableringen var de svenska tullhöjningarna på plåt 
samma år. Tullhöjningarna på järn- och stålmanufakturvaror under perioden 
1883-1911 var troligen den främsta anledningen till att danska intressen 
1890 och 1900 i Malmö och Göteborg etablerade Svenska Stängselnät AB 
respektive AB Stängselfabriken.8 

För den under slutet av 1800-talet kraftigt växande tyska elektroindustrin 
erbjöd den allmänna industriella utvecklingen i Sverige goda avsättnings
möjligheter. Samtidigt växte det också i Sverige fram en inhemsk elektrisk 
industri. Denna brottades dock till en böljan med stora problem. Företagen 
var alltför små och konkurrensen dem emellan blev förödande. I skydd av 
tullmurarna koncentrerades den svenska elektriska industrin till några få 
storföretag, däribland ASEA och LM Ericsson. För de tyska elektroföretagen 
innebar givetvis den svenska värdetullen på elektriska apparater och instru-

7 Farmand, 1921 s. 276; SOU 1923:44, a.a. s. 42-44; SOU 1924:38, a.a. s. 279; Teichova, A. 
(1974) s. 251-252. 
8 SOU 1923:44, a.a. s. 30-32, 76-80; Handelsforholdet mellem Danmark og Sverige. 
Industriraadets betaenkning. Tidskrift for Industri 1914.Se även Nilsson, C-A., Järn och stål 
i svensk ekonomi 1885-1912. En marknadsstudie. Lund 1972.S. 73-74. 
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ment ett visst avbräck, varför det är rimligt att anta att denna hade ett visst 
inflytande på Siemens-Halske:s och AEG:s beslut att 1893 respektive 1899 
starta dotterbolag i Sverige. Den höga tullnivån på glödlampor efter 1896 var 
vidare ett av skälen till att Berlinföretaget Julius Pintsch AG år 1899 etab
lerade AB Skandinaviska Glödlampsfabriken i Nyköping. 

Även om tullarna hade ett visst inflytande får man nog se de tyska elek-
troföretagens etableringar mer som ett uttryck för önskan att angripa de 
framväxande svenska konkurrenterna på deras egen hemmaplan. Avsikten 
var att underminera de internationellt sett små svenska elektroföretagens 
konkurrensförmåga och därigenom på sikt vinna kontroll över dem och den 
svenska marknaden.9 Man kan också se de båda elektrotekniska företagens 
etableringar i Sverige som ett uttryck för en önskan att söka exploatera sitt 
teknologiska och organisatoriska försprång. 

Viljan att utnyttja "monopolistiska fördelar" i form av utländska direktin
vesteringar har av en del författare sett som typiska för det tyska be
teendemönstret före första världskriget .10 Ett av de tyska företag vars dot-
terbolagsetablering väl stämmer in på denna beskrivning var Ackumulator 
Fabriks AG. Detta företag hade före kriget lagt under sig praktiskt taget alla 
konkurrenter och var ett av Tysklands mest framgångsrika företag. Det hade 
praktiskt taget monopol på hemmamarknaden och dessutom ytterst få kon
kurrenter på den europeiska marknaden. Detta företag etablerade 1914 dot
terbolaget Ackumulatorfabriks AB Tudor med huvudkontor i Stockholm. 
Företagets huvudsakliga tillverkning var förlagd till Pertrixverken i Noi vid 
Göta älv, men en del av produktionen bedrevs vid fabriken Stockholms 
Ackumulatorfabrik. Det faktum att det i Sverige sedan 1910 fanns en in
hemsk tillverkare av ackumulatorer, Svenska Ackumulator AB Jungner, gör 
att man inte kan utesluta möjligheten att etableringen av Ackumulator Fab
riks AB Tudor var motiverad av en önskan att underminera den svenske 
konkurrentens verksamhet.11 

Många av de europeiska företag som före första världskriget sökte 
expandera eller upprätthålla sina marknader genom utländska direktinves
teringar var utpräglade familjeföretag. Deras hemmamarknad var ofta rela
tivt liten, varför de i den nya utländska miljön ofta tog det säkra för det 
osäkra genom att reproducera familjekaraktären på det utländska dotterbo
laget. Den vanligaste metoden var att någon av moderbolagets familjemed
lemmar flyttade över till värdlandet och övertog ansvaret för företaget.12 Till 
denna kategori av företag hörde det tidigare nämnda norska Mustad och den 
tyskkontrollerade Britanniafabriken i Lerum. Det sistnämnda företaget 

9 SOU 1924:38, a.a. s. 316-326: Glete, J. (1983) s. 18-26,47-48. 
10 I [ertner,P., Fallstudien zu deutschen multinationalen Unternehmen vor dem ersten Welt
krieg. i N Horn/J Kocka ed. Recht und Entwicklung der Grossunternehmen im 19. und 
frühen 20.Jahrhundert. Wirtschafts-, sozial- und rechtshistorische Untersuchungen zur 
Industrialisierung in Deutschland, Frankreich, England und den USA. Göttingen 
1979.s.392-394,416. 
11 Ufermann, P/Hüglin C, Stinnes und seine Konzerne. Berlin 1924. s. 44; Svensk Industri
kalender. 
12 Wilkins, M., The history of European multinationals. A new look. Journal of European 
Economic History 1987. s. 498. 
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igångsatte 1893 tillverkning av hushållsartiklar som bestick och kastruller av 
britanniametall, en legering av koppar, antimon och tenn. Moderbolaget var 
verksamt i Westphalen och ägdes av den tyska familjen Johan Carl Colsman. 
Ansvaret och ledningen för verksamheten i Sverige kom att utövas av en av 
sönerna i familjen, Friedrich Carl Colsman. Anledningen till att det tyska 
företaget satte igång tillverkning i Sverige var dels de ökande tullarna, dels 
att man ville utnyttja sina tekniska fördelar på metallegeringens område för 
att bredda sin avsättningsmarknad. 

På senare tid har forskare som John Stopford och Mira Wilkins påpekat 
att brittiska och tyska invandrare framför allt före första världskriget haft en 
betydligt aktivare roll för de utländska direktinvesteringarna än vad man 
tidigare föreställt sig . Detta skedde ofta i form av att en invandrare satte upp 
ett företag på den främmande marknaden med hjälp av finansiellt stöd från 
hemlandet. En del av dessa företag försvann efter kort tid eller blev själv
ständiga företag på respektive nationella marknad. Andra kom emellertid att 
fungera som brohuvud för den utländska penetrationen och blev så små
ningom utlandskontrollerade dotterbolag. 

De tyska produkternas framgångsrika expansion på den internationella 
marknaden före första världskriget har ibland tillskrivits tyskarnas, i jäm
förelse med sina konkurrenter, större förmåga till anpassning till de ut
ländska marknadernas behov och en mer avancerad och agressiv marknads
föring. Man har därvid pekat på att de tyska företagen i större utsträckning 
än andra länders utnyttjade invandrade landsmän för att slå sig in på de ut
ländska marknaderna. I den mån dessa iakttagelser är riktiga skulle detta 
kunna förklaras med att inom många branscher dominerades den tyska ex
porten av små och medelstora företag. De saknade de stora företagens resur
ser att på egen hand slå sig in på den främmande marknaden och fann därför 
i invandringen en metod att minska etableringskostnaderna.13 Detta borde 
även kunna gälla för en del av de mindre industriländernas utländska etable-
ringsprocess. 

Några av de utlandskontrollerade företag som var verksamma inom 
svensk verkstadsindustri före första världskriget tillkom som en följd av in-
vandraretableringar. Hit hörde bland annat Max Sievert Fabriks AB. Före
taget startades 1888 av den f d tyske medborgaren Max Sievert, som hade en 
lång erfarenhet av den svenska marknaden som agent för tyska maskinfir
mor. Sievert startade redan 1884 i Stockholm en egen handelsfirma, Max 
Sieverts Maskinaffär. Denna firma ägnade sig bland annat åt import av 
spunnen koppartråd från Tyskland. En av firmans största kunder var det 
svenska telefonföretaget LM Ericsson AB, som var starkt beroende av ut
ländsk import och därför var intresserad av en inhemsk tillverkning av spun
nen koppartråd. Man tog därför kontakt med Max Sievert och försökte få 
honom att sätta igång tillverkning. Huvudleverantör av denna produkt var 
vid denna tidpunkt Berlinföretaget AG Vogel Telegraphen-Drahtfabrik, och 
det var också detta företag som Sieverts maskinfirma representerade. När så 
Max Sievert startade tillverkning av spunnen koppartråd 1888 satsade AG 

13 Stopford, J M., a.a.s. 305-307; Wilkins, M. (1987) a.a. s. 499-502; UD:s arkiv 1902 års 
dossierserie. vol. 4562. Svenska legationen i Berlin 12.12.1907. Übersicht. In welchem 
Umfange geht der direkte Export der Fabrikanten vor sich. RA. 
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Vogel hälften av aktiekapitalet liksom en stor del av det erforderliga real-
kapitalet.14 Skälet till att det tyska företaget startade tillverkning var dels en 
önskan att behålla sina marknadsandelar och eliminera risken för konkur
rens, dels att man troligtvis räknade med en vidgad marknad om den svenska 
telefonindustrin fortsatte att tillväxa. 

I ett annat fall rörde det sig om en norsk invandrare, O. Gulbrandsen, som 
förvärvat ett patent på en fotogenmotor för fiskebåtar. Gulbrandsen startade i 
Göteborg tillverkning av fotogenmotorer. Firman övergick 1910 till aktie
bolag och fick namnet O Gulbrandsen Son AB. Praktiskt taget hela aktie
kapitalet tecknades av norska intressen i Oslo och företaget kom under sin 
fortsatta existens också att kontrolleras av norskt kapital. Det var vid denna 
tidpunkt som det svenska sillfisket satsade på motordrivna fiskebåtar. Ur 
detta perspektiv var troligtvis den svenska marknaden mer lockande än den 
norska. Det är vidare möjligt att de svenska maskintullarna verkade av
skräckande på en lokalisering av industrin till Norge.15 

1. KRIGSMATERIELINDUSTRI 

Den under slutet av 1800-talet tilltagande nationalismen och den ökande an
tagonismen mellan de europeiska nationalstaterna skapade en grogrund för 
framväxten av en omfattande krigsmaterielindustri. Rrigsindusrin förenade 
inom sig mer än någon annan typ av industri å ena sidan nationella obe
roende intressen eller imperialistiska ambitioner, å andra sidan de enskilda 
företagens expansionsbehov. I spetsen gick de västeuropeiska stormakterna. 
Den europeiska produktionen var till en början uppsplittrad på en rad olika 
nationella företag, men efter hand kom såväl tillverkning som försäljning av 
krigsmateriel att koncentreras till ett fåtal storföretag, en utveckling som i 
hög grad var en konsekvens av den allt hårdare konkurrensen och den 
snabba tekniska förändringen inom stålindustrin. Vid början av 1900-talet 
hade brittiska, franska och tyska företag skaffat sig en dominerande ställning 
på den internationella vapenmarknaden. Dominerande företag var tyska 
Krupp, franska Schneider-Creusot och brittiska Armstrong och Vickers. 
Mellan dessa företag rådde en mördande konkurrens, inte minst på den euro
peiska periferins marknader, 

Sverige var en sådan avsättningsmarknad. Ytterligare en orsak till den 
internationella vapenindustrins intresse var att det redan existerade en svensk 
krigsmaterielindustri, främst kanontillverkning, vid Bofors och Finspongs 
Bruk. Denna tillverkning var vid 1890-talets början internationellt sett liten, 
men med tanke på de svenska råvarutillgångarnas karaktär och den snabba 
svenska industrialiseringen är det troligt att den svenska tillverkningen upp
levdes som ett framtida hot. På den svenska marknaden konkurrerade främst 
tyska och brittiska intressen om utrymmet. 

14 Hildebrand,K., Sieverts Kabelverk. Minnesskrift över de första 50 åren. Sthlm 1938.S. 19-
21; A Urnan, A/K unse,J/Olsson ,IJ., a.a. Band I s.62-63. 
15 Motor, Nordisk Motortidskrift 1916. O Gulbrandsen Son AB bedrev även skeppsbyggeri. 
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Till de stora revolutionerna inom den moderna vapenteknologin under 
slutet av 1800-talet hörde automatvapnens genombrott. En av förgrundsge
stalterna i denna utveckling var den svenske ingenjören Thorsten Nordenfeit. 
Han tog 1879 patent på en kulspruta och startade i början av 1880-talet med 
hjälp av svenska kapitalintressen Stockholms Vapenfabrik i Carlsvik utanför 
Stockholm. Därefter begav sig Nordenfeit till Storbritannien dels för att 
finna finansiärer för att sätta igång tillverkning av automatvapen, dels för att 
söka exploatera ett eget patent på en ubåt. Detta resulterade 1886 i att Nor-
denfelt Guns & Ammunition Company Ltd bildades. I vad mån detta företag 
är att betrakta som svenskt dotterbolag eller om det dominerades av brittiskt 
kapital har inte gått att verifiera. Det kom emellertid samma år att överta 
äganderätten till Stockholms Vapenfabrik. Det brittiska företaget produ
cerade till en början kulsprutor och småkalibriga kanoner, och det var dessa 
produkter som främst tillverkades vid fabriken i Carlsvik. Nordenfelts sats
ning på utbåtstillverkning krävde ännu större kapitalresurser, vilket 1888 
ledde till ett samgående med en av konkurrenterna på automatvapenområdet, 
Maxim Gun Company Ltd. En av hjärnorna bakom denna affär var Ernest 
Cassel. Det nya företaget Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Company 
Ltd blev nu ägare till fabriken i Sverige. Det nya företaget blev emellertid 
inte den framgång som grundarna hoppats på utan hamnade under 1890-talet 
i finansiella svårigheter. Detta ledde till att Maxim Nordenfelt och dess dot
terbolag i Stockholms 1897 förvärvades av Vickers Son & Company Ltd.16 

Upprustningen av den svenska marinen, fästningsbygget i Boden och 
omläggningen av den svenska härordningen vid sekelskiftet gjorde att kon
kurrensen mellan svenska och utländska vapenproducenter på den svenska 
marknaden allt mer hårdnade. Det blev samtidigt uppenbart att den svenska 
marknaden inte i längden var i stånd att sysselsätta både, AB Bofors Gull-
spong och Finspongs Bruk. Bägge företagen brottades med allvarliga eko
nomiska och tekniska problem. Mest bekymmersam var emellertid situa
tionen för det tekniskt minst dynamiska, Finspongs Bruk, vars finansiella 
svårigheter ledde till att aktiemajoriteten genom förmedling av William 
Olsson år 1900 såldes till Storbritanniens störste tillverkare av pansarplåt, 
William Beardmore & Company i Glasgow. 

Den internationella vapenindustrin kännetecknades vid den här tiden av 
stark koncentration, kartellbildningar samt intensiv utlandsetablering. En 
jämförelse av amerikansk och brittisk företagsstruktur och utländska di
rektinvesteringar visar att de brittiska etableringarna inom metallindustrin 
var betydligt större. En av de dominerande sektorerna var härvid den brit
tiska försvarsindustrin.17 Vickers var ett av de företag som gick i spetsen för 
den brittiska industrins utlandsetablering. Den internationella kapprust
ningen, olika länders strävan till självförsörjning på det vapenindustriella 

16 Scott, J D, Vickers a history. London 1962. s. 36-62; Steckzén, B., Bofors en 
kanonindustris historia. Sthlm 1946. s. 189. 
17 Nicholas, S J, British Multinational Investments before 1939. Journal of European 
Economic History 1982. s. 612-614. 
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området och den oregelbundna inhemska efterfrågan var några av de faktorer 
som fick Vickers att etablera tillverkning både i Japan, Italien och Spanien.18 

Det är troligt att dessa överväganden spelat roll även för Vickers agerande 
i Sverige. Vickers engagemang inom den svenska vapenindustrin represen
terar vidare en av huvudfårorna i den brittiska industrins internationalisering 
före första världskriget. Genom att Vickers 1902 förvärvade halva aktieka
pitalet i William Beardmore & Company fick man också kontrollen över 
Finspongs Bruk. Samma år delade Vickers upp Finspong i tre separata bolag. 
Ett av dem , AB Nordiska Artilleriverkstäderna, fick ansvaret för kanontill
verkningen i Finspong och Lotorp. Genom innehavet av både Stockholms 
Vapenfabrik och Nordiska Artilleriverkstäderna hade Vickers skaffat sig en 
betydelsefull position inom den svenska krigsmaterieltrusten, som förutom 
de två ovannämnda företagen också innefattade AB Bofors Gullspong. 

Från Bofors sida var man starkt oroad över Vickers växande engagemang 
i den svenska krigsmaterielindustrin. Samtidigt insåg Vickers relativt snart 
att investeringskostnaderna för att modernisera tillverkningen vid Nordiska 
Artilleriverkstäderna var betydligt större än vad man tidigare trott. Dessutom 
insåg man att det var ogynnsamt att konkurrera med Bofors. I stället inledde 
man ett samarbete, som bland annat medförde att Vickers redan 1904 sålde 
en stor del av aktiekapitalet i Nordiska Artilleriverkstäderna till Bofors. 
Vickers var emellertid fortfarande ensamägare till Stockholms Vapenfabrik. 
Denna övertogs dock 1907 av Nordiska Artilleriverkstäderna. Med 49 % av 
aktiekapitalet i Nordiska Artilleriverkstäderna kontrollerade nu Bofors den 
svenska krigsmaterieltrusten. Vickers behöll emellertid ett visst inflytande, 
då man fram till 1912 ägde 40 % av aktiekapitalet i Nordiska Artilleriverk
städerna, men det utländska hotet mot svensk krigsindustri var för denna 
gång undanröjt.19 

Ytterligare en utländsk vapenfabrik etablerade tillverkning i Sverige före 
första världskriget nämligen Osloföretaget AS Norma Prpjektilfabrik, som 
1902 startade dotterbolaget AB Norma Projektilfabrik i Åmotfors. Moder
bolaget grundades 1895 och var en produkt av de ökade motsättningar inom 
unionen, som de växande norska självständighetskraven gav upphov till. I 
skydd av den landsomfattande norska frivilliga skarpskytterörelsen sökte 
norrmännen genomföra en allmän folkbeväpning för att demonstrera sitt stöd 
för ett från Sverige oberoende Norge. Problemet var emellertid att man 
saknade mantlad ammunition till de klenkalibriga gevären. Detta bekymmer 
löstes i och med att den norska Normafabriken med hjälp av maskinell 
automatisk apparatur startade tillverkning av mantlade gevärskulor. 

Även i Sverige svallade de fosterländska känslorna. På samma sätt som i 
Norge blev skarpskytterörelsen en folkrörelse i Sverige. Detta ledde till en 
omfattande export av Normafabrikens mantlade kulor till Sverige. Norrmän
nen var emellertid inte i stånd att tillfredsställa den svenska efterfrågan. I 
detta läge togs kontakt mellan den svenska skarpskytterörelsen och Oslo
företaget om möjligheterna att starta en tillverkning i Sverige. Ett annat mo

18 Segreto, L., More trouble than profit. Vickers' investments in Italy 1906-1939. BH 
1985:3, s. 317; Jones, G., Vickers as a multinational before 1945.Ì G. Jones ed. (1986). a.a. 
19 Scott, J D, a.a. s. 49; Steckzén, B., a.a. s. 233-235; Ljunggren, A., Ekonomiska sam
manslutningar af monopolistisk natur i Sverige. Sthlm 1912. s. 89. 
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tiv till etableringen var att företaget var starkt oroat över att en akut konflikt 
mellan unionsparterna skulle kunna leda till införande av exportrestrik
tioner.20 

2. Andra Kapitalvaror 

För de utländska verkstadsföretag, som hade en starkt specialiserad produk
tion och en liten hemmamarknad, blev exportmarknaderna redan från början 
ytterst viktiga. Ju mindre den inhemska marknaden var desto större blev be
hovet att bevaka och anpassa sina intressen till den internationella mark
nadens krav. Ett exempel på detta var före första världskriget den norska 
firman Jensen & Dahl, vilken som en följd av slipmasseteknikens segertåg i 
Norge under 1890-talet satte igång tillverkning av sliperimaskiner. Produk
tionen var från början starkt exportinriktad och en av de viktigaste export
marknaderna var Sverige. Jensen & Dahl öppnade redan 1895 ett dotterbolag 
i Stockholm, nämligen Hartmann Maskinaffär AB. Detta företag var formellt 
filial till firma Hartman i Oslo men kontrollerades av Jensen & Dahl. Den 
svenska massaindustrins starka expansion och den utländska konkurrensen 
på sliperimaskinområdet ledde emellertid till att det norska företaget sökte 
utvidga sin marknad genom att 1905 starta en fabrik, AB Sundsvalls 
Förenade Verkstäder, i direkt anslutning till det viktigaste produktions
området.21 

Det är troligt att liknande marknadsutvidgningsmotiv också låg till grund 
för ångpannearmaturtillverkaren Schäffer-Budenberg AG:s och gasapparat
producenten Elster Co:s etablering av dotterbolagen AB Schäffer-Budenberg 
1902 och Nordiska Gasapparat AB Elster Co 1911. För de tyska verkstads
företagen kan man emellertid inte utesluta att etableringarna också styrdes av 
tullskäl. De bägge företagen började sin verksamhet som försäljningsbolag, 
men kom under mellankrigstiden också att bedriva tillverkning i Sverige. 

Många av de utländska verkstadsföretag som etablerade sig på den 
svenska marknaden före första världskriget var försäljningsbolag. De re
presenterade nya varor som hushållsmaskiner, elektriska maskiner, belys
ningsapparatur, instrument, motorer, bilar, tvätt- och kontorsmaskiner. An
ledningen till att de gick in på den svenska marknaden var, att de ofta sökte 
utnyttja någon form av teknisk överlägsenhet, vanligtvis i form av patent
innehav. Hit hörde t ex det tyska AG Selas i Berlin, som 1902 etablerade 
dotterbolaget Nordiska AB för Selasbelysning för att kunna utnyttja sina 
patent i Sverige och Norge på en apparat för framställning av en speciell 
gasblandning. Bland liknande exempel kan vidare nämnas det norskkontrol-
lerade AB Automaten, som 1899 började sälja automatiska restaurangma
skiner och den schweiziska firman Leopold Wallen i Zürich, som 1904 upp
rättade försäljningsbolaget Svenska AB Hansena. För det schweiziska bryg-
gerimaskinföretaget fordrade den hårdnande konkurrensen närvaro i Sverige 

20 Fransson, S-Réhn, J E, Från Per till Pehr. Metallindustriarbetareförbundets avdelning 18. 
1895-1985. Arvika 1985. 
21 Sundsvalls verkstäder 200 år. Från klockgjuterihantverk till modern verkstadsindustri. 
Uppsala 1956. 
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för att bättre kunna övervaka försäljning och kontrollera samt utnyttja skan
dinaviska patent. 

För de danska verkstadsföretagen med deras starka geografiska kon
centration till Köpenhamnsregionen var det naturligt att expansions- och 
vinstmöjligheterna på andra sidan Öresund verkade lockande. En del av 
dessa företag kom tidigt att specialisera sig på olika typer av maskiner. Ut
märkande för dessa produkter var att de ofta var starkt anpassade till den 
inhemska marknadens behov och krav. När den geografiska intressesfären 
vidgades, fordrades ofta en anpassning till den utländska marknaden. Det var 
i ett sådant läge fördelaktigt om man kunde koncentrera sina exportan
strängningar på kulturellt närbesläktade marknader. Ett av de danska företag 
som 1910 av sådana skäl etablerade ett försäljningsbolag i Sverige var tvätt-
och strykmaskintillverkaren G Mathiasen AS i Köpenhamn. Mathiasen var 
Nordens störste tillverkare av tvättmaskiner. Dotterbolaget förlades till 
Stockholm.22 

Före första världskriget var det relativt vanligt att europeiska företag ut
nyttjade utländsk teknik för att internationalisera sin verksamhet. Det var i 
detta avseende stora skillnader mellan olika länder. Fenomenet var särskilt 
vanligt bland tyska företag. Franska företag däremot anses inte ha utnyttjat 
denna metod. Det är mot denna bakgrund intressant att notera att en sådan 
fransk etablering ändå ägde rum på den svenska marknaden före första 
världskriget. Ett svenskt företag Vagn och Maskin Fabriks AB, sökte 1904 
förvärva rätten att exploatera en tysk uppfinning för överhettning av ånga. 
Denna uppfinning ägdes emellertid av det franska företaget Société Ano
nymes de Perfectionnement Mécaniques. För att det svenska företaget skulle 
få förvärva patentet krävde de franska intressena delägande i den framtida 
verksamheten. Av denna anledning etablerades i Stockholm 1906 bolaget 
AB Lentz Pielock vari de franska intressena ingick. 

Ett av de fält där efterfrågan på ny teknik var stor, var metallurgiområdet. 
Samtidigt med att Sveriges export av järnmalm ökade, växte också intresset 
för att vidareutveckla järnhanteringen. Vad man bland annat hade i tankarna 
var att utnyttja elektrostålugnar för att framställa götstål. Med denna metod 
skulle man kunna minska tillverkningskostnaderna genom att övergå från 
tackjärnskoks till den billigare elektriska energin. Teknologin fanns i de le
dande kärnländerna, däribland Frankrike. Vid sekelskiftet sattes experiment 
igång med sådan teknik, varvid man bland annat utnyttjade fransmannen 
Paul Heroults elektriska malmsmältningsmetod. Experimenten utföll till den 
svenska industrins belåtenhet, vilket medförde att det franska företaget P 
Heroult Cie 1902 etablerade dotterbolaget AB Heroult Elektro Stål i Stock
holm. Kort därefter startade företaget produktion av elektrostål och kolelek
troder i Kortfors i Örebro län.24 

Ett annat exempel på en etablering inom det metallurgiska området var 
New Yorkföretaget Syracuse Smelting Works, som 1914 i Stockholm star
tade försäljningsbolaget Metallfirman Syracuse Smelting Works. Anled
ningen till etableringen var att det amerikanska företaget var ensamt om en 

22 The Danish Export Review 1915. 
23 Wilkins, M. (1987) s. 504. 
24 Meinander, N., a.a. s. 17. 
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metod för att rena metaller från arsenik och svavel.25 Syracuse var den sista i 
en rad amerikanska direktinvesteringar inom svensk verkstadsindustri, som 
genomfördes före första världskriget. Amerikanska verkstadsföretag var före 
mitten av 1890-talet i mycket liten utsträckning verksamma på den euro
peiska marknaden. Ett mindre antal företag med tydliga pionjäregenskaper 
startade emellertid tillverkning här. Hit hörde symaskinstillverkaren Singer, 
som i slutet av 1860-talet anlade en fabrik i Storbritannien, och Bellkoncer-
nen, som 1880 etablerade dotterbolaget Stockholm Bell Telefon AB. Fler
talet av de amerikanska direktinvesteringarna före mitten av 1890-talet var 
emellertid försäljande dotterbolag. Den överväldigande delen av den ameri
kanska verkstadsindustrins närvaro på den europeiska marknaden hade dock 
formen av agenturverksamhet. Så t ex sökte Singer vid mitten av 1860-talet 
inkorporera den svenska marknaden i sin alleuropeiska strategi genom att in
rätta en försäljningsagentur. 

Från och med mitten av 1890-talet började emellertid amerikanarna i en 
helt annan utsträckning flytta fram sina positioner på den europeiska mark
naden. Med tanke på att den amerikanska hemmamarknaden då befann sig i 
en väldig expansionsfas var förändringen inte betingad av pressade avsätt
ningsvillkor. För verkstadsindustrin, liksom för stora delar av industrin i sin 
helhet, var den snarare ett uttryck för den växande insikten om att ameri
kansk teknik och marknadsföring långsiktigt kunde erövra världsmarknaden. 
Att dessa ambitioner från och med mitten av 1890-talet i allt större utsträck
ning kom att leda till utländska direktinvesteringar har av en del forskare 
setts som en konsekvens av den växande europeiska konkurrensen, Protek
tionismen och kartelliseringen. Andra menar, att anledningen till att t ex 
amerikanska verkstadsföretag startade tillverkning eller öppnade försälj
ningsbolag i Europa snarare var den inhemska amerikanska konkurrenssi
tuationen. De amerikanska oligopolföretagen bevakade avundsjukt varandras 
marknadsbeteende. Om ett företag etablerade sig i Europa dröjde det inte 
länge förrän de övriga amerikanska konkurrenterna följde i dess spår.26 

De amerikanska direktinvesteringarna före första världskriget sökte sig 
primärt till de mest kulturellt närbesläktade avsättningsmarknaderna som 
Storbritannien, de västeuropeiska kärnländerna och den skandinaviska peri
ferin. Den tilltagande konkurrensen och den snabba inhemska industriali
seringen i Sverige krävde en fastare amerikansk bevakning. Sålunda etable
rade Singer och Remington Typewriter Ine 1901 och 1908 försäljningsbo
lagen Singer Co Symaskins AB respektive Remington Typewriter Company 
AB. Dessa företag kom längre fram att även ägna sig åt industriell verksam
het, dock huvudsakligen av reparations- och servicekaraktär.27 

Ett av de amerikanska verkstadsföretag vars etablering kanske mer än nå
got annat dikterades av önskan att utnyttja sina firmaspecifika egenskaper 
var skomaskinsföretaget United Shoe Machinery Company. Hemligheten 
bakom United Shoes inhemska och internationella framgångar var inte bara 

25 Svensk Trävarutidning 1914:5. 
26 Wilkins, M. (1976) s. 101-109; Franko, L G., (1976) s. 75-76. 
27 Wilkins, M. (1976) s. 41,65-66,207-214; Wilkins, M. (1987) s. 497; Attman, A/Kuuse, 
J., Olsson, U., a.a. Band I s. 48; Singer sysselsatte enligt den primära fabriksstatistiken 
1938 103 arbetare och 189 tjänstemän och försäljare. 
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att det tekniskt var ett av de ledande skomaskinstillverkarna, utan att det 
också ägnade sig åt en omfattande uthyrningsverksamhet av sina maskiner. 
Hyressystemet innebar att hyran stod i proportion till tillverkningsstorleken, 
vilket gjorde det möjligt för mindre skoföretag att utnyttja moderna maskiner 
till en acceptabel kostnad. För den svenska skoindustrin med sina interna
tionellt sett små fabriker innebar detta stora fördelar. United Shoe etablerade 
i Stockholm 1909 försäljningsbolaget United Shoe Machinery AB. Efter 
några år flyttade företaget sin verksamhet till skometropolen Örebro, där 
man så småningom även startade tillverkning. Att man först lokaliserade 
dotterbolaget till Stockholm får troligtvis tillskrivas den bristande kunskapen 
om den svenska marknadens karaktär.28 

Genomgående för de amerikanska företagen var att de var storföretag som 
alla ägde ett stort antal dotterbolag på den internationella marknaden. Det 
enda amerikanska verkstadsföretag, som redan vid starten i Sverige började 
med tillverkning var International Harvester, som vid sekelskiftet var USA:s 
och världens ledande producent av jordbruksredskap och maskiner. Före
taget saknade i Europa praktiskt taget helt konkurrens, varför det var i stånd 
att föra en monopolistisk prispolitik. Efter sekelskiftet började emellertid 
europeerna att kopiera det amerikanska företagets produkter. Det svenska 
jordbruket var sedan gammalt en av International Harvesters viktigaste euro
peiska marknader. Missnöjet med den amerikanska monopolprispolitiken var 
här stark, vilket uppmuntrade till att starta svensk tillverkning. En svenskägd 
fabrik startades i Arvika, som i stort sett kopierade det amerikanska före
tagets maskiner samt sålde dem till lägre priser än amerikanarna. 

Ytterligare några svenska producenter kom igång och dessa sökte med 
stöd från den svenska regeringen driva en aktiv kampanj mot International 
Harvesters produkter. Skälet till kampanjen var framför allt, att de svenska 
tillverkarna ansåg att det amerikanska företaget bedrev en dumpingpolitik 
för att knäcka de inhemska konkurrenterna. För Harvester var utvecklingen i 
Sverige bekymmersam. Företagets försäljning hade minskat och risken fanns 
att man skulle kunna förlora den svenska marknaden. I detta läge började 
man hos Harvester på allvar att diskutera planer på att möta fienden på deras 
egen hemmaplan genom att sätta upp en egen fabrik i Sverige. Samtidigt 
diskuterade företaget huruvida man skulle starta tillverkning på den viktiga 
ryska marknaden. Vad som uppenbarligen fick amerikanarna att definitivt 
prioritera fabriken i Sverige före en i Ryssland var dels att den svenska till
verkningen hotade hela den skandinaviska marknaden, dels att svenskarna 
hade börjat exportera till marknaderna i Tyskland, Frankrike och Storbritan
nien. 1904 startade Harvester tillverkningen vid sitt dotterbolag AB Interna
tional Harvester i Norrköping.29 

28 Svensk Skotidning 1959:4. 
29 Carstensen, F V., American enterprise in foreign markets. Studies of Singer and Interna
tional Harvester in imperial Russia. Univ. of North Carolina Press 1984. s. 104-145. 
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B. Tiden efter 1914 

1. DANMARKS OCH NORGES ROLL 

De små västeuropeiska industriländerna svarade efter 1914 för ett i stort sett 
lika stort antal av de utländska verkstadsföretagens direktinvesteringar som 
de stora industriländerna (tab.6, 8). Detta skulle kunna tolkas som en naturlig 
konsekvens av den europeiska utrikeshandelns strukturförändring under 
mellankrigstiden. Det stigande välståndet i dessa småstater banade väg för en 
mer differentierad varuexport och en önskan att bygga upp nya avsättnings
marknader. Denna utveckling medförde under mellankrigstiden att exportens 
geografiska koncentration började minska i de små industriländerna. Häri
genom vidgades den rumsliga intressehorisonten.30 Detta tillsammans med 
att det protektionistiska klimatet relativt sett var mindre uttalat i de små in
dustriländerna röjde väg för en stigande samhandel mellan dessa stater. Frå
gan är hur denna bild av etableringsklimatet för verkstadsföretagen stämde 
med verkligheten. Om man ser på Sveriges import finner man att Belgien, 
Holland, Italien och Schweiz samtliga värdemässigt ökade sin andel under 
tiden 1913-1938.31 Här är det troligt att ovannämnda förhållanden utövat ett 
påtagligt inflytande på dessa länders verkstadsföretags vilja att etablera sig 
på den svenska marknaden. 

Tabell 21. De nordiska staternas, Belgiens, Hollands, Italiens och 
Schweiz värdemässiga andel av svensk import och 
verkstadsprodukternas andel av denna import 1913 
och 1938. Procent. 

Andel av total Andel verkstadsprod av 
svensk import total import 

Land 1913 1938 1913 1938 

Belgien 2,2 3,5 30,7 25,6 
Danmark 6,3 5,7 11,3 32,2 
Finland 1,7 1,0 0,9 9,5 
Holland 2,3 5,5 10,0 18,2 
Italien 0,4 1,4 0,8 6,6 
Norge 3,0 3,1 13,3 30,7 
Schweiz 1,9 43,9 

Källa: Möller, K., a.a. s. 284. bil. 11. SOS Handel Berättelse för 1913 och 
1938. 

30 Kjeldsen-Kragh, S. (1973) s. 125-126, 143. 
31 Schweiz andel av importen understeg 1913 en tiondels procent, varför uppgift saknas. 
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Verkstadsföretagen från nämnda länder utgjorde emellertid en mindre andel 
av det totala antalet, som satte igång verksamheter i Sverige efter 1914. 
Cirka 70 % av de små ländernas verkstadsföretag var nämligen av skandina
viskt ursprung, varav det stora flertalet kom från Danmark. (Bil.tabell I-II.) 

Den nordiska samhandelns andel av den totala nordiska utrikeshandeln 
steg från 12.5 % 1913 till 13.8 % 1938.32 Man skulle därför kunna förvänta 
sig att Danmarks och Norges andel av Sveriges import skulle ha stigit under 
samma tid. Så var emellertid inte fallet, då den minskade för båda länderna. 
Detta gällde emellertid inte alla importvaror. Verkstadsprodukternas andel 
av importen från Danmark och Norge ökade kraftigt. Värdet på importen 
från Danmark av verkstadsprodukter steg från 13 % till 30 % Bakom detta 
låg en fortgående strukturförändring av utrikeshandeln och exportvaruindus-
trin. Före första världskriget var ungeför hälften av de från Danmark impor
terade varorna av danskt ursprung. Resten bestod av reexporterade varor. 

Vid slutet av 1930-talet hade transitohandelns produkter sjunkit till en 
fjärdedel. Det var följaktligen huvudsakligen inhemskt tillverkade danska 
verkstadsprodukter, som låg till grund för förändringen i den svenska im
portsammansättningen. Det i detta sammanhang mest intressanta var emel
lertid den svensk-danska handelsbalansen med avseende på verkstadspro
dukter. Vid slutet av 1930-talet köpte Sverige mer verkstadsprodukter från 
Danmark, än vad det sålde dit. Detta var speciellt markant för maskiner, ap
parater och transportmedel.33 

Den danska och norska verkstadsindustrin var före första världskriget 
mycket liten. Om länder med små hemmamarknader startar tillverkning 
tvingas de ofta redan från böljan inrikta en del av sin produktion för ex
port.34 Det är i detta läge naturligt att denna export i första hand kommer att 
riktas till geografiskt närliggande eller kulturellt besläktade marknader. För 
de små, men starkt expanderande danska och norska verkstadsföretagen var 
som vi tidigare sett Sverige redan före 1914 en ytterst viktig exportmarknad. 
Det var dessa växande men internationellt sett små skandinaviska verkstads
företag, som sökte sig in på den svenska marknaden före första världskriget. 
En av drivkrafterna bakom dessa etableringar var den i jämförelse med 
Danmark och Norge tidigare svenska industrialiseringen, som erbjöd expan
sionsmöjligheter som saknades på hemmaplan. Etableringarna av de tidigare 
nämnda verkstadsföretagen Carl Lund Fabriks AB och de bägge stängselfab
rikerna var tidiga exempel på samspelet mellan hemmamarknad och den 
framväxande danska exportens specialiseringsmönster. Tvättmaskintill
verkaren Mathiasens dotterbolagsetablering 1910 i Stockholm är också ett 
tidigt exempel på specialiseringsmönstrets inflytande på maskinområdet. 
Samtidigt med expansionen på den skandinaviska marknaden lyckades de 
danska verkstadsföretagen upparbeta en relativt omfattande export till fram
för allt de ledande europeiska kärnländerna. På dessa marknader etablerade 
man även före 1914 ett fåtal dotterbolag. 

32 Möller, K., a.a. s. 286. 
33 SOS Handel 1938., a.a.; Möller, K., a.a. s. 30,106; Henriksen, O B/Olsgaard, A., Dan
marks udrikeshandel 1874-1958. Studier fra Köbenhavns universitets ökonomiske institut, 
nr 2. Khvn 1960. s. 14. 
34 Kjeldsen-Kragh, S. (1973) s. 71. 
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Den danska verkstadsindustrins, framför allt maskinindustrins, speciali
serade exportmönster var följaktligen resultatet av en lång historisk process. 
Den tog emellertid ordentlig fart först under mellankrigstiden. Vad som gäl
ler den danska torde också vara tillämpligt på delar av den norska verk
stadsindustrin. I en artikel i Danmarksposten från 1934 framhölls det att det 
var nödvändigt för danska företag att etablera sig utomlands.35 Detta kan 
sägas illustrera de stämningar som låg till grund för den danska verkstadsin
dustrins försök att under mellankrigstiden erövra världsmarknaden för sina 
ingenjörsprodukter. 

Genom första världskrigets och mellankrigstidens, framför allt 1920-
talets, tillväxt och tilltagande specialisering inom verkstadsindustrin i kom
bination med de förbättrade kommunikationerna blev det möjligt för de före 
1914 relativt små danska och norska exportvaruföretagen att tränga in på nya 
geografiska marknader. Denna utveckling var speciellt märkbar när det 
gällde den danska maskinindustrin. Danska produkter som båtmotorer, mas
kiner för cement- och tegelindustrin, mejeri- och kylmaskiner samt elektro
motorer fann marknader på en rad håll utanför de "traditionella" export
marknaderna i Storbritannien, Tyskland och Skandinavien.36 Denna expan
sion ledde under mellankrigstiden, framför allt i Danmark, till att förkrigs
tidens små exportföretag i många fall utvecklades till internationellt sett re
lativt stora exportföretag. 

Vid slutet av 1930-talet hade det dansk-svenska handelsutbytet på 
maskinområdet resulterat i en slags arbetsfördelning. Danskarna försåg den 
svenska marknaden med produkter som elektriska hushållsmaskiner, diesel
motorer, kranar, lantbruks-, mejeri-, metallbearbetnings-, skoindustri, tvätt-, 
slakteri- och kylmaskiner samt maskiner för jord- och stenindustrin.37 En ge
nomgång av de danska dotterbolagsetableringarna efter 1914 och deras pro
duktinriktning visar att det var förhållandevis få som hörde hemma i ovan
nämnda kategori av varor. Hit hörde dock t ex skomaskintillverkaren Firma 
Julius Larsen och kylmaskinproducenten Thomsen Th Sabroe Co, som 
etablerade försäljningsbolagen AB Julius Larsen Skomaskiner 1921 respek
tive AB Sabroe Kylmaskin 1944 i Malmö. Likaså kan man se tillkomsten av 
Nya AB Växiö Mekaniska Verkstad 1922 och AB Bryggerimaskiner i 
Malmö som tidiga uttryck för den danska exportindustrins inriktning på 
maskiner för livsmedelsindustrin. 

En del norska verkstadsföretag upparbetade under mellankrigstiden en 
omfattande export. Hit hörde tillverkaren av maskiner för massa- och pap
persindustrin AS Myrens Verksted. Myren hamnade under åren 1918-1919 i 
konflikt med sin konkurrent i Sverige, Karlstad Mekaniska Verkstad. Striden 
gällde patent, och det norska företaget stämde Karlstadföretaget för pa
tentintrång. Tvisten drog ut på tiden och blev alltmer kostsam för de bägge 
parterna. I detta läge begravde man stridsyxan och beslöt sig i stället för att 
samarbeta. De bägge företagen startade 1920 i Karlstad joint venture före
taget AB Kamyr, i vilket Myren och Karlstad Mekaniska ägde lika stora an
delar . Kamyr hade till uppgift att vidareutveckla produkter för anlägg

35 Ingenjör Knud Höjgaard Danmarksposten 1934:1. 
36 Johansen, H Chr., Industriens vaekst og vilkår 1870-1973. Viborg 1988. s. 141, 179. 
37 Möller, K.,a.a. s. 106-107. 
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ningarna i Oslo och Karlstad samt att ombesörja exportförsäljning av för de 
båda företagen gemensamma produkter.38 

De små industriländernas relativt sett lägre tullskydd, och det faktum att 
de flesta danska industriföretag stod utanför det internationella kartellsys
temet gör, att man skulle kunna anta, att många av de stora danska export
företagen inom verkstadsindustrin skulle ha funnit anledning att etablera fär-
säljningsbolag i Sverige. Det var emellertid relativt få av de ledande expor
terande verkstadsföretagen som gjorde detta i Sverige efter 1914. I de fall 
där så skedde ägde dessa etableringar rum under första och andra 
världskriget. Det är därför inte troligt att tullar eller karteller haft någon be
tydelse för deras tillkomst. Det är emellertid möjligt att internationella kar
tellavtal före första världskriget och under mellankrigstiden i en del fall fun
gerade som barriärer, som raserades genom krigen. Troligare är att dessa 
företag inte hade någon anledning att etablera dotterbolag på mellankrigs
tidens svenska marknad. Exporten fungerade ändå. Man nöjde sig i likhet 
med dammsugstillverkaren Fisker-Nielsen att representeras av svenskägda 
agenturföretag.39 

Några av de direktinvesteringar, som under de båda världskrigen genom
fördes av danska företag, var betingade av bristen på råvara och halvfabrikat. 
En av de industrigrenar, som drabbades hårt under första världskriget var 
kabel- och metallbranschen.40 I syfte att säkra råvarutillgången skaffade 
Danmarks störste tillverkare inom detta verksamhetsområde, AS Nordiske 
Kabel- og Trådfabrikker, 1916 en minoritetspost av aktier i AB Halmstad 
Jern- och Stålverk. Efter kriget sökte Nordiska Kabel og Trådfabrikker vidga 
sin marknad för kabel och ledningar och startade tillsammans med svenska 
intressen försäljningsbolaget Elektriska AB Abeta 1919.41 Liknande motiv 
låg till grund för Poul Bergsoe og Son Metalvaerk, som 1942 grundade fab
riken Poul Bergsoe Son AB i Landskrona. Företaget hade före kriget bedrivit 
export till den svenska marknaden. Krigsutbrottet ströp tillförseln av bly, 
varför man löpte risken att förlora den för företaget så viktiga svenska mark
naden. Redan på hösten 1939 inleddes samarbete med svenska intressen, AB 
Seaton & Co i Göteborg, för att starta en fabrik i Sverige. Förberedelsear
betet tog tid. Skälet till detta var dels de svenska myndigheternas krav på att 
större delen av den tilltänkta fabrikens produktion skulle avsättas i Sverige, 
dels finansieringsproblem.42 

38 Highlights in the history of Kamyr. Kamyr 1920-1970 50 years of continuous 
development; Intervju med vice VD Per Knutsen vid AB Kamyr i Karlstad aug 1988. 
39 AS Fisker-Nielsen representerades från och med 1938 av ett självständigt svenskägt 
agenturföretag, AB Nilfisk i Malmö. 
40 Johansen, H Chr., a.a. s. 175. 
41 Detta företag ägdes emellertid huvudsakligen av danska intressen, nämligen AS Nordiske 
Kabel- og Trådfabrikker samt AS Nordiske Metalvarefabrikker. Det sistnämnda företaget 
var i sin tur en av de främsta aktieägarna i AS Nordiske Kabel. Uppgifter baserade på 
intervju med f d dir Nils Kullberg i Abeta. augusti 1988. 
42 Fra den gamle fabrik til Glostrup 1902-1952. Glostrup 1952. s. 78-80. 
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Att danska verkstadsföretag, däribland några ledande exportföretag, upp
rättade dotterbolag i Sverige under andra världskriget hade naturligtvis att 
göra med förlusten av världsmarknaden. Totalt sett gick Danmarks export 
ned mellan åren 1940-1945, från 1,5 till 0,9 miljarder danska kronor. 
Maskinexporten uppvisade emellertid inte samma nedslående bild. Med 
undantag för åren 1940 och 1945 ökade i jämförelse med de sista åren på 
1930-talet under krigsåren utförseln av dansktillverkade maskiner. Danmark 
exporterade 1938 maskiner för 61 miljoner danska kronor och 1943 för 93 
miljoner.43 

Dansk import från Sverige var under krigsåren, mer än någonsin tidigare, 
beroende av de betalningsmöjligheter som dansk export kunde åstadkomma. 
Kriget innebar för det ockuperade Danmark, att det saknade möjligheter att 
betala sitt importöverskott från Sverige med fria valutor. Danmark var med 
andra ord i hög grad hänvisad till att inte importera för mer än vad det kunde 
exportera till Sverige.44 Det gällde därför för danska maskinföretag att vinna 
fast fotfäste på den svenska marknaden . Danmark hade i detta läge allt att 
vinna på att upprätta försäljningsföretag i Sverige. Ett av de danska företag 
som bidrog till att på detta sätt utjämna det danska importöverskottet var 
betongblandar- och vägmaskintillverkaren Pedershaab AS och 
vattenreningsföretaget I Krüger AS, som 1942 respektive 1944 etablerade 
dotterbolagen Pedershaab Agentur AB och AB Krüger Ljungman. Genom 
beställningar dels från den tyska ockupationsmakten, dels från det svenska 
försvaret lyckades Pederhaab upprätthålla såväl sin hemmamarknads- som 
exportproduktion.45 I fallet Krüger AS var det fråga om ett joint venture-
företag. Med tanke på det neutrala Schweiz utsatta ekonomiska läge mitt i 
det krigshärjade Europa är det rimligt att anta att de schweiziska instrument
företagens dotterbolagsetableringar, Maskin Instrument Verktygs AB och Ur 
Ab Helima, 1940 också var ett försök att vidga sin marknad i Sverige. 

För många hemmamarknadsinriktade danska och norska verkstadsföretag 
var det, trots högkvalitativa produkter, förknippat med stora svårigheer att ge 
sig ut på världsmarknaden. De hade en standardiserad produktion men äg
nade sig åt tillverkning, som kännetecknades av stark internationell konkur
rens. Bristen på erfarenhet av den internationella marknaden gjorde att dessa 
företag kunde räkna med högre kommersiella och tekniska exportkostnader 
än de redan verksamma exportföretagen. Expansion i geografisk mening 
blev ofta för dem liktydigt med att försiktigtvis söka sig fram i Skandina
vien.46 

43 Johansen, H Chr., Dansk ökonomisk statistik 1914-1980 i H P Clausen m fl Red. Dan
marks historié, bind 9. Kvhn 1985. s. 65, 209; Johansen, H Chr. (1988) a.a. s. 249. 
44 Utrikesdepartementets arkiv. 1920 års dossiersystem HP 2219. PM angående förhand
lingar rörande betalnings- och varuutbytet mellan Sverige och Danmark 15.5.1940.RA. 
45 Danish Foreign Office Journal 1938; Johansen, H Chr. (1988) s. 245. 
46 Hansen, A B C., Udvikling of vore eksportmuligheder gennem tekniskt-kommersielt 
samarbejde. Foredrag holdt i föreningen Niels Brock den 2.12.1925. Foreningen Niels 
Brock Aarskrift 1926; Hansen, M K., Danmark som exportland. Erhvervspolitiske betragt-
ninger. Kvhn 1923; Danmarksposten 1920-1939. 
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För att slå sig in på den svenska grannmarknaden, hävda sig i konkurrens 
med svenska eller andra utländska tillverkare, utnyttja eventuella kunskaps
fördelar, undgå handelsbarriärer eller bevara vunna exportandelar krävdes i 
en del fall dotterbolagsetableringar. I ett längre tidsperspektiv blev, liksom 
för exportpionjärerna före första världskriget , försöken att erövra den 
svenska marknaden, antingen i form av direktinvesteringar eller direkt ex
port, det första steget i en internationaliseringsprocess. Bland de företag som 
etablerade verksamheter i Sverige kan nämnas elektroindustriföretaget AS 
Laurids Knudsen Mekaniske Etablissement. Elektrifieringen av Danmark 
skapade ytterst gynnsamma betingelser för företaget och vid 1920-talets mitt 
täckte det omkring 90 % av det inhemska behovet av vissa elektriska appa
rater. Från och med 1920-talets början inriktade sig den danska firman också 
på framställning av radioapparater och radiomaterial. Det var framför allt 
denna gren av företagets produktion, som man genom etableringen i Malmö 
1923 av AB Laur Knudsen sökte expandera.47 

Ett annat exempel på ett företag, som starkt expanderade på den danska 
hemmamarknaden under mellankrigstiden är bleckplåtfirman AS Haustrup 
Fabrikker i Odense. Detta företag hade specialiserat sig på emballage för 
konservindustrin, och det var med målsättningen att vinna ett starkt insteg av 
svensk livsmedelsindustri, som det i Halmstad 1936 startade fabriken AB 
Haustrup. Ett av de bolag som startade egen verksamhet i Sverige var den 
norske tillverkaren av strömställare för spisar, Wessel Co AS, som hade sin 
upprinnelse i en norsk uppfinning, som började industriellt exploateras 1931. 
Företaget hade mot slutet av 1930-talet en närmast monopolistisk ställning 
på hemmamarknaden. Man exporterade till Sverige men företräddes där av 
ett svenskägt agenturföretag. Mot slutet av 1930-talet började emellertid det 
norska företaget få svårigheter att hävda sin ställning i Sverige. Detta 
berodde bland annat på en generande konkurrens från svensk och tysk sida. 
Vad som emellertid framför allt försvårade för den svenske agenten att full
göra sina leveranser till de svenska kunderna var Svenska Elektriska 
Maskinkontrollanstaltens verksamhet. Denna institution hade till uppgift att 
granska och för den svenska marknaden godkänna olika elektriska produk
ter. Man kan misstänka, att det svenska kontrollorganet gynnade 
svensktillverkade produkter. I detta läge beslöt sig det norska företaget att 
själv övertaga försäljningen och därigenom mer energiskt driva sina krav 
och sin marknadsföring. Detta ledde till etablerandet av dotterbolaget Wessel 
Co AB i Stockholm 1939.1 samband med att företaget startade sin tillverk
ning under de första krigsåren ändrade företaget namn till Norwesco.48 

När det gäller de mindre och medelstora danska och norska verkstads
företagen har det inte alltid gått att utröna vilka enskilda motiv, som legat 
till grund för etableringen i Sverige. Att döma av det förhållandevis stora 
antalet försäljningsbolag har emellertid inte den svenska tullpolitiken haft 
någon större betydelse. Möjligen har den utövat ett visst inflytande på några 
av de mindre fabriksetableringarna. Troligare är emellertid att deras 
tillkomst betingades av en önskan att exploatera någon kunskapsfördel och 

47 Johansen, H Chr. (1988) s. 182; Danmarks Haandvaerk og Industri 1927. 
48 Uppgifter baserade på intervju med direktör Lennart Wirström, Norwesco AB i 
Stockholm, augusti 1988. 
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att söka vinna fotfäste på den svenska marknaden. Andra, som norskägda 
AB Garman Clausen (1916) och danskkontrollerade Svenska Peerless AB 
(1934), försäljare av perforeringsmaskiner respektive radioapparater och 
radioutrustning, synes ha startat sin verksamhet, då de erhållit den skandina
viska generalagenturen för amerikanska och brittiska produkter. En annan 
grupp har utgjorts av grossistföretag inom verkstadsindustribranschen såsom 
danska AS Bröderne Dahl (1916), AS Alfred Raffel (1939) och norska AS 
Lorentzen Wettre (1917), som för att behålla sina marknadsandelar eller ex
pandera dessa funnit sig tvungna att öppna dem i Sverige. 

De utländska etableringarna i Sverige 1914-1945 var uttryck för behovet 
av tillväxt och målsättningen att överleva i en tid av krympande marknader. I 
ett viktigt avseende skiljer sig emellertid de stora industriländernas och de 
skandinaviska verkstadsföretagens etableringar åt. I jämförelse med de ame
rikanska, brittiska och tyska dotterbolagen utgjordes de danska och norska 
företagens etableringar av mindre företag. Det styrker hypotesen att små 
industriländers företag, i jämförelse med företag med stora hemmamark
nader, snabbare söker sig ut på den internationella marknaden för att där 
kunna utnyttja stordriftsfördelar i sin inhemska tillverkning. Att verkstadsin
dustrin i Danmark och Norge därvid såg Sverige som den naturliga pionjär-, 
tillväxt- och överlevnadsmarknaden har att göra med att den svenska 
marknaden länge setts som en förlängd "hemmamarknad". Detta gällde 
framför allt de små och medelstora företagen i den expanderande verkstads
industrin i Köpenhamns- och Osloregionerna. 

2. AMERIKANSKA ETABLERINGAR 

Utgången av första världskriget hade skapat gynnsamma förutsättningar för 
en amerikansk marknadsoffensiv. De ledande europeiska industriländernas 
internationella konkurrensförmåga hade försvagats genom kriget. Viktiga 
sektorer av den amerikanska industrin, däribland verkstadsindustrin, hyste 
förhoppningar att i kraft av sin avancerade teknologi och överlägsna mark
nadsföring reducera den europeiska konkurrensen och vinna en bestående 
kontroll över marknaderna i Europa. För många amerikanska företag blev 
det tidigt uppenbart att den heterogena europeiska marknaden krävde att för
säljningen sköttes av företag på platsen. Detta ledde till att allt fler ameri
kanska verkstadsföretag under mellankrigstiden upprättade egna försälj
ningsdotterbolag. På samma sätt som före första världskriget kom vidare den 
allt intensivare konkurrensen mellan de amerikanska oligopolföretagen att 
accelera den amerikanska dotterbolagsetableringen i Europa under 1920-
talet. En annan omständighet som drev på utlandsetableringarna var den 
växande nationalismen och kartelliseringen.49 

Till skillnad från tidigare kom den regionala maktkampen mellan USA 
och Europa efter första världskriget inte bara att bli en företeelse som gällde 
de ledande europeiska kärnländernas marknader utan även något som 
präglade flertalet av Europas länder. Detta gällde bland annat de under mel
lankrigstiden starkt expanderande små, västeuropeiska industriella kärnlän

49 Wilkins, M. (1975) s. 65-78, 92; Southard F A., a.a. s. 113-132; Glete, J„ Ägande och 
industriell omvandling. Sthlm 1987. s. 42. 
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derna som Danmark, Holland, Norge, Schweiz och Sverige. Under de första 
efterkrigsåren ökade som en följd av Tysklands och Storbritanniens 
oförmåga att producera egna varor den amerikanska exporten dit. 

De första efterkrigsårens lysande exportkonjunkturer för amerikanska 
produkter i Europa följdes av en drastisk nedgång, som paradoxalt nog var 
en följd av de amerikanska framgångarna. Det amerikanska 
exportöverskottet visavi Europa ledde till en starkt stegrad dollarkurs, vilket 
gjorde det allt svårare för de europeiska länderna att importera amerikanska 
varor. De europeiska valutornas lägre kurser innebar stora risker för dum
ping på den amerikanska marknaden. Det amerikanska svaret på detta hot 
blev höga industritullar. Europeerna reagerade i sin tur med tullar, vilka 
verkade bromsande på de amerikanska företagens mål att vidga eller skaffa 
sig nya marknader. I detta läge blev de små europeiska industriländerna med 
sitt under mellankrigstiden internationellt sett låga tullskydd och större eko
nomiska tillväxt föremål för ett ökat intresse både från USA:s och de euro
peiska industriella stormakternas sida. 

De amerikanska företagen satte under 1920-talet i samarbete med sina 
konsulat igång en systematisk kartläggning av den svenska marknaden. 
Konsulaten skickade ut f rågeformulär eller tog direkt kontakt med svenska 
industri- och handelsföretag. Syftet framhölls vara att stimulera en ökad ex
port från Sverige till USA. Detta var emellertid långt ifrån det enda skälet till 
de amerikanska undersökningarna. Vad frågeformulären dessutom innehöll 
var detaljerade förfrågningar om allehanda aspekter på företagens verksam
het såsom: Vilka varor exporterar/importerar Edert företag? Vilka är 
aktieägarna? Är de svenskar eller utländska medborgare? Hur stor är före
tagets årliga omsättning? I ett frågeformulär från amerikanska konsulatet i 
Göteborg 1924 rörande amerikanska handverktyg i Sverige ville man ha 
upplysningar inte bara om de amerikanska produkternas marknadssituation 
utan även om efterfrågan och utbudet av brittiska och tyska konkurrentvaror, 
deras kvalitet och pris. Man var vidare intresserad av att få veta på vilket sätt 
den svenska tulltaxan påverkade efterfrågan på amerikanska handverktyg 
och vilka åtgärder, som fordrades för att kunna vidga marknaden för ameri
kanska produkter, man förhörde sig också om det var läge för amerikanarna 
att upprätta filialer i Sverige. Vidare var man intresserad av hur man i 
Sverige såg på utländska direktinvesteringar, och vilka hinder den svenska 
lagstiftningen lade i vägen för sådana planer. 

Det framgår alltså med all önskvärd tydlighet, att de amerikanska mark
nadsundersökningarna långt ifrån bara avsåg att uppmuntra svensk export till 
USA utan i minst lika hög grad syftade till att kartlägga den utländska kon
kurrensen och bana väg för en amerikansk expansion på den svenska 
marknaden. De amerikanska förfrågningarna väckte stor uppmärksamhet och 
betraktades som en form av indirekt industrispionage och en otillbörlig 
inblandning av främmande makt i svenska företags inre angelägenheter. Vad 
som framför allt framkallade ursinniga protester från de svenska företagen, 
var amerikanarnas hot om repressalier om svenskarna vägrade lämna de 
efterfrågade upplysningarna. I de fall där företag som bedrev export på USA 
eller för sin produktion var beroende av amerikanska varor vägrade lämna 
uppgifter om sina handelsförbindelser, ägande och finansiella förhållanden, 
hotade man från amerikansk sida att strypa handelsutbytet. Dessa protester 
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ledde till ingripanden från den svenska regeringens sida. Vid de samtal som 
1921 fördes mellan Sverige och H Wiley, sekreterare vid den västeuropeiska 
avdelningen av amerikanska utrikesdepartementet, framhöll denne att den 
amerikanska regeringen inte sanktionerade detta beteende. Det var i stället 
något som tillkommit på eget initiativ från konsulaten i Sverige, och Wiley 
lovade att konsulaten skulle få instruktioner att upphöra med denna verk
samhet. Konsulaten i Göteborg och Malmö fortsatte emellertid med sin verk
samhet. Svenska klagomål framfördes på nytt 1922 och 1924. Amerikanarna 
gav dock i stort samma svar som tidigare.50 

Vad som talar emot de amerikanska officiella myndigheternas förklaring, 
att undersökningarna inte ägde stöd av det amerikanska 
utrikesdepartementet, var att samma verksamhet förekom i en rad andra 
europeiska länder, däribland Danmark. På samma sätt som i Sverige var det 
de amerikanska konsulaten som stod för verksamheten. Dessutom använde 
amerikanarna sig här stundtals av ännu mindre sofistikerade metoder. Så t ex 
sökte man genom att utge sig för att representera danska officiella statistiska 
myndigheter inhämta upplysningarna. Det förtäckta amerikanska handels-
och industrispionaget gav upphov till samma reaktioner som i Sverige. Pro
testerna gav emellertid lika lite resultat. I själva verket fortsatte de 
amerikanska undersökningarna oavbrutet under hela mellankrigstiden. I en 
skrivelse 1936 till ministeriet för handel, industri och sjöfart i Köpenhamn 
framförde Industrirådet klagomål över den amerikanska upplysningsverk
samheten och frågade om det var nödvändigt att besvara dessa förfrågningar. 
Vad som gör denna förfrågan speciellt intressant var att den kom från ett av 
Danmarks ledande verkstadsföretag, AS Titans.51 

Även den schweiziska marknaden utsattes för amerikanskt handels- och 
industrispionage. I detta fall ledde verksamheten under mitten av 1920-talet 
till ytterst ansträngda relationer till USA. Orsaken var att amerikanarna 
blockerade exportmöjligheterna för de schweiziska företag, som vägrat 
lämna uppgifter. Detta ledde till att amerikanarna tvingades upphöra med 
denna verksamhet. I stället kom verksamheten i fortsättningen att bedrivas 
från Italien.52 För Sveriges del synes denna irriterande verksamhet huvud
sakligen ha gällt 1920-talet. Det betyder emellertid inte att amerikanarna 
minskade sitt intresse för den svenska marknaden under 1930-talet. Sverige 
var i själva verket på grund av den internationella krisens efterverkningar än 
mer intressant för amerikanska exportörerän tidigare. I en broschyr avsedd 
för amerikanska exportföretag författad av den amerikanske handelsattachén 
Charles Dickersen i Stockholm, framhöll denne att "Sweden offers one of 
the most attractive markets for American products in Europe today ... the 

50 UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. H 545. Investigation in Sweden by American con
sular officers in regard to the business organization of Swedish firms. 27.8.1924.RA.; 
Aftonbladet 29.1.1927, G HT 19.4.1921. 
51 Industriraadets arkiv. Handelsspionage 1928. Memorandum om handelsspionage. 
10.6.1927; Meddelelser fra Industriraadet 1922-1923. Memorandum 21.5.1922; Nordisk 
okonomisk samarbejde. Industriraadet 1937. Industriraadet til ministeriet for handel, 
industri og söfart. 1.7.1936, PM AS Titan. 22.6.1936.Erhvervsarkivet. 
52 Meier, H K., Friendship under stress. US-Swiss relations 1900-1950. Bern 1970. s. 221-
222. 
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Standard of living and the purchasing power of the Swedish people ... is on 
the average at least as high as that in the United States ... the customs tariff 
code is generally reasonable in scale".53 

Det är bland annat mot denna bakgrund, som man skall se såväl de ameri
kanska verkstadsindustrietableringarna som andra amerikanska dotter-
bolagsetableringar i Sverige under mellankrigstiden. Att det emellertid inte 
alltid var så enkelt att övertyga amerikanska företag om, att den svenska 
marknaden erbjöd intressanta expansionsmöjligheter, visar exemplet 
Honeywell Corporation. Instrumentföretaget Honeywell hade vid mitten av 
1930-talet endast ett försäljningsbolag på den europeiska marknaden. Det låg 
i Amsterdam. Företaget befann sig vid denna tidpunkt i en expansion och 
man diskuterade möjligheterna av att öka sin marknad genom etableringar av 
fler dotterbolag i Europa. Vad som emellertid synes ha verkat avskräckande 
var bland annat de osäkra europeiska förhållandena. 

I samband med en semesterresa till Skandinavien lämnade en av de an
ställda vid moderbolagets huvudkontor i USA , J J Nelson, en rapport över 
marknadsläget i Norge och Sverige. Han menade att företaget borde upprätta 
ett dotterbolag på den skandinaviska marknaden. Rapporten vann emellertid 
inget gehör. Koncernledningen avfärdade den med argumenten både att de 
skandinaviska länderna låg för långt bort från den amerikanska marknaden, 
och att det var olämpligt att satsa eftersom de låg alldeles för nära Sovjet
unionen. Nelson gav emellertid inte upp det skandinaviska projektet utan 
förmådde så småningom övertyga Honeywells ledning att göra en noggrann 
marknadsundersökning av de skandinaviska länderna. I sin slutrapport 
lyckades Nelson övertyga koncernledningen om, att det fanns en säker 
marknad i Sverige. Detta ledde till att Honeywell 1938 etablerade dotterbo
laget Honeywell AB i Stockholm.54 

Mycket tyder på att ökningen av amerikanska direktinvesteringar i 
Europa under 1930-talet till en del kan förklaras av, att dessa ägde rum på de 
små expansiva europeiska centrumländernas marknader. Genom sin relativa 
stabilitet kom de att fungera som en motvikt till den vikande efterfrågan på 
såväl den amerikanska hemmamarknaden som i de för amerikanska företag 
traditionella europeiska direktinvesteringsländerna. Till dem hörde Sverige. 

3. TRANSPORTMEDELSINDUSTRIN 

En av de mest dynamiska sektorerna inom den amerikanska verkstadsindus
trin var bilindustrin. Till skillnad från i USA, där massproduktionen genom 
bland annat Henry Fords insatser var ett faktum, hade bilindustrin i Europa 
före första världskriget en huvudsakligen småskalig och hantverksbetonad 
karaktär. De ledande europeiska bilföretagen var ännu utpräglade 
familjeföretag. Europa hade ännu inte någon motsvarighet till den 

53 Handelsdepartementets arkiv Fil aa:201. Dickersen, Ch E., Advertising in Sweden. RA.s. 
1-34. Det framgår inte vilket är broschyren skrevs men av innehållet att döma bör det ha 
varit 1937 eller 1938. 
54 Historien om Honeywell. Honeywell 50 år i Sverige. 1938-1988. Stencil erhållen av 
Honeywell AB i Stockholm. 



153 

amerikanska medelklassen, varför bilindustrin i allmänhet inriktade sig på 
produkter för de högre inkomstskikten.55 

Den svenska bilindustrin var före 1914 splittrad i en mängd små företag 
med en ur internationell synpunkt ytterst obetydlig produktion. Det växande 
svenska bilbehovet tillgodosågs i överväldigande grad av import. De 
viktigaste importländerna var före första världskriget Tyskland, USA, Stor
britannien, Frankrike och Danmark. I det sistnämnda fallet rörde det sig 
främst om reexport. Försäljningen av de utländska bilmärkena omhänder-
hades under denna tid nästan uteslutande av svenska generalagenter. De enda 
undantagen från denna regel var AB Franska Bilagenturen och Thorneycraft 
Co Ltd. Det sistnämnda företaget försökte genom sin etablering finna en ny 
marknad för sina båtmotorer och tunga lastbilar.56 

Tabell 22. Antal importerade bilar till Sverige 1907-1938. 

Exportland 1907 1914 1919 1922 1929 1938 

Danmark 54 19 340 2 297 5 531 3 405 
Tyskland 76 281 327 579 243 12 510 
Storbrit. 25 86 65 231 89 1 793 
Frankrike 61 23 1 147 97 1 218 
Belgien 30 5 340 2 
Italien 15 4 125 296 665 
USA 69 295 1 422 2 419 6 304 8 057 

Totalt 333 713 2 943 7 060 12 939 29 609 

Källa: SOS Handel. Berättelser för åreno 1929- 1938; SCB's bilkalender 
1983. Svenska och internationella bilfakta Årg 1. 1982 (Tabell 16) 

Om man undantar Ford, som hade stora framgångar på den europeiska 
marknaden, lyckades den europeiska bildindustrin någorlunda hålla sina 
ställningar i Sverige före 1914. I och med krigsslutet 1918 uppstod en helt 
ny situation. Importen av bilar till Sverige tog kraftig fart. Detta gällde fram
för allt personbilar, inte minst som en följd av den under kriget uppdämda 
efterfrågan. Under de första efterkrigsåren gick en formlig etableringsvåg 
fram över Sverige. Företagen fungerade som generalagenter för utländska, 
främst amerikanska, bilproducenter. Den väldiga anstormningen resulterade 
i amerikanskt herravälde på den svenska bilmarknaden under 1920-talet. När 
den värsta etableringsyran var över och den uppdämda köpkraften från kriget 
hade tömts, stabiliserades marknaden. Många av de små generalagentur-
företagen försvann snabbt och den svenska bilmarknaden kom i stället att i 

55 Church, R., Family firms and managerial capitalism: the case of the international motor 
industry. BH 1986. s. 169-170. 
56 Motor, Nordisk Motortidskrift 1914-1916. 
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huvudsak hamna i händerna på de amerikanska storföretagen inom 
bilindustrin.57 

Importen av amerikanska bilar steg från 1 422 till 6 304 1929.(se tabell. 
22) I realiteten var den emellertid betydligt högre, då den överväldigande 
delen av de 5 531 bilar som importerades från Danmark 1929 var fordon, 
som kom från Fords och General Motors hopsättningsfabriker i Köpenhamn. 
Anledningen till den europeiska nedgången i den svenska importen var att de 
europeiska bilindustrierna ännu saknade något ordentligt svar på de 
amerikanska lågprisbilarna. Många av de ledande brittiska, franska, tyska 
och italienska bilindustrierna befann sig under 1920-talet i ett stadium av 
teknisk förnyelse, tillväxt, priskonkurrens och produktutveckling som hade 
präglat de ledande amerikanska bilindustrierna före 1914. 

Det skulle dröja till 1930-talet, innan den europeiska bilindustrin på allvar 
kunde ta upp konkurrensen med amerikanarna på den europeiska 
marknaden. De tre stora amerikanska oligopolföretagen Ford, General 
Motors och Chrysler utnyttjade sina fördelar. I kraft av sin överlägsenhet på 
massproduktionens område startade de under 1920-talet tillverkning eller 
försäljningsbolag i en rad europeiska länder. Den skandinaviska marknaden 
kom härvid tidigt i blickfånget. Redan 1919 startade Ford en monteringsfab
rik i Köpenhamn med uppgift att tillgodose den skandinaviska, baltiska och 
nordtyska marknadens behov. General Motors följde i konkurrentens fotspår 
och satte igång med montering av bilar i Köpenhamn 1925. 

Att de amerikanska bilföretagen först förlade tillverkningen till den 
danska huvudstaden hade säkert att göra med amerikanarnas syn på Köpen
hamn som centrum för den skandinaviska marknaden. Som vi sett tidigare 
var det vid början av 1920-talet fortfarande vanligt bland många 
amerikanska företag att se den skandinaviska marknaden som en enhet. Vi 
har tidigare noterat planerna på att göra Köpenhamn till en bas för handeln 
på Ryssland och hela Östersjöområdet. Den billiga danska valutan och de 
låga danska arbetarlönerna var andra faktorer, som bidrog till att de ameri
kanska bilföretagen valde Köpenhamn. Ett annat viktigt skäl var de olikar
tade marknadsförhållandena i Sverige och Danmark vid början av 1920-talet. 
Den svenska tullpolitiken var betydligt mindre fördelaktig. De svenska tul
larna på bildelar till sammansättningsindustrin uppgick 1925 till drygt 21 % 
av inköpsvärdet på den slutgiltiga produkten medan färdiga bilar kunde 
importeras mot en tull av 15 % av värdet. Det var i detta läge mer lönsamt 
att direktexportera bilarna till Sverige eller att exportera dem från hopsätt
ningsfabrikerna i Danmark.58 

57 En genomgång av Svensk Motoriidning visar att höjdpunkten för försäljningsföretags-
etableringen ägde rum under åren 1919-1921. Från och med 1922 börjar den gå tillbaka. De 
flesta av dessa försäljningsföretag sålde ett mycket litet antal bilar. Företagen var 
svenskägda. Under dessa år fanns 69 olika bilmärken som försåldes i Sverige av omkring ett 
femtiotal olika svenska agenter. Av de 69 olika bilföretagen var 41 amerikanska. 
58 Church, R. a.a. s. 170-171; Wilkins, M. (1975) s. 72-75; UD:s arkiv 1920 års 
dossiersystem. H 545. Frågeformulär angående inregistrerade motorfordon 1923.RA.; 
Thalbitzer, C., Ford Motor Company AS gennem 25 aar. Khvn 1944. s. 22-23; Kommer
siella Meddelanden 1925:9 s. 444-450; Tullpolitik och Automobilindustri. i Teknisk 
Tidskrift 22.1.1927. s. 18. 
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Ju mer amerikanarna blev medvetna om att Skandinavien bestod av tre 
olika delmarknader med speciella karaktärsdrag, desto mer nödvändigt blev 
det att stärka sina marknadspositioner i t ex Sverige. Av de tidigare behand
lade amerikanska konsulatens marknadsundersökningar framgår att de via 
länstyrelserna sökte inhämta upplysningar om det årliga antalet svenska bil
registreringar. Ford fann därför i sitt intresse att i Stockholm 1924 inrätta 
försäljningsbolaget Ford Motor Company AB. Någon monteringsfabrik blev 
det emellertid inte , då de svenska värdetullarna fortfarande verkade avky
lande på dylika projekt. 

I Sverige blev under mitten av 1920-talet tullarna föremål för stor upp
märksamhet från såväl statliga myndigheters som industrins sida. Skälet till 
detta var att det fanns starka intressen för att igångsätta en inhemsk 
bilindustri. Från statsmaktens sida hade man tagit starka intryck av de 
danska erfarenheterna av de amerikanska bilmonteringsfabrikernas ekono
miska spridningseffekter. Man hyste därför förhoppningar om att en ameri
kansk ihopsättningsfabrik i Sverige skulle ge upphov till ökad sysselsättning 
och bredda marknaden för svenska underleverantörer. Med denna utgångs
punkt var det ohållbart med högre tullar på bildelar i jämförelse med tullen 
på färdiga bilar. 1925 väcktes i AK en motion av bland andra Eliel Löf gren 
om en revision av tulltaxan på importerade bildelar. Bakgrunden till 
motionen var att det svenska bilföretaget Tidaholms AB uppvaktat 
regeringen om en tullhöjning på importerade bilar. Sysselsättningsargu
mentet, och det faktum att svenska industrier kunde påräkna ökad avsättning 
genom en eventuell etablering av utländska biltillverkare, vann gehör i riks
dagen. De beslutade förändringarna av tulltaxorna ledde till att tullen på 
bildelar för montering sjönk från genomsnittligt 21 til 13 %.59 

Vid 1926 års riksdag väcktes på nytt motioner om revision av tulltaxan. 
Tanken var att tullen på importerade bildelar för en eventuell hopsättnings
industri skulle sänkas ytterligare, samtidigt som man ville ha ökat tullskydd 
på färdiga bilar. Riksdagen begärde en utredning av regeringen, och denna 
överlät utredningsuppdraget till generaltullstyrelsen och kommerskollegium, 
vars synpunkter kom att ligga till grund för ett regeringsförslag 1927. Detta 
och den åtföljande riksdagsbehandlingen ger inte bara upplysningar om 
varför man från svensk sida ville få till stånd amerikansk monteringsindustri 
och varför de amerikanska bilfabrikanterna var intresserade av att sätta upp 
fabriker i Sverige. Den ger vidare, mot bakgrund av den växande Protek
tionismen, ett illustrativt exempel på den svenska kluvenheten visavi 
utländska direktinvesteringar under mellankrigstiden. 

Vad som ytligt sett främst föreföll vara en konflikt mellan behovet av 
ökade statsinkomster och önskan att finna ökad avsättning för svenska varor 
och arbetskraft, var på ett annat plan en fråga om hur man bäst främjade en 
svensk industriell utveckling. Vilken gav mest stimulans för svensk eko
nomi, en ren inhemsk bilindustri eller en utlandskontrollerad ihopsättnings
fabrik? Anledningen till den livliga debatten i riksdagen var att planerna på 

59 Kungl. Maj:ts prop. 1927. nr 171. s. 2,17-18. Tullen på rubriken bildelar "ej särskilt 
nämnda" sänktes från 26 till 10 %. På den andra gruppen "särskilt nämnda" bildelar skedde 
ingen förändring. Den utgick med genomsnittligt 16 %. För färdiga bilar var tullen oföränd
rad 15 %. 
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en tullnedsättning för bildelar av många upplevdes som olycklig, då man 
just vid denna tidpunkt i Göteborg grundat en helsvensk personbilfabrik, AB 
Volvo. Riksdagsdebatten följde i de flesta fall den traditionella motsätt
ningen mellan frihandels- och tullvänner. Protektionisterna förespråkade 
uppfostringstullar för att skydda den framväxande svenskkontrollerade bilin
dustrin och såg mindre positivt på tullättnader för att stimulera uppkomsten 
av en utlandskontrollerad montageindustri. De mer frihandelssinnade ele
menten i riksdagen stödde regeringsförslagets aviserade tullsänkningar för 
importerade bildelar. De avvisade vidare tankarna på uppfostringstullar, 
under hänvisning till att Volvo avsåg att bli ett exportföretag. 

Volvos tillväxt upplevdes som ett för svensk ekonomi mer positivt alter
nativ än att genom tullättnader locka amerikanska bilfabriker till Sverige. 
Sålunda framhöll Sveriges maskinindustriförening i ett yttrande till 
kommerskollegium 1926, att "helt säkert torde en rent inhemsk automobilin-
dustri vara av långt större betydelse för vårt land än en av utländska intres
senter etablerad industri för enbart hopmontering av från utlandet införda 
viktigare detaljer, icke blott i det avseendet, att en hemmaindustri i än högre 
grad än en montageindustri skulle medföra en störra förbrukning av 
inhemskt råmaterial och förnödenhetsartiklar ... den skulle, både direkt och 
indirekt, skapa ökade arbetstillfällen".61 

En av dem som märkligt nog ställde sig skeptisk till regeringsförslagets 
planer på att få en sysselsättningsskapande monteringsindustri till landet 
genom tullsänkningar var den liberale handelsministern Felix Hamrin. Han 
menade att regeringspropositionen var ett uttryck för önsketänkande. Det 
fanns inga som helst garantier för att en ihopsättningsindustri skulle ge 
svensk industri ökad avsättning för sina varor. Om man ville använda bilin
dustrin för att åstadkomma ökad produktion var det, enligt Hamrin, säkrare 
att satsa på en ren inhemsk svensk bilindustri, då det fanns stora risker med 
utländska direktinvesteringar av denna typ: "Vi inbjuda utlandet att frakta hit 
de utländska bildelarna och sammanfoga dem under utländsk ledning, med 
hjälp av utländskt kapital, under utländska verkmästare men med svenska 
arbetare. Men en vacker dag, sedan det skapats en sådan industri, befinnes 
det kanske vara fördelaktigare att flytta densamma till ett grannland. Man 
genomför då en enkel omorganisation, och så stå vi där med denna tullrubrik 
men med tomma verkstäder".62 Ett annat skäl som oberopades för att hellre 
satsa på uppbyggandet av en svenskkontrollerad bilindustri var militära 
beredskapsskäl. Ett alltför stort beroende av den internationella bilindustrin 
skulle i en politisk krissituation kunna få allvarliga militära konsekvenser.63 

Regeringens slutliga förslag, som antogs också av riksdagen, innebar en 
höjning av tullen på bildelar, som importerades för hopsättning, från den 
1925 beslutade värdetullen om 10 % till 12 %. Detta var med all säkerhet en 
eftergift åt dem som menade att enda skälet för att tillåta en utländsk bil-
montageindustri var om den gynnade svensk industris avsättningsmöjlig
heter. Propositionen innebar vidare en förenkling av de tullrutinerna, som 

60 Riksdagens protokoll. FK 1927:24. s. 11-18, 21. AK 1927:25. s. 14-20, 38. 
61 Kungl. Maj:ts prop. 1927. nr 171. s. 13-14. 
62 Riksdagens protokoll. AK 1927:25. s. 30-34. 
63 Kungl. Maj:ts prop. 1927. nr 171. s. 14. 
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tidigare ansågs ha förhindrat en amerikansk etablering.64 Redan innan frågan 
om regeringens tullproposition var fardigbehandlad i riksdagen beslöt sig 
General Motors för att etablera en monteringsfabrik i Sverige. Det är tydligt 
att, tvärtemot vad man antog i Sverige, tullarna spelade efter den svenska 
tullrevisionen av 1925 ingen större roll för det amerikanska bilföretaget. 
Anledningen till att General Motor till skillnad från 1925 nu var intresserad 
av att igångsätta tillverkning var troligtvis att dess försäljning på den svenska 
marknaden kraftigt stegrats. Därmed hade dess fraktkostnader från fabriken i 
Köpenhamn till de många avsättningsmarknaderna i det avlånga Sverige 
kraftigt ökat. Stockholm var därför en lämplig lokaliseringsort för en svensk 
montagefabrik. 

Det synes emellertid inom General Motors ha funnits planer på att etab
lera fabriken i Göteborg kopplade till tankar på att köpa upp Volvo för att 
förhindra uppkomsten av en framtida konkurrent.6 General Motors 
etablerade i Stockholm under början av 1927 dotterbolaget General Motors 
Nordiska AB. Fabriken kom på mycket kort tid att bli Sveriges ledande bil
industri. Redan 1928 hade man en daglig produktion av 100 monterade 
bilar.66 Större delen av produktionen såldes i Sverige, men en del expor
terades också till Finland. General Motors etablering i Sverige var en av län
karna i det system av dotterbolag, som biljätten byggde upp i Europa under 
framför allt åren 1925-1929. Detta nät av dotterbolag inkluderade dels 
regelrätt produktion i form av förvärven av det tyska familjeföretaget Opel 
och brittiska Vauxhall, dels monteringsfabriker i Belgien, Danmark, Polen 
och Sverige. Dessutom skaffade sig det amerikanska bilföretaget inflytande 
inom en rad andra europeiska bilindustrier under denna tid, däribland 
italienska Fiat.67 

General Motors framgångar på den svenska marknaden lämnade Ford 
ingen ro. 1932 startade Ford ihopsättningsproduktion i Stockholm.68 Den 
överväldigande amerikanska konkurrensen och den därmed sammanhän
gande strukturomvandlingen inom den småskaliga europeiska bilindustrin, 
medförde att denna i mycket hög utsträckning hänvisades till sina inhemska 
marknader. Detta gällde bland annat den brittiska och tyska bilindustrin. Ett 
av de europeiska företag som tidigt försökte överföra de amerikanska 
tekniska innovationerna och den standardiserade produktionsprocessen till 
en del av sin biltillverkning var det franska Citroen, som avsåg att skapa en 
fransk motsvarighet till den amerikanska massproduktionen av lågprisbilen 
T-Ford. Produktionen sattes 1922 igång med en dagsproduktion på tio bilar 
om dagen, vilket var en ytterst imponerande siffra om man betänker, att in
hemska konkurrenter som Peugeot vid denna tid tillverkade endast en bil om 
dagen.69 Som en jämförelse kan nämnas att ett av de större svenska bilföre-

64 Ibidem, s. 17-18. 
65 Teknisk Tidskrift 1927. s. 18. 
66 Vid fabriken i Stockholm monterades följande bilmärken: Pontiac, Buick, G.M.C., Oak-
land, Chevrolet och Oldsmobile. Teknisk Tidskrift. 1.9.1928. 
67 Wilkins, M. (1975) s. 73; Southard Jr, F A., a.a. s. 70-75. 
68 Intervju med Erik Olla Ford Motor Company i Stockholm. 
69 I en artikel i Svensk Motortidning 1920 finns en uppgift om att Svenska AB Peugeot 
skulle vara ett franskkontrollerat dotterbolag. Detta har emellertid inte gått att bekräfta i 
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tagen vid denna tid, AB Thulinverken i Landskrona, under åren 1918-1923 
hade en total produktion av 350 bilar. 

Även om Citroen med hjälp av massproduktionens prisfördelar ökade sin 
hemmamarknad var dess omedelbara utvecklingsmöjligheter begränsade. 
Det var därför nödvändigt att finna nya marknader i Europa. Det är i detta 
sammanhang intressant att notera, att när man 1924 började etablera försälj
ningsbolag ägde detta rum uteslutande på de snabbt tillväxande små 
västeuropeiska industriländernas marknader: Belgien, Danmark, Holland och 
Schweiz. Två år senare startade Citroen en monteringsfabrik för den skandi
naviska marknaden i Köpenhamn. För att bevaka den växande marknaden i 
Sverige fann det franska företaget i likhet med Ford det nödvändigt att etab
lera en fastare försäljnings- och serviceorganisation i Sverige. Detta ägde 
rum 1927, då man etablerade dotterbolaget Automobiles Citroen AB i 
Stockholm.70 Liknande bevekelsegrunder låg till grund för italienska Fiat, 
som 1931 i Stockholm etablerade försäljningsbolaget Svenska AB Fiat. Vid 
sidan av de tre stora, General Motor, Ford och Chrysler, satte också en del 
andra amerikanska bilföretag upp ihopsättningsfabriker i Europa, däribland 
Willys Overland och Hudson. 

Det var emellertid inte alltid detta skedde i form av ett eget dotterbolag. I 
en del fall nöjde man sig med att överlåta licensrättigheter till något 
inhemskt europeiskt företag, som därigenom fick möjlighet att sätta igång 
tillverkning för de amerikanska bilföretagens räkning. Det rörde sig i de 
flesta fall om monteringsfabriker. Ett sådant fall var Köpenhamnsföretaget 
Bohnstedt-Petersen AS. Detta företags framväxt och utveckling illustrerar på 
många sätt de motiv, som fick den internationella bilindustrin att intressera 
sig för den danska och skandinaviska marknaden. Det är också ett intressant 
exempel på hur den internationella transportmedelsindustrin genererade 
framväxten av inhemskt kontrollerade och finansierade större företag inom 
verkstadsindustrin på de mindre europeiska marknaderna och åskådliggör 
samtidigt de omständigheter, som fick danska verkstadsföretag att under 
mellankrigstiden söka sig in på den svenska marknaden. 

Grundaren av det danska företaget Christian Bohnstedt-Petersen började 
redan före första världskriget sin verksamhet som agent för en rad olika 
engelska motorcykelfirmor. Under 1920-talet vidgade han sin marknad 
genom försäljning av bilar. Det danska företaget var agent för Chrysler. 
Bohnstedt-Petersen sökte få Chrysler att bevilja licens för att upprätta en 
ihopsättningsindustri. Det amerikanska företaget var till en början relativt 
kallsinnigt till ett dylikt företag. Visserligen var tullarna högre på färdiga 
bilar än för monteringsbara delar, men Chrysler synes ha bedömt den danska 
marknaden för liten för att kunna uppnå en acceptabel lönsamhet på produk
tionen. 

Vad som emellertid fick Chrysler att ändra ståndpunkt var konkurrenterna 
General Motors och Fords allt mer uppenbara försäljningsframgångar som 
en följd av sina ihopsättningsfabriker i Köpenhamn. Man kan inte heller ute
sluta möjligheten att den ekonomiska krisen och den krympande hemma

Patent- och Registreringsverkets primärmaterial, varför detta företag ej finnes med i under
sökningen. 
70 Ekström, G., Svenska Bilbyggare. Sthlm 1984. s. 171; Autohistorica 1979:3-4. 
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marknaden i USA fick Chrysler att tydligare inse fördelarna med en 
montering av bilar i Skandinavien. Bohnstedt-Petersen AS fick 1929 licens
rättigheterna och 1930 rullade de första bilarna från den danska fabriken. 
Den kraftigt växande konkurrensen mellan amerikanska och europeiska bil
firmor på den internationellt sett relativt expansiva danska marknaden 
skapade ytterligare tillväxtmöjligheter för det danska företaget. 1934 förvär
vade man firman Autoropa, som var generalagent för Daimler-Benz AG. Ett 
år senare startade Bohnstedt-Petersen AS ihopsättning av Mercedesbilar vid 
samma fabrik som producerade Chryslers produkter. Den danska 
monteringen av Mercedesbilar var den första i sitt slag utanför Tyskland. 
Året därpå startade man ihopsättning av bilar från brittiska Flying Standard. 
Skälet till att Daimler och Flying Standard tillät det danska företaget att 
montera deras bilar var de danska tullarna på färdiga bilar. Vid mitten av 
1930-talet var Bohnstedt-Petersen ett av Danmarks största företag inom tran
sportmedelssektorn. Företagets väldiga tillväxt medförde att man började in
tressera sig för den angränsande svenska marknaden och dess expansions
möjligheter.71 

Bohnstedt-Petersen var inte det första danska bilföretag, som mer direkt 
sökte sig in på den svenska marknaden. Under första världskriget etablerade 
danska bilimportintressen filialföretaget AB Amerikanska Motorimporten i 
Malmö. I spetsen för företaget sattes en f d dansk medborgare, Knud 
Lauridsen. Den danska moderrörelsen hade generalagenturer för olika ame
rikanska bilmärken och bedrev en omfattande handel med bilreservdelar. Det 
var för att utvidga marknaden för det sistnämnda verksamhetsområdet, som 
de danska intressena etablerade sin försäljningsverksamhet i Sverige. Efter 
första världskrigets slut kom företaget att bli en av Sveriges ledande impor
törer av amerikanska bilar. 72 

Under slutet av 1930-talet förvärvade Bohnstedt-Petersen agenturen för 
amerikanska Hudson för hela Sverige och franska Renault för södra Sverige. 
Detta ledde till att det danska företaget 1937 upprättade dotterbolaget AB 
Autoropa med fabrik i Malmö. Ur Hudsonföretagets synpunkt hade detta ar
rangemang klara ekonomiska fördelar. Det var den danske licenstillverkaren 
som stod för riskerna. För att kunna vidga sin marknadsandel på en marknad 
som den svenska, där Hudsons viktigaste inhemska konkurrenter General 
Motors och Ford hade en så stark ställning, bedömdes en ihopsättningsfabrik 
som nödvändig. Lägre tull- och transportkostnader var viktiga i en tid av allt 
hårdare priskonkurrens.73 

71 Uppgifterna som gäller Bohnstedt-Petersen AS och dess svenska dotterbolag bygger dels 
på Helme, J., 75 år til lands og i luften. En dansk virksomheds historié genom trekvarts år-
hundrede. 1911-1986. Hilleröd 1986. s. 8-71. dels Svensk Motortidning 1938 samt 
intervjuer med direktör Jan Elfvåg vid Saab/Ana i Nyköping och direktör Kjell Thulin i 
Malmö. Intervjuerna företogs under mars 1988. 
72 Danmarksposten 1938. Amerikanska Motorimporten bedrev aldrig någon tillverkning 
men hade en omfattande reparationsverksamhet. Det bedrev vidare under åren 1916-1921 
försäljning av traktorer genom sitt dotterbolag AB Motorplog i Malmö. 
73 Delarna till Hudsonbilarna kom till Malmö i stora trälådor. Som en kuriositet kan nämnas 
att lådorna kom att utgöra stommen i de små stugor som byggdes på Malmö kolonilotter 
under slutet av 1930-talet. 
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Under åren 1937-1939 var dagsproduktionen vid Autoropas fabrik i 
Malmö fyra till fem bilar. Moderbolaget i Köpenhamn hade vid sidan av 
ihopsättningen av de ovannämnda bilmärkena också en omfattande 
montering av utländska motorcyklar. Dessutom hade man agentur på en rad 
tyska och engelska bilmärken, däribland DKW. Vidare förvärvade man 1937 
agenturen för hela Skandinavien från det amerikanska flygföretaget Piper 
Aircraft Co. I och med krigsutbrottet 1939 försvann monteringsverksam
heten och importen i Malmö. AB Autoropa satte då igång tillverkning av 
träkolsgsgeneratorer.74 

Under 1920-talet hade även de mindre amerikanska bilföretagen anlagt 
fabriker utomlands. Samtidigt som behovet av nya marknader var ännu 
större ett decennium senare visade de amerikanska bilföretagen, stora som 
små, en betydligt större försiktighet under 1930-talet, när det gällde fabriks
investeringar utomlands. Förklaringen till detta var den osäkerhet som följde 
i spåren av den internationella krisen.75 Man skulle därför med tanke på den 
svenska marknadens expansion och relativt ökade betydelse kunna se den 
danska ihopsättningsfabriken som ett uttryck för en försiktig expansionspo
litik från den amerikanska bilindustrins sida. 

En av de produkter som också starkt expanderade sin verksamhet under 
mellankrigstiden var motorcykelindustrin. De ledande motorcykelproducen
terna var Belgien, Förenta Staterna, Storbritannien och Tyskland, vilka också 
kom att dominera den svenska importen . Ett av de företag som hade stora 
exportframgångar i Sverige var det belgiska företaget FN, Fabrique 
Nationale. Den växande inhemska och utländska konkurrensen i kombina
tion med behovet av en bättre serviceorganisation ledde till att det belgiska 
företaget 1929 i Stockholm etablerade dotterbolaget FN AB Fabrique 
National Motorfilial. 

Den brittiska motorfordonsexporten till Sverige var under mellankrigs
tiden inte särskilt framgångsrik. 

74 1941 försökte man vidare igångsätta tillverkning av en trecylindrig eldriven bil vid namn 
Jensen. 
75 Wilkins, M. (1975) s. 7-75,171-172, 182-185. 
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Tabell 23. Antal importerade motorcyklar till Sverige 

Exportland 1914 1922 1929 1938 
Tyskland 262 167 277 1 667 
Belgien 36 • • 1 254 78 
Storbrit. 200 69 3 896 357 
Frankrike • • 3 34 476 
USA 169 901 1 495 93 
Totalt 739 1 175 7 020 2 681 

Källa: SOS Handel Berättelser för åren 1914,1929- 1938; SCB's bilkalender 
1983. (Tabell 16) 

Den ökning som ägde rum under 1930-talet (tabell 22) gällde främst 
traktorer, vilket hade att göra med, att Sverige var det land som i Västeuropa 
näst Storbritannien tidigast genomförde en traktorisering av sitt jordbruk. 

Det enda område där brittisk motorfordonsindustri hävdade sig 
framgångsrikt i konkurrensen på den svenska marknaden var när det gällde 
motorcyklar. Britterna svarade vid slutet av 1920-talet för 55 % av den 
svenska importen. Under hela 1920-talet rådde ytterst goda konjunkturer för 
motorcyklar i Sverige och speciellt gällde det åren 1925-1931. Det samman
hängde med att bilen fortfarande för stora grupper var en alltför dyr produkt 
medan motorcyklarna var billigare. En rad brittiska motorcykeltillverkare 
konkurrerade på den svenska marknaden och ett av dessa, BSA Cycles Ltd, 
inrättade 1931 i Stockholm dotterbolaget Brittiska Motor AB. För att före
taget ytterligare skulle kunna expandera sin marknad krävdes en hårdare 
bevakning och en bättre fungerande service. Etableringen ägde emellertid 
rum vid en synnerligen olycklig tidpunkt. Världskrisen nådde Sverige detta 
år, och när återhämtningen så småningom kom var de tunga motorcyklarnas 
tid förbi. Massproducerade billiga bilar och lätta motorcyklar tog över 
marknaden, vilket resulterade i att BSA efter en relativt kort tid tvingades 
upphöra med sitt dotterbolag i Sverige. 

4. KARTELLER OCH DIREKTINVESTERINGAR 

Vi har tidigare sett hur de stora amerikanska bilföretagen under mellankrigs
tiden skaffade sig en dominerande ställning på den europeiska marknaden, 
däribland den svenska, genom ett nät av tillverknings- och 
försäljningsföretag. Ett annat tillvägagångssätt var att som de stora ameri
kanska och tyska elektroföretagen dela upp världsmarknaden i intressesfärer 
genom internationella karteller. Inom verkstadsindustrin var det inte bara när 
det gällde glödlampor och andra elektriska varor som de stora koncernernas 
marknadssamarbete och uppdelning resulterade i utländska direktinveste
ringar i Sverige. Järn- och stålindustrin var ett annat område. 

nr 

Svennilson, I., a.a. s. 99. Traktorerna kom i mycket hög grad från Fords fabriker i Dagen-
ham. Se Wilkins, M/Hill F E., American Business Abroad. Ford on six continents. Detroit 
1964. s. 295. 
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I spetsen för den internationella kartellverksamheten inom dessa 
branscher gick Tyskland. Dessa grenar av tysk industri drabbades hårt av 
Versaillesfreden. Det gällde därför dels att finna ersättning för de förlorade 
råvaruområdena i Lothringen, dels att återfå sin före kriget dominerande 
maktställning på den europeiska järn- och stålvarumarknaden. Sverige kom 
härvid att spela en nyckelroll både som råvaruexportör och som avsätt
ningsmarknad för tyska produkter. För att möta efterkrigstidens problem 
genomgick den tyska järn- och stålindustrin under första hälften av 1920-
talet en väldig moderniserings- och koncentrationsutveckling. Vid mitten av 
1920-talet var Tysklands samlade stålproduktion högre än vad den varit 
1913. I de övriga stålproducentländerna i Europa var vid samma tidpunkt 
tillverkningen 50 % högre än 1913. Från och med mitten av 1920-talet ham
nade den internationella stålindustrin i kris. Efterfrågan började stagnera 
samtidigt som produktionskapaciteten fortsatte att öka kraftigt. 

Den nya situationen ledde till ett ökat samarbete på såväl det nationella 
som det internationella planet. I Tyskland kom den ledande stålkoncernen 
Vereinigte Stahlwerke, som uppstod 1926 genom en rad fusioner, att gå i 
spetsen. Parallellt med den tyska stålkartellens framväxt skapades under 
hösten 1926 också den första internationella stålkartellen mellan Tyskland, 
Belgien, Luxemburg och Frankrike. Internationella stålkarteller hade exis
terat före första världskriget, men hade då gällt enskilda produkter. Tanken 
med den nya stålkartellen var att den skulle kontrollera exporten av alla slags 
stålprodukter.77 

Vereinigte Stahlwerke kom att bli mellankrigstidens mäktigaste 
stålkoncern i Europa, och det tyska trustföretaget utövade ett stort inflytande 
på den internationella stålkartellen. Den tyska stålkoncernens etableringar i 
Sverige var alltså ett resultat av dess starka ställning på den europeiska 
marknaden. Sålunda skaffade Vereinigte Stahlwerke 1927 sig aktiemajori
teten i det svenska grossistföretaget inom värme- och sanitetsbranschen AB 
Rylander-Asplund. Genom förvärvet av Rylander-Asplund och sin domi
nerande ställning inom den internationella rörkartellen fick det tyska 
storföretaget även en dominerande position på den svenska marknaden. Den 
tyska stålkoncernen ägde ytterligare ett försäljningsbolag i Sverige, AB 
Stahlunion. Detta företag företrädde andra produkter än rör och 
representerade även en rad andra tyska järn- och stålverk, däribland Krupp 
och Mannesmann. Stahlunion skötte försäljningen av kranräls och 
valsverksprodukter.79 Vid sidan av denna verksamhet etablerade Vereignigte 

77 Feldcnkirschen, W., Big Business in Interwar Germany: Organizational Innovation at 
Vereinigte Stahlwerke, IG Farben and Sie mens. BHR 1987. s. 420-421; Svennilson, I., a.a. 
s. 124-130; Teichova, A. (1974) s. 138-139; Sverstrup, P.P., Tyska koncerner inom jern og 
kulindustrien.Tidskrift for Industri 1925.; Drachman.P., Tysk kartell og syndikatspoli-
lik.Tidskrift for Industri 1 917. 
78 Enligt en uppgift var detta företag sedan 1923 kontrollerat av den tyska firman 
Eisenausfuhr Otto Wolff Co i Köln. Detta företag sålde 1926 sina aktier i det svenska före
taget till Vereinigte Stahlwerke. 
79 Dessutom hade Vereinigte Stahlwerke ett antal försäljningsagentföretag för bl a 
verkstadsprodukter, skeppsbyggnadsmaterial och förblyad plåt. I Fly ktkapitalbyråmaterialet 
finns antydningar om att även dessa företag skulle ha kontrollerats av den tyska koncernen. 
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Stahlwerke genom ett av sina företag, Dortmunder Union Brückenbau AG, 
dotterbolaget Otto Wolff AB, som svarade för ett antal bro- och kraftverks
byggen i Sverige under 1930-talet. Hit hörde bland annat byggandet av 
Västerbron i Stockholm under åren 1933-1935 och Göta älvsbron i Göteborg 
under åren 1937-1939.80 

Man kan alltså se Vereinigte Stahlwerkes dotterbolag som en konsekvens 
av en medveten kartellpolitik. Vad man emellertid inte får glömma är att 
Vereignigte Stahlwerke också var en av de största och mest konsekvent ver
tikalt integrerade koncernerna i Tyskland. Som vi sett tidigare ägde den 
tyska stålkoncernen viktiga intressen inom svensk gruvindustri. Integra
tionen framåt i form av Rylander-Asplund och Stahlunion var också ett led i 
den allmänna vertikala koncentrationsprocess, som det tyska storföretaget 
eftersträvade. För Vereinigte Stahlwerke skulle Sverige fungera som rå
varuleverantör till förädlingsindustrin i Tyskland och som 
avsättningsmarknad för dess produkter. I likhet med många andra tyska 
företag under mellankrigstiden sökte Vereinigte Stahlwerke på olika sätt 
maskera sin kontroll över dotterbolagen i Sverige. I såväl Rylander-Asplund 
som Stahlunion var aktiemajoriteten formellt i händerna på svenska medbor
gare. I verkligheten ägdes emellertid samtliga aktier av det holländska före
taget N.V. Centrale Handelsvereeniging, Rotterdam (Cehandro), som i sin 
tur var ett av Vereinigte Stahlwerke fullständigt kontrollerat dotterbolag.81 

En annan av de ledande tyska företagen inom den internationella rörkar
tellen var Mannesmann Röhren Werke i Düsseldorf. Detta företag upprätt
höll en omfattande export till den svenska marknaden. Det representerades 
sedan 1899 i Sverige av agenturfirman Victor Berg AB. Strax före krigsut
brottet 1939 grundade Mannesmann AB Adol. Anledningen till att det tyska 
företaget etablerade detta bolag var att man i likhet med andra tyska företag 
sökte dölja sina utlandstillgångar. Mannesmann Werke ville ha ett svenska 
bolag till vilket man kunde överlåta sina intressen i det engelska 
dotterbolaget Mannesmann Trading Co i London. Adol skulle formellt äga 
och förvalta de 50 600 pund, som utgjorde aktiekapitalet i dotterbolaget i 
Storbritannien. Därigenom skulle man förhindra att brittiska staten beslagtog 
företaget som fientlig egendom. För att Adol skule kunna köpa aktierna i det 
brittiska företaget beviljade Victor Berg Adol en kredit på 839 969 kronor 
(motsvarande 50 600 pund). Som säkerhet erhöll Victor Berg AB samtliga 
aktier i Adol. Samtidigt med dessa transaktioner pågick diskussioner mellan 
Victor Berg och Mannesmann Werke om att det tyska företaget skulle starta 
en egen försäljningsorganisation i Sverige. Detta ägde rum 1942. Då 

FKB:s arkiv, vol 388.RA. Detta har emellertid inte gått att verifiera, efterom det rört sig om 
firmor. 
80 FKB:s arkiv, vol 435.RA. I f allet Västerbron grundades ett speciellt bolag, AB Väster
bron. Skälet till detta var att utländska bolag inte kunde bli medlemmar i Sveriges Verk
stadsförening. Om man formellt hade ett svenskt bolag skulle företagets förhandlingsposi
tion vara starkare i en eventuell arbetskonfliktssituation. 
81 FKB:s arkiv, vol 388,435. Rapporter angående AB Rylander/Asplund och AB 
Stahlunion.RA. Under kriget grundade AB Rylander/Asplund ett holdingbolag, AB Pars, 
med uppgift att kamoflera Vereinigte Stahlwerkes innehav av aktiemajoriteten i två ameri
kanska företag. 
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grundades dotterbolaget Mannesmann AB i Stockholm, som från Victor 
Berg övertog samtliga Mannesmannagenturer. Det är i detta sammanhang 
svårt att avgöra vad som låg till grund för Mannesmanns beslut att själv ta 
över försäljningen i Sverige. Det är möjligt att det hade att göra med de spe
ciella förhållanden, som på grund av kriget rådde på marknaden. Det är 
vidare möjligt att det skedde för att maskera inflytandet över Adol genom 
att så mycket som möjligt dölja samarbetet med Victor Berg. 

Ett av de områden som var föremål för ett internationellt kartellsamarbete 
var produktionen av träskruv. Marknaden dominerades här av ett syndikat, 
vars medlemmar var de ledande producenterna i Belgien, Tyskland, Italien, 
Frankrike och Storbritannien. Träskruvesyndikatet förde en aggressiv politik. 
Man försökte antingen konkurrera ut sina medtävlare genom prisnedsättning 
eller tvinga dem att bli medlemmar i syndikatet. Speciellt i anslutning till 
den internationella krisen i början av 1930-talet bedrev man en aktiv 
påtryckningspolitik gentemot sina konkurrenter. Hit hörde det svenska före
taget August Stenman AB i Eskilstuna och dess dotterföretag Skruv AB i 
Uddeholm. Stenman hade monopolställning i Sverige och hade under 1920-
talet på allvar börjat sälja till den brittiska marknaden. Stenman utgjorde ett 
hot mot det internationella syndikatet. Följaktligen sökte syndikatet bland 
annat genom en aggressiv prispolitik komma åt det svenska företaget. En av 
dess medlemmar, det brittiska företaget Guest, Keen & Nettlefolds Ltd i 
Birmingham, förvärvade 1930 aktiemajoriteten i Stenmans.82 

Genom den elektriska energin blev det möjligt att i stor skala utnyttja 
aluminium för olika kontruktionsändamål. Aluminium kom att inom många 
områden ersätta stålet. För Norges del ledde detta under 1900-talet till fram
växten av en omfattande aluminiumindustri. Norrmännen startade 1915 
Norska Aluminiumkompaniet. Det visade sig emellertid på sikt omöjligt att 
ensam hävda sig i konkurrensen med amerikanska och europeiska företag. 
De ledande europeiska tillverkarna var förenade i en internationell kartell. 
De amerikanska företagen stod vid denna tidpunkt utanför kartellsamarbetet. 
Denna ogynnsamma konkurrenssituation resulterade i att Aluminium Com
pany of America, ALCOA, 1923 förvärvade hälften av det norska företagets 
aktiekapital. Sverige, som saknade en egen aluminiumindustri, blev för det 
norska företaget tidigt en viktig avsättningsmarknad. I kamp med företagen i 
den europeiska aluminiumkartellen lyckades man genom samarbetet med 
ALCOA under slutet av 1920-talet erövra 70 % av den svenska importmark
naden. Aluminiumindustrin var en av de branscher som mycket tidigt drab
bades av överproduktion. I USA befarade man att de europeiska 
producenterna skulle försöka bli av med sina överskott på den amerikanska 
marknaden. Det gällde därför att få till stånd en överenskommelse med den 
europeiska kartellen. Amerikansk lagstiftning hindrade emellertid ett ameri
kanskt medlemsskap. I detta läge sålde ALCOA sitt aktieinnehav i det 

82 SOU 1940:35, a.a. s. 33; Teichova, A. (1974) s. 250-251; Jones, E., Steel and engineering 
overseas: Guest Keen and Nettlefolds multinational growth, 1918-1965. i G. Jones, ed. 
(1986) a.a. s. 177-178. 
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norska företaget till det kanadensiska systerbolaget Aluminium Ltd- som 
också tillhörde den internationella kartellen 83 

Den internationella krisen gjorde att trycket på de enskilda europeiska av
sättningsmarknaderna ökade. Ett tyskt företag, Gebrüder Giulini, som stod 
utanför aluminiumkartellen, sökte etablera sig på den norska marknaden. 
Detta misslyckades, varför det försökte sätta upp en verksamhet i Sverige i 
samarbete med svenska kapitalintressen. I syfte att förhindra detta och säkra 
sin dominans på den svenska marknaden etablerade Nordisk 
Aluminiumindustri 1933 försäljningsbolaget AB Svenska Aluminiumkom
paniet i Stockholm. Året därpå ombildades företaget för att kunna sätta igång 
egen tillverkning. Med ett aktiekapital på 1,2 miljoner uppfördes en fabrik i 
Månsbo i Dalarna.84 Genom dessa direktinvesteringar hade Aluminium Ltd 
och indirekt ALCOA fått tillverkningsmonopol på den svenska marknaden. 

En likartad ställning fick kort efter första världskriget den tyska kardbe-
slagtillverkaren G A Seeleman Söhne i Neustedt. Sverige hade före kriget 
importerat de för textilindustrin så viktiga kardbeslagen. När denna import 
ströps under kriget drabbades textilindustrin allvarligt. För den svenska tex
tilindustrin blev det därför klart, att man måste få till stånd en inhemsk 
industri. Svenska textilintressen startade därför kort efter kriget en kardbe-
slagfabrik i Norrköping. Projektet blev emellertid ingen framgång. Anled
ningen till detta var främst brist på utbildad personal och kapital. I detta läge 
tog man kontakt med olika producenter ute i Europa för att söka intressera 
någon att etablera en fabrik i Sverige. 

För Seeleman, som brottades med de problem som kännetecknade 
efterkrigstidens tyska industri, kom den svenska förfrågan ytterst lägligt. Ex
pansionsmöjligheterna var begränsade på grund av den internationella kard-
beslagkartellens starka grepp om den internationella marknaden. Med tanke 
på Seelemans mångåriga erfarenhet inom branschen, dess teknologiska 
kompetens och den rådande marknadssituationen kunde en direktinvestering 
i Sverige ge ökade vinst- och expansionsmöjligheter. Seeleman ingick därför 
ett avtal med det svenska företaget och fick därigenom ett avgörande 
inflytande . Det nya bolaget fick namnet AB Kardbeslag. Seelemans 
förhoppningar infriades, och vid slutet av 1930-talet svarade företaget för 85 
% av Sveriges totala behov av kardbeslag. Samtidigt exporterade Kardbeslag 
drygt hälften av sin tillverkning.85 

83 Hexner, E., a.a. s. 117-121; Stonehill, A., a.a. s. 48-51; Fasting, K., Norsk aluminium 
gjennom 50 år. AS Nordisk Aluminiumindustri. Forhistoria og historikk 1915-1965. Oslo 
1965. s. 155. Det är oklart vilka relationer som rådde mellan det kanadensiska och det ame
rikanska företaget. Mycket talar för att ALCOA på ett eller annat sätt kontrollerade 
Aluminium Ltd och därmed också var medlem i kartellen. 
84 Fasting, K.,(1965) s. 158-161. 1941 etablerade det kanadensiska bolaget ytterligare en in
dustri, Svenska Aloxidfabriken. Aktiekapitalet uppgick här till 3 miljoner kronor och 1943 
invigdes fabriken i Kubikenborg. 
85 FKB:s arkiv, vol 378. Rapport rörande Kardbeslag AB.RA.; Intervju med f d direktören 
Ernst Hübner vid AB Kardbeslag. september 1985; AB Kardbeslag 1921-1946. Sthlm 1946; 
Skandinavisk Tidskrift för textilindustri 1922. 
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Den del av verkstadsindustrin, som under mellankrigstiden kanske mer än 
någon annan företrädde nya produkter såväl i Europa som i Förenta Staterna 
var den elektriska industrin. Konkurrenssituationen var här synnerligen hård. 
På den amerikanska marknaden rådde en mycket stark rivalitet mellan fram
för allt storföretagen General Electric, American Telephone & Telegraph 
Company och Westinghouse Electric. I Europa fanns en stark tävlan mellan 
dels de brittiska, franska och tyska storföretagen, dels mellan dem och de 
mindre industriländernas elektroföretag. Till den sistnämnda gruppen hörde 
företag från Holland, Schweiz och Sverige. 

De största elektroföretagen i Europa vid denna tid var Allgemeine Elek
trische Gesellschaft, AEG och Siemens. Det var också främst mellan dem 
och de amerikanska oligopolföretagen som kampen om den internationella 
elektromarknaden under mellankrigstiden stod. De amerikanska företagen 
var betydligt större än sina europeiska konkurrenter, och de var i huvudsak 
inriktade på den väldiga amerikanska marknaden. Den tyska elektroindustrin 
svarade före första världskriget för 46 % av den internationella exportmark
naden, medan de amerikanska elektroföretagen endast svarade för 15 % 86 

Redan före första världskriget hade konkurrensen mellan AEG, Siemens och 
de amerikanska elektroföretagen mildrats genom samarbetsavtal om patent, 
licenser och marknadsuppdelning. Balansen efter första världskriget var en 
helt annan. De amerikanska företagen General Electric och Westinghouse 
var nu fast beslutna att utnyttja den nya situationen, när de tyska företagens 
internationella konkurrenskraft var starkt försvagad. AEG, Siemens och de 
mindre tyska elektroföretagen hade förlorat sina utländska tillgångar och 
marknader. Ett år efter krigets slut grundade General Electric dotterbolaget 
International General Electric, IGE, som fick ansvaret för företagets interna
tionella expansion. Med hjälp av IGE lyckades General Electric under 1920-
talet bygga upp ett stort inflytande på världsmarknaden. Det gällde dock inte 
i Norden. Förnyandet av avtalet med AEG 1923 innebar att Sverige respek
tive det övriga Norden betraktades som en exklusiv AEG-angelägenhet. 
Uppgörelsen var ytterst betydelsefull för tysk elektroindustri i sin helhet, då 
AEG ägde ett stort inflytande inom tysk elektroindustri långt utanför den 
direkta koncernen. För branschen erbjöd den starkt expanderande nordiska 
marknaden möjligheter att kompensera sig för de förluster som kriget 
åsamkat. 

De europeiska företag som vid början av 1920-talet dominerade stark
strömsindustrin var de tyska AEG, Siemens och schweiziska Brown Boveri. 
Dessa företag var de tekniskt ledande och de som tillsammans med General 
Electric och Westinghouse delade upp den europeiska marknaden. De bägge 
tyska företagen var som vi sett tidigare redan etablerade på den svenska 
marknaden. För att inte de tyska företagen skulle helt komma att dominera 
fann sig Brown Boveri av försäljningstekniska skäl tvunget att 1923 etablera 
dotterbolaget Svenska Elektriska AB Brown Boveri. Även svensk elektro
industri berördes av General Electrics planer. Företaget inledde förhand
lingar 1929 med ASEA för att få förvärva en fjärdedel av det svenska före
tagets aktiekapital. Ungefär samtidigt började det att via bulvaner på den 

O/T 
Schröter, H G., A typical factor of German industries up to 1939.1: Teichova, A/Lévy-

Leboyer, M/Nussbaum, H. ed. a.a. s. 160. 
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öppna marknaden köpa upp ASEA-aktier. Köpet omintetgjordes emellertid 
genom ett kraftfullt agerande från de svenska ägarintressenas sida. Genom 
det kartellavtal, som 1930 slöts mellan de amerikanska elektriska storföre
tagen och de europeiska företagen, dock ej ASEA, kom Sverige och de 
övriga skandinaviska länderna att ur utländsk företagssynpunkt bli ett exklu
sivt marknadsområde för AEG, Siemens och Brown Boveri.87 

Som vi sett tidigare kontrollerades den internationella marknaden för 
elektriska produkter under mellankrigstiden genom en rad samarbetsavtal. 
Det gällde bland annat glödlampsindustrin. I själva verket hade efter första 
världskriget utländska glödlampsintressen genom kartellvapnet nästan full
ständig kontroll över den svenska marknaden. Kartellens monopolställning 
ledde till starkt stigande priser på glödlampor. Det ökande missnöjet med 
detta ledde till att det 1919 bildades en inköpsorganisation, Svenska Elektri
citetsverkens ekonomiska förening, i syfte att öka konkurrensen och få ner 
priserna. Man sökte få till stånd en upgörelse med den svenska glödlamps-
kartellen. Detta lyckades emellertid inte. I detta läge inledde man samarbete 
med den holländska glödlampsfirman N V Pope om att få importera och 
försälja lampor. För Pope, som stod utanför det internationella kartellsamar
betet, innebar Svenska Elektricitetsverkens expansionsmöjligheter. Genom 
att sälja sina lampor till ett pris, som låg tjugo procent under kartellpriserna, 
expanderade Popes omsättning i Sverige snabbt. Dessa omständigheter ledde 
1921 till att Pope i Stockholm etablerade försäljningsbolaget Wilhelm 
Beausang AB. 

Vid denna tid genomgick den internationella glödlampsindustrin en stark 
koncentration. Sålunda grundades 1920 Osram av Siemens, Halske, Koppel 
och AEG. Det nya företaget blev på kort tid Europas störste tillverkare av 
glödlampor. Det andra ledande glödlampsföretaget vid 1920-talet början var 
holländska Philips. Vid sidan av dessa två stora fanns en rad medelstora fab
riker i bland annat Holland, Tyskland, Österrike och Ungern. Det 
världsledande internationella företaget inom glödlampsbranschen var 
emellertid amerikanska General Electric. Denna maktställning baserades på 
General Electrics innehav av de viktigaste patenten. I kraft av sin tekniska 
överlägsenhet fick General Electric till stånd en patentöverenskommelse 
med Philips 1919. Överenskommelsen inkluderade också ett finansiellt 
samarbete, som ledde till att IGE kom att behärska en femtedel av det hol
ländska företagets aktiekapital. IGE slöt även ett avtal med Osram. Det 
ingicks 1921. Detta avtal fick i stort samma innebörd som det som ingåtts 
tidigare mellan IGE och AEG. Mot slutet av 1920-talet fördjupades det ame
rikanska inflytandet i Osram ytterligare. IGE övertog då en viktig 
minoritetspost aktier i det tyska företaget.88 

Den fortgående koncentrationen av den europeiska glödlampsindustrin 
och det tilltagande amerikanska inflytandet var delar i den process, som vid 
årsskiftet 1924/1925 ledde till den internationella kartellen Phoebus. Med 
hjälp av Phoebuskartellen delades glödlampsmarknaden upp i hemmamark
nader och s k allmänna områden. Sålunda fick, genom den tyska och hol

87 Glete, J. (1983) s. 98-101. 
88 Southard, F A., a.a. s. 19-32; Hexner, E., a.a. s. 357-358; Hedberg, A., Världsmonopolet i 
glödlampor. Sthlm 1930. s. 106-108. 
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ländska industrins starka ställning inom kartellen, endast tyska och 
holländska företag rätt att sälja glödlampor i Tyskland respektive Holland. 
Sverige däremot räknades till det allmänna området, vilket innebar att alla 
kartellmedlemmar hade rätt att sälja där.89 Detta förhållande ledde till att en 
rad av de företag som ingick i Phoebuskartellen etablerade försäljande dot
terbolag i Sverige. Redan 1923 hade holländska Philips och ungerska 
Elektrische Glühlampenfabrik Watt AG i Wien etablerat dotterbolagen 
Svenska AB Philips respektive AB Ferrowatt. Samma år som Phoebus till
kom, upprättade en av kartellmedlemmarna, det tyska företaget Bergmann 
Elektricitetswerke dotterbolaget Elektriska AB Bergmann i Stockholm. I 
dess spår följde Radium Elektrische Gesellschaft, som 1927 skaffade sig en 
egen försäljningsorganisation genom inrättandet av Svenska AB Radium. 

De svenska glödlampstillverkarna stod till en början utanför 
Phoebuskartellen. Kartellens massiva penetration av den svenska marknaden 
i form av dumping och upprättandet av egna försäljningsorganisationer tvang 
emellertid de fristående svenska tillverkarna att ansöka om medlemskap. Det 
första försäljningsavtalet med Phoebus ingicks för Sveriges del 1928. Enligt 
detta tilldelades Osram en dryg tredjedel av den svenska marknaden. Detta 
ledde till att Osram 1928 etablerade försäljningsbolaget AB Osram. Man kan 
alltså konstatera att Phoebuskartellen mot slutet av 1920-talet praktiskt taget 
fullständigt erövrat den svenska marknaden.90 

En av de nya produkterna under mellankrigstiden var de s k neonlysrör-
lamporna. Både Osram och Philips hade här ett visst försprång genom sina 
innehav av en rad patent. Samarbetet inom Phoebus banade väg för en 
gemensam bolagsbildning mellan Osram och Philips. De båda företagen 
startade 1932 i Stockholm Ophinab Skandinaviska Osram-Philips Neon AB, 
som blev först med tillverkning av neonlysrör i Sverige.91 

De två övriga amerikanska storföretagen Westinghouse och American 
Telephone & Telegraph Company använde sig av samma strategi som 
General Electric. Deras internationella expansion företräddes av 
dotterbolagen Westinghouse Electric International Company och 
International Western Electric Company. Deras internationella aktivitet var 
emellertid avsevärt mindre än IGE:s. En anledning till detta kan vara att IGE 

OQ 

Hedberg, A., a.a. s. 73-78. På grund av antirustlagstiftningen var General Electric aldrig 
formell medlem i kartellen. Genom sitt dotterbolag IGE och dess innehav av 
aktieminoritetsposter eller patentavtal kunde det amerikanska företaget likväl utöva en viss 
kontroll över kartellens verksamhet. 
90 Kylebäck, H., Konsumentkooperation och industrikarteller. Kooperativa förbundets 
industriföretag före 1939 med särskild hänsyn till margarin-,kvarn-,gummi- och glödlamps-
branscherna. Göteborg 1974. s.262-263,267-273. Philips övergick snart t ill tillverkning. I 
fallet Osram övertog detta 1929 aktiemajoriteten i det svenska företaget AB Elektraverken. 
Elektraverken tillverkade sedan gammalt glödlampor. Av patent och registreringsverkets 
primärmaerial finns det emellertid indikationer på att Elektraverken redan vid starten 1917 
hade ett visst tyskt ägarinflytande. Ferrowatt var formellt dotterbolag till det österrikiska 
Elektrische Glühlampenfabrik Watt AG. Detta företag kontrollerades emellertid av ungerska 
Vereinigte Glühlampen und Elektrizitäts AG i Budapest. I det ungerska moderbolaget ägde 
för övrigt IGE och International Standard Electric Company intressen. 
91 Philips i Sverige 60 år 1923-1983. 1983. 
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genom sina avtal med de europeiska elektroföretagen skaffade sig instrument 
med vilka det blev möjligt att framgångsrikt hindra de två övriga oligopol-
företagens expansion i Europa. Westinghouse österrikiska dotterbolag upp
rättade emellertid 1920 i Stockholm försäljningsbolaget Svenska AB 
Westinghouse Elektro Werke.92 

Den svenska marknaden kom följaktligen under mellankrigstiden i liten 
utsträckning att bli föremål för direktinvesteringar från de tre stora på den 
amerikanska elektromarknaden. Det amerikanska elektroföretag, som i 
stället kom att spela en betydande roll på den svenska marknden under denna 
tid var International Telephone and Telegraph Corporation, ITT. Detta före
tag grundades 1920. Företaget kom i likhet med IGE och General Motors 
under åren 1925-1930 att satsa på en väldig marknadsexpansion i Europa. 
ITT startade under dessa år tjugofyra tillverkande dotterbolag på den euro
peiska marknaden.93 

Koncernen var framför allt under 1920-talet inriktad på telefondriftsom-
rådet. På den europeiska marknaden var de viktigaste konkurrenterna 
Siemens-Halske och svenska LM Ericsson. ITT visade mycket tidigt intresse 
att söka förvärva det svenska telefonföretaget. Det första försöket gjordes 
1925. Vid detta tillfälle var emellertid LM Ericsson bara intresserat av att 
sälja sitt mexikanska dotterbolag. Det amerikanska företaget avböjde men 
återkom 1929. Även detta försök blev resultatlöst. Två år senare försökte 
ITT för tredje gången skaffa sig kontrollen över sin värsta konkurrent. Si
tuationen var nu annorlunda. Ivar Kreuger ägde det avgörande inflytandet 
över LM Ericsson och synes ha hyst planer på att dela upp den interna
tionella telefonmarknaden utanför USA mellan ITT och LM Ericsson. På 
sommaren 1931 ingicks ett avtal mellan ITT och Kreuger och Toll, som 
innebar att det amerikanska företaget övertog aktiemajoriteten i LM 
Ericsson. I utbyte skulle Kreuger erhålla en betydande minoritetspost i ITT. 
Amerikanarna förvärvade företaget för 11 miljoner dollar, pengar som 
Kreuger avsåg att använda för att sanera sin alltmer ohållbara finansiella 
situation. 

Problemet för ITT var emellertid att enligt inskränkningslagen hade ut
ländska intressen inte rätt att besitta mer än 20 % av de röstberättigade 
aktierna. Detta ledde till att Kreuger & Toll formellt stod som ägare till den 
stora posten av A-aktier som ITT förvärvat. Kreuger & Toll fungerade alltså 
som bulvan för det amerikanska företaget. Det amerikanska företaget upp
dagade emellertid relativt snart att det svenska företagets ekonomi inte var 
lika god som Kreuger förespeglat. Man krävde därför att köpeskillingen 
skulle återbetalas. Kreuger vägrade. Han hade inte längre dessa pengar utan 
lämnade de röstberättigade LM Ericsson-aktierna som säkerhet. 

Hade affären slutat här hade ett av Sveriges största företag fullständigt 
kommit att kontrolleras av amerikanska intressen. Nu dog Kreuger på våren 
1932, och därigenom sprack bulvanarrangemanget. ITT stod med ett stort 
aktiekapital, som på grund av den svenska lagstiftningen inte kunde utnyttjas 
för att utöva kontrollen över företaget. Ett annat problem var att konkursboet 
Kreuger & Toll inte var i stånd att betala tillbaka köpeskillingen på elva 

92 Wilkins, M. (1975) s. 69. 
« Southard, F A., a.a. s. 43-50. 
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miljoner dollar. Det blev efterhand allt mer klart, att om en tillfredsställande 
lösning på affären skulle åstadkommas för såväl svenskarna som 
amerikanarna måste frågan om om ITT: s röstandel bli föremål för en föränd
ring. En statlig utredning tillsattes. 

Utredningen inkallade utländsk expertis, det brittiska revisionsföretaget 
Price Waterhouse, som skulle genomföra den bokföringsmässiga analysen av 
Kreugerkoncernens skulder och tillgångar.94 Den statliga utredningen blev 
klar 1933 och föreslog att ITT skulle tillåtas inneha 35 % av det 
röstberättigade aktiekapitalet. Detta godkändes också av regeringen i juni 
1933. Ur svensk synpunkt var det en ytterst tillfredsställande lösning, då LM 
Ericsson blev likställt med gruvindustrin i meningen att det förvandlades till 
ett "förbjudet rättsubjekt" i inskränkningslagens mening.95 Delägarskapet i 
den svenska svagströmsjätten fick emellertid aldrig några större maktkon
sekvenser. Det är emellertid möjligt att det amerikanska företaget betraktade 
investeringen i LM Ericsson som en potentiell maktmöjlighet. 

Den svenska rundradions genombrott och det svenska försvarets utnytt
jande av modern radioteknik gav under 1920-talet upphov till en starkt 
expanderande marknad. Detta visade sig bland annat i kraftigt stegrad import 
av olika typer av radioutrustning.97 Ett av de företag som tidigt intresserade 
sig för den svenska marknaden var brittiska Marconi Wireless Telegraph Co, 
som 1919 tillsammans med LM Ericsson startade fabriken Svenska Radio 
AB i Stockholm. Marconi var ett av de tekniskt ledande företagen inom 
radiomaterielområdet på världsmarknaden efter kriget.98 

De viktigaste utländska konkurrenterna var holländska Philips, den av 
AEG och Siemens gemensamt ägda Telefunken och olika amerikanska 
företag.99 Det förefaller mot bakgrund av alla existerande konkurrenter som 
om Marconis beslut att ge sig in på den svenska marknaden dels dikterades 
av mer långsiktiga försök att upprätthålla sin tekniskt ledande ställning, dels 
kan ses som en defensiv åtgärd för att möta konkurrenternas penetrationsför
sök. Radioindustrin omgärdades mycket tidigt av en rad patentskydd och 
avtal. De olika skyddsområdena, vilka de olika företagen behärskade, skar 
ofta in i varandra. Detta gjorde att det blev ytterst besvärligt att upprätthålla 
de ensamrätter som de egna patenten skapade. För att kunna klara 
patentstrider och konkurrens tvingades storföretag som Telefunken, Philips 
och Marconi tidigt att börja samarbeta . För Sveriges del realiserades detta 

94 Det brittiska företaget var ett av världens största inom sitt område och ägde en rad dotter
bolag utomlands. När företagets representanter slutfört sitt utredningsuppdrag beslöt led
ningen i London att etablera ett dotterbolag i Sverige. 1932 etablerades revisionsfirman 
Price Waterhouse Co i Stockholm. Se de Vylder, K., Price Waterhouse Sweden the first 50 
years. Sthlm 1982. 
95 Attman, A/Kuuse, J/Olsson, U., a.a. Band I. s. 276-292, Band II. s . 13-19. 
96 Ibidem. Band II. s. 19. 
97 Nyström, H., Den svenska elektroindustrien 1931 och 1935. Tekniskt Tidskrift 1931. s. 
78. 1935. s. 83. 
98 Attman, A/Kuuse, J/Olsson, U., a.a. s. 316. 
99 I Sverige representerades Telefunken av Svenska AB Trådlös Telegrafi, SATT, som var 
dotterbolag till Elektriska AB A.E.G. i Stockholm. Holländska Philips verksamhet på detta 
område bedrevs vid Norrköpings Elektrotekniska Fabriker. 
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samarbete 1929 i form av de s k poolavtalen 1929.100 Det av Marconi och 
LM Ericsson inledda samarbetet 1919 kan mot denna bakgrund ses som ett 
första steg för att säkerställa det brittiska företagets ställning inför en fram
tida kartellisering av den svenska radiomarknaden. Ett ännu tydligare 
exempel på hur kartellöverenskommelser banade väg för utländska etable-
ringar inom radiomateriel och därmed besläktade områden var ITT: s 
grundande 1938 av AB Standard Radiofabrik.101 

Vid sidan av de stora internationella radioföretagen sökte sig även mindre 
utländska tillverkare in på den svenska marknaden. Man nöjde sig därvid 
med att överlåta agenturen för de egna produkterna på ett svenskägt företag. 
Det var därvid vanligt att detta innehade agenturen för en rad olika företag 
inom ett speciellt varuområde. I en expanderande men besvärlig marknads
situation var detta inte alltid till fördel för den utländske tillverkaren. Mark
nadssituationen krävde större uppmärksamhet och anpassning från expor
törens sida. I detta läge skaffade sig det utländska företaget kontrollen över 
det svenska agenturföretaget eller etablerade en egen försäljningsorganisa
tion. Ett exempel på detta var den svenska agenturfirman Holma i Stock
holm. Holma hade vid slutet av 1920-talet agenturer för olika tyska 
radioföretag. I samband med ombildandet av firman till aktiebolag skaffade 
sig Berlinföretaget Nora Radio AG kontrollen över företaget.102 

5. TYSK ÖVERVINTRING OCH ÅTERKOMST 

Versaillesfördraget fick på flera sätt negativa effekter för tysk 
verkstadsindustri. Till dem hörde förlusten av Elsass och Lothringen, 
fransmännens kontroll över Saar, nedskärningen av den tyska krigsmakten 
och förbudet mot en tysk rustningsindustri liksom skadeståndsleveranserna. 
För att möta denna nya situation kom den tyska verkstadsindustrin i än högre 
grad satsa på teknisk förnyelse, organisation och koncentration. Härvid fick 
kartellväsendet en ännu större betydelse än tidigare. Målsättningen blev 
vidare att i möjligaste mån integrera såväl framåt som bakåt för att komma 
ifrån marknadens problem. Följden av detta blev att de tyska storföretagen 
fick en mer och mer blandad verksamhet. Allt detta krävde stora kapitaltill
gångar. Tyskland led emellertid under hela 1920-talet av kapitalbrist. När 
Tyskland nu satsade på att mekanisera sin kolbrytning samt förändra och 
modernisera sina valsverk och stora elektrotekniska industrier medförde 
detta att stora mängder utländskt kapital penetrerade tysk industri. 

Ett annat problem var att tysk verkstadsindustri genom kriget hade 
förlorat en stor del av sin utrikesmarknad. Kriget och dess utgång medförde, 
att de tyska företagens utländska kapitaltillgångar, patent, fabriker och för
säljningsorganisationer, i såväl de forna fiendeländerna som i de med 
Tyskland under kriget allierade länderna, beslagtogs och hamnade i 
händerna på konkurrenterna. Tyskland förfogade före 1914 över 
tillgodohavanden i utlandet om 20 till 24 miljarder riksmark i form av rena 

100 FKB:s arkiv. vol. 398. Skrivelse från advokatfirman Almkvist i Stockholm rörande Tele-
funken. Inledning, s. 1-9.RA.; Grafo 1931:6 s. 98-99. 
101 Attman, A/Olsson, U., a.a.Band II. s. 71. 
102 FKB:s arkiv, vol 133. AB Holma-AB Hoco- Corona Radio AB.RA. 
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kapitalinvesteringar. Motsvarande tillgodohavanden under senare delen av 
1920-talet var omkring sex miljoner riksmark.103 

Det gällde mot denna bakgrund för tyska verkstadsföretag under 1920-
talet att först överleva och att sedan återerövra och på sikt expandera sitt in
flytande på den europeiska marknaden. De neutrala skandinaviska länderna 
med dess starkt expanderande ekonomi var i detta perspektiv en lockande 
marknad. Ett av de företag som i hög grad ägde dessa ambitioner var den s k 
Stinneskoncernen. Den bestod av två sammanslutningar: Siemens Rhein-
Elbe Schuckert Union och AG Hugo Stinnes für Seeschiffahrt und Übersee
handel. Dessa bildade tillsammans ett väldigt industriellt och kommersiellt 
imperium. Det omfattade vid ingången av 1924 1 664 självständiga företag 
med ett kapitalvärde på över 244 miljarder mark. Siemens Rhein-Elbe 
Schuckert Union hade sin tyngdpunkt i Ruhrområdet medan AG Hugo 
Stinnes i Hamburg hade sin huvudsakliga verksamhet förlagd till rederiverk
samhet samt export- och importhandel. 104 Enligt en uppgift behärskade 
Stinneskoncernen 1923/1924 ett drygt fyrtiotal företag på den nordiska 
marknaden. De flesta av dessa var emellertid inte nyetableringar utan de 
hade som en följd av trustens tillkomst kommit under S tinneskoncernens in
flytande. Hit hörde för Sveriges del t ex Elektriska AB Siemens-Schuckert 
och Ackumulatorfabriks AB Tudor. 

Ett utmärkande drag för de tyska storkoncernerna inom järn- och stålin
dustrin var att de engagerade sig inom varvsindustrin. Skälet till detta var att 
varvsindustrin efterfrågade stora mängder järn- och stålplåt. Sålunda 
skaffade sig Krupp och även den av Hugo Stinnes kontrollerade trusten 
skeppsvarv. Inom ramen för sitt privata företagsimperium AG Hugo Stinnes 
investerade han i skeppsvarv för att bygga fartyg för sina rederier, sin kol-
och oljehandel m m. 5 Hugo Stinnes var starkt nationalistisk och under 
kriget en ivrig förespråkare för de tyska imperialistiska ambitionerna. 
Imperialismen var i själva verket en viktig förutsättning för hans egna ex
pansionsplaner. När det emellertid blev klart att Tyskland skulle komma att 
förlora kriget började en del tyska företag , däribland Stinnes att investera 
utomlands i verksamheter, som i Tyskland riskerade att hårt drabbas vid 
krigsslutet. 

Ett av de företag som under kriget levererade fartyg till Stinneskoncernen 
var Öresundsvarvet i Landskrona. Detta företag kämpade med stora finan
siella svårigheter vid krigsslutet, och 1918 förvärvade det danska företaget 
AS Albert Jensen en betydande minoritetspost av aktierna i företaget. Albert 
Jensen var Hugo Stinnes svåger och fungerade som hans bulvan. Under åren 
1921-1922 köpte Stinnes aktiemajoriteten i företaget.106 Stinnes Koncernens 

103 Handelsdepartementets arkiv Fil aa:73. Utländskt kapitalinflytande i Tyskland.RA.; 
Sverstrup, P P., Koncerner indenfor Tysklands Jern og Kulindustri. Tidskrift for industri 
1925. 
104 Ufermann, P/Hüglin, C., a.a. s. 51, 79, 86. Av de 1 664 företagen var 572 verksamma 
utanför Tyskland och av dessa var 483 i Europa. Elektronmontantrusten kontrollerades av 
sex företag. 
105 Sverstrup, P P., a.a. 
106 Public Record Office Fo 371/8232, 7531.xc 92924.Det har inte gått att fastställa vilken 
av grenarna inom Stinneskoncernen, som låg bakom förvärvet. Samma förhållande gällde en 
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kollaps vid mitten av 1920-talet har medfört att Stinnes och hans företags
imperium i eftervärldens ögon främst kommit att uppfattas som en symbol 
för de många spekulativa ekonomiska projekt och politiska "dilettantism", 
som det tidiga 1920-talets kaotiska atmosfär i Tyskland frambragte.107 Om 
man i stället betänker koncernens starka ställning och organisatoriska 
karaktär, bör Stinnes idéer och handlande, oavsett hugskott och spekulativa 
drag, snarare ses som typiska för tysk storindustris och framför allt verk
stadsindustris agerande under 1920-talet. De försök som Stinnes och andra 
tyska koncerner gjorde för att komma undan krigets följder försvårades av 
efterkrigstidens krympande marknad och den ökande amerikanska konkur
rensen. I det av geopolitiska föreställningar starkt genomsyrade Tyskland 
fanns en medvetenhet om att första världskriget inte bara varit en kraftmät
ning mellan Tyskland och de ledande västeuropeiska kapitalistländerna utan 
även hade rört sig om en regional kamp mellan Europa och USA. Ur tysk 
synpunkt hade USA segrat i denna kamp med stöd av Storbritannien. För 
Hugo Stinnes och säkerligen för andra representanter för tysk storindustri 
gällde det därför att stoppa den anglo-amerikanska anstormningen mot 
Tyskland och den europeiska kontinenten.108 

Bland de tyska företag, som före första världskrigets slut haft en bety
dande exportmarknad i Sverige fanns det tyska elektroföretaget Robert 
Bosch GmbH, som företrädde en rad nya produkter. Sålunda exporterade 
man elektriska startmotorer, generatorer, strålkastare, magnetapparater och 
tändstift för bilar. I Sverige företräddes Bosch av ingenjörfirman Fritz 
Egnell, som råkade ut för stora problem i samband med det tidiga 1920-talets 
ekonomiska kris. Detta fick Bosch att överväga om det inte självt skulle ta 
över försäljningsrörelsen i Sverige. Det fanns emellertid också andra skäl till 
att Bosch fann tidpunkten lämplig att ensam ta över rodret .109 Den svenska 
marknaden var uppenbarligen för Boschkoncernen en viktig byggsten i åter
uppbyggnaden och företaget etablerade 1922 i Stockholm 
försäljningsbolaget AB Robo. 

Förbudet mot en tysk rustningsindustri presenterades av de allierade vid 
Versailleskonferensen som ett första steg mot en allmän europeisk nedrust
ning.110 För en rad ledande tyska verkstadsindustrier var förbudet mot en 
tysk krigsindustri ett svårt avbräck. För den tyska krigsindustrin gällde det 
att finna möjligheter att fortsätta tillverkningen och att upprätthålla och ut
veckla den teknologiska kunskapen på vapenindustrins område. I detta läge 
sökte de tyska krigsindustrierna övervintra på utländsk botten, dvs man sökte 
antingen få till stånd samarbetsavtal eller starta tillverkning i utlandet. En 

annan etablering som gjordes av ett av Stinnes kontrollerat företag, Elektro-Osmose AG, 
som 1924 i Stockholm etablerade försäljningsbolaget Skandinaviska Elektriska Osmose AB. 
107 Eyck, E., Geschichte der Weimarer Republik. I. Vom Zusmmenbruch des Kaisertums 
bis zur Wahl Hindenburgs. Stuttgart 1962. s. 227-229. 
108 Wulf, P., a.a. s. 536; Stinnes arbetade under de första åren av 1920-talet för ett franskt-
tyskt samarbete på det ekonomiska och politiska området, som dels var betingat av att 
Stinnes före kriget haft stora tillgångar i Elsass/Lothringen, dels för att minska det ökande 
amerikansk-brittiska inflytandet. 
109 Källström, P., Bosch i Sverige. En företagshistorik. Sthlm 1970. s. 14-32. 
110 Eyck, E„ a.a. s. 154. 
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sådan verksamhet var av naturliga skäl omöjlig att genomföra i länder som 
berördes av Versaillesfördraget. I detta sammanhang erbjöd den nya Sovjet
staten och de under kriget neutrala länderna en möjlighet. I Sovjetunionen 
banade Rapallofördraget vägen för en sådan politik. Under 1920-talet 
etablerade Krupp, Junkers och andra tyska krigsindustrier under täcknamnet 
koncessioner fabriker för krigsmaterielframställning på olika platser i 
Sovjetunionen. Likaså etablerade de tyska vapenproducenterna fabriker eller 
ingick som delägare i redan existerande inhemska företag i Danmark, Hol
land, Schweiz och Sverige.111 

Den tyska krigsindustrins ansträngningar att finna investeringsobjekt för 
sin överlevnadsstrategi underlättades av att vapenindustrin i t ex de neutrala 
länderna kämpade med stora problem under första hälften av 1920-talet. I 
Sverige kom den växande pacifistiska rörelsen efter kriget, den interna
tionella nedrustningen och den ekonomiska krisen 1921-1922 att medföra 
problem för det ledande svenska krigsmaterielföretaget Bofors. Redan 1920 
inleddes hemliga förhandlingar mellan AB Bofors och Krupp i Essen i syfte 
att få till stånd ett avtal rörande samarbete i tekniskt och kommersiellt 
avseende och att tillföra det svenska företaget nytt kapital. I utbyte mot 
patent och kunskap skulle Krupp överta en större aktiepost i Bofors. För att 
en sådan transaktion skulle kunna komma till stånd måste emellertid den 
svenska lagstiftningen kringgås genom att det tyska aktieinnehavet formellt 
ägdes av ett svenskt bulvanföretag. Följaktligen grundades 1920 AB 
Boforsintressenter. Detta bolags aktiekapital ägdes formellt av fem 
advokater i Lehmans Advokatbyrå i Göteborg. Förhandlingarna mellan Bo
fors styrelse, som leddes av Sven Winquist och Krupp ledde i december 
1920 till ett avtal om samarbete på det metallurgiska området. Detta följdes 
upp i oktober 1921 av ett avtal om samarbete vid tillverkning av 
krigsmateriel vid Bofors. I samband med detta övertogs ledningen över 
Bofors av ett konsortium bestående av AB Boforsintressenter, Sven 
Winquist samt Skandinaviska bankens förvaltningsbolag, AB Öresund. Kon
sortiet förvärvade aktiemajoriteten i Bofors varav Krupp ägde merparten. 
Krupps ställning i Bofors förstärktes successivt under 1920-talet genom att 
nyemissionerna 1921 och 1927 på vardera 4,5 respektive 1,8 miljoner kronor 
övertogs av AB Boforsintressenter.112 

Det tyska intresset för svensk krigsmaterielindustri blev föremål för upp
märksamhet från de forna ententemakterna. I en rapport 1922 från den brit
tiske militärattachén i Stockholm återges de amerikanska och franska 
militärattachéernas uppfattning om läget med anledning av deras besök vid 
Bofors anläggningar. Av den framgår, att de bägge ländernas militärat
tachéer var djupt bekymrade över de tyska försöken att infiltrera den svenska 
vapenindustrin. Från fransk sida hävdades, att det var klart att tyskarna avsåg 
att göra Sverige till ett centrum för tysk ammunitions- och vapentillverkning. 
Man befarade vidare att en stor del av produkterna från Bofors skulle 

111 Carr, E H., German-Soviet relations between the two world wars 1919-1939. Baltimore 
1951. s. 55-61; Noel-Baker, Ph., The private manufacture of armaments, vol I. London 
1936. s. 204-207 
112 UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. HP 1347, HP 24 V. Tyska aktieinnehav i svensk 
vapenindustri 1933: AB Bofors.RA. 
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komma att överföras till Holland, som i en framtid kunde befaras komma att 
fungera som den stora lagringsplatsen för tysk krigsmateriel. Enligt den 
franske militärattachén var den tyska aktiviteten ingalunda begränsad till 
Bofors, utan tyska intressen sökte vinna eller hade redan vunnit inflytande 
inom en rad svenska industrier, som kunde utnyttjas för olika militärindus
triella projekt. Hit hörde Bofors, Nyquist & Holm, Kockums och 
Öresundsvarvet. Den franske talesmannen kände uppenbarligen inte till, att 
det var Krupp som låg bakom engagemanget i Bofors. I stället antog han att 
Stinneskoncernen liksom i fallet med Öresundsvarvet var det tyska huvudin
tresset . Från brittisk sida förhöll man sig avvaktande, men menade att "it 
does seem possible that these statements may show the direction, in which 
the German plans might develope in the future in Sweden".113 

Samtidigt med att Krupp låg i förhandlingar med Bofors skaffade sig stål-
och vapenfabrikanten Gutehoffnungshütte AG en betydande aktiepost i AB 
Landsverk i Landskrona. Detta företags produktion hade vid början av 1920-
talet huvudsakligen civil karaktär, men den militära produktionen fick suc
cessivt allt större betydelse. Den ur militär synpunkt viktigaste produkten vid 
Landsverk var stridsvagnar. Redan 1924 lyckades det tyska företaget för
värva aktiemajoriteten i Landsverk. Aret därpå överflyttade de tyska ägarna 
sitt aktieinnehav i Landsverk på sitt holländska dotterbolag Naamlooze 
Vermootschap en Handel-Maatschappij Rollo i Haag. Åtgärden kan tolkas 
som en maskering för att göra det tyska inflytandet mindre uppenbart. Detta 
beteendemönster var emellertid ingalunda begränsat till politiskt känsliga 
investeringar som Landsverk, utan var ett vanligt tillvägagångssätt för tyska 
utländska direktinvesteringar från och med första världskriget. 

Ett annat tyskt krigsmaterielföretag som kringgick Versaillesfördraget 
och försökte övervintra på den utländska marknaden var flygplans
tillverkaren Junker Flugzeugwerk AG. Junker insåg tidigt vilka möjligheter 
den nordiska marknaden erbjöd. På hösten 1923 etablerade det ett flygbolag 
i Finland. Mest intressant var emellertid den svenska marknaden. Med 
anledning av den planerade försvarsreformen pågick under början av 1920-
talet en livlig debatt om inriktningen på det svenska försvaret i framtiden. I 
denna diskussion framfördes förslag om att skapa ett från de övriga 
vapenslagen fristående flygvapen. Mot denna bakgrund är det naturligt att 
tysk flygindustri uppfattade Sverige som en lockande övervintringsmarknad. 
Det gällde att komma in på den svenska marknaden, eftersom det var troligt 
att en svensk flygplansindustri skulle växa fram om planerna på ett svenskt 
flygvapen realiserades. Junkers beslöt att bilda ett flygbolag och en fabrik 
som skulle förse detta med flygplan. Tanken var dock att man skulle 
producera såväl civila som militära flygplan. 

113 Public Record Office. FO 371/753 l/xc/92924. 
113 FKB:s arkiv, vol 375 AB Landsverk.RA.; Schröter, H., a.a. s. 158; Ström-Billing,I., 
B:s arkiv, vol 375 AB Landsverk.RA.; Schröter, H., a.a. s. 158; Ström-Billing.I., Tyska 
intressen i svensk krigsmaterielindustri 1934-1935. Aktuellt och Historiskt 1972. s. llS-
lló. 
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En av de mest energiska förespråkarna för ett självständigt svenskt flyg
vapen var kaptenen Carl Florman. Han hade en nyckelroll som sekreterare i 
det särskilda riksdagsutskott, som 1924 behandlade propositionen om en ny 
försvarsreform. Florman var vidare en varm anhängare av tanken att starta 
en inhemsk tillverkning av civila plan. Ett sådant projekt stupade emellertid 
på den lilla svenska avsättningsmarknaden. För att dessa planer skulle kunna 
realiseras måste basen för den tilltänkta fabrikens tillverkning utgöras av 
militärflygplan. Samma bedömning gjorde även Junker. Med denna gemen
samma utgångspunkt inledde Junker och Florman förhandlingar, som 1924 
ledde till att flygbolaget AB Aerotransport etablerades i Stockholm. 

När det 1925 blev klart att Sverige skulle bygga upp ett eget flygvapen 
startade Junker och Florman tillverkningsföretaget AB Flygindustri i Lim
hamn, vars produktion baserades på ensamrätten till patenten på det tyska 
företagets militärflygplan. I kraft av sin ledande tekniska ställning hoppades 
Junker genom etableringen av fabriken i Malmö att bli huvudleverantör av 
flygplan till svenska flygvapnet.115 

Vid sidan av de två Junkerdominerade företagen, AB Aerotransport och 
AB Flygindustri, fanns ytterligare ett tyskt flygplansföretag på den svenska 
marknaden under mellankrigstiden, Svenska Aero AB. Även detta företag 
var ett resultat av den tyska krigsmaterielindustrins övervintringsförsök. 
Bakom bildandet av Svenska Aero låg den tyske flygplanstillverkaren 
Heinkel.116 

Den tyska krigsindustrins expansion i Sverige under 1920-talet är intres
sant ur flera aspekter. Den var kortsiktigt ett led i en allmän strävan att i 
vissa för Tysklands del gynnsamma nationella marknader övervintra och 
undkomma fredsfördragets negativa konsekvenser. Den innebar emellertid 
samtidigt att tysk krigsindustri på dessa marknader skaffade sig en strategisk 
position, som kunde få viktiga militär- och maktpolitiska konsekvenser för 
de inblandade länderna. Så länge som Tyskland var politiskt och militärt 
svagt hade detta ingen betydelse, men i och med det nazistiska maktöver
tagandet i Tyskland 1933 fick övervintringsinvesteringarna en helt annan 
innebörd. Den svenska regeringen var vid början av 1930-talet inte ens med
veten om, att en mycket stor del av landets krigsmaterielindustri 
kontrollerades av tyska intressen. Man hade alltsedan 1920 genom Bofors in
formerats om att det fanns ett tekniskt samarbete mellan Bofors och Krupp. 
Däremot svävade man i okunnighet om att Krupp hade det avgörande ägarin-
flytandet över det svenska företaget. På samma sätt förhöll det sig med 
Rollos kontroll av Landsverk. 

115 Larsson, V., Något om den civila lufttrafiken och flygplanslillverkningen i den skånska 
huvudstaden. Skånes Årsbok 1926. s. 176-183; Böhme, K-R., Svenska vingar växer. Flyg
vapnet och flygindustrin 1918-1945. Sthlm 1982. s. 92-97; Böhme, K-R., Svensk luftför
svarsdoktrin 1919-1936. Aktuellt och historiskt. 1973. s. 135-138; Ström-Billing, I., a.a. s. 
113-115. 
116 Detta företag registrerades aldrig varför det ej gått att erhålla några uppgifter om det på 
Patent- och registreringsverket. Enligt K-R. Böhme är det emellertid troligt att företagets 
startkapital kom från Heinkel, vilket kan ha varit en anledning till att det aldrig 
registrerades. Detta företag ägnade sig åt tillverkning av bland annat spaningsplan för 
marinen. Se Böhme, K-R. (1982) a.a. s. 86-88. 
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Den avgörande orsaken till att regeringen saknade vetskap om de verkliga 
förhållandena var att Bofors och Landsverk liksom de tyska intressena 
gemensamt kunnat utnyttja de möjligheter till ägande genom bulvaner, som 
luckorna i den svenska lagstiftningen erbjöd. I samband med Sveriges an
slutning till den internationella vapenhandelskonventionen 1930 och den 
därav betingade krigsmaterielberedningen 1932 avslöjades de stora tyska in
tressena inom svensk krigsindustri.117 Tanken med krigsmaterielberedningen 
var att dess arbete skulle ligga till grund för en förordning om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel. 

I det betänkande från krigsmaterielberedningen som låg till grund för 
regeringens proposition 1935 om en dylik förordning framhöll man "att den 
effektivaste metoden för genomförande av en kontroll över krigsmaterielin-
dustrin otvivelaktigt vore ett överlåtande åt staten av ensamrätten till denna 
rörelses bedrivande".118 Man föreslog att AB Bofors, AB Bofors Nobelkrut, 
AB Flygindustri, Nohab Flygmotorfabrik AB och AB Svenska Järnvägs
verkstäderna skulle förstatligas. I propositionen framlade emellertid den 
socialdemokratiska regeringen inte något konkret krav på förstatligande. I 
sin motivering till förändringen av inskränkningslagen framhöll den dåva
rande handelsministern Fritjof Ekman, att krigsmaterielberedningen 
understrukit att den rådande näringsfrihetslagstiftningen skapat möjligheter 
för utländskt inflytande över svensk vapenindustri. De föreslagna kontrollåt
gärderna i regeringens proposition skulle betraktas som kompletteringar till 
den bulvanlagstiftning, som infördes 1934.119 

Från borgerligt håll kritiserades förslaget under hänvisning till att kon
trollåtgärderna inte var nödvändiga, då man fick utgå från att de bolag, som 
lagstiftningen avsåg, säkert redan hade anpassat sig till inskränkningslagens 
gällande regler. Vidare menade man att bulvanlagstiftningen var ett tillräck
ligt skydd.™ Vid riksdagsbehandlingen av regeringspropositionen framhöll 
statsrådet Östen Undén i AK, att den rådande lagstiftningens förbehåll endast 
gällde förvärv av naturtillgångar och gruvor. Det fanns alltså inget som hind
rade att ett företag som ägde ett sådant förbehåll överlät dessa delar av sina 
tillgångar på ett annat fristående bolag. Dessutom var inte bulvanlagstift
ningen vattentät, något som också underströks av statsminister Per Albin 
Hansson. Hansson framhöll att en femtedel av aktierna kunde ägas av utlän
ningar, vilket gjorde att "även med en sträng tillämpning av bulvanlagen 
kommer det sålunda icke att bliva möjligt att få bort utländska intressen från 
den svenska rustningsindustrin.121 

I sitt svar på den borgerliga oppositionens påstående att den tyska när
varon inom svensk vapenindustri var överdriven replikerade statsminister 
Hansson, att beredningen funnit att en stor del av den svenska krigsindustrin 
var i utländska händer. "AB Flygindustri i Limhamn är intet annat än en 
filial till de tyska Junkerverken. I AB Landsverk innehaves omkring två 
tredjedelar av aktiekapitalet av tyska intressenter. Rörande våra viktigaste 

117 Ström-Billing, I. a.a. s. 103-107. 
118 Riksdagens motioner, FK 1946:75. s. 10-17. (cit. s. 11). 
119 Prop 1935, nr 89. s. 2, 38. 
120 Första lagutskottets utlåtande och memorial 1935, nr 35, s. 34-36. 
121 Riksdagens protokoll. AK 1935:24. s. 8-9,41 (cit. s. 41). 



178 

krigsmaterielfabrikanter, AB Bofors och AB Bofors Nobelkrut, har kunnat 
fastställas, att en mycket väsentlig del av aktiekapitalet i AB Bofors äges av 
firman Krupp i Essen ... När regeringen fick sig bekant, hur det förhöll sig på 
detta område, inriktade regeringen sina ansträngningar på en avveckling av 
de utländska intressena framför allt i vårt största företag (AB Bofors) på 
detta område".122 Krupp vägrade i det längsta att ge upp sina tillgångar i 
Bofors, men kapitulerade inför lagstiftningen och sålde sina aktier 1935. 

Det är emellertid oklart om de tyska inflytandet inom Bofors verkligen 
försvann genom försäljningen. Vissa uppgifter, om än ej bekräftade, antyder 
att de svenska intressen som förvärvade Krupps aktier i Bofors i själva 
verket fungerade som bulvaner för det tyska företaget.124 

AB Flygindustri lades ned under senare delen av 1930-talet. Ett viktigt 
skäl härtill var 1936 års försvarsbeslut. Junkers tillverkning av bombplan i 
Malmö omintetgjordes genom motsättningarna mellan den socialdemokra
tiska regeringen och flygledningen om var man skulle lägga beställningarna, 
hos tyska eller hos brittiska tillverkare. Ur regeringens synpunkt fanns det av 
neutralitetsskäl intresse av att eliminera den tyskägda Junkerfabriken i 
Malmö. AB Flygindustri sågs liksom tidigare Krupp i Bofors som ett brohu
vud för ett ökat tyskt inflytande i Östersjöområdet, vilket man från svensk 
sida sökte undvika under 1930-talet.125 

6. KONTORSMASKINER OCH ANNAN VERKSTADSINDUSTRI 

Det var inte bara de stora verkstadsföretagen i de ledande kärnländerna som 
under mellankrigstidens kärva internationella marknadsförhållanden värde
satte den lilla svenska marknadens tillväxtmöjligheter. En del mindre och 
medelstora företag attraherades också av förhållandena i Sverige. Det fanns 
framför allt en del tyska verkstadsföretag, som startade verksamheter i Sve
rige av främst tillväxtskäl. Ett exempel var maskinfirman Schuchardt-
Schütte, som 1926 grundade Schuchardt/Schiitte AB i Stockholm. Detta 
företag ägnade sig inledningsvis åt försäljning av tyska maskiner och verk
tyg. Företaget startade emellertid egen tillverkning genom att överta kon
trollen över två från början svenska företag, Gustav Björkmans Mekaniska 
Verkstad i Stockholm samt R Almkvist & Co AB i Eskilstuna.6 Vid det sist
nämnda företaget tillverkade man skjutmått, som var en av de tyska före
tagets viktigaste produkter på den svenska marknaden.126 

122 Ibidem, s. 28. 
123 Ström-Billing, I., a.a. s. 113. 
124 FKBrs arkiv. vol. 129. Amerikanska Safehaven.RA. Brev från den amerikanske 
attachéen Walter Surrey att Krupps aktieinnehav i Bofors köptes av ett konsortium, som 
leddes av Axel Wennergren. Wcnnergren förde över en del av aktierna till tyska 
intressenter, som alltså innehade 14 % av aktiekapitalet i den svenska försvarsindustrin. Den 
amerikanska safe haven-undersökningen menade att Krupp ej själv stått som ägare. I stället 
hade förmodligen dessa aktier förvaltats av något av de företag i Sverige som kontrollerades 
av Krupp t ex Victor Berg AB. 
125 Norberg, E., Flyg i beredskap. Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 
1936-1942. Sthlm 1971. s. 92-94, 125-126. 
126 pKB:s arkiv, vol 432. PM över Schuckardt/Schiitte.RA. 
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En del av de företag som mellan 1914-1945 startade försäljnings- eller 
tillverkningsföretag gjorde detta för att de sökte utnyttja någon teknisk fördel 
i förhållande till andra företag eller att de ansåg att deras tekniska och kom
mersiella överlägsenhet på något sätt var hotad. I det förstnämnda fallet 
rörde det sig ofta om att man bildade ett dotterbolag för att exploatera eller 
skydda patenträttigheterna på den utländska marknaden. Detta skedde gärna 
i samarbete med svenska intressen. Sålunda startade Hamburgföretaget H 
Maihak AG 1918 i samarbete med den svenske ingenjören Fritz Egnell 
Svenska AB Mono. Syftet var att på Mono överföra patent, som innehades 
av det tyska företaget. Ett annat liknande fall var försäljningsbolaget AB 
Imperialpressar, som startades 1934 av det tyska Maschienenfabrik Imperial. 
Även här var de fråga om att Imperial i samarbete med svenska intressen 
skulle utnyttja det tyska företagets patent. 

För att skydda och exploatera egna patent samt tillvarata olika intressen i 
samband med licensavtal beslöt det schweiziska företaget Aladin AG i 
Zürich 1942 att etablera ett dotterbolag i Stockholm. Bolaget fick namnet 
AB Pulverkemi. Det framställde järnpulver, ägnade sig åt forskning på det 
pulvermetallurgiska området samt försålde glidlager. Dessutom hade före
taget i uppgift att uppbära och förvalta inkomsterna från den licenstillverk
ning som moderbolaget beviljat AB Höganäs-Billesholm. Det schweiziska 
moderbolaget hade sedan 1939 låtit det svenska företaget AB Gillströms 
Mekaniska Verkstad i Stockholm tillverka dess glidlager på licens. I sam
band med Pulverkemis tillkomst övertog de schweiziska intressena kontrol
len över den svenska licenstillverkaren. 

Överföring av produktionsteknik var en viktig anledning till att 
Mannheimföretaget Maschinen Werke Jos Vögele AG i samarbete med 
svenska intressen 1921 etablerade Åtvidaberg Spårväxlar och Signalfabriks 
AB. I fallet Vögele AG nöjde man sig inte med att överföra maskiner och 
annan utrustning utan man lånade också ut yrkesfolk för fabriken i Sverige. 
Vögele tillverkade signalsäkerhetsanordningar, som ägdes av svensken 
Magnus Täcklind. Denne köpte 1917 upp en äldre fabrik, Nya Vagnfabriken 
AB, och satte där igång tillverkning i samarbete med Vögele. När därför 
företaget 1921 ändrade namn och Vögele övertog hälften av aktiekapitalet är 
det tänkbart, att ett av motiven till etableringen var oron över att en likartad 
inhemskt svenskkontrollerad tillverkning skulle uppstå och därigenom 
beröva det tyska företaget dess svenska exportmarknad. 

Det fanns visst fog för denna oro. Det rådde ett konkurrenskrig mellan 
Täcklinds företag och en oberoende svensk tillverkare, en situation som 
avnämarna, de privata järnvägarna och SJ, betraktade som positiv. Det är 
vidare möjligt att man trodde på möjligheterna att tränga tillbaka den 
svenska konkurrenten och därför såg direktinvesteringen i Sverige som en på 
sikt lönsam affär. Ytterligare en omständighet till att Vögele beslöt sig för att 
genomföra en direktinvestering i form av ett joint venture-företag kan ha 

127 FKB:s arkiv, vol 418. PM rörande AB Pulverkemi och AB Gillströms Mekaniska Verk-
stad.RA. När det gäller moderbolaget är det oklart om detta verkligen var schweiziskt. Av 
primärmaterialet finns det tecken, som pekar på att Zürichföretaget i sin tur skulle kunna 
vara ett tyskt dotterbolag. Detta har emellertid inte gått att verifiera, varför Pulverkemi i 
undersökningen kommit att betraktas som schweiziskt. 
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varit de släktband som existerade mellan de bägge intressena. Systern till 
Magnus Täcklinds svärson, Robert Vogelgesang, var gift med Mannheim-
företagets chef.128 

Även om den svenska tullpolitiken under mellankrigstiden inte tycks ha 
spelat någon framträdande roll som orsak till utländska verkstadsföretags 
etableringar i Sverige spelade likväl andra institutionella barriärer en viss 
roll. Under 1930-talet skärptes lagstiftningen på en rad områden t ex pro
duktkontroll. Att dessa åtgärder kom just vid tidpunkten för den interna
tionella ekonomiska krisen eller i dess kölvatten var ingen tillfällighet. 
Bakom de genomförda lagstiftningsåtgärderna fanns klara protektionistiska 
ambitioner. Ett av de områden som blev föremål för sådana åtgärder var sil
ver- och nysilvertillverkningen. Lagstiftningen skärptes 1931-1932 när det 
gällde ursprungsbeteckningar. Detta gjorde att det tyska företaget C F 
Hutschenreuter Co i Aus fann det nödvändigt att överflytta slutbehandlingen 
av sina produkter till Sverige. Företaget startade 1932 i Stockholm dotterbo
laget Silver Nysilver Skandia AB för att tillverka skålar, bestick, kaffeser
viser och brickor m m.129 

Ett av de områden som gav upphov till förhållandevis många direktin
vesteringar var kontorsmaskinbranschen. För pionjärföretagen inom denna 
bransch var det naturligt att söka sig ut på den internationella marknaden i 
syfte att exploatera sin tekniska överlägsenhet. Till denna kategori av företag 
hörde amerikanska International Business Machines, I.B.M. För I.B.M:s del 
lade den europeiska tullpolitiken hinder i vägen för export. Detta medförde 
att det under 1920-talet satte upp fabriker i bland annat Storbritannien och 
Tyskland.130 I Sverige etablerade I.B.M. 1928 försäljningsbolaget Svenska 
Hollerith AB. De internationellt sett låga svenska tullarna och den lilla 
svenska och skandinaviska marknaden var troligtvis skälet till att man avstod 
från tillverkning. Det är vidare möjligt att existensen av utländska konkur
renter var ett annat motiv till etableringen. Sedan 1925 bedrev nämligen det 
tyska företaget Anker Werke AG genom dotterbolaget AB Anker Maskin
bokföring försäljning av likartade maskiner i Sverige. 

Även för produkter som duplicerings-, skriv- och räknemaskiner var den 
svenska mellankrigsmarknaden lockande. Ingendera av dessa produkter var 
helt nya utan hade kommit ut på marknaden före första världskriget. Sålunda 
fanns som vi sett Remington redan etablerat före 1914 i Sverige. Likaså hade 
den brittiska tillverkaren av dupliceringsmaskiner Ellam Duplicator 1914 i 
Stockholm upprättat försäljningsbolag. För Sveriges del kom emellertid det 
verkliga genombrottet efter första världskriget. Den stigande efterfrågan var 
i sin tur betingad av mellankrigstidens organisatoriska rationalisering av 
svenskt affärsliv.131 En bidragande orsak till de många utländska etab-
leringarna var utöver de ovannämnda, säkert även den inhemska tillverk
ningssituationen. I Sverige fanns efter mitten av 1930-talet i stort sett en 
producent av skrivmaskiner, AB Haida, och en tillverkare av räknemaskiner, 

128 Uppgifter baserade på intervju med civilingenjören och f d VD i Åtvidaberg Spårväxlar 
och Signalfabriks AB, ÅSSA. Magnus Jiillig. augusti 1988. 
129 FKB:s arkiv, vol 434.RA. 
130 Wilkins, M. (1975) s. 77. 
131 Dahmén, E., a.a. s. 130-131. 
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Kooperativa Förbundets "Hugin". 1935 uppgick dessa båda industriers till
verkningsvärde till sex miljoner kronor. Samtidigt svarade importen för ett 
värde av 4,6 miljoner kronor.132 

Konkurrensen mellan de olika internationella skriv- och kontorsmaskin
företagen var hård. I en del fall sökte man begränsa de negativa effekterna 
genom samarbete med svenska tillverkare. Sålunda startade 1925 danska in
tressen bolaget AB W Banzhoff, i vilket AB Åtvidabergs Industrier ägde 
halva aktiekapitalet. Ett förhållandevis vanligt fenomen var att danska, 
norska och svenska företag skaffade sig försäljningsrätten till produkter från 
något större, ledande tekniskt företag i de mer avancerade industriländerna. 
För dessa företag med sina begränsade hemmamarknader erbjöd den skandi
naviska agenturen expansionsmöjligheter. För att realisera dessa kom en del 
danska och norska försäljare av verkstadsprodukter att sätta upp filialer i 
Sverige. Köpenhamnsföretaget Banzhoff var ett sådant. Det hade förvärvat 
försäljningsrätten till det amerikanska företaget Royal Typewriter Inc:s 
maskiner. 3 

Ett annat exempel på hur de skandinaviska grannländernas företag 
lockades av den svenska marknadens expansionsmöjligheter var den danska 
skrivmaskinfabriken AS Nordens samgående med AB Haida i Svängsta. 
Under år 1930 annonserade Norden i svenska tidningar om kontakt med 
svenska fabriksintressen för att sätta igång tillverkning i Sverige. Anled
ningen till att Haida svarade på den danska annonsen var att företaget befann 
sig i en svår kris. Haidas skrivmaskintillverkning var också nedlagd. I den 
överenskommelse, som ingicks mellan de bägge företagen, erhöll Haida pa
tenträttigheterna i Sverige och ensamrätten till tillverkning och försäljning 
av skrivmaskinen Norden för en rad länder, däribland Tyskland, de baltiska 
länderna, Norge och hela den östeuropeiska marknaden. I gengäld erhöll AS 
Norden en tredjedel av aktiekapitalet i det gemensamma försäljningsbolaget 
Halda-Norden Försäljnings AB. Vidare skulle det danska företaget erhålla 
licensavgifter för varje tillverkad skrivmaskin. Dessutom skulle Haida 
leverera delar för tillverkning i Danmark och delar för export till Storbritan
nien. De främsta konkurrenterna till den nya skrivmaskinkonstellationen var 
vid denna tidpunkt Remington och Åtvidabergs Industrier. De båda före
tagen var uppenbarligen oroade över den nya konkurrensen och 1931 sökte 
de få till stånd en försäljningskartell. Detta stupade emellertid på Halda-
Nordens motstånd.134 

1 ̂ 9 SOU 1940:35 Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv. Betänkande avgivet av 
1936 års näringsorganisationssakkunniga. Sthlm 1940. s. 48-49. 
*33 Bland de företag som etablerade sig i Sverige av liknande skäl kan nämnas AB Svenska 
Mimeographkompanietl919 och Svenska Maskin AB Griff 1933. Bägge dessa företag var 
norskkontrollerade. Det förstnämnda representerade en amerikansk producent av 
mimeografapparater. Bakom det andra företaget låg Peter Griff AS, som förvärvat 
försäljningsrätten till det amerikanska företaget de Vilber Co i Toledo i Ohio. 
134 Uppgifterna är hämtade ur ekonomichefen K G Johansons historik över Haida, som jag 
erhållit från sekr A M Roos vid AB Facit, Haidafabriken i Svängsta. 
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Även tyska skrivmaskintillverkare etablerade egna försäljningsorganisa
tioner i Sverige. Sålunda upprättade 1930-1931 Olympia Biiromachinen 
Werke och Europa Schreibmachinen AG dotterbolagen Olympia 
Skrivmaskin AB respektive Skrivmaskin AB Europa. Den intensiva konkur
rensen i Sverige gör att man kan anta, att det inte primärt var vinstmöjlig
heterna som lockade de tyska företagen att öppna egen verksamhet. För att 
upprätthålla sina marknadsandelar var det emellertid nödvändigt att vara på 
plats. Olympia Biiromachinen Werke ingick i AEG-koncernen, varför 
etableringen troligtvis var ett uttryck för den tyska storkoncernens försök att 
ytterligare bredda sin marknad i Sverige.135 

Expansionsmöjligheterna på den större marknaden i Sverige spelade en 
viktig roll för de båda danska tillverkarna av kontorsmaskiner Zeuthen-
Aagaard AS och Lux AS. Dessa båda företag inrättade i Stockholm försälj
ningsbolagen AB Zeuthen-Aagaard 1931 och AB Dikteringsmaskiner 1934. 
I det förstnämnda fallet rörde det sig om ett familjeföretag och ledningen för 
det svenska dotterbolaget sköttes av en av Zeuthenfamiljens söner, Olof 
Zeuthen. I den hårda konkurrensen från framför allt brittiska och ameri
kanska industrier blev den nordiska marknaden räddningen för det danska 
kopieringsmaskinföretaget.136 

För Zeuthen fanns dock redan utländsk konkurrens på den svenska mark
naden, holländska Roneo och brittiska Gestetner. Det sistnämnda företaget 
var ett av de få brittiska verkstadsföretag, som etablerade sig i Sverige under 
mellankrigstiden. Det kan verka förvånande med tanke på den relativt sett 
expansiva svenska marknaden och den brittiska industrins ökade interna
tionaliseringsgrad. Ett av de viktigaste karaktärsdragen i den brittiska indus
trins internationalisering under mellankrigstiden är nämligen, att brittiska 
dotterbolag i en helt annan utsträckning än tidigare lokaliserades till den 
europeiska marknaden.137 

Man skulle följaktligen kunna förvänta sig ett större brittiskt "tryck" mot 
den svenska marknaden i form av fler dotterbolagsetableringar. Att så inte 
blev fallet kan möjligen till en del förklaras av att brittiska företag föredrog 
att genomföra sina investeringar på de säkrare och mer skyddade 
marknaderna inom imperiet.138 Det är emellertid troligt att det jämförelsevis 
lilla antalet brittiska verkstadsindustrietableringar mer har att göra med de 
konkreta konkurrensförhållandena på den svenska marknaden. Den brittiska 
verkstadsindustrin hade alltsedan början av seklet successivt tappat mark i 
Sverige såsom en följd av kraftigt växande konkurrens från amerikanska, 
tyska och inhemska svenska företag. Viktiga orsaker till detta var britternas 
sämre marknadsföring, organisation och anpassning till svenska behov.139 

i o c 
FKB:s arkiv, vol 390.RA. Olympia Skrivmaskiner. I styrelsen för Olympia Skrivmaskin 

AB satt som representant för AEG:s intressen en medlem ur styrelsen för Svenska AB 
Trådlös Telegrafi. 
136 Tidskrift for Industri 1934. s. 75-76. 
137 Nicholas, S J., a.a. s. 607-620. 
138 Ibidem, s. 626; Hannah, L., The rise of the corporate economy. London 1983.. 117. 
139 Anglo-Swedish Trade Journal. Special machinery and engineering number. 1930:12. 
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I en undersökning rörande motiven till varför brittiska bolag företog di
rektinvesteringar utomlands under mellankrigstiden visade det sig, att det i 
stor utsträckning gällde företag, som ville utnyttja sitt teknologiska 
försprång.140 Detta stämmer också bra in på Gestetners etablering i Sverige. 
Genom skrivmaskinens tillkomst väcktes behovet av nya kopieringstekniker. 
En av pionjärerna på kopieringens område var brittiska Gestetner. Redan på 
1890-talet lanserade företaget ett högporöst vaxat papper, stencilen, som 
släppte genom färg sedan en vanlig skrivmaskintyp pressat undan vaxet. 
Denna innovation gav Gestetner fram till 1930-talets början en unik ställning 
på marknaden. 

Under 1920-talet började man etablera försäljningsbolag på den euro
peiska marknaden. En av de första etableringarna skedde 1923, då bolagets 
svenska dotterbolag Gestetner AB grundades i Stockholm. En av de främsta 
anledningarna till att Gestetner under 1920-talet på allvar började penetrera 
den europeiska marknaden med hjälp av försäljningsbolag var att dess pro
duktion vid denna tidpunkt var starkt standardiserad. För att inte förlora sina 
komparativa fördelar var man tvungen att hårdare bevaka sina intressen på t 
ex den svenska marknaden.141 

7. SAMMANFATTNING 

Generellt sett kom den stigande levnadsstandarden och verkstadsindustrins 
starka expansion i Sverige att verka lockande på utländska direktinves
teringar under perioden 1895-1945. Det gällde att etablera sig för att dels 
skaffa sig marknadsandelar, dels bekämpa såväl svensk som utländsk kon
kurrens. Dessa förhållanden fick de stora tyska elektroföretagen, ameri
kanska maskinbolag och brittisk vapenindustri att redan före första 
världskriget möta den "nya fienden" på dess hemmaplan. Dessa investeringar 
var samtidigt uttryck för de ledande industriländernas informella 
imperialism, i meningen att man avsåg att förhindra en industrialiseringi 
andra länder. Dylika skäl fanns även under mellankrigstiden. De 
amerikanska oligopolföretagens försök att få den avgörande kontrollen över 
de svenska elektriska storföretagen ASEA och LM Ericsson är sådana 
exempel. Ett annat exempel är den tyska industrins direktinvesteringar under 
mellankrigstiden inom svensk krigsmaterielindustri. Dessa upplevdes under 
1930-talet som ett hot mot svenskt oberoende och som ett utryck för tysk 
imperialism, vilket fick den svenska riksdagen att tvinga fram en reducering 
av det tyska inflytandet. 

Tullar som orsak till etablering spelade för verkstadsföretagen främst roll 
före första världskriget, vilket framför allt gällde brittiska, danska och norska 
företag. För de norska direktinvesteringarna var det främst fråga om konse
kvenser av mellanrikslagens upphävande. I övrigt verkar tullar inte ha spelat 
någon större roll för de skandinaviska direktinvesteringarna under mellan
krigstiden. Däremot utövade andra institutionella barriärer såsom olika typer 
av svensk produktkontroll ett visst inflytande på såväl de skandinaviska som 

140 Nicholas, S J. a.a. s. 615-618. 
141 Gestetner, en orientering om företaget och dess historia. Stencil erhållen av Gestetner 
AB; intervju med direktör Lars Bjurling vid Gestetner AB april 1988. 
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på andra utländska verkstadsföretags direktinvesteringar. Med undantag för 
bilindustrin tycks snarare de internationellt sett låga tullarna verkat stimu
lerande på utländska företags benägenhet att företa direktinvesteringar i Sve
rige under mellankrigstiden. De högre tullarna på bilar och bildelar i Sverige 
var en av anledningarna till att utländska bilföretag till en början föredrog att 
förlägga sina monteringsfabriker till Danmark. Den starkt expanderande 
svenska ekonomin och en växande insikt om de olika nationella delmark
nadernas särdrag och karaktär i Skandinavien gjorde att amerikansnk verk
stadsindustri insåg den svenska marknadens betydele i kampen om den 
europeiska marknaden efter första världskriget. Den svenska marknaden blev 
därför under 1920-talet föremål för en ytterst närgången och aggressiv upp
vaktning från såväl den amerikanska staten som amerikanska företag. Detta 
ledde bland annat till att amerikansk bilindustri under senare delen av 1920-
talet insåg nödvändigheten av att etablera fristående tillverkning i Sverige. 

Andra förhållanden i Sverige som påverkade utländska direktinveste
ringar var samarbetssträvanden på den svenska marknaden, som i några fall 
gav upphov till direktinvesteringar i form av joint-ventureföretag.En annan 
situation som kunde ge upphov till utländska direktinvesteringar var när ett 
svenskt företag hotade en internationell kartell, t ex i fallet med den brittisk-
dominerade träskruvkartellen. 

De bägge världskrigens försämrade råvarusituation ledde till att en del 
danska verkstadsföretag engagerade sig i svenska företag, som ägde nödvän
diga råvarutillgångar. 

Ett drag som går igen hos många av de utländska verkstadsföretagen, 
framför allt de stora industriländernas, var att de på olika sätt försökte 
utnyttja firmaspecifika egenskaper på det tekniska och organisatoriska 
området. Sålunda var de stora centraliserade amerikanska bilföretagen och 
tillkomsten av deras monteringsfabriker i Sverige ett uttryck för en önskan 
att utnyttja komparativa fördelar på massproduktionens område. Under 
1930-talets osäkra marknadsförhållanden bedrev amerikanarna en försikti
gare direktinvesteringspolitik, ett förhållande som ledde till att utländska 
företag, däribland danska licenstillverkare, upprättade bilmonteringsindus-
trier för amerikanska bilmärken i Sverige. 

Mellankrigstidens försämrade marknadssituation gjorde, att många av så
väl de ledande industriländernas som av de små industriländernas direktin
vesteringar kom till för att bevaka och upprätthålla redan erhållna marknads
andelar. Detta ledde under mellankrigstiden till en kraftigt ökad etablering 
av försäljningsbolag. Detta var speciellt påtagligt i de fall, då det gällde att 
bibehålla den tekniska överlägsenheten genom att skydda patenträttigheter. 

De tyska direktinvesteringarnas hade ofta motiv som var förknippade med 
karteller. Exempel är Vereinigte Stahlwerkes och den tyska glödlampsin-
dustrins etableringar. De sistnämnda var en konsekvens av den amerikansk
tyska elektriska industrins internationella marknadsuppdelning, vilken gjorde 
Sverige till ett exklusivt tyskt område. För många företag innebar det tyska 
kartellsystemet ett reellt hot mot de amerikanska intressena. För att hävda 
och bevaka sina intressen mot de internationella kartellerna på den euro
peiska marknaden tvingades en del amerikanska företag därför att ta till di-
rektinvesteringsvapnet. Detta skedde i skepnad av t ex kanadensiska företag. 
Andra som stod utanför det nationella och internationella kartellsamarbetet, 
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däribland tyska och holländska företag, etablerade verksamhet på den 
svenska marknaden i syfte att överleva den svåra konkurrensen på hemma
marknaden. För de tyska storföretagen inom verkstadsindustrin var etable-
ringarna på den svenska marknaden ibland också uttryck för en önskan att 
inkorporera den svenska marknaden i deras vertikala koncentrationspolitik. 

Versaillesfredens konsekvenser i form av marknadsförluster och eko
nomiska problem ökade den svenska marknadens betydelse för tysk verk
stadsindustri. Sverige fick i mångt och mycket rollen som kompensations
marknad. Förvärven av Bofors, Landsverk och etablerandet av Junkers flyg
plansfabrik var under 1920-talet uttryck för tysk vapenindustris över
vintringsstrategi. För andra tyska verkstadsindustriföretag som Stinnes- och 
Boschkoncernerna blev under 1920-talet direktinvestering på den svenska 
marknaden ett viktigt led i att återerövra den efter kriget förlorade mark
nadspositionen. 

En mycket vanlig anledning till direktinvesteringar bland verkstadsföre
tagen var rädslan för att konkurrenter på den egna hemmamarknaden genom 
att investera i Sverige skulle kunna skaffa sig ett försprång och förbättra sin 
konkurrensförmåga. Dessa omständigheter ledde ofta till att en direktinves
tering följdes av konkurrenternas. Så var t ex fallet med de amerikanska bil
företagen och de tyska maskin-och elektroföretagen. För de mindre företag, 
som etablerade sig på den svenska marknaden såväl före som efter första 
världskriget, spelade tillväxtmotivet en stor roll. Detta var speciellt tydligt i 
de danska och norska verkstadsföretagens fall, men det gällde även t ex en 
del tyska direktinvesteringar. Det var inte främst de ledande och specialise
rade danska exportföretagen som företog direktinvesteringar under mellan
krigstiden utan i stället främst hemmamarknadsinriktade företag, som var ut
satta för hård utländsk konkurrens. Behovet av tillväxt tillsammans med 
bristen på internationell marknad gjorde att dessa främst inriktade sina ut
ländska direktinvesteringar i form av vertikal integration framåt, i det kul
turellt närbesläktade Sverige. Andra danska och norska företag etablerade 
sig av samma skäl på den svenska marknaden i sin egenskap av avsaluföre-
trädare för de ledande industriländernas verkstadsprodukter. Så var t ex fallet 
med en rad danska och norska företag inom kontorsmaskinområdet. Förlus
ten av de internationella marknaderna under första och andra världskriget 
fick likaså en del danska och norska verkstadsföretag att företa direktinves
teringar i Sverige. 
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IX. KEMISK OCH TEKNISK INDUSTRI 

A. Den kemiska industrins internationella utveckling 

"Det land, som äger de bästa kemisterna kommer också i längden att bli det 
rikaste och mäktigaste. De kommer att till de lägsta priserna ha de bästa 
födoämnen, de bästa fabrikaten, de minsta fabrikationsförlusterna och de 
bästa vapnen. Dess invånare komma att använda landets naturliga hjälpkällor 
på det ändamålsenligaste sättet, de komma i följd av den utbredda hygienen 
att glädja sig åt den bästa hälsa och komma att i sina viktigaste behov vara 
av andra nationer minst beroende." Denna framtidsvision fanns att läsa i 
North American Review 1893 och återgavs i Svensk Kemisk Tidskrift 
1927.1 Grundvalen för den amerikanske skribentens självsäkra utsago var 
den kemiska vetenskapens väldiga landvinningar och den kemiska industrins 
expansion under 1800-talets senare del. 

Fram till 1880-talet var kemisk industri liktydigt med tillverkning av 
oorganiska produkter. Basen för denna industri var upptäckten, att man 
kunde använda oorganiska ämnen som mineralisk råfosfat som gödningsäm
nen. Storbritannien var den ledande producenten av oorganiska kemipro
dukter. Från och med 1880-talet förflyttades tyngdpunkten i Europas ke
miska industri från Storbritannien till Tyskland. Under perioden 1880-1913 
utvecklades i Tyskland världens mest differentierade och avancerade kemi
industri. Genom ett för den tidens unikt samarbete mellan kapital och natur
vetenskaplig forskning lyckades man i Tyskland framställa en rad olika 
syntetiska produkter utifrån olika kolföreningar. Så t ex extraherade man ur 
stenkolstjära färgämnen som indigo och anilin. Den syntetiska färgämnesin
dustrin blev snabbt en av hörnpelarna i den kraftigt växande tyska organiska 
kemiska industrin. Redan år 1900 svarade Tyskland för 80% av den totala 
världsproduktionen av syntetiska färgämnen. Andra biprodukter från kolet 
som gav upphov till betydande industriell expansion var fotografiska kemi
kalier, ammoniumsulfat, sprängämnen, syntetfibrer och läkemedel. 

Av grundläggande betydelse för den oorganiska industrins fortsatta ex
pansion var utnyttjandet av elektrisk energi. Den s k elektrolysmetoden 
gjorde det möjligt att utvinna klor och alkalier ur koksalt och klorkalium. 
Dessa innovationer kom att få stor betydelse för textil- massa- och de mo
derna tvättmedelsindustriernas framväxt. En av de största omvälvningarna 
var när man lyckades tillgodogöra sig luftens kväveföreningar. Vid början av 
1900-talet framkom flera metoder, som gick att omsätta i stor industriell 
skala. De viktigaste var här Frank-Caros cyanamid-metod, luftförbränning i 
elektrisk ugn enligt Birkeland-Eyde-metoden och den direkta Haber-Bosch-
metoden enligt ammoniaksyntesen. De två första krävde mycket energi, var
för denna industri kom att förläggas till länder med god tillgång på billig 
vattenkraft. Sverige var ett av de första länderna som satte igång en elektro-
kemisk industri. Med god tillgång på billig elektrisk energi fick den svenska 

1 Meddelande från Sveriges Industrikontor 1927:6.s.88.Svensk Kemisk Tidskrift 1927. 
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elektrokemiska industrin ett förmånligt konkurrensläge. I Norge blev 
Birkeland-Eydemetoden utgångspunkten för den norska elektro-kemiska in
dustrins framväxt. 

Vid början av 1900-talet hade Tyskland skaffat sig ett nästan fullständigt 
monopol i Europa på handel med lättare kemikalier som färgämnen, läke
medel. luktämnen och fotografiska kemikalier. Den tyska kemiska industrin 
var 1907 världens störste producent av kemikalier med ett produktionsvärde 
på 300 miljoner dollar, en siffra som till och med var större än hela den stora 
tyska maskinindustrins samlade tillverkningsvärde. Vid sidan av Tyskland 
fanns före första världskriget ytterligare fyra större kemiproducenter: Stor
britannien, Frankrike, Schweiz och USA. Storbritannien dominerade fort
farande vid början av 1900-talet den traditionella tunga kemikalieindustrin, 
dvs den oorganiska. Det var den ledande exportören av alkalier och göd
ningsämnen såsom ammoniumsulfat och superfosfat. Frankrike ägde vid 
början av 1900-talet en väl utvecklad oorganisk industri, men saknade prak
tiskt taget helt organisk kemisk industri. Den schweiziska industrin var avse
värt mindre än den franska, men kunde tack vare en stark specialisering på 
läkemedel och vissa färgämnen hävda sig på den internationella marknaden. 
Den amerikanska kemiska industrin var före första världskriget ur interna
tionell synpunkt inte av någon större betydelse. Den var praktiskt taget helt 
koncentrerad till det oorganiska området och huvudsakligen inriktad på 
hemmamarknaden. Storleksmässigt befann den sig vid krigsutbrottet någon
stans mellan Tysklands och Storbritanniens. Globalt sett dominerade Europa 
före första världskriget världens kemiproduktion totalt 85% 2 

Kriget kom att bli den avgörande vändpunkten i den kemiska industrins 
internationella utveckling. Det visade på ett mycket påtagligt sätt att färgäm
nesindustrin och framför allt den syntetiska konstgödningsindustrin hade en 
nyckelställning, som var fullt jämförbar med kolets och stålets. Detta gällde 
speciellt kväveindustrin. Livsmedels- och särskilt sprängämnesproduktionen 
stod och föll med tillgången kväveämnen. För Tysklands del var importstop
pet av den s k chilesalpetern det akuta problemet. Bristen på kväve ledde i 
Tysklands fall till väldiga investeringar och utvecklandet av en syntetisk 
kväveindustri baserad på Haber ammoniaksyntes. Den rudimentära orga
niska kemiska industrin blev inledningsvis ett utomordentligt allvarligt pro
blem för ententeländerna, dvs Frankrike och Storbritannien. Vissa organiska 
färgämnen visade sig vara oumbärliga vid sprängämnesframställning. All
varet illustreras av att det brittiska Board of Trade mitt under brinnande krig 
tillät import av tyska färgämnen via de neutrala länderna i utbyte mot gummi 
och bomull.3 

2 Nauckhoff.S., Kemisk industri.I:Teknisk Tidskrift 1871-1920. Jubileumsskrift utgiven 
med anledning av tidskriftens 50-åriga tillvaro.Teknisk Tidskrift 1921:V; Trebilcock, C., 
The industrialization of the continental powers 1780-1914.London 1981.s.47;Svennilson, 
I.,a.a.s.l 62-164; H aber,L F., The chemical industry 1900-1930.International growth and 
technological change.Oxford 1971.s.l0,29,173-174.Uppgifterna om den globala 
kemiproduktionen utgår från en definition av begreppet kemisk industri,vilken exkluderar 
ammunition,petroleumraffinering m m. 
3 Habere F.,a.a.s.l84-190. 
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När importen under krigsåren hotades var såväl de krigförande som de 
neutrala industriländerna tvungna att utveckla en inhemsk kemisk industri. I 
spetsen gick framför allt USA, Storbritannien och Frankrike. Expansionen 
underlättades av att man genom att beslagta de tyska kemikoncernernas ut
landstillgångar kunde tillägna sig patent och produktionsutrustning och 
därigenom relativt snabbt få till stånd en inhemsk produktion. Resultatet 
under första världskriget blev, att Europas och framför allt Tysklands domi
nans på kemiproduktionsområdet minskade. Detta blev under 1920-talet 
ännu tydligare, då den amerikanska andelen av världsproduktionen kraftigt 
ökade. Europa var emellertid fortfarande vid 1930-talets slut den ledande 
kemiindustriella regionen och svarade 1938 för 50% av världsproduktionen. 
Den tyska kemiska industrins andel av världsproduktionen sjönk under 
1920-talet men hade vid slutet av 1930-talet i hög grad återvunnit sin starka 
roll. År 1938 svarade Tyskland och Förenta Staterna för 21 respektive 29% 
av världsproduktionen. Produktionens relativa storlek ger emellertid inte en 
fullt rättvisande bild av producentländernas styrka på världsmarknaden. 

Tabell 24. De ledande producenterna av kemikalier 1913-1938. 
Procent. 

Land 1913 1927 1935 1938 
Storbritannien 11,0 10,2 9,3 8,6 
Tyskland 24,0 16,0 17,6 21,9 
USA 34,0 42,0 32,3 29,7 
Frankrike 8,5 6,7 7,6 5,6 
Italien 3,0 3,1 4,3 4,1 
Belgien 2,5 2,0 1,9 1,7 
Holland 1,5 1,6 1,4 1,1 
Schweiz 2,0 1,3 1,4 0,7 
Sverige 1,0 0,9 1,0 1,1 
Totalt Europa * 59,0 48,0 50,0 50,0 
Hela världen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Källa: Svennilson, I., a.a.s.165. * exklusive Sovjetunionen. 

Före första världskriget dominerade Europa världshandeln med kemi
kalier och fortfarande vid slutet av 1930-talet svarade det för drygt 80%. Den 
minskning som inträffade under mellankrigstiden berodde på Förenta Stater
nas ökade betydelse. Den amerikanska expansionen hade framför allt drab
bat den tyska kemiska industrins marknader. Kriget innebar slutet på det 
tyska monopolet på syntetiska färgämnen, och den amerikanska industrin 
kom under mellankrigstiden att erövra en rad tidigare viktiga marknader för 
den tyska färgämnes- och läkemedelsindustrin. Totalt sett var emellertid 
Tyskland ännu den överlägset största exportören av kemikalier. Hälften av 
den tyska kemikalieexporten avsattes 1927 på den europeiska marknaden 
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medan endast två femtedelar och en fjärdedel av de amerikanska respektive 
brittiska kemiska produkterna såldes där.4 

På samma sätt som inom många andra industrigrenar minskade under 
mellankrigstiden trendmässigt de stora europeiska kärnländernas andel av 
kemikalieexporten, medan de mindre kärnländernas andelar ökade. Detta 
gällde bland annat Schweiz och Belgien. De moderna centraliserade före
tagen hade till skillnad från andra industribranscher i de ledande kärnlän
derna i mycket liten utsträckning penetrerat den kemiska industrin före första 
världskriget. De flesta av de ledande internationella kemiföretagen var små 
eller medelstora bolag, vilka vanligtvis karakteriserades av en stark speciali
sering. 

Tabell 25. Exportutvecklingen av kemikalier i USA och sju 
europeiska länder 1913-1938. Procent. 

Land 1913 1928 1938 

Storbritannien 23,4 17,4 15,7 
Tyskland 44,0 42,8 40,7 
Frankrike 11,9 11,7 9,7 
Italien 2,3 2,7 1,9 
Belgien 7,3 4,9 8,3 
Schweiz 2,8 3,7 5,5 
Sverige 0,7 0,6 0,8 
USA 7,6 16,2 17,4 

Källa: Svennilson, I.,a.a.s.l87. 

Ett viktigt undantag utgjorde emellertid den tyska färgämnesindustrin. 
Mot slutet av 1800-talet började den, trots sin framgångsrika expansion, få 
problem. De främsta orsakerna till dessa var de höga patent- och process
kostnaderna och den alltmer besvärande konkurrensen mellan företagen både 
på den inhemska och utländska marknaden. De höga produktionskostnaderna 
i kombination med den hårda inbördes konkurrensen påverkade negativt 
vinstutvecklingen, vilket i sin tur inverkade menligt på de framtida expan
sionsmöjligheterna. I syfte att nedbringa kostnaderna, åstadkomma en bättre 
arbetsfördelning mellan de inblandade företagen och stärka deras ställning 
på världsmarknaden sammanslöt sig de ledande tyska kemiföretagen under 
åren 1904-1905 i s k intressegemenskaper -IG. Sålunda bildade å ena sidan 
AG für Anilinfabrikation, AGFA, Badische Anilin und Sodafabrik och 
Friedrich Bayer Co en intressegemenskap, å andra sidan Leopold Casella Co, 
Kalle Co AG och Farbwerke Höchst en annan. 

4 Svennilson,I.,a.a.s.162-165,186; Världshandeln med kemiska produkter.Medd. från Sve
riges Kemiska Industrikontor.Sveriges Kemiska Tidskrift. 1929.S. 137-144. 
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Nästa steg i den tyska färgämnesindustrins koncentrations- och integra
tionsutveckling ägde rum 1916, då de ovannämnda intressegemenskaperna 
sammanslöts till en enda. De i intressegemenskapen ingående företagen var 
emellertid fortfarande självständiga bolag. 

Versaillesfreden blev utomordentligt kännbar för den tyska färgämnesin
dustrin. I syfte att förhindra de tyska företagen att återfå sin monopolställ
ning från före kriget och samtidigt utveckla sin egen färgämnesindustri 
tvingade segrarmakterna de tyska företagen till skadeståndsleveranser, s k 
Reparationfarben. Vidare hindrades importen av tyska färgämnen på de 
segrande kärnländernas marknader genom höga tullar eller genom import
förbud med licenstvång. För att i detta läge stärka den tyska färgämnesin
dustrins konkurrenskraft på världsmarknaden satsade man i Tyskland på 
ytterligare koncentration både av driften och företagsorganisationen. Samt
liga av de i intressegemenskapen ingående företagen fusionerades och bil
dade 1920 en gigantisk koncern, IG Farben AG, med ett aktiekapital på 646 
miljoner guldmark. Kemitrustens verksamhetsområde var inte bara begränsat 
till syntetiska färgämnen utan innefattade också tillverkning av produkter 
som läkemedel, syntetfibrer, luktämnen, lösningsmedel, fotografiska artiklar 
och kvävehaltiga gödselämnen. 5 

Förtrustningen, dvs kapital- och maktkoncentrationen inom den tyska 
kemiska industrin efter första världskriget var emellertid varken begränsad 
till denna sektor av industrin eller till bara Tyskland. Koncentrationsen 
gällde en rad andra industrigrenar och skiljde sig inte från den allmänna in
dustriorganisatoriska utvecklingen inom de ledande industrikapitalistiska 
länderna. 11 ex Storbritannien, där koncentrationstendenserna var relativt lite 
utvecklade före första världskriget, var den kemiska industrin det lysande 
undantaget. Redan då kontrollerades den tunga brittiska kemikalie- och 
färgämnesindustrin av vardera två företag. På det kemisk-tekniska området 
kontrollerade Sunlightkoncernen 90% av den brittiska produktionen av tvål 
och tvättmedel. Sunlightföretaget eller Leverkoncernen använde sig av kar
tellvapnet för att kontrollera den inhemska marknaden. Bakom denna ut
veckling i Tyskland och Storbritannien fanns troligtvis en önskan att ra
tionalisera produktionsstrukturen, men mycket talar för att marknadspoli
tiska faktorer spelade en ännu större roll vid bildandet av dessa jättekoncer
ner. De viktigaste drivkrafterna torde ha varit strävan att eliminera den in
bördes konkurrensen, erhålla gemensam kontroll över marknaden, åstad
komma en effektivare försäljningsorganisation och stå bättre rustade i kam
pen på den internationella marknaden 6 

5 H aber, I, F., The chemical industry during the nineteenth century. A study of the economic 
aspect of applied chemistry in Europe and North America . Oxford 1969.S.169-179; 
Cyrén,0., Sammanslutningstendenserna inom den kemiska industrien i olika länder. Före
drag vid Sveriges Kemiska Industrikontors årsstämma å Svenska Teknologföreningen den 
28 april 1927. Medd. från Sveriges Kemiska Industrikontor 1927:6 Svensk Kemisk Tidskrift 
1927.S.89-92. 
6 Cyrén,0., a.a.s.l04-108;ElshuH,A/S vennilson,I., Kemisk industri. Karakteristiska drag, 
struktur och utvecklingstendenser. Slhlm 1955.S.124. 
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Före första världskriget var samarbetet mellan olika kemiföretag i form av 
kartellavtal huvudsakligen begränsat till den nationella marknaden. Under 
mallankrigstiden kom alla de ledande kemivarorna att beröras av de ledande 
kemiska storföretagen. Precis som för övriga industribranscher var kapital
koncentrationen, Protektionismen och de tilltagande överproduktionsten
denserna de viktigaste faktorerna bakom det internationella samarbetet. Som 
en följd av den fortgående koncentrationsprocessen kom under mellankrigs
tiden den internationella kemiska industrin i en helt annan utsträckning än 
tidigare att söka skaffa sig intressen i andra länder. Till en del berodde det på 
de främmande marknadernas tullskydd. En annan anledning var första 
världskrigets framtvingade självförsörjningspolitik på det kemiska området. 
Utvecklingen fortsatte under mellankrigstiden bakom höjda tullmurar och 
förändrade påtagligt den internationella marknadstrukturen. Förkrigstidens 
importländer, Italien, Japan, USA, Belgien och de skandinaviska länderna, 
började nu att uppträda som exportländer. Den växande exportbenägenheten 
hade att göra med att den inhemska kemiproduktionen var för stor i förhål
lande till den inhemska efterfrågan. 

Redan under den korta men intensiva depressionen inom den kemiska in
dustrin 1920-1921 fick världens kemiproducenter uppleva problemet med 
överproduktion. Under hela 1920-talet brottades t ex färgämnesindustrin 
med överproduktionsspöket. Till en början sökte de stora kemiföretagen 
möta problemen med internationell dumping. På sikt var emellertid en sådan 
politik förödande, varför olika länders industriföretag började samarbeta och 
bildade internationella karteller. Kartellavtalen innebar att medlemmarna 
förband sig att inte konkurrera på varandras hemmamarknader. 

Det som också skiljde den kemiska industrins varor från andra industriers 
var att en och samma process kunde frambringa olika produkter och att de i 
en del fall kunde framställas med hjälp av olika metoder. Av detta följer att 
marknadskontrollen inte primärt avsåg kontrollen över varorna. Det var i 
stället de dyrbara produktionsprocesserna och patenten, som stod i centrum 
för intresset. De ledande internationella kemiföretagen hade intresse av att 
gemensamt exploatera kostnadsbesparande patent, byta patent mot större in
ternationella marknadsandelar och att förhindra att dessa i fri konkurrens 
kunde utnyttjas av andra länders företag. Det var därför vanligt, att frågor 
rörande informationsutbyte, patent- och licensrättigheter spelade en fram
trädande roll i de många internationella kartellavtal, som under mellankrigs
tiden slöts mellan olika länders kemiföretag. Sålunda grundade t ex IG Far-
ben sin internationella maktställning under mellankrigstiden på sitt väldiga 
innehav av patent.7 

7 Odhe.T., Det moderna trust- och kartellväsendet. Sthlm 1932.S.59-64; Haber,L 
F.,(1971)s.251,277; Elshult,A/Svennilson,I.,a.a.s.l28-131. Vid slutet av 1930-talet ägde IG 
Farben 45 000 patent, varav 30 000 fungerade på utländska marknader. IG Farben deltog i 
mer än 2 000 karteller. 
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Under mellankrigstiden präglades den internationella kemikaliemark
naden av en påtaglig obalans. A ena sidan hade man i USA och Tyskland en 
växande sektor av nya produkter med starkt diversifierad användning, som 
ersatte äldre produkter. Till denna grupp av produkter hörde t ex farmaceu-
tiska preparat, läkemedel, cellulosalacker, metanol och etylen-glukol. Före 
1930 var emellertid den industriella produktionen begränsad, varför man, när 
det gällde de nya produkterna, hade ett för litet utbud i förhållande till den 
växande efterfrågan. Den kemiska industrins utveckling mot ökad diversi-
fiering befann sig å andra sidan mot slutet av 1920-talet i sin inledningsfas. 

De flesta kemiindustriländer berördes mycket lite av denna utveckling. I 
stort dominerades alla länders produktion av de traditionella stapelvarorna 
klor-alkalieföreningar, färgämnen och konstgödningsämnen. Den organiska 
kemiska industrin var fortfarande vid början av 1930-talet i huvudsak ba
serad på koltjäreföreningar. Svagheterna med det begränsade produktionsut
budet uppenbarades i samband men den internationella krisen 1929-1932. 
Jordbrukskrisen på 1930-talet drabbade försäljningen av gödningsämnen. 
För samma fenomen utsattes även försäljningen av alkalier och färgämnen. 
På samma sätt som under 1920-talet sökte producentländerna nu avsätta sin 
överskottsproduktion på exportmarknaden. Den krympande världsmarkna
den under början av 1930-talet kunde lika lite som under början av 1920-
talet sluka det stigande utbudet av färgämnen, soda, kväveprodukter och kal
ciumkarbid. Ett kraftigt prisfall inträffade följaktligen med åtföljande sjun
kande vinster. 

I detta läge blev svaret i de flesta kemiindustriländerna en fortsatt sats
ning på diversifiering och utveckling av nya produkter. Genom en högre 
prissättning på de nya produkterna sökte man kompensera sig för förlusterna. 
Till en början medförde utvecklingen mot en högre grad av diversifiering att 
konkurrensen på nytt fick ökat utrymme. Redan vid mitten av 1930-talet 
hade emellertid de nya kemikoncernerna återtagit kommandot över utveck
lingen och de nya produktmarknaderna var integrerade i de internationella 
kartellernas nät. 

Kartellernas marknadskontroll och roll som maktinstrument under mel
lankrigstiden varierade . De fick störst roll i länder, där man saknade egen 
kemisk industri och där efterfrågan på kemikalier var relativt begränsad. I 
samband med kartellernas marknadsuppdelning tilldelades dylika marknader 
åt en enda medlem, som därvid erhöll en närmast monopolistisk ställning. 
Ett sådant exempel var samarbetsavtalet 1929 mellan Standard Oil Company 
och IG Farben, som bland annat innebar att stora delar av den europeiska 
marknaden för en rad icke petrokemiska produkter tilldelades det tyska 
företaget. Avtalets konsekvenser på bland annat det politiska området blev 
uppenbart först under senare delen av 1930-talet och då framför allt för 
Sydösteuropa.9 

8 Haber,L F.,(1971)s.372-375; ElshuIt,A/Svennilson,I.,a.a.s.l29. 
9 Hexner,E.,a.a.s.298-299;Elshult,A/S vennilson,I.,a.a.s. 131-132. 
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B. Utländska etableringar inom svensk kemisk industri 

Den svenska kemiska industrin var med några få viktiga undantag fram till 
mitten av 1890-talet internationellt sett liten och outvecklad. Detta berodde 
på den sena industrialiseringen. Industrin var fram till denna tidpunkt nästan 
uteslutande av oorganisk karaktär. Inom två områden hade likväl en interna
tionellt betydande industri vuxit fram,nämligen när det gällde sprängämnen 
och framför allt tändstickor. Sverige var inom dessa fält ett av de ledande 
länderna på världsmarknaden såväl ur teknisk som kommersiell synpunkt. 
Den Nobelska dynamiten och spränggelantinen hade under senare delen av 
1800-talet gjort Sverige till något av den moderna sprängämnestillverk
ningens främsta land. 

Inom tändsticksindustrin hade Gustav Paschs uppfinning av säkerhets
tändstickan, Johan Edvard Lundströms förbättring av densamma och 
Alexander Lagermans tändsticksmaskin skapat förutsättningar för fram
växten av en svensk industri. Den svenska tändsticksindustrin var redan före 
1895 starkt beroende av den internationella marknaden. Mellan åren 1870 
och 1900 ökade den årliga exporten från 2 500 till 17 100 ton, och mellan 
1900 och 1914 nästan fördubblades exporten. Vid sidan av Japan var Sverige 
vid krigsutbrottet världens störste exportör av tändstickor. Den största ex
portmarknaden före första världskriget var Storbritannien. Hemligheten ba
kom de svenska exportframgångarna var säkerhetständstickornas fördelar i 
jämförelse med fosfortändstickorna liksom de moderna kommunikationer
nas snabba utveckling.10 Allt detta medförde att britterna blev mer och mer 
intresserade av den svenska tändsticksmarknaden.11 

I slutet av 1887 bildades i London ett bolag under namnet Swedish Match 
Company Ltd. Initiativtagarna synes ha haft intressen inom brittiska tänd-
sticksindustri- och importkretsar. Avsikten med bolagsbildningen var att 
med ett aktiekapital på 100 000 pund lägga under sig ett antal svenska fab
riker och koncentrera dem till ett större företag. Mot bakgrund av den 
svenska industrins framgångar är det rimligt att Swedish Matchprojektet var 
ett försök från den brittiska tändsticksindustrins sida att öppna moteld på den 
svenska marknaden. Om man lyckades få till stånd ett stort brittiskkontrol-
lerat företag på den svenska marknaden kunde detta minska det svenska ho
tet och på sikt bli ett sätt att kunna lägga under sig den svenska tändsticksin
dustrin. Man var från svensk sida helt uppenbart medveten om dessa faror, 
och projektet motarbetades energiskt av de svenska fabrikanternas represen
tanter i London. Gruppen kring Swedish Match-projektet startade Warrens 
tändsticksfabriki Kalmar. Detta fick aldrig det storskaliga omfång som ur

10 Lindgren,H., Corporate Growth. The Swedish match industry in its global setting. Sthlm 
1979.S.43-54. 
11 Under 1870-och 1880-talen skaffade sig brittiska importföretag intressen i mindre 
svenska tändsticksindustrier. Till dessa hörde Aising Company i London . Aising fungerade 
som förlagsman för Mariestads Tändsticksfabrik fram till 1895. Vid företagets konkurs 
samma år övertogs företagets tillgångar av Aising i London. Se.Hallgren,T., Karlsholme ge
nom tiderna. Till minnet av Karlsholmeparkens grundare Carl Jacob Carlqvist. Mariestad 
1975. Ett annat brittiskt företag, Martin Harris Co, köpte 1886 Ellbo tändsticksfabrik.Driften 
lades ned av det brittiska företaget 1895.Se.Hollman,E.,a.a. 
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sprungligen tänkts. Britterna fick nöja sig med sex mindre tändsticksfabriker. 
Swedish Match blev aldrig särskilt framgångsrikt, beroende dels på otill
räckligt rörelsekapital, dels på den ur konkurrenssynpunkt ogynnsamma 
etableringstidpunkten.12 Vad som emellertid gör den så intressant är, att den 
kan ses som ett, utanför råvarusektorn, ovanligt tidigt exempel på hur Stor
britannien med direktinvesteringar sökte reagera på de nya små industrilän
dernas ökande konkurrens. 

Ytterligare en brittisk etablering inom svensk tändsticksindustri ägde rum 
före första världskriget. År 1903 startade The London Wax Vesta Company i 
Göteborg tillverkning av vaxtändstickor. Företaget hade 1906 ett aktiekapital 
på 500 000 kronor och sysselsatte över 200 arbetare. Vid tidpunkten för Wax 
Vestas etablering fanns endast en tillverkare av vaxtändstickor i landet.13 

Etableringen tycks ha kommit till stånd som en följd av att det brittiska 
företaget skaffat sig ett svenskt patent. Patentet innebar att fosfor utnyttjades 
vid framställningen. Sådana tändstickor fick sedan 1901 inte säljas på den 
svenska marknaden, vilket bland annat förklarar varför Wax Vestas hela 
produktion exporterades.14 Varför det brittiska företaget valde att förlägga 
tillverkningen i Sverige är oklart. Det är möjligt att villkoren för att erhålla 
patentet var att en svensk tillverkning sattes igång. Avsättningsmarknaden 
för vaxtändstickor låg nästan uteslutande på marknader utanför Europa och i 
Sydeuropa. Med tanke på att det redan förekom export av svenska vaxtänd
stickor till dessa marknader, är det möjligt att britterna, för att förhindra att 
den svenske konkurrenten erhöll patentet och därmed skulle få möjligheter 
att öka sin export, valde att etablera sig på den svenska marknaden. 

Under sista hälften av 1890-talet expanderade den svenska kemiska in
dustrin oavbrutet men den var fortfarande 1901 liten. Inom den kemisk-tek-
niska industrin uppvisade tvål- och tvättmedelsindustrin emellertid en stark 
expansion. Såpan började ersättas av dyrare rengöringsmedel, ett uttryck för 
en stigande levnadsstandard. Från seklets begynnelse till första världskriget 
kännetecknades hela den kemiska industrin av en väldig expansion, något 
som gällde såväl tändsticksindustrin, gödningsämnesindustrin som den ke-
misk-tekniska industrin. 15 

Den avgörande förändringen inom svensk kemisk industri före första 
världskriget var emellertid framväxten av den elektrokemi ska industrin. 
Energin var inom den kemiska industrin en avgörande kostnadsfaktor. Ge
nom att det blev möjligt att utnyttja den elektriska energin erhöll man det 
bästa konkurrensläget. Den internationella kväveindustrin intresserade sig 
tidigt för den goda tillgången på den nya billiga energin i Skandinavien. 
Bland de första var det brittiska företaget Nitrogen Products-Carbide, som 

12 Cederschiöld,G/Feilitzen,E., Den svenska tändsticksindustrins historia före de stora sam
manslagningarna. Sthlm 1945.s.386-390. De sex tändsticksindustrierna var Ystads tänd
sticksfabrik, Wexiö tändsticksfabrik,Lindahls, Fredriksdahls och Gustavsbergs fabriker i 
Kalmar samt Lovers fabrik i södra M öre. Swedish match likviderades 1910 och fabrikerna 
såldes 1913 till AB Förenade Svenska Tändsticksfabrikerna. 
13 Larsson,A., Den svenska kemiska industrin.del.I.Sthlm 
1922.s.l32;Cederschiöld,G/Feilitzen,E.,a.a.s.412. 
14 Förbundet 1906:8-9."Strejken vid Wax Vesta i Göteborg." 
15 Jörberg,L.,(1961)s.300,324. 
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genom sina dotterbolag North Western Cynamide Co och The Sun Gas 
Company 1904 etablerade fabriker i Odda vid Hardangerfjorden och Alby i 
Medelpad. I Alby övertog britterna den existerande svenska fabriken Alby 
Calcium-Carbid AB. Det gamla svenska företaget baserade sin verksamhet 
på en av ingenjören Albert Petterson gjord uppfinning, den s k Albyugnen, 
en karbidugn som drevs med hjälp av elektrisk energi från Ljungan. Det 
kortsiktiga motivet till de brittiska förvärven i Odda och Alby var uppenbar
ligen de vid denna tid gynnsamma priserna på karbid. Mer långsiktigt var 
emellertid målet för det brittiska företaget att sätta igång tillverkning av 
kalkkväve vid de båda skandinaviska anläggningarna. Det ägde rum först i 
Norge och 1912 byggdes en ny kalkkvävefabrik i Alby sedan man erhållit li
cens från företaget i Odda. Det brittiska moderföretaget var medlem i det se
dan år 1900 instiftade internationella kalcium-karbidsyndikatet. Vidare fanns 
det vid tiden för det brittiska företagets etablering långt framskridna planer 
på en inhemsk svensk tillverkning av kalkkväve. 

Den växande svenska industrialiseringen ökade även efterfrågan på kemi
kalier från den oorganiska industrin. Hit hör olika typer av sodaföreningar. 
En stor del av behovet tillgodosågs genom import. Ett av importländerna var 
Danmark. Sedan slutet av 1870-talet fanns där en rad fabriker, som ägnade 
sig åt produktion av kristallsoda på basis av importerad råsoda. Vid mitten 
av 1890-talet koncentrerades genom en fusion en stor del av produktionen 
till ett nyblivet företag, AS Sodafabrikerne. Det nya företaget övertog de 
gamla företagens exportmarknader i Sverige och Norge. Den växande 
svenska efterfrågan i kombination med ökad konkurrens på den svenska 
marknaden mellan olika producenter synes ha övertygat det danska företaget 
om nödvändigheten att mer direkt penetrera grannlandets marknad. Man 
övertog 1897 i Landskrona en mindre fabrik och etablerade i samarbete med 
intressen från den skånska sockerindustrin AB Svenska Sodafabrikerna. Kort 
efter etableringen förvärvade det danska dotterbolaget även en mindre so
dafabrik i Malmö. På mycket kort tid förvärvade företaget en ökad andel av 
marknaden. Samtidigt hårdnade emellertid konkurrensen ytterligare, vilket 
mycket snart tvingade fram en priskartell mellan de i Sverige verksamma 
sodatillverkarna. Ar 1900 bildades därför Sodafabrikernas Försäljning AB, 
och det danskkontrollerade företaget stärkte sin ställning på den svenska 
marknaden genom att överenskommelsen gav det rätten att etablera en fabrik 
i Stockholm.17 

Ytterligare ett större danskt kemiföretag, Alfred Benzons farmaceutiska 
fabrik i Köpenhamn, etablerade sig 1889 i Sverige. Benzons var i Danmark 
mest känt för sin tillverkning av vegetabiliska apoteksvaror. Den filial, AB 
Alfred Benzon & Co, som det danska företaget etablerade i Malmö, kom 
emellertid från starten att få en klar försäljningsinriktning med inriktning på 
engroshandel i kemikalier, färger, oljor och syror. Benzons startade relativt 

16 Hexner,E.,a.a.s.305-306; Haber.L F.,(1971)s.l68; Stockholms Superfosfatfabrik 1871-
1946. Minnesskrift över Sveriges största elektrokemiska företag vid sjuttiofemårsjubileet 
1946.Sthlm 1946.S.134-138. 
17Willerslev, R., Den teknisk-kemiske industri 1870-1914. Erhvervshistorisk Årbog 1960. 
Medd. fra Erhvervsarkivet 12 Aarhus 1961s.32;Vigen,A., AS Sodafabrikerne.Khvn 
1921S.25-31. 
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tidigt en egen tillverkning av kalciumsulfit, lysol, ammoniak, klormetyl 
m.m. Tillverkningen ägde rum vid företagets egen fabrik i Malmö, AB 
Svenska Ammoniakfabriken, som startades 1911. Som vi tidigare sett var det 
danska inslaget inom det kemiska området före första världskriget ovanligt 
stort. Detta kan synas förvånande mot bakgrund av den danska kemiska in
dustrins dåtida storlek och karaktär. 

Den danska kemiska industrin, liksom dansk industri i övrigt, brottades 
dels med problemen kring den lilla hemmamarknaden, dels med en allvarlig 
konkurrens från de ledande industriländerna. Storleken på de danska före
tagen gjorde att dessa inte på samma sätt kunde tillgodogöra sig masspro
duktionens fördelar. För att överleva den mördande utländska konkurrensen 
på hemmamarknaden var det nödvändigt för den unga danska industrin att 
finna exportmarknader för att därigenom tillväxa. Det blev i detta läge na
turligt att vända blickarna mot de närliggande skandinaviska marknaderna. 

Även norska företag såg expansionsmöjligheter i Sverige. Hit hörde fa
miljeföretaget Nerliens AS i Oslo. En av bröderna Nerlien etablerade 1902 
dotterbolaget Edvard Nerlien AB. Moderbolaget hade sin dåtida bas i rull
filmsuppfinningen och hade även samarbete med amerikanska Kodak.18 

Detta fenomen var minst lika giltigt för resten av undersökningsperioden. 
En hel del av de danska firmor som sökte sig in på den svenska marknaden 
hade redan vid etableringstillfället en relativt betydande export. En tillta
gande såväl utländsk som inhemsk svensk konkurrens ställde emellertid 
större krav på kontakt med den svenska marknadens behov, varför man an
såg det nödvändigt att sätta igång tillverkning eller egen försäljningsorgani
sation. 11 ex fallet Köpenhamnsfirman P Rönning-Gjerloff blev exporten av 
dess produkter av en sådan omfattning att man inte kunde klara sina åtagan
den utan en egen försäljningsorganisation i Sverige. Detta ledde till att före
taget 1911 upprättade försäljningsbolaget AB Rönning Gjerloff i Helsing
borg. 19 Bland de företag som av liknande skäl satte igång tillverkning på 
den svenska marknaden kan nämnas AB Skocement (1918) tillhörande 
Nordiska Blacking Comp AS och AB Einar Willumsen (1929), dotterbolag 
till tillverkaren av kemiska essenser för livsmedelsindustrin AS Einar Wil
lumsen. Det var inte bara danska företag som av tillväxtskäl sökte sig in på 
den svenska marknaden. Ett finskt exempel var Tammer-Tektoal OY som 
under andra världskriget utvecklade det sk karbanoidhartslimmet, som fick 
ytterst stor betydelse inom fanèrbranschen. I syfte att förbättra sina export
möjligheter grundade det finska företaget 1944 försäljningsbolaget AB 
Svenska Tammer. 

För några danska kemiindustriföretag kom första världskriget att medföra 
kännbara förluster. Så t ex förlorade garveriextrakttillverkaren Skandia Lä
der AS i Köpenhamn sin tyska marknad. Genom att etablera fabriksföretaget 
AB Skandia Läder 1917 i Malmö sökte man i Sverige finna en ersättnings
marknad för sina produkter. Ett av de danska företag som också tidigt insåg 
de tillväxtmöjligheter, som den svenska marknaden kunde erbjuda, var AS 
Bakteriologisk Laboratorium Ratin i Köpenhamn. Detta företag hade sin 
upprinnelse i en dansk vetenskaplig upptäckt, farmaceuten Georg W Neu-

18 JL Nerlien AS 1878-1953. 
19 P Rönning/Gjerloff 1866-1941. Khvn 1941. 
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manns rön, att den sk Ratinbakterien kunde användas för råttutrotning. En 
introduktion och försäljning av preparatet på den svenska marknaden krävde 
emellertid goda kontakter med svenska hälsovårds- och kommunmyndig
heter, varför bolaget 1906 upprättade försäljningsbolaget Svenska AB Ratin i 
Stockholm. 20 Ett annat exempel på ett danskt innovationsföretag, som på 
grund av svenska institutionella förhållanden fann det lämpligt att ha direkt 
kontakt med den svenska marknaden, var Köpenhamnsfirman Schroeder van 
Dem. Denna grundade 1933 försäljningsbolaget Svenska Skumsläcknings 
AB. 

Vad som före första världskriget starkt försämrade en del utländska kemi
företags exportchanser visavi Sverige var de svenska tullarna. I samband 
med protektionismens genombrott i Sverige på 1880-talet började man från 
den framväxande svenska kemiska industrins sida framföra krav på skydds
tullar. Vid 1892 års riksdag höjdes tullarna på den s slumprubriken "kemiska 
preparat, ej särskilt nämnda" från 5 till 15% av värdet. Till denna grupp 
hörde nästan samtliga kemikalier. Dessa tullar kom sedan att gälla fram till 
och med början av 1920-talet. Vid 1911 års riksdag höjdes vidare tullarna på 
de viktigaste elektrokemiska produkterna. 21 Ett av de företag som grundades 
före 1895, men som var verksamt på den svenska marknaden under hela 
undersökningsperioden, Ferdinand Mühlens i Köln, etablerade 1894 som en 
följd av värdetullarna fabriksföretaget Ferdinand Mühlens Eau de Cologne 
4711 i Sundbyberg. En bidragande faktor till etableringen var företagets 
starka inriktning på märkesvaror. Det gällde att bibehålla sin marknadsandel 
av Eau de Cologne, som firman tidigare upparbetat genom export av varu
märket 4711. 

Tullen på olika limpreparat föranledde Edinburgföretaget I G Cox Ltd att 
starta tillverkning i Göteborg 1905 under namnet AB IG Cox. Bland danska 
företag som av tullskäl etablerade sig på den svenska marknaden kan nämnas 
Köpenhamnsfirman Viebe-Haustrup, som i Malmö 1909 startade AB Viebe-
Haustrups Kemiska Fabriker. Den franske syrgastillverkaren L'Air Liquide 
anlade 1911 en fabrik i Malmö, AB Flytande Luft. Ett av motiven till det 
franska företagets investering i Malmö var att i skydd av den svenska tull
muren kunna dels sälja på den svenska marknaden till gynnsamma priser, 
dels bli av med sin överkapacitet på den närbelägna danska marknaden. Att 
döma av Malmöfabrikens dumping i Danmark ingick etableringen i Sverige 
också i en mer långsiktig fransk strategi att eliminera en irriterande konkur
rent på den danska marknaden, AS Dansk lit og Brintfabrik i Köpenhamn. I 
de danska företaget ägde tyska intressen en tredjedel av aktiekapitalet, vilket 

20 Clemmensen, Ch A., Aktieselskabet Bakteriologisk Laboratoriom Ratin gennem 25 aar. 
Khvn 1929; Vor Eksport 1911. 
21 Tidskrift for Industri 1914., a.a.s.261-268. SOU 1924:37 Betänkande angående tullsys
temets verkningar före världskriget. Del I. Tull och Traktatkommittens utredningar och be-
tänkanden. XXXVI.s.250. Cyrén, O., Sveriges kemiska industri under 75 år. En återblick. 
Teknisk Tidskrift 1936. Festskift till Svenska teknologföreningens 75-årsjubileum 1861-
1936. s .47. 
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skulle kunna tyda på att den franska fabrikens etablering i Malmö ingick i en 
fransk-tysk maktkamp om den skandinaviska marknaden. 22 

Även om tullar och andra handelsrestriktioner spelade en mindre roll som 
motiv till de amerikanska företagens etablering i Europa under första hälften 
av 1900-talet fanns det en del undantag från denna regel. För delar av den 
kemiska industrin var tullarna i de europeiska länderna ett motiv till att ame
rikanska företag före första världskriget anlade tillverkande dotterbolag där. 
23 För det amerikanska skoputsmedelföretaget Boston Blacking utövade tul
larna ett påtagligt inflytande på företagets europeiska industrietableringar 
under 1900-talets första tre decennier. 2 Mot denna bakgrund förefaller det 
rimligt att anta, att de svenska tullarna var en av anledningarna till att det 
amerikanska företaget 1911 etablerade dotterbolaget AB Boston Blacking i 
Helsingborg. 

När det gäller de utländska etableringarna under mellankrigstiden inom 
svensk kemisk industri förefaller däremot inte tullarna ha spelat någon mer 
framträdande roll. Även om det inte gått att verifiera kan man dock inte ute
sluta att 1930-talets Valutaclearing och valutadepreciering för en del länders 
företag haft samma effekter som tullar och därigenom givit upphov till ut
ländska etableringar i Sverige. En av de få kemikalier, som under mellan
krigstiden hade ett högt tullskydd, var ättikssyra. 25 Det förefaller därför 
rimligt att anta att det danska företaget Svendborgs Eddikefabriks förvärv 
1925 av AB Druvans Ättiksfabrik i Göteborg var föranledd av tullskäl. En av 
de kemiska produkter som under hela undersökningsperioden åtnjöt tull
skydd var olika typer av limprodukter. 26 Bland de utländska limföretag, där 
man kan misstänka att tullarna haft ett visst inflytande på etableringarna, kan 
nämnas de danskkontrollerade AB Skocement och AB Skånska Skoklister-
fabriken (1916) samt den brittiska glutenlimtillverkaren Ceramin AB (1935). 

Den växande urbaniseringen och industrialiseringen före första 
världskriget födde en stark efterfrågan på olika typer av byggnadsmaterial. I 
Sverige och Danmark ledde detta till framväxten av en takpappsindustri, som 
utgick från att pappen impregnerades med stenkolsstjära. För de ledande 
danska producenterna erbjöd den svenska marknaden stora expansionsmöj
ligheter. Först på plats var Firma Sophus Evers i Köpenhamn, som 1893 i 
Helsingborg anlade Firma Takpapp och Asfaltfabrik Evers Co, varefter AS 
Dansk Svovl og Superphosfatfabrik 1904 etablerade AB Malmö Takpapps
fabrik (AB Mataki) och 1916 upprättade AS Jens Villadsen i Malmö AB 
Svenska Icopal Takpixfabriken. Det var emellertid inte bara den begränsade 
danska hemmamarknaden, som fick de danska företagen att etablera till
verkning i Skåne. Villadsen hade ett tekniskt försprång i förhållande till de 

22 Skrivelser til Industriföreningen 19.12.1911; 20.10.1911; 15.3.1912. från AS Dansk lit og 
Brintfabik. Meddelelser til industriforeningen 1910-1914. Industrirådets arkiv. 
Erhversarkivet. 
23 Wilkins, M., (1976) s. 101,109; Franko, L., The european multinationals. A renewed 
challenge to American and British big business. London 1976. s.84 
24 Southard, Jr, F A., a.a.s.l 18 
25 Fitger, P., Dem ekonomiska krisen och den kemiska industrins tullar. Medd. från Sve
riges Kemiska industrikontor. Svensk Kemisk Tidskrift 1931. s. 135-136. 
26 ibidem, s. 136 
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svenska producenterna. Företaget var först på den svenska marknaden med 
att lansera en med bitumen impregnerad vara, den s k icopalpappen. Dess
utom var det en stor tillverkare av olika typer av asfaltprodukter. För Villad-
sen var det viktigt att utnyttja sitt tekniska försprång, inte bara i Sverige, utan 
på hela den skandinaviska marknaden. Två år efter etableringen i Sverige 
köpte det danskkontrollerade dotterbolaget i Malmö upp en mindre taJc-
pappfabrik i Oslo och startade där tillverkning av icopalpapp. Vid såväl 
Malmö- som Osloanläggningen anlade det danska företaget senare också en 
vägmaterialfabrik. Vid mitten av 1930-talet svarade Svenska Icopal Tak-
pixfabriken för en tredjedel av Sveriges totala produktion av takpapp. 27 

En annan dansk industrietablering var AB Papyrolith, som 1900 lanserade 
golv-, vägg- och takbeklädningsmaterialet papyrolith. Inom golvområdet var 
danska intressen med vid bildandet av Sveriges första och länge enda lino-
leumindustri, Linoleum AB Forshaga. Först långt senare fick företaget en 
konkurrerande tillverkare, då det belgiska företaget S A Des Papetiers Gen
val 1936 etablerade tillverkningsbolaget AB Balatum i Göteborg. Bakgrun
den till Linoleum AB Forshagas etablering var, att engelska och tyska lino-
leumfabrikat under 1890-talet hade fått en viss spridning på den svenska 
marknaden. Detta tillsammans med att en svensk, Hjalmar Wikander, i Libau 
i Livland hade startat en linoleumfabrik synes ha inspirerat svenska intressen 
att starta sådan tillverkning Det visade sig emellertid svårt att skaffa kapital 
för projektet. 

I de förberedande förhandlingarna fick de svenska initiativtagarna kontakt 
med Köpenhamnsföretaget Wessel-Vetts svenska försäljningsföretag i 
Stockholm AB Max Sachs. Danskarna fann idén tilltalande, vilket ledde till 
att det företag, som 1897 etablerades i Forshaga, nästan uteslutande kontrol
lerades av danskt kapital. Tekniskt lyckades företaget få fram en relativt god 
kvalitet på sina produkter, men de första åren av dess existens präglades 
också av stora svårigheter. De danska kapitalägarna ville därför avveckla 
sina intressen i företaget, och 1902 såldes företaget till Hjalmar Wikander i 
Libau. Han såg härigenom en möjlighet att slå två flugor i en smäll, dels att 
starta egen tillverkning i Sverige, dels att bli av med en eventuellt be
svärande framtida konkurrent28. 

Efter en längre period som svenskägt företag blev Forshaga 1929 på nytt 
föremål för uppmärksamhet från utländska intresse. Under 1920-talet blev 
konkurrensen på den internationella linoleummarknaden allt intensivare. 
Speciellt förödande var konkurrensen från de tyska, brittiska och holländska 
producenterna, som var de ledande inom den internationella linoleumkartel-
len som instiftades 1910. Kartellen reglerade prissättningen och försälj
ningen. För det svenska företaget visade det sig omöjligt att konkurrera med 
de till kartellen anslutna företagen. I detta läge ingick Forshaga 1928 ett av

27 Boseus, E., Munksjö Bruks minnen. Uppsala 1953. s.512; Tagpap og Vejmaterialer. Tid
skrift for Industri 1934. s.308-310; Efter 50 Aar. AS Dansk Svovlsyre superphosphatfabrik 
1892-1942.Khvn 1942. 1928 övertogs företaget helt av ett av den danska koncernens dotter
bolag, AS for Kemisk Industri.I samband med att det blev ett helägt danskt företag startade 
Mataki en fabrik för asfaltemulsion i Malmö, AB Svenska Spraymuls. 
28 Forshaga 1896-1946. Linoleum AB Forshaga, Göteborg. Sthlm 1946. s.18-50. 
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tal med Kontinentala Linoleumunionen i Zürich, som innebar att denna 
sammanslutning förvärvade aktiemajoritet i Forshaga. 

Det dominerande intresset inom unionen innehades av Deutsche Lino-
leum-Werke. Forshaga i sin tur fick en aktiepost motsvarande dess storlek i 
det schweiziska holdingbolaget. Genom köpet av det svenska företaget fick 
kartellen även kontroll över bolaget i Libau och AS Victoria Linoleumfabrik 
i Oslo. Härmed hade i själva verket grunden till en väldig linoleumtrust 
lagts, som praktiskt taget helt monopoliserade den kontinentala linoleumin-
dustrin. Även om linoleumunionen formellt kallades för kartell, var det 
uppenbart att den inte fungerade som en sådan. Med sina sexton fabriker i 
olika länder, varav åtta i Tyskland, hade den övergått till att bli ett multina
tionellt företag. Det enda som påminde om den ursprungliga kartellens ka
raktär var den muntliga överenskommelsem som unionen ingick med lino-
leumproducenterna i Storbritannien i syfte att kontrollera den internationella 
prisbildningen. 29 

Forshagas uppgång i trusten medförde att dess konkurrensförmåga på den 
svenska marknaden starkt förbättrades. Under 1930-talet rådde det konkur
rens på den europeiska marknaden mellan linoleumunionen och de brittiska 
producenterna. Linoleumunionen lyckades emellertid avvärja den brittiska 
industrins försök att utvidga sin marknad i Sverige genom att tvinga fram 
tullar på linoleum. De av Storbritannien kontrollerade marknaderna var 
emellertid viktiga avsättningsmarknader för linoleumtrustens olika nationella 
driftsenheter. I samband med den tilltagande motsättningen mellan de euro
peiska stormakterna under slutet av 1930-talet började man inom lino
leumunionen att oroa sig över att man skulle komma att bli utestängd från de 
av Frankrike och av Storbritannien kontrollerade marknaderna, om det starka 
tyska inflytandet bestod. Detta resulterade i att Deutsche Linoleum-Werke 
utträdde ur kartellen den 1 januari 1939. Det tyska inflytandet över kartellen 
kom emellertid även efter krigsutbrottet 1939 att bestå. Forshaga blev näm
ligen under en stor del av kriget beroende av råvaruimport från Tyskland.30 

1. FÄRGÄMNEN OCH GÖDNINGSÄMNEN 

År 1901 etablerade Dresdenfirman E T Gleitsman dotterbolaget AB E T 
Gleitsman och fyra år senare startade Berlinföretaget AG Edvard Müller till
verkning vid Skandinaviska Lack- och Färgfabriken. Bägge företagen hade 
sin tillverkning förlagd till Trelleborg. Det brittiska fartygsfärgföretaget 
Holzapfel Ltd grundade 1913 i Göteborg dotterbolaget Holzapfel Svenska 
färg AB. Uppförandet av de tre färgföretagen ägde rum vid en tidpunkt, då 
den svenska färgindustrin var ytterst outvecklad. Nästan hela den svenska 
tillverkningen baserades på importerad råvara. Importen av såväl råvaror 

29 Nussbaum, H., International cartels and multinational enterprises.I: A Teichova/M Levy-
Leboyer/H Nussbaum. ed. Multinational enterprise in historical perspective. Univ. of Cam
bridge. 1986.S.133-134.) 
30 ibidem, s.75-81; Odhe, T., a.a.s.78-80; Hexner, E., a.a.s.370-371; Plummer, A., a.a.s.61; 
Schröter, H., a.a.s.292. 
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som färdiga färgprodukter kom i första hand från Tyskland och i andra hand 
från Storbritannien. 31 

I fallet Gleitsman är det inte troligt att den låga tullsatsen på färgämnen 
för den litografiska industrin kan ha påverkat företagets beslut. Däremot är 
det möjligt att tulltariffen på lacker, 50 öre per kilo, kan ha utövat ett visst 
inflytande på AG Müllers beslut att igångsätta tillverkning i Trelleborg.32 

Det är vidare möjligt att förhållandena på den tyska marknaden kan ha på
verkat besluten att etablera sig i Sverige. Den skärpta konkurrensen och 
tilltagande koncentrationen inom tysk färgämnesindustri kan ha tvingat 
mindre företag som Gleitsman och Müller att säkra sina exportmarknader för 
att överleva på den tyska marknaden. I Trelleborg fanns vid tidpunkten för 
Gleitsmans etablering en mindre färgfabrik, som grundats av en österrikisk 
invandrare vid, namn Otto Maresch. Detta företag inköptes av Gleitsman i 
samband med etableringen, vilket tyder på att direktinvesteringen betingades 
av önskan att bibehålla sin pionjärställning på den svenska marknaden. 33 

Samma motiv var med all säkerhet det viktigaste även för Holzapfel Ltd. 
Holzapfel var före första världskriget världens största producent av skepps
färger och hade före etableringen en betydande export av skeppsfärger till 
den svenska marknaden. Sverige var, som en följd av den svenska 
rederinäringens och varvsindustrins starka expansion, en växande marknad 
med stora framtida expansionsmöjligheter. Det fanns ett starkt intresse hos 
de svenska redarna och varven att igångsätta en inhemsk tillverkning av 
skeppsfärger. Sålunda återfanns bland grundarna till företaget, förutom de 
brittiska kapitalintressena, bankdirektören K A Wallenberg, skeppsredarna 
Axel Ax:son Johnson och Dan Broström.34 

Färgindustrin karakteriserades under mellankrigstiden av en rad innova
tioner, cellulosalacker, fernissa och syntetiska lacker, och en livlig företags
bildning. Även på produktionsmetodområdet lanserades en rad nyheter. Pro
dukterna utgjordes i hög grad av märkesvaror, som var föremål för en ytterst 
energisk marknadsföring medelst olika reklammetoder. 35 Med hänsyn till 
den snabba tekniska utvecklingen inom färgbranschen blev det nödvändigt 
att äga god kännedom om den svenska marknadens funktionssätt. För en del 
utländska färgämnestillverkare blev det i detta läge viktigt att antingen starta 
egen tillverkning eller att bygga upp en fastare försäljningsorganisation på 
den svenska marknaden. Till denna kategori av företag hörde t ex den danska 
skeppsfägproducenten I C Hempel Skibsfarvefabrik, som 1924 igångsatte 
tillverkning vid Malmö Skeppsfärgsfabrik.36 Ett annat företag, Chr Host-

31 Cyrén, O., (1936) s.45; Franko, L„ (1976) s.88. 
32 SOU 1924:38. Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före första 
världskriget. Tull- och traktkommittens utredningar och betänkanden XXXVI. bil.l. s.25-
25. 
33 FBK:s arkiv, vol 127 . AB E T Gleitman.RA. 
34 International i Sverige. 50 år med färg. 1963. Företaget ändrade 1919 namn till Färg AB 
International. 
35 Dahmén, E., a.a.s.155-156. 
36 År 1935 grundade de danska intressena holdingbolaget AB Haima, som övertog aktierna i 
Hempels två fabriker i Sverige vid detta tillfälle, AB Malmö Skeppsfärgsfabrik i Malmö och 
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mann Steinberg Farbenfabrik i Celle, som under ett halvsekel hade expor
terat till den svenska marknaden, fann det 1934 nödvändigt att stabilisera sin 
försäljning och sina affärsförbindelser och grundade då försäljningsbolaget 
Hostman-Steinbergs Tryckfärgs AB i Stockholm. 37 På fernissaproduktom
rådet startade vidare den brittiske tillverkaren Ault-Wiborg Ltd 1930 i Göte
borg fabriken Standard Varnish AB. 

Den i särklass mest betydande utländska etableringen inom svensk 
färgämnesindustri ägde emellertid rum 1926, då IG Farben grundade sitt för
säljningsbolag AB Anilinkompaniet. IG Farbens verksamhet i Sverige under 
mellankrigstiden och andra världskriget var emellertid ingalunda begränsad 
till färgämnen utan omfattade även en rad andra strategiska kemiska pro
dukter. Den stora tyska kemikoncernens beslut att etablera sig på den skan
dinaviska marknaden berodde på den utomordentligt viktiga roll som den 
spelade för tysk kemisk industri. De små skandinaviska industriländernas 
andel av den totala tyska kemiska exporten steg från början av 1920-talet till 
slutet av 1930-talet från 8 till 14%. Tyskland dominerade kraftigt den 
svenska kemiska importen. Mot bakgrund av den tyska kemijättens ena
stående ställning på hemmamarknaden är det inte särskilt förvånande att den 
också fick en dominerande roll i den svenska importen från Tyskland. Så
lunda kom IG Farben att i mycket stor utsträckning dominera den svenska 
importen av kväve- och färgprodukter. Den svenska marknaden för 
kväveprodukter blev i samband med den internationella ekonomiska krisen 
under början av 1930-talet föremål för stort intresse från den tyska kväve
industrins sida. Den väldiga internationella överproduktionen på kvävepro
dukter, det internationella kvävesyndikatets upplösning 1931 och det tyska 
förbudet mot import av kväveprodukter gjorde, att den föga tullskyddade 
svenska kvävemarknaden utsattes för en tysk exportoffensiv. Priset på olika 
salpetersorter och ammoniumsulfat sjönk med över 35%, en dumping som 
ledde till att IG Farben stärkte sin ställning på den svenska marknaden. Av 
IG Farbens uppträdande att döma synes det ha sökt få sina internationella 
konkurrenter att, analogt med förhållandena i Sydösteuropa, acceptera den 
skandinaviska marknaden som sin "hemmamarknad". 38 

IG Farbens närvaro på den svenska marknaden är ytterst svåröverskådlig. 
Ett av skälen till detta är, att det sökte ge sken av att dess verksamhet upp
rätthölls av rent svenska företag.39 En annan komplikation var dess intressen, 
förgreningar och samarbete med andra industribranscher än den kemiska in
dustrin. Min avsikt är därför begränsad till att utifrån vissa av kemikon
cernens företagsintressen söka belysa aspekter och tillvägagångssätt i sam

AB Sydsvenska Färg och Fernissfabriken, Det sistnämnda företaget etablerades 1933 i 
Helsingborg. 
37 FBK:s arkiv vol. 5. B. Koncept.. PM daterat den 31.8.1945.RA. Vid grundandet av 
företaget tecknades aktierna av det schweiziska holdingbolaget Anacarbon AG. År 1937 
överläts aktierna av det schweiziska företaget till det tyska moderolaget. 
38 Schröter, H., a.a.s.248,251,267,277. Ohlsson, L.,a.a.s.40,43. Fitger.P.,Den tyska ke
miska industrin och krisen; och Fitger, P., Den ekonomiska krisen och den kemiska indus
trins tullar. Medd. från Sveriges Kemiska Industrikontor. Sv. Kem. Tidsk. 1931. s.125,136-
138. 
39 FKB:s arkiv, vol 357 RA.. 
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band med etableringarna på den svenska marknaden. IG Farbens verksamhet 
i Sverige kan delas upp i två grupper. Den ena gruppen består av företagen 
AB Anilinkompaniet, Igefa Svenska AB, Agfa Foto AB samt AB Arto. De 
tre förstnämnda företagen skötte försäljningen av syntetiska färgämnen, fo
tografisk utrustning och kemikalier respektive farmaceutiska preparat och 
läkemedel. Dessutom ägde den tyska koncernen intressen i ett mindre verk-
stadsundustriföretag, AB Svemag. 

Vad beträffar Agfa kom detta genom sin väldiga överlägsenhet på mark
nadsföringens och organisationens område att i stort sett monopolisera den 
svenska marknaden för fotografisk film och utrustning. Agfa satte i mångt 
och mycket sin prägel på den svenska fotohandeln under 1930-talet. Dess 
starka ställning kom medförde, att det lyckades förhindra uppkomsten av in
hemska producenter. 40 Den andra gruppen av företag, Herbert Lickfett AB 
och förvaltningsaktiebolagen AB Delgar och AB Limaco, var huvudsakligen 
förknippade med kväveprodukter och skandinaviska råvaror av betydelse för 
den tyska kemiska industrin. De i IG Farben ingående företagen hade tidi
gare haft agenturer i Sverige, t ex Badische Anilin. De slogs nu samman till 
försäljningsbolaget Anilinkompaniet. Till en början ägdes aktierna i före
taget av representanter för de olika tyska driftsdelarna i koncernen. Under 
1930-talet kom emellertid aktiekapitalet i allt högre utsträckning formellt att 
ägas av svenska medborgare. Vid tiden för krigsutbrottet dominerades därför 
Anilinkompaniet till synes av svenska intressen. I realiteten kontrollerades 
emellertid företaget av IG Farben genom att det ägde optionsrätt till samtliga 
aktier. Ett annat uttryck för den tyska koncernens kontroll över företaget var 
att IG Farben tillförsäkrade sig samtliga övervärden på företagets aktier. 
Dessa överfördes till en fond för s k speciella utgifter. Med detta avsågs 
hemliga utbetalningar för att få fördelar på den svenska marknaden. 41 

Ett utmärkande drag i IG Farbens strategi var att med alla medel försäkra 
sig om sin oligopolställning genom att på olika sätt förhindra en inhemsk in
dustrialisering genom dels att undvika att sätt upp egen tillverkning, dels att 
medelst olika typer av kartellarrangemang förhindra inhemska initiativ.42 Det 
viktigaste avsteget från denna princip gällde kväveproduktionen i Norge vid 
Norsk Hydro. Norsk Hydros tillverkning var fram till slutet av 1920-talet ba
serad på Birkeland-Eydeprocessen. Den svenska merknaden var en viktig 
avsättningsmarknad, vilket 1920 ledde till att man etablerade försäljnings
bolaget Svenska Gödningsämne AB. Från och med mitten av 1920-talet 
tvingades Norsk Hydro på grund av den hårdnande konkurrensen att övergå 
till Haber-Boschprocessen. Denna process behärskades av IG Farben, vilket 
banade väg för tyskt inflytande inom det norska företaget. I det kontrakt som 
1927 slöts mellan IG Farben och Norsk Hydro tillförsäkrade sig den tyska 
kemikoncernen ensamrätten till utlandsförsäljningen av det norska företagets 
tillverkning. Med tanke på att det norska företagets hemmamarknad var 

40 Grafia 1933:10; Kom.nr 485. Sakkunniga angående åtgärder frän samhällets sida i det 
ekonomiska livet.31.12.1934. Utrikeshandelspolitisk utredning 1935.RA; FKB:s arkiv RA, 
vol 355. 
41 FKB:s arkiv, vol 358. AB Anilinkompaniet. Rapport 19.7.1945; Office of Military Go
vernment for Germany. Property Division 20.5.1948.RA. 
42 Schröter, H., a.a.s.267,294-297. 
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ytterst liten betydde detta att IG Farben praktiskt taget helt kontrollerade 
företagets produktion. 43 Det andra undantaget från principen om att undvika 
tillverkning på den skadinaviska marknaden stod Anilinkompaniet för. 
Under 1930-talet startade det tillverkning av IG Farbens s k Oxalidpapper.44 

Skälet till detta avsteg från "antiindustrialiseringsprincipen" lämnar tyvärr 
källmaterialet inga upplysningar om. Dessutom pågick under andra 
världskriget förhandlingar mellan Kalle & Co AG och AB Mo och Domsjö 
om att bygga en fabrik för vattenlösliga cellulosasaetrar, vilka emellertid ald
rig ledde till någon industrietablering. 45 

Den tyska exporten till Sverige av kvävegödselmedel och tekniska kvä-
veproduter sköttes av det i Berlin stationerade Stickstoffssyndikat G.m.b.H. 
och vissa andra av IG Farben kontrollerade försäljningssammanslutningar. 46 

IG Farbens ombud var en här f d tysk medborgare vid namn Herbert Lick-
fett, som 1921 startade ett företag i Stockholm som ombud för olika tyska 
kemiska intressen. I och med Norsk Hydros övergång i tyska händer och IG 
Farbens tillkomst synes Lickfett vid sidan av de tidigare berörda försälj
ningsbolagen ha blivit det centrala ombudet för det tyska företagets intres
sen. Firman Lickfett tycks ha arbetat på provisionsbasis genom den ensam
rätt till försäljning av gödningsämnen, som företaget erhöll genom kontrakt 
under åren 1928-1930. Sålunda gick importen från Norsk Hydro från 1930-
talets början till den 9 april 1940 via Lickfett. 

Lickfett hade visavi IG Farben en fullständigt unik ställning och hade 
inom mycket vida gränser rätt att disponera den tyska koncernens tillgångar i 
Sverige. Företagets stora provisioner från handeln med den tyska kemikon
cernens kväveprodukter ledde 1935 till att av bolagen AB Delgado och AB 
Limacobildades. Lickfett var vidare agent för IG Farbens intressen i svenska 
råvaror. Det tyska företaget G es. für Elektrometallurgie i Berlin, som var 
kontrollerat av IG Farben, ställde förlagskrediter till förfogande för ett par 
svenska gruvbolag, däribland Hörkens Gruv AB och Toftgruvans Silverin
tressenters AB. I utbyte mot krediterna erhöll det tyska företaget rätt till all 
molybden- och volframmalm, som kunde exporteras. Som representant för 
det tyska företaget fungerade AB Lickfett. Det faktum att IG Farbens så be
tydelsefulla gödningsämne- och kväveexport aldrig ledde till att något själv
ständigt och av koncernen direkt kontrollerat försäljningsbolag uppfördes, 
kan verka förvånande. Detta hade emellertid att göra med att Lickfettfirman 
visade sig vara ett ovanligt smidigt instrument, när det gällde kontrollen av 
denna del av den tyska kemikoncernens verksamhet på den svenska mark

43 Haber, L F., (1971) s.276-277. FKB:s arkiv, vol 380. PM. I G Farbcnindustrie 
AG.S.6.RA. 
44 FKB:s arkiv.vol 357. PM AB Anilinkompanict.RA. 
45 FKB:s arkiv, vol 356. RA.Samarbete mellan Kalle Co AG och AB Mo och Domsjö. Mo 
och Domsjö hade sedan 12.8.1942 ett licensavtal med Kalle Co B, vilket innebar att det 
tyska företaget skulle stå för kunskapsöverföringen mot en viss procent av försäljningspriset 
men dessutom att de bägge företagen hyste planer på att uppföra en fabrik i Örnsköldsvik 
för en anläggningskostnad av 3,9 miljoner kronor. 
46 FKB:s arkiv, vol 380. PM I.G. Farbenindustrie AG (D, nr Fb 21/45) S.5.RA. Hit hörde t 
ex Försäljningsgemenskapen för frätande kali, Elpro, Alkali G.m.b.H. för pottaska och 
Schwefelnatrium G.m.b.H. 
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nåden. Företagets ledning hade tyskt ursprung samtidigt som det utåt fram
stod som ett renodlat svenskt företag och kunde därigenom upparbeta goda 
förbindelser med svenskt näringsliv och svenska bankkretsar. Sålunda hade 
Lickfettfirman väl utvecklade kontakter med Stockholms Enskilda Bank. 47 

2. Tvättmedel 

Den växande tvättmedelsmarknaden var också ett av de områden som 
lockade utländskt kapital. Detta hade, som tidigare nämnts, att göra med den 
stigande levnadsstandarden. Importen av tvål ökade samtidigt som en in
hemsk produktion av tvål och tvättmedel sattes igång. Trots denna utveck
ling svarade fortfarande vid mitten 1920-talet såpan för 70% av den in
hemska tillverkningen av tvättmedel. Den svenska marknaden såväl före 
första världskriget som under 1920-talet karakteriserades av en mängd små 
eller medelstora företag. Mellan dessa rådde en ytterst hård konkurrens. De 
svenska industrierna präglades vid början av 1920-talet av höga produk
tionskostnader och låga vinster. Den avgörande svagheten med de svenska 
tvättmedelsindustrierna var att de var för små för att kunna utnyttja de tek
niska innovationer, som gav stordriftsfördelar.48 

Den brittiska Leverkoncernen etablerade 1911 försäljningsbolaget AB 
Bröderna Lever i Stockholm. Leverkoncernen hade sedan början av 1890-
talet bedrivit export till Sverige och hade sedan denna tidpunkt en svensk 
generalagent. Etableringen av Bröderna Lever sammanföll i tiden med kon
cernens försök att vinna kontroll över den i Norge existerande valoljepro
duktionen, en råvara för margarin- och tvättmedelsindustrin vid De Nordiske 
Fabriker-Denofa. Denna fabrik, som till hälften behärskades av tyskt kapital, 
var ett av hindren för Leverkoncernen att uppnå målet att skaffa sig en mo
nopolställning med tillverkning av oljor och fetter för tvättmedel och marga
rin. Året efter etableringen i Stockholm övertog Leverkoncernen det tyska 
företagets andel av Denofas aktiekapital. I den mån Bröderna Levers etable-
ring ingick i en strategi, som innebar att även starta tillverkning på den 
svenska marknaden, synes man nu ha övergivit dessa planer. Anledningen 
var att det visade sig ytterst svårt att få de svenska konsumenterna att överge 
grönsåpan för Sunlights tvålflingor. 

Det skulle dröja fram till början av 1920-talet innan Leverkoncernen bör
jade med tillverkning av tvättmedel. Den internationella ekonomiska krisen 
under början av 1920-talet,den krympande världsmarknaden och den därmed 
sammanhängande ökande konkurrensen gjörde, att de små snabbt expande
rande skandinaviska marknaderna fick en ökad betydelse. År 1918 inköpte 

47 ibidem, FKB:s arkiv, vol 380. Rapport daterad den 12.9.1945. (undersökning av Dr. Ing. 
Herbert Lickfett AB.); Vertrag zwischen der I.G. Farbenindustrie AG, Frankfurt a.M. und 
Herrn Dr. Ing. Herbert Lickfett, Stockholm 11.7.1928.RA. Firma Lickfett blev AB 1943. H. 
Lickfett ägde ett tag aktiemajoriteten i AB Planeten, som kontrollerade flera Boschföretag 
och var vidare medlem av det syndikat, som representerades av AB Tessalia, som ägde AB 
Planeten. Se även Olsson.U., Bank, familj och företagande. Stockholms Enskilda Bank 
1946-1971. Sthlm 1986. 
48 Heimbürger, H„ Några drag ur tvättmedelsindustrins utveckling och samma industris 
ställning i värt land. Teknisk Tidskrift 1925. Kemi.s.30 
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Denofa Backa säteri i Nödinge i syfte att där uppföra en fabrik. Samtidigt 
grundades två bolag, AB Svenska AB Svenska Denofa och Nödinge AB. Det 
förstnämnda bolaget erhöll 1920 Kungl. Maj:ts tillstånd att förvärva egen
domen. Samtidigt anhöll Nödinge AB om rätt för Denofa AS i Oslo att 
inneha dess aktier. Detta avslogs av den svenska regeringen. Av de remisser 
som i detta ärende inflöt till kommerskollegium framgår, att den svenska 
regeringen i sitt beslut vägletts av farhågor för en övermäktig konkurrens 
från den brittiska tvåltrusten. Leverkoncernen gav emellertid inte upp sina 
försök utan försökte att förvärva en annan fabrik, Barnängens 
tvättmedelsfabrik i Stockholm. Även detta försök gick om intet. Ar 1923 
lyckades det dock koncernen att inköpa en fabrik i Nyköping och därmed 
grundades tillverkningsföretaget Sunlight AB Centrava. 49 Det viktigaste 
skälet till att den svenska regeringen vid detta tillfälle godkände det brittiska 
företagets fabriksförvärv var med all säkerhet att konjunkturbilden nu var en 
helt annan än under de närmast föregående åren. 

Intresset för den svenska tvättmedelsmarknaden var emellertid inte enbart 
en brittisk angelägenhet. Under 1920-talet utbröt mellan de ledande interna
tionella producenterna ett veritabelt krig om den europeiska tvättmedelsmar
knaden , där produktdifferentiering var det viktigaste konkurrensvapnet. 
Leverkoncernens dominerande ställning på den europeiska marknaden hota
des från framför allt två håll: dels från de amerikanska koncernerna Colgate-
Palmolive och Procter Gamble, dels från den tyska Henkelkoncernen. Det 
gällde både att bevaka sina marknadsandelar, och att söka utvidga dem. 
Detta medförde att man inom tvättmedelsområdet fick en situation, som 
starkt påminde om den utländska etableringen inom svensk margarinindustri 
under mellankrigstiden. Om en av de ledande producenterna startade till
verkning eller en fastare försäljningsorganisation ledde detta till att konkur
renterna också etablerade sig. Framför allt tyska Henkel kom under 1920-
talet att framgångsrikt konkurrera på den svenska marknaden. Företagets 
ökande marknadsandel var en funktion av produktdifferentierad marknads
föring. 

Henkels framgångar var intimt sammankopplade med märkesprodukten 
Persil, ett tvättpulver som bestod av tvål, soda och blekningsmedel. Persil 
hade ur konkurrenssynpunkt stora fördelar dels genom låga produktionskost
nader, dels genom att det reducerade konsumenternas arbete i samband med 
tvättningen. 50 Mot denna bakgrund är det troligt att Levers envisa försök 
under början av 1920-talet att upprätta tillverkning i Sverige till en del dik
terades av defensiva motiv. Det gällde att säkra de existerande marknadsan
delarna inför den tyska anstormningen. För Henkel gällde det att utnyttja de 
goda konjunkturerna för tvättpulver och ytterligare vidga marknaden. Detta 
ledde till att Henkelkoncernen 1925 grundade försäljningsbolaget Henkel 
Kemisk-Tekniska AB i Stockholm. Formellt kontrollerades det av av det 
schweiziska dotterbolaget Henkel Cie i Basel, som i sin tur kontrollerades av 
det tyska moderbolaget i Düsseldorf. Framgångarna med tvättpulvret Persil 

49 Handelsdepartementers arkiv. Fllaa: 167. Exposé. s.LRA; Medd. från Sveriges Kemiska 
Kontor. Sv. Kem. Tidskr. 1920. s.9-14; AB Sunlight 1911-1961. Sthlm 1961; Wilson, Ch., 
del I. a.a.s. 134-135,288-289; Farmand 1924. 
50 Wilson, Ch., a.a.s. 188-189, 309. 
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ledde till att Henkel under 1930-talet startade tillverkning i såväl Danmark, 
Sverige som Norge. Ar 1932 inköpte koncernen den svenska fabriken Helios 
Kemisk-tekniska fabriker. Fabrikens tillkomst ledde till en stark ökning av 
koncernens försäljning på den svenska marknaden. Omsättningen ökade från 
400 000 kronor 1926 till 12 miljoner kronor 1945. 51 

Samma år som Henkel etablerade sitt försäljningsbolag startade också den 
amerikanska tvål- och tvättmedelskoncernen Colgate-Palmolive ett försälj
ningsbolag i Stockholm. Utmärkande för Colgates internationella marknads
strategi under mellanktigstiden var att den sökte expandera exporten till de 
utländska marknaderna den hade nått en tillfredställande försäljningsvolym. 
Då ingicks vanligtvis ett licensavtal med en inhemsk fabrik på den främ
mande marknaden. Försäljningen av produkterna omhänderhades emellertid 
av Colgates egna försäljningsorganisation. Om försäljningsvolymen utveck
lades i en positiv riktning ledde detta ofta till att den amerikanska koncernen 
köpte upp den inhemska licenstillverkaren.52 Vad beträffar Colgates etable-
ring i Sverige förefaller den till vissa delar ha följt detta mönster. När det 
gäller produktionen av tvålflingor , den produkt som Colgate tillsammans 
med konkurrenten Procter Gamble var stortillverkare av, ingicks någon gång 
under mitten av 1930-talet ett avtal mellan Standard Oil of California och 
Västerviksföretaget AB B Bergström Co. Det svenska företaget fick ensam
rätten på mineralolja , som kunde användas för framställning av tvålflingor. 
Enligt avtalet var förutsättningen för mineraloljeleveranserna att Colgate-
Palmolive skötte försäljningen på den svenska marknaden.53 Det var inte 
bara de stora koncernerna som såg expansionsmöjligheter på den svenska 
marknaden. Även mindre utländska tvättmedelsföretag lockades av denna 
möjlighet, däribland Köpenhamnsföretaget Thor Kemiska Fabrik AS, som 
1922 i Stockholm startade tillverkning vid Thor Kemiska Fabriker. Det 
danska företaget ägde vid denna tidpunkt ett visst tekniskt försprång i form 
av patent. I kraft av denna fördel lyckades företaget tillskansa sig en viktig 
andel av marknaden genom att det erhöll kontrakt på den svenska arméför
valtningens behov av tvättmedel.54 

3. Kali 

Ett av de områden där Sverige var starkt beroende av import var olika typer 
av kaliprodukter. Kalin användes som gödningsämne men var dessutom rå
vara för en rad andra produkter som såpa, olika salter, glas och porslin. Före 
1914 var Tyskland praktiskt taget ensamt om att producera kali och kontrol
lerade nästan hela världshandeln. Tack vare sin ställning kunde tyskarna 
sälja kaliprodukterna till högre priser på utlandsmarknaden än på den tyska 
hemmamarknaden. I och med första världskrigets slut försvagades den tyska 
monopolställningen genom att det kalirika Alsace-Lorraine återlämnades till 

51 FBK:s arkiv, vol 374. Henkel Kemisk-tekniskt AB/Helios Kemisk Tekniska Fabriker.RA: 
52 Wilkins, M., (1975) a.a.s.83. 
53 Kom.nr 1084, vol 2. VPM till statsrådet Karin Kock med förslag till försäljning av ak
tierna i Helios Kemisk-Tekniska Fabriker och Henkel Kemiskt-Tekniskt AB.5.12.1947.RA. 
54 Industriraadets arkiv. Konkurrence med udlandet 1924. Officiell prove af danske vaske-
midler. Erhvervsarkivet. 
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Frankrike. Detta ledde till att fransmännen började konkurrera med tyskarna 
på världsmarknaden. Tyskarna bibehöll sin prispolitik från före kriget medan 
fransmännen sänkte sina priser på utlandsmarknaden i förhållande till hem
mamarknadens priser. Den franska konkurrensen blev besvärande för den 
tyska kaliexporten på en rad olika europeiska marknader. Det blev i detta 
läge viktigt att söka bibehålla sina tidigare marknader. Ar 1921 etablerade 
den tidigare ryska koncernen Zimdin genom sitt dotterbolag i Tallinn ett för
säljningsbolag i Sverige, AB W D Zimdin. Zimdinkoncernen var ett av de 
ledande företagen inom det tyska kalisyndikatet och ägdes efter kriget av 
tyskt och lettiskt kapital. Syftet med det baltiskt-tyska företagets agerande 
var att säkerställa avsättningen av vissa av den tyska kalikartellen kontrolle
rade varor som glaubersalt. 

Den fransk-tyska konkurrensen ledde 1924 till uppkomsten av en kali
kartell, där de båda nationerna delade upp den internationella marknaden 
sinsemellan. Under större delen av mellankrigstiden sköttes den svenska im
porten av kali av Göteborgsfirman AB Kaliimport, som formellt var ett 
svenskt företag. I verkligheten torde detta företag ha varit kontrollerat av det 
fransk-tyska kalisyndikatet. I samband med krigsutbrottet 1939 övertogs 
Kaliimport av ett holländskt och ett schweiziskt holdingbolag, Finindo res
pektive Handels-Finanz Ges in Zug och ändrade namn till Kaliförsäljning 
AB. Företaget omsatte på den svenska marknaden under åren 1939 till 1945 
för det tyska kalisyndikatets räkning 210 565 ton kali till ett värde av drygt 
54 miljoner kronor. Aktierna i de två bolagen var väl kamoflerat. De ägdes 
av det holländskt företaget Leata och det schweiziska företaget Agis AG. En 
fjärdedel av aktierna i Agis och samtliga aktier i Leata kontrollerades av den 
holländska banken Continentale Handelsbank, som 1919 hade grundats av de 
tyska kalisyndikaten. Optionsrätten till aktierna i Leata ägdes av N V Kali-
syndicaat i Holland, som i sin tur fullständigt kontrollerades av Deutsche 
Kalisyndikat i Berlin.55 

Indirekt kontroll över sina tillgångar utomlands var, som vi sett i andra 
sammanhang, ingalunda typiskt för bara det tyska kalisyndikatet utan för en 
rad tyska företag under 1900-talet och framför allt då vid tiden för andra 
världkrigets utbrott. Förklaringen till bulvankonstruktioner är inte entydig. 
De var troligtvis en följd av dels historiska erfarenheter, dels en anpassning 
till 1930-talets förändrade villkor på det politiska och institutionella området. 
I en del fall var bulvankonstruktionerna med all säkerhet ett uttryck för er
farenheter från första världskriget. 56 Detta utesluter dock inte möjligheten 
att de var betingade av andra skäl som att söka dölja kartellkopplingar. De 
kan vidare, som i fallet med Kaliförsäljningen AB, ses som symptom på en 
osäkerhet om krigets utgång, som uppenbarligen existerade inom vissa delar 
av den tyska industrin.5' En annan omständighet som torde ha bidragit till att 
bulvankonstruktionerna kom att användas av de tyskkontrollerade företagen 
var valutaclearingssystemets effekter. För de tyska intressena var det fördel-

55 Affärsvärlden 1927:45; FKB:s arkiv, vol 426.. Kaliförsäljningen AB.RA. Samma system 
med bulvanbolag använde sig det tyska kalisyndikatet av när det gällde kontrollen av sitt 
norska dotterbolag Kali AS. 
56 Olsson, U., (1986) s.20. 
57 ibidem, s.21-25. 
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aktigt att låta utländska bulvaner, företrädesvis schweiziska och holländska 
företag, formellt stå som ägare till företagen. Det innebar att man kunde 
flytta vinsterna från de tyskkontrollerade företagen mellan olika länder, få 
utländska valutor och därigenom expandera sina marknader. Ett sådant sys
tem innebar vidare att man genom olika transaktioner i bulvanländerna 
kunde överföra kapital för investeringar i andra länder oberoende av de va
lutarestriktioner som existerade i Tyskland.Tillvägagångssättet var inte bara 
begränsat till tillverkningsföretag utan gällde i lika hög grad försäljnings
bolag. 

4. KOSMETISKA PRODUKTER 

Ett område som i likhet med tvättmedelsindustrin under mellankrigstiden 
präglades av ett tydligt marknadsug var kosmetikindustrin. Varorna inom 
denna bransch var nya, ofta av lyxkaraktär, och marknaden karakteriserades 
av stark produktdifferentiering. Branschen präglades av en livlig företags-
etablering, vilket bland annat hade att göra med att det krävdes relativt lite 
kapital och en enkel produktionsapparat för att igångsätta tillverkning. De 
svenska företagen var vanligtvis små och hade under mellankrigstiden stora 
svårigheter att expandera. Detta sammanhängde i mycket stor utsträckning 
med att deras småskaliga produktion ej tillät dem att göra erforderliga 
investeringar i marknadsutvidgande åtgärder såsom reklam.58 

Detta gav Sunlight- och Colgate-Palmolive klara oligopolistiska fördelar 
på den svenska marknaden. Även andra utländska företag kunde i kraft av 
sina stordriftsfördelar kapa åt sig viktiga andelar av den svenska marknaden 
genom en hård satsning på märkesvaror. Hit hörde bland annat amerikanska 
Sales Affiliates Ine och de två Hamburgerföretagen Beiersdorf AG och 
Firma Queisser & Co, som 1931 etablerade dotterbolagen Marinello & Co 
AB ,1934 AB A Sandström och 1939 Firma Dr Queisser . Det amerikanska 
företaget var ett försäljningbolag, medan de tyska företagen var tillverk
ningsföretag. Firma A Sandström i Göteborg hade 1913 erhållit rätten att på 
licens tillverka den tyska koncernens märkesvaror Nivea och Hansaplast. I 
samband med att företaget 1934 ombildades till aktiebolag övertogs kon
trollen av det svenska företaget av Beiersdorf. 

Tullarna på kosmetiska medel höjdes vid denna tidpunkt, vilket skulle 
kunna tyda på att det blev mer lönsamt för den tyska koncernen att överta 
driften. Mycket tyder emellertid på att övertagandet berodde på de svårig
heter, som uppstod för tyska företag med judiska kapitalintressen i och med 
det nazistiska maktövertagandet. I fallet Queisser hade dess produkter, 
bland annat tandkrämsmärket Jod Kaliklora, alltsedan 1934 tillverkats på li
cens av det danska företagets Nordiska Drog Kemikalieforretning och för
sålts på den svenska marknaden av det danska företagets försäljningsbolag i 
Malmö, Nordiska Drog och Kemikaliekompaniet. Det danska företagets li
censtillverkning för den svenska marknaden upphörde och det tyska före
taget startade egen tillverkning i Göteborg. 60 

58 Dahmén, E., a.a.s.290-291. 
59 Carlquist, C., a.a.s.216. FKB:s arkiv, vol 389. AB A Sandström.RA. 
60 FKB:s arkiv, vol 387. Firma Dr Queisser Co i Götcborg.RA. 
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5. BLYERTS 

Ett intressant exempel på de små industriländernas förmåga att utveckla en 
framgångsrik exportindustri i konkurrens med centrumländernas oligopol-
företag var den danska blyertsindustrin. Före första världskriget hade tyska 
blyertsföretag närmast monopolställning på den danska marknaden. I syfte 
att bryta det tyska monopolet startade det danska tändsticksföretaget Gosch 
Co Blyantfabriken Viking. Den danska strategin gick ut på att i möjligaste 
mån standardisera produktionen till ett fåtal varutyper och inrikta sig på 
kvalitetsprodukter. Under uppbyggnadsfasen vidtog de tyska konkurrenterna 
olika åtgärder för att knäcka det danska företaget, bland annat dumping, nå
got som var nära att lyckas under början av 1920-talet. 

Det danska företaget överlevde emellertid framför allt på grund av att det 
lyckades erhålla monopol på den danska skolans behov av blyertsprodukter. 
Om företaget skulle kunna expandera måste det emellertid upparbeta ex
portmarknader för sina produkter. Genom en intensiv satsning på produktdif
ferentiering och märkesreklam hade företaget vid början av 1930-talet ut
vecklats till en av Europas största blyertspenntillverkare, vars produktion till 
fem sjättedelar gick på export. En viktig exportmarknad var den svenska. 
Den inhemska svenska industrin var på detta område ytterst lite utvecklad, 
och behovet täcktes huvudsakligen genom import från Tyskland och Dan
mark. Merparten av den tyska exporten kom från den tyska blyertspennkon-
cernen A W Faber-Castell. Den hårdnande dansk-tyska konkurrensen krävde 
en intensivare och till svenska behov anpassad marknadsföring och tillverk
ning, vilket medförde att det danska företaget 1933 i Stockholm etablerade 
Blyertsfabriken Viking AB. Samma år upprättade Faber-Castell ett huvud
kontor, Svenska Blyertspennfabriks AB, i Stockholm och startade en fabrik i 
Åstorp. 61 

Ett av de amerikanska kemiföretag som under mellankrigstiden kom att 
etablera tillverkning på den europeiska marknaden var National Carbon 
Company. Detta hade vid början av 1920-talet en teknikledande position, ba
serad på en innovation, som innebar att man vid mycket hög temperatur kri
stalliserade kol till grafit. I kraft av denna innovation hade National Carbon 
skaffat sig oligopolställning på världsmarknaden. Den enda egentliga kon
kurrenten av betydelse var den tyska Sigrikoncernen. Före första 
världskriget exporterade det amerikanska företaget sina grafitprodukter till 
den europeiska marknaden. Elektrostålproduktionens och den elektroke
miska industrins starka expansion under mellankrigstiden medförde dels en 
växande marknad före företagets produkter, dels en ökad risk för uppkomst 
av rivaliserande produktion. 

61 Industriraadets arkiv 1921. Konkurrcnce med udlandet. Dansk Blyertsfabrika-
tion.Erhvervsarkivet; Den danske blyantinduslri. Tidskr for industri 1936 s.44-47. FKB:s 
arkiv.vol 391. Svenska Blyertspcnnfabriken.RA. I likhet med många andra tyska företag äg
des det tyska företagens tillgångar av bulvaner. Formellt kontrollerades den tyska fabriken 
av holdingbolaget AB Stiftet där aktieägarna var svenska medborgare. I spetsen för före
taget stod en naturaliserad f d tysk medborgare. Faber-Castell bibehöll emellertid kontrollen 
över företaget genom optionsrätt till aktierna. Viking 1914. 1939. Khvn 1939; Denmark 
Abroad 1920-1922. 
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Mot denna bakgrund sökte National Carbon sig in på den europeiska 
marknaden under framför allt 1920-talet. En av de mest intressanta mark
naderna för det amerikanska företagets grafitelektrodproduktion var den 
skandinaviska, och då speciellt den svenska med sin växande inriktning på 
elektrostålframställning. Den tilltagande konkurrensen från framför allt tyska 
företag, och det faktum att det redan existerade en inhemsk producent av 
grafitelektroder på den svenska marknaden, var bidragande orsaker till Na
tional Carbons etablering i Sverige 1926. Det amerikanska företaget förvär
vade sin svenske konkurrent Skandinaviska Grafit Industri AB i Trollhättan, 
i avsikt att täcka den svenska telefonindustrins behov av grafitpulver. 
Världskriget hade omöjliggjort tillförseln av naturgrafit. Tanken var att med 
hjälp av vattenkraften i Trollhättan utnyttja den elektriska energin för att 
framställa konstgjord grafit. 

När marknaden efter kriget på nytt översvämmades av billig naturråvara 
blev denna drift olönsam, varför företaget beslöt satsa på tillverkning av gra
fitelektroder för den skandinaviska marknaden. Inte heller den nya inrikt
ningen blev särskilt framgångsrik. Problemet var inte avsättningsmöjlighe
terna utan råvarubristen och avsaknaden av erforderlig teknik, som gjorde att 
företaget inte kunde tillverka tillräckligt med elektroder. Detta medförde att 
företaget tvingades köpa råvarorna av de företag med vilka man konkur
rerade med färdigprodukterna. I detta läge tog man från svensk sida kontakt 
med National Carbon för att få till stånd ett samarbete mellan de bägge 
företagen. Överenskommelsen innebar att Skandinaviska Grafit fick licens
rättigheterna att tillverka elektroder enligt det amerikanska företagets tek
nologi i utbyte mot 97% av aktiekapitalet. Det faktum att National Carbon 
efter 1926 blev ensamtillverkare på den skandinaviska marknaden talar för 
att dess direktinvestering i Sverige var betingad av önskan att dels utnyttja 
sitt monopolistiska kunskapsövertag, dels eliminera en på sikt eventuellt far
lig konkurrent. 62 

6. LÄKEMEDEL 

Ett av de verksamhetsfält inom den svenska kemiska industrin som under 
undersökningsperioden lockade ett stort antal utländska etableringar var lä
kemedelsindustrin. En grundläggande förutsättning var de stigande inkoms
terna i Sverige under de första fyra decennierna av 1900-talet. Bland annat 
betydde det växande efterfrågan på sjukvård. En annan anledning var att den 
inhemska svenska läkemedelsindustrin saknade möjligheter att tillgodose 
den ökande efterfrågan på läkemedel på grund av avsaknaden av en utveck
lad organisk kemisk industri.63 

Av en studie över läkemedelsindustrin internationaliseringsprocess under 
efterkrigstiden framgår att olika typer av nationella restriktioner och legala 

62 Intervju med direktör Leif Carlsen i Union Carbide Europe S A i Uddevalla den 
18.12.1987, Per-Adolf Sköld Näringslivsekretariatet i Trollhättans kommun den 4.12.1987; 
se även Johansson, H., Trollhättan, samhälle i expansion. Uddevalla 1987. s.45-46. Det 
amerikanska moderbolaget ändrade kort efter övertagandet av det svenska företaget namn 
till Union Carbide Corporation. 
63 Cyrèn, O., Svensk kemisk industri. Kort översikt. Sthlm 1946. s.l 19. 
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skillnader såsom kontrollprövning och patentlagstiftning har utövat ett icke 
obetydligt inflytande på benägenheten att genomföra direktinvesteringar. 
Likaså synes olika marknadsarrangemang, typ karteller och tullar, ha spelat 
en viss roll för läkemedelsidustrin . Undersökningen visar vidare att läkeme
delsföretagens internationalisering i hög grad är ett uttryck för en tillväxt
strategi, som baseras på innehavet av produktbaserade konkurrensfördelar. 64 

En annan omständighet, som kan tänkas utöva inflytande på de utländska 
etableringarna, är att många kemiska produkter, däribland läkemedel, har en 
speciell karaktär. Reklam och kvalitetskonkurrens spelar här en förhållande
vis liten roll. Detta sammanhänger med att läkemedel endast kan ha en viss 
kvalitet, som är beroende av produktens kemiska sammansättning. En ökad 
avsättning för läkemedel liksom många andra industrikemikalier kräver i 
stället vanligtvis en högre grad av teknisk service och större flexibilitet 
visavi produkternas användningsmöjligheter och redan existerande behov på 
marknaden. 65 Med detta i minnet är det rimligt att anta att de utländska lä-
kemedelsetableringarna till en del tillkom för att få en mer direkt kontakt 
med den främmande marknaden . 

Före första världskriget reglerades all tillverkning av läkemedel av den 
svenska apoteksvarustadgan. Enligt denna var det förbjudet för andra än 
apotek att ägna sig åt tillverkning och försäljning av läkemedel. Det blev 
emellertid under decenniet före krigets utbrott alltmer uppenbart, att de 
svenska apoteken saknade resurser för att åstadkomma en produktion av lä
kemedel som tillfredställde den svenska marknadens behov. Följden blev att 
importen ökade kraftigt, vilken ombesörjdes av firmor, som hade starka 
knytningar till de utländska marknaderna. En av de firmor som försåg de 
svenska apoteken med varor var det danskkontrollerade AB Benzon Co i 
Malmö. I syfte att öka tillverkningsmöjligheterna i Sverige och minska im
portberoendet framlade den svenska regeringen 1913 en proposition om lag
ändring, som accepterades av riksdagen. Därmed var det möjligt för andra än 
apoteken att tillverka läkemedel. 66 

Det är naturligt att utländska intressen nu s åg en möjlighet att skaffa sig 
fast fotfäste på den svenska marknaden, Först på plats var det danska före
taget Lövens Kemiske Fabriker, som kontrollerades av apotekaren August 
Kongsted i Köpenhamn. Han insåg vilka tillväxtmöjligheter som fanns på 
den svenska marknaden och etablerade 1915 i Helsingborg AB Leo. Leo 
kom under sin första tid på den svenska marknaden att i huvudsak försälja 
olika typer av vitaminpreparat. Kriget medförde emellertid ytterst stora 
svårigheter för Leo, och företaget såldes 1917 till AB Malmö Kaffekompani. 
Det sistnämnda företaget var danskägt och kontrollerades av AS De Fore-
nede Kaffebrenderier. I spetsen för detta företag satt en dansk apotekare vid 
namn Hugo Weizman, som i sin tur ägde goda kontakter med dansk 
apoteksindustri. 

64. Hansén, S-O., Studies in internationalisation of the pharmaceuticals industry - a taxo-
nomic approach. Medd. från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut nr 66. Åbo 
1981. s.142-146. 
65 Elshult, A/Svennilson, I., a.a.s.124-126. 
66 Kungl Maj:ts propositioner 1913:243. 
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Under åren 1917-1919 var Leo ett dotterbolag till det danska kaffeföre
taget i Malmö. Under kriget hade man vid Lövens fabriker fått fram ett järn
preparat, Idozan, utvecklat av den danske apotekaren S Marcussen. Till 
skillnad från andra järnpreparat ägde det den egenskapen att det var skon
samt för magen. August Kongsted insåg preparatets konkurrensfördelar och 
beslöt att vidga dess marknad genom att 1919 introducera det på den svenska 
marknaden under varumärket Ferrosan. I samband med detta grundades i 
Helsingborg dotterbolaget Ferrosan AB. Kort efter Ferrosans bildande köpte 
Lövens Fabriker tillbaka aktiekapitalet i det av Malmö Kaffekompani kon
trollerade Leo. Detta skedde genom ett byte av aktier i den meningen att 
Malmöföretaget övertog aktiekapitalet i Ferrosan AB. Ferrosan flyttade 
verksamheten till Malmö. Merparten av aktiekapitalet i det av Malmö Kaffe
kompani kontrollerade Ferrosan innehades av en av Danmarks största kaf
fegrossister, Ferdinand Andersen, medan resten ägdes av danska apo
teksintressen, som representerades i styrelsen av apotekaren Weizman.67 

Ändringen av apoteksvarustadgan medförde också att utländska läkemedels
företag upprättade försäljningsbolag på den svenska marknaden. Sålunda 
etablerade Berlinföretaget Rudolph Wülfing och Oslofirman AS Nyegaard 
dotterbolagen AB Santogen 1916 respektive Nyegaard Co 1919. För det 
tyska företaget synes den främsta anledningen till etableringen ha varit att 
säkerställa försäljningen av företagets ledande preparat Santogen.68 

Vid sidan av Leo och Ferrosan startade ytterligare ett danskkontrollerat 
företag tillverkning av läkemedel, Kärnbolaget Biokemisk Industri AB. 
Detta grundades 1931 i Malmö av De Forenede Bryggerier i Köpenhamn. 
Kärnbolaget är ett intressant exempel på hur man inom bryggeriindustrin 
sökte ta vara på sin tekniska kunskap genom att utveckla nya produkter ba
serade på bryggeriindustrins råvaru- och restprodukter. Kärnbolagets bio
kemiska tillverkning kom att inriktas på tre huvudområden: enzymer för 
konfekt- och textilindustrin, B-vitaminpreparat med utgångspunkt från bryg
gerijäst samt maltbaserade kärnbindemedel för gjutkärnor inom gjuteriin-
dustrin. År 1933 övertogs företaget av AB Stockholms Bryggerier, som 
flyttade företagets tillverkning till Stockholm. Det danska inflytandet bestod, 
om än reducerat. Det var dock först under de sista åren på 1930-talet och 
under andra världskriget, som företagets produktsortiment kom att domine
ras av läkemedel.69 

67 Ferrosan 1919-1969.1969.1 övrigt bygger framställningen på uppgifter från ett samtal 
med apotekaren Sig Nylèn vid AB Ferrosan och direktör Leif Been vid AB Leo den 
27.10.1987. 
68 FKB:s arkiv, vol 442. AB Wiilfing.RA. Den 13.7.1929 ändrade AB Santogem namn till 
AB Wülfing. Det svenska Wülfing sorterade vid denna tidpunkt under det tyska företagets 
danska dotterbolag AS Wülfing Co i Köpenhamn. Samma förhållande gällde för det norska 
dotterbolaget i Oslo. Aktiemajoriteten i de tre nordiska dotterbolagen innehades av Berlin
företaget Bauer Cie. Under 1930-talet fusionerades Wülfing med det tyska läkemedelsföre
taget Schering AG. Den 7.6.1939 ändrade företaget ånyo namn. Det nya företaget hette AB 
Bemoll och kontrollerades av Schering i Berlin och det brittiska företaget May Baker i Lon
don. 
69 Framställningen bygger på ett samtal med direktör Sten Nyquist på AB Kabi-Vitrum den 
29.10.1987. Kärnbolaget ändrade 1951 namn till AB Kabi. 
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Om man undantar etableringen av Kärnbolaget gällde samtliga övriga ut
ländska läkemedelsetableringar efter 1920 försäljningsbolag. Alla ägde rum 
efter 1934. Detta var inte någon tillfällighet. År 1934 genomfördes nämligen 
en omfattande lagstiftning rörande försäljning, marknadsföring och kontroll 
av läkemedel, de s k specialitetsrestriktionerna. Enligt dem skulle alla far-
maceutiska preparat registreras. Varje anmälan till registret skulle göras av 
tillverkaren eller av i riket bosatt ombud för ifrågavarande tillverkare. Spe
cialitetsansökningarna skulle innehålla uppgifter om varubeteckning, pro
duktens art och beredningsform, förpackningskaraktär samt uppgifter om re
klam. Med utgångspunkt från dessa uppgifter prövades varje enskilt fall av 
medicinalstyrelsen. Vägledande för medicinalstyrelsens bedömningar var t 
ex huruvida läkemedelsproduktens sammansättning var korrekt, och om den 
stämde överens med svenska krav.70 Sverige var det land i Europa, som hade 
den mest restriktiva kontrollen över läkemedel. Därför blev det utomordent
ligt viktigt för de utländska läkemedelsföretagen att upparbeta direkta kon
takter med den svenska marknaden. En egen försäljningorganisation hade 
bättre möjligheter att observera nyheter, anpassa produktutveckling och för
säljning till förändrade normer och krav. En etablering av ett försäljnings
bolag hade vidare den fördelen att det blev lättare att upparbeta en stabil re
lation till de viktigaste konsumenterna, sjukhusen och läkarna.71 

Även om andra skäl säkert fanns till de under 1930-talet tillkomna för
säljningsbolagen, schweiziska Ciba Produkter AB (1934) och Roche Pro
dukter AB (1939), danska Nordiska Drog Kemikaliekompaniet (1934) samt 
tyska Nordiska AB Schering (1937) torde de förändrade institutionella vill
koren på den svenska marknaden ha spelat en viktig roll som motiv för 
etableringarna. 72 Sålunda hade Schering vid krigsslutet ett åttiotal av medi
cinalstyrelsen godkända och registrerade varumärken. I likhet med många 
andra tyska företag kontrollerades Nordiska Schering formellt av svenska 
intressen genom holdingbolaget AB Bemoll, som ägde samtliga aktier. 
Aktierna i Bemoll ägdes av en svensk medborgare men Schering hade op
tionsrätten till dem. 73 Under andra världskriget etablerade det danska läke
medelsföretaget AS Lundbeck och schweiziska Geigy AG försäljningsföre
tagen Lundbeck Co AB H (1941) respektive Geigy AB (1942). Under mel
lankrigstiden var Lundbeck huvudsakligen inriktat på den inhemska, danska 
marknaden. Exporten var relativt blygsam och en del gick till Sverige. Under 
1930-talet satsade företaget på forskning rörande kemiska antibakteriella 
produkter och lanserade 1941 Lucosil, ett läkemedel mot urinvägsinfek
tioner. 74 Ett viktigt motiv till etableringen i Sverige var att få det nya läke
medlet accepterat och inarbetat på den svenska marknaden. Att man så 

70 SFS 1934: 306. 
71 Uppgift lämnad av apotekare Stig Nyhlén Ferrosan AB. 
721 Nordiska Drog- och Kemikaliekompaniets fall ägde detta företag tillverkning av vissa 
kemiska produkter, dock icke läkemedel. 
73 FBK:s arkiv, vol 390. Nordiska AB Schering.RA. Ägaren till aktierna i Bemoll var en 
advokat vid namn Gösta Grönberg; UD:s arkiv. 1920 års dossiersystem. HP 2219. PM ang 
förhandlingar för betalnings- och varuutbytet mellan Sverige och Danmark.15.5.1940. 
Svensk import från Danmark 1938.RA. 
74 Hansén, S-O., a.a.s.151. 
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snabbt sökte sig in på den svenska marknaden berodde troligen på att Sve
rige var ett av de få områden, som erbjöd dansk läkemedelsindustri expan
sionsmöjligheter under krigsåren. Den sistnämnda aspekten torde även ha 
spelat en roll för Geigys önskan att etablera sig på den svenska marknaden 
under kriget. 

7. SAMMANFATTNING 

Det framgår klart att förhållandena på den svenska marknaden spelat en vik
tig roll när det gäller att förklara varför utländska kemiföretag företagit di
rektinvesteringar i Sverige. Vad som generellt drog till sig utländska di
rektinvesteringar var den under perioden 1895-1945 kraftigt stegrade in
komsten i det svenska samhället. Den stigande levnadsstandarden gav upp
hov till ett marknadssug, framför allt under mellankrigstiden, för t ex tvätt
medel, kosmetiska produkter och läkemedel, som verkade stimulerande på 
viljan att företa direktinvesteringar. Avgörande motiv för de utländska kemi
företagen var vidare olika institutionella förhållanden. Sålunda spelade de 
svenska tullarna en viktig roll före första världskriget. Detta gällde såväl de 
skandinaviska som de ledande industriländernas direktinvesteringar. Där
emot spelade tullarna ingen framträdande roll efter 1915. 

För de utländska företagsetableringarna inom läkemedelsindustrin ut
övade de institutionella förhållandena i Sverige ett avgörande inflytande. 
Fram till 1913 fungerade bestämmelserna rörande läkemedelsframställning i 
den svenska apoteksvarustadgan som en effektiv barriär för utländska di
rektinvesteringar. När tillverkningen därefter släpptes fri för även andra än 
apoteken grep en rad danska läkemedelsföretag chansen att sätta igång till
verkning i Sverige. I de tillverkande danska läkemedelföretagens spår följde 
också utländska försäljningsbolag. På grund av reglerna för svensk kontroll 
av läkemedel och svensk patentlagstiftning samt för att kunna hävda sig ville 
de på platsen följa den svenska marknaden. Detta blev speciellt tydligt under 
1930-talet, då en ny våg av utländska direktinvesteringar ägde rum genom 
danska, schweiziska och tyska försäljningsbolag. Bakgrunden var att den 
lilla, men viktiga, svenska läkemedelsmarknaden hade Europas mest restrik
tiva kontroll av farmaceutiska produkter. 

Ett annat skäl till att utländska kemiska företag etablerade sig på den 
svenska marknaden var också framväxten av en svensk kemisk industri eller 
förekomsten av utländsk konkurrens i Sverige. De utgjorde ett hot eller sågs 
som ett framtida hot mot den egna positionen. Till dessa motiv hörde t ex 
den brittiska tändsticksindustrins försök att öppna moteld i Sverige under 
slutet av 1800-talet, etableringen av dansk tillverkning inom sodaindustrin 
före 1915 och amerikanska National Carbons uppköp av sin svenska konkur
rent. Tillgången på energiråvaror var vidare ett motiv av lokaliseringsspeci
fik natur, som vägde tungt, när det gäller den brittiska elektrokemiska indus
trins direktinvesteringar i Sverige vid början av seklet. 

De utländska direktinvesteringarna inom svensk kemisk industri motive
rades också av land-och ägarspecifika skäl. För de stora amerikanska, brit
tiska och tyska elektrokemiska-, färg-, kosmetika - och tvättmedelsföretagen 
har uppenbarligen direktinvesteringarna tillkommit för att utnyttja oligopol-
fördelar. Syftet med dotterbolagen i Sverige har varit att med hjälp av pro-
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duktdifferentierad marknadsföring dels bevaka , dels utvidga sina marknads
andelar och sitt tekniska försprång. Detta är t ex mycket tydligt för direktin
vesteringarna inom tvättmedelsindustrin och den kosmetiska industrin. En 
annan omständighet som starkt påverkat oligopolföretagens vilja till di
rektinvesteringar har varit den inbördes avundsjukan. Så fort ett av dessa 
startat verksamhet har också konkurrenterna företagit direktinvesteringar i 
Sverige. Däremot utlöste hos de utländska oligopolföretagen en önskan att 
säkra redan existerande marknadsandelar defensiva investeringar såsom i t 
ex fallet med Leverkoncernen. 

Oligopolföretagens direktinvesteringar i Sverige orsakades inte alltid av 
en vilja att kontrollera den svenska marknaden. De var i stället taktiska drag 
i en inbördes internationell maktkamp. Ett sådant exempel är det franska 
L'Air Liquides direktinvestering i syfte att eliminera sin tyska konkurrent på 
den skandinaviska marknaden. Inom den kemiska industrin utövade de inter
nationella kartellerna ett stort inflytande. En sådan var den internationella 
linoleumkartellen, som vid slutet av 1920-talet fick kontroll över den skan
dinaviska marknaden genom förvärvet av en av sina viktigaste konkurrenter, 
det svenska företaget Forshaga Linoleum. Inom färg- och kväveindustrin 
dominerades den europeiska marknaden av det tyska storföretaget IG Far-
ben. Detta företag kom under undersökningsperioden att bedriva en omfat
tande verksamhet på den svenska marknaden. Härvid spelade direktinves
teringar på den svenska marknaden en viktig roll. IG Farben hade klara mo
nopolsträvanden. Det betraktade Sverige som en "hemmamarknad" och för
sökte undvika etablering av tillverkningsföretag i syfte att förhindra en in
hemsk svensk industrialisering inom de områden som den tyska koncernen 
behärskade. Etableringen av tillverkningsföretaget Anilinkompaniet var 
emellertid ett avsteg från koncernens informella imperialism på den svenska 
marknaden. IG Farben sökte på olika sätt internalisera den svenska mark
naden med sin verksamhet. I likhet med många andra tyska företag sökte 
man emellertid dölja sitt inflytande genom att få sina företagstillgångar i 
Sverige att framstå som rena svenska företag. 

Den starka koncentrationen inom hemmamarknaden gjorde att mindre 
tyska företag försökte säkra sin existens genom direktinvesteringar i Sverige. 
Detta gällde t ex en del tyska färg-och lackföretag. Inom detta område fanns 
en rad företag, däribland brittiska färgföretag, som genom etableringar på 
den svenska marknaden sökte bevaka och bevara sin pionjärställning. Bland 
de små industriländerna var den svenska marknaden i synnerhet viktig för 
den danska kemiska industrin. I ett läge av hård utländsk konkurrens och be
gränsad hemmamarknad erbjöd den svenska marknaden tillväxt och över
levnadsmöjligheter för de internationellt sett små danska kemiföretagen. Di
rektinvesteringar i Sverige blev svaret för många danska företag, såväl repre
sentanter för de ledande industriländernas produkter som företag som före
trädde genuint inhemska produkter. Sverige blev en testmarknad för danska 
kemiföretag. På den kulturellt närbesläktade marknaden provade man styr
kan i sin internationella konkurrensförmåga och sina nya produkters tekniska 
överlägsenhet genom att företa direktinvestingarna under produkternas in
troduktionsfas. Detta gav upphov till ett stort antal danska direktinveste
ringar såväl före som efter första världskriget. Ett exempel på detta är den 
danska takpapps- och isoleringmaterialindustrins framgångsrika etableringar. 
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X. ÖVRIG INDUSTRIELL VERKSAMHET 

A. Trä-, massa- och pappersindustri 

Få av de utländska företag som etablerade sig inom trä-, massa- och pap
persindustribranscherna ägnade sig åt annan verksamhet än produktion eller 
handel med sågat virke, trämassa, cellulosa eller obehandlat papper. Ett 
tidigt undantag var dock Rodskogs Guldlistfabrik i Jarlsberg. Det norska 
företaget hade sedan gammalt större delen av sin avsättning i Sverige. När så 
mellanrikslagen upphävdes fann företaget det nödvändigt att etablera till
verkning på den svenska marknaden. Det startade 1898 dotterföretaget AB 
Göteborgs Guldlistfabrik. Ett annat undantag var AB Rasch Arnesen i 
Malmö, som 1927 etablerades av Oslofirman N Rasch. Företaget ändrade 
1932 namn till AB Rasco. Firman tillverkade gummerade förseglingsremsor 
för tillslutning av kartonger. Företaget vann snabbt en marknad i Sverige och 
kom att inrikta sin produktion på också andra gummerade pappersartiklar. 
Det blev så småningom störst i Sverige inom sitt område och startade 1938 
ett filialföretag i Köpenhamn, AS Crown Gummed Paper. 

De utländska etableringarna inom träförädlingsindustrin baserades också i 
en rad fall på nya produkter. Ett sådant var det brittiska företaget AB Peace's 
Tenows patentträbyggnader, som började tillverkas i Sverige 1903. Upprin
nelsen till investeringen var den svenske ingenjören Adolf Tenows patent på 
tillverkning av standardiserade monteringsfärdiga husdelar. Ett brittiskt 
byggföretag, firma Lloyd Peace i Darlington, satsade tillsammans med 
Tenow och en del andra svenskar kapitalet för att uppföra en fabrik i Sve
rige. Detta skedde i Njurunda, där företaget inköpte ett sågverk. De brittiska 
intressena var då sedan en tid engagerade i exporten av monteringsfärdiga 
hus till det brittiska imperiets marknader i Afrika och Asien. 

Ett annat exempel var det danskkontrollerade företaget AB Compoboard. 
Företaget tillverkade isoleringsplattor för hus, s k compoboard, som ba
serades på en uppfinning av en amerikan vid namn G A Meyhew. Den 
danska firman S Heiman Hirsch i Köpenhamn hade av de amerikanska till
verkarna förvärvat licensrättigheterna för den skandinaviska marknaden. 
Företageets huvudkontor låg i Göteborg medan tillverkningen ägde rum i 
Forserum. Osloföretagare under ledning av Odd Grundt och Sören Chr 
Monrad etablerade i Töreboda 1919 en fabrik, AB Träkonstruktioner, för 
tillverkning av böjda limmade trälameller. Motivet var att exploatera ett 
tyskt patent, den s k Hertzers byggnadsmetod, som ännu inte använts i Sve
rige. En med skoindustrin associerad bransch, skolästtillverkningen, lockade 
två tidigare exportörer till den svenska marknaden att etablera tillverknings
företag, Hellerup skolästfabrik och Firman Brüder Winkle i Altenstadt. Det 
danska företaget etablerade 1915 dotterbolaget AB Malmö Skolästfabrik och 
det tyska familjeföretaget startade sin filial, AB Lästfabriken Winkle i Öre
bro 1922. Det danskägda företaget blev under 1930-talet genom att förvärva 
ensamrätten till precisionslästsvarvar i Norden det största lästtillverknings-
företaget i Sverige. Företaget startade vidare ett dotterbolag 1923, AB 
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Malmö Stansknivsfabrik. Det sistnämnda företaget var en specialfabrik med 
inriktning på såväl sko- som pappers- och kartongindustrin.1 

B. Jord- och stenindustri 

Svensk glasindustri upplevde en markant tillväxt och företagsbildning under 
1870- och 1890-talen. Tiden från sekelskiftet och till första världskriget 
präglades av rationalisering och koncentration. Vid sekelskiftet fanns fyra 
glasbruk, som kontrollerades av utländska intressen, nämligen de två bruken 
Surte och Liljedahl, som ägdes av det norskkontrollerade AB Surte-
Liljedahl, det danska AB Rosdala Bruk samt det brittiska AB Mellins Glas
bruk. Samtliga var inriktade på emballage- eller buteljglastillverkning. 

Liljedahls bruk i Värmland hamnade i norska händer redan 1873 som en 
följd av vertikala integrationssträvanden från det norska moderbolagets sida. 
Det norska bryggeriföretaget Kristiania Exportbryggeri hade vid 1870-talets 
böljan lyckats upparbeta en betydande exportmarknad men hade på grund av 
brist på buteljglas bekymmer med att tillgodose den växande efterfrågan. I 
detta läge beslöt man sig för att förvärva Liljedahl, som var bryggeriets 
största leverantör av buteljglas. De norska intressena i Liljedahl kom även att 
inrikta sig på export av glas till den brittiska marknaden, främst den skotska. 
Den viktigaste marknaden var emellertid den norska. När mellanrikslagen 
upphävdes skapades därför allvarliga problem för företaget. Tullarna mellan 
Sverige och Norge innebar att Kristiania Exportbryggeri var tvunget att 
starta ett glasbruk i Norge samtidigt som det gällde att finna en ersättnings
marknad för dotterföretaget i Sverige. 

Det blev i detta läge naturligt att öka exportansträngningarna på den tull
fria brittiska marknaden. Där hade emellertid Liljedahl under senare hälften 
av 1890-talet konkurrens från den svenska butelj tillverkaren S urte Glasbruk, 
som på grund av sitt geografiska läge ägde bättre konkurrensmöjligheter. Det 
norska Liljedahl sökte därför förvärva inflytande hade Surte. Det lyckades 
1896 och de bägge företagen slogs samman till AB Surte-Liljedahl. Gynn
samma konjunkturer inom den brittiska bryggeriindustrin ledde till en kraf
tigt ökad flaskexport till Storbritannien. Surte-Liljedahl svarade 1898 för 
nästan 50 % av den svenska flaskexporten dit. Den engelska importfirman 
Johnsen-Jorgensen ökade starkt sin andel av Surte-Liljedahls avsättning där 
medan den tidigare dominerande skotske flaskimportören förlorade i be
tydelse. När firman Johnsen-Jörgensen 1906 skaffade sig aktiemajoriteten i 
Surte-Liljedahl, upphörde samtidigt exporten till den skotska firman. Detta 
talar för att Londonföretagets förvärv av glasbolaget ingick som ett led i en 
inhemsk brittisk konkurrensstrid om den brittiska glasemballagemarknaden.2 

1 Där Skolästen tillverkas. AB Malmö Skolästfabrik 1915-1940. Malmö 1940. Ekeroth, G., 
Svenska Industriella verk och anläggningar. Ill Tekn. Tidskrift 1898/99. s. 111-116. 
2 Aktiebolaget Surte-Liljedahl minnesskrift 1761-1930.Göteborg 1930; Fogelberg.T., Surte 
Glasbruk 100 är. Malmö 1962.S.10-11,19-20,23-26,43; Nordström,O., Svensk glasindustri 
1550-1960.Lokaliserings- och arbetskraftsproblem. Lund 1962 s.80-123. 
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Den brittiska efterfrågan på glasemballage från Sverige ökade, och denna 
kunde inte enbart tillfredsställas genom Surte-Liljedahls export. Detta ledde 
till att Londonföretaget Mellin Glass Works Ltd 1899 etablerade AB Mellins 
glasbruk i Limhamn. Bakom Mellin Glassworks låg livsmedelsföretaget 
Mellin Food, och direktinvesteringen i Limhamn var uppenbarligen gjord i 
syfte att säkerställa företagets behov av glasemballage. Till en början gällde 
också tillverkningen glasburkar för Mellin Foods produkter, men så små
ningom kom produktionen även att inriktas på flaskor för den brittiska 
whiskyindustrin. Företaget fick dock en kort levnad. I samband med att le
daren för familjeföretaget Mellins Food avled 1903 avvecklades glasbruket i 
Limhamn.3 På hösten 1899 förvärvade ett danskt konsortium Rosdala glas
bruk i Norrhult. Konsortiet stod under ledning av konsul F L Hey i Köpen
hamn, som ägde stora intressen i dansk glasindustri och som hade goda 
kontakter med dansk bryggeriindustri. Rosdala kom emellertid under den 
danska perioden, som varade fram till 1935, att huvudsakligen ägna sig åt 
hushållsglastilverkning, varför det inte förefaller som om köpet var betingat 
av några integrationssträvanden från t ex dansk bryggeriindustris sida. 

En av de branscher som inom jord- och stenindustrin uppvisade en 
mycket stark expansion var isoleringsmaterialindustrin, som under under
sökningsperioden präglades av en rad innovationer. En sådan var eternit, en 
blandprodukt av cement och asbest. Först att exploatera denna innovation 
var Skandinaviska Eternit AB, ett danskt-svenskt joint-ventureföretag, som 
grundades i Lomma 1906. Initiativtagare till företaget var de danska stor
företagen Aalborg Portland-Cementfabrik, F L Schmidt Co och Skånska 
Cement AB. Ett annat pionjärföretag inom isoleringsbranschen var det 
danskkontrollerade AB Rockwool, som 1937 upprättades av köpenhamns
företaget I Kähler Co. Kort före etableringen hade det danska företaget skaf
fat sig licensrättigheterna till isoleringsmaterialet gasbetong, rockwool, av 
det amerikanska företaget John Menville. I syfte att utnyttja sin tekniska 
överlägsenhet etablerade Kähler tillverkningsföretag för rockwool ungefär 
samtidigt i såväl Danmark som Sverige.4 

Första världskriget skapade stora problem för de företag, som var be
roende av utländska råvaror för sin tillverkning. Ett av de företag som drab
bades hårt var AB Svenska Smergelskiffabriken i Höganäs. I och med krigs
utbrottet sjönk den för företaget så livsviktiga importen av smärgel från 
Tyskland. I detta läge anmälde det norska företaget Arendals Smelteverk sitt 
intresse av att sälja två biprodukter från sin aluminiumframställning, carbo
rundum och durubit, som var en lämplig ersättning för den svåråtkomliga rå
varan smärgel. Arendals Smelteverk hade redan 1913 sonderat terrängen, när 
det gällde Höganäsföretagets intresse för dessa nya råvaror. Vid denna tid
punkt var intresset relativt svalt från det svenska företagets sida. Svenska 
Smergelskiffabriken hade 1914 en växande exportmarknad i Ryssland samt 
dessutom en relativt stor andel av den svenska marknaden. En av dess vik

3 Nordström, O., a.a. s. 94-95. Fogelberg, T., Aktiebolaget Mellins glasbruk i Limhamn 
1899-1905 och dess efterträdare AB Malmö glasbruk 1916-1928 samt AB Termolit 1928-
1935. Ett bidrag till glasindustrins historia i Skåne, i Malmö fornminnesförenings Årsskrift 
1966. s. 59-66. 
4 Kock, K., Skånska Cement Aktiebolaget 1871-1931. Minnesskrift. Uppsala 1932. s. 94. 
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tigaste kunder var SKF. För att inte förlora marknadsandelar accepterade 
man det norska exportanbudet. 

Mycket snart framkastade emellertid Arendals Smelteverke förslag om ett 
samgående mellan de bägge företagen. En av de drivande krafterna bakom 
dessa planer var delägaren i det norska smältverket, Norsk Elektrokemisk 
AS. Vad som gjorde norrmännen intresserade av ett samgående med 
Svenska Smergelskiffabriken var möjligheterna av att mer stabilt finna av
sättning för carborundumet och durubiten. Det fanns emellertid mer högt 
flygande planer. Man hoppades att med Höganäsfabrikens hjälp kunna etab
lera en slipskivefabrik i Norge. Från Norsk Elektrokemisk industris sida 
hyste man planer på att skapa ett mindre imperium av slipskivefabriker i 
främst Storbritannien och Ryssland. Förhandlingarna mellan Höganäsföre-
taget och Arendals Smelteverk resulterade 1915 i att samarbetsplanerna för
verkligades. Av de gemensamma aktiekapitalet på 250 000 kronor svarade 
de norska intressena för 60 000. En del av planerna realiserades, däribland 
att etablera en slipskivefabrik i Norge och en i Ryssland.5 

Under andra världskriget tillkom två danskkontrollerade tillverknings
företag, nämligen AB S M Hjelte och AB Tryckrör. I det förstnämnda fallet 
var det en dansk innovation som föranledde etableringen. Det köpenhamnska 
företaget C F Hjelte hade gjort en uppfinning, som innebar att man kunde 
nyttiggöra använt kalkslam från sulfatfabriker, en uppfinning som naturligt 
nog hade en betydligt större marknad i Sverige än i Danmark. Under kriget 
led stora delar av den danska industrin brist på råvaror. Ett av de danska 
företag som hade sådana problem var den danske tillverkaren av armerade 
betongrör Höjgaard Schulz AS. På grund av bristen på stål och järnrör in
ledde det danska företaget ett samarbete med Skånska Cementgjuteriet, vil
ket 1944 resulterade i fabriken AB Tryckrör.6 

Den svenska porslinsmarknaden lockade endast ett utländskt företag. Den 
tyska Rosenthalkoncernens schweiziska dotterbolag AG für Keramische 
Unternehmung Schweiz startade 1923 i Stockholm försäljningsbolaget 
Rosenthal Special AB. Rosenthal utvidgade under 1930-talet sin försälj
ningsrörelse genom en filialaffär i Göteborg. 

C. Textilindustrin 

Mellanrikslagens upphävande betydde slutet på en arbetsfördelning, som 
existerat mellan norska och svenska fabriker. Detta var speciellt tydligt tex
tilindustrin. Norska fabriker levererade t ex grövre och billiga hel- och 
halvylleprodukter till den svenska marknaden, medan de svenska företagen 
avsatte finare cheviot och kamgarnsvaror på den norska marknaden. Med 
anledning av den norska textilindustrins stora beroende av den svenska 
marknaden uttryckte stortinget 1897 starkt oro över de konsekvenser, som 
lagens upphävande skulle få. När väl de svenska tullarna var ett faktum 
fanns det, enligt stortinget, inte längre några möjligheter för den norska ylle-

5 Rydström, J., Sparv i tranedansen. Köping 1981.S.45-168. 
6 Danmarksposten 1944. 
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och bomullsindusrin att behålla sina marknader i Sverige.7 Att stortingets 
pessimism inte saknade fog för sig, framgår av den norska textilexportens 
värdeförändring under åren 1897-1900. Under mellankrigslagens sista år 
uppnådde värdet på den norska textilexporten till Sverige en topp mot
svarande 5,3 miljoner kronor för att under 1898 ligga på 104 000 kronor och 
1900 på 318 000 kronor. De norska textilföretaget Arne Fabrikker hade 1890 
138 agenter och kommissionärer i Sverige. Sedan mellanrikslagen upp
hävdes fanns det bara tre kvar.8 

I detta läge valde norska textilföretag att sätta upp fabriker i Sverige för 
att därigenom söka bevara sina marknadsandelar. Ett av dem var Bergen
företaget Petersen-Dekke, som 1898 grundade två fabriksföretag i Borås, AB 
Borås Klädningstygsfabrik och AB Petersen-Dekke Trikåfabrik. Ledarna för 
de bägge företagen blev två norrmän, Knut G Troye och Olaf G Oisen, som 
båda två kom att spela en framträdande roll inom textilindustrin i Borås. 
Grundandet av de kapitalstarka norska företagen innebar, att konsekvenserna 
av mellanrikslagens upphävande mildrades i det västgötska textilcentrumet 
och att nya typer av textilindustrier växte fram i staden.9 

Ett annat Bergenföretag, Skandinaviens första gardinväveri, Tangen 
Gardinfabrikk AS, var redan från sin tillkomst 1890 starkt inriktat på den 
svenska marknaden. I Sverige fanns vid denna tidpunkt ingen gardinindustri 
och man täckte sitt behov genom import från England. På mycket kort tid 
kom Tangen att behärska praktiskt taget hela den svenska marknaden. För 
Tangen innebar mellanrikslagens upphävande stora förluster, varför det var 
nödvändigt för företaget att etablera ett dotterbolag i Sverige. Så skedde 
1898, då AB Skandinaviska Trådgarnfabriken startade sin verksamhet i 
Bromma. Den svenska marknadens stora betydelse för det norska företaget 
visade sig på så sätt att direktören för Tangen i Bergen, Christian Sundt, 
själv tog över ledningen för dotterbolaget i Sverige. Med honom följde också 
ett 20-tal norska familjer med yrkesskickliga norska arbetare vid Bergenfab
riken, av vilka de flesta stannade i Sverige för gott.10 

Den svenska tullmuren gjorde att ytterligare fyra norska textilföretag 
under åren 1898-1899 grundade tillverkande dotterföretag i Sverige, däri
bland Partilie Yllefabrik 1899 tillhörande Firma Jörg Jepsen i Jarlsberg och 
Fredrikstadföretaget Hansen Co AS. I det sistnämnda fallet kom direktören 
för moderföretaget A Wold-Hansen att flytta över till Sverige och leda till
verkningen vid dotterföretaget Norrköpings Regnkläder och Presenningsfab
rik.11 

7 Maseng, E., a.a. s. 218; Stortingsforhandlinger 1897:5b. nr 80-123. 91:16, Tillägg 1 til 
91:D. s. 8-9,15,47,48, 57, 71, 74. Tillägg 2 till nr 91:B. s. 48-53. 
8 Hodne, F., Norges okonomiske historié 1815-1970. Cappelen 1981. s. 310-311. 
9 Pedek 60 år.22.3.1947. s.4-5.; Danielsen, H N., Kilsundskoncernen. I: Frän Borås och de 
sju häraderna. 1 951. 
10 Tangens Gardinfabrikk AS. 1890-1950. Bergen 1950.S.45-60. 
11 Hansen Co AS. Regnklaedefabrikk Fredrikstad. Oljeklaer gjennem 50 år. 1893-1943. 
Fredrikstad 1944. 
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Vissa av de utländska företag, som var verksamma i Sverige vid under
sökningsperiodens början och därefter, hade som en följd av de ökande tul
larna under de sista åren av 1880-talet och under den första hälften av 1890-
talet, funnit det nödvändigt att etablera tillverkning på den svenska mark
naden. Hit hörde Hamburgfirman Landl-Richertsen som 1898 i Helsingborg 
grundade klänningstygsväveriet Helsingborg Jacquard Väveri AB, och i 
Borås satte företaget Kruse Söhne från Barmen 1906 upp en spindelsnöre-
fabrik.Det är troligt att skärpningarna i ylleindustrins tullskydd under början 
av 1890-talet var den faktor, som föranledde etablerandet av åtminstone Häl
singborgföretaget. När jutegarn och jutevävnader belades 1888 med import
tull med 6 öre respektive 10 öre per kilo skapades gynnsamma förutsätt
ningar för en inhemsk juteindustri. Denna form av importsubstitution bakom 
höjda tullmurar ledde till att tre jutefabriker 1889 startades i Södertälje, Jon-
sered respektive Oskarström. Ett fjärde företag, Skånska Jutefabriks AB i 
Hälsingborg, tillkom 1896. I fallet Oskarström var det tyska juteexportörer i 
Hamburg, Norddeutsche Jutespinnerei und Weberei AG samt firma Hardy 
Hinrichsen, som tog initiativ till grundandet. 

I och med att det saknades tidigare erfarenheter i Sverige av denna till
verkning kom utländska inflytanden på olika sätt under pionjärtiden att göra 
sig gällande. Skandinaviska Jute Spinneri-Väveri AB i Oskarström behärs
kades nästan helt av tyskt kapital fram till 1915, då de tyska ägarna på grund 
av det fallande värdet på den tyska valutan sålde företaget till svenska intres
sen. Aktiekapitalet uppgick till 1,2 miljoner vid starten, varav 1,1 miljoner 
var i tyska händer. Företaget hämtade hela sin företagsledning från Tyskland 
och maskinerna från Storbritannien. Oskarström var före Skandinaviska 
Jutefabrikens start en liten by, och det nystartade företaget behövde stora 
mängder med arbetskraft. Under företagets första tio år kom arbetskraften att 
i mycket hög grad att bestå av utländska arbetare av vilka en stor del blev 
kvar för gott vid företaget. Den kvalificerade arbetskraften hämtades från 
Tyskland och Böhmen. Dessutom anställdes en relativt stor grupp finlands
svensk, kvinnlig arbetskraft.12 

Det stora inslaget av utländsk arbetskraft i samband med etableringen av 
Skandinaviska Jutefabriken i Oskarström var tidigare inte något speciellt för 
denna fabrik. I jämförelse med mellankrigstidens utländska etableringar var 
det utländska arbetskraftsinslaget före första världskriget ganska vanligt 
såväl inom textilindustrin som inom andra branscher. Det gällde också 
många svenskägda industriföretag under 1800-talets industrialisering. Feno
menet brukar i litteraturen betraktas som fördelar som ett land har av att in
dustrialiseras förhållandevis sent. Det kan också ses som ett uttryck för Sve
riges relativa periferiställning vid slutet av 1800-talet i den europeiska 
ekonomin. 

19 Oscarström, obygd blev industriort. Falkenberg 1974; Hallandsposten 27.1.1970; Bekläd
nadsfolket 1958:1; Jute och lin, Skandinaviska Jute Spinneri-Väveri AB 1890-1950. Sthlm 
1950. s. 23-32; Textilarbetareförbundets avdelning 48 Oskarström 1919-1944. Hyltebruk 
1944; Slättåkra Församlingsbok, In- och utflyttning 1898-1908; Kronofogden i Halmstads 
arkiv 1913-1916. FVI:2 Handlingar angående utlänningar 1914-1917, Förteckning över ut
länningar i Oskarström. Återfinnes i Utlänningar som vistas i Halmstads fögderi. 
Landsarkivet i Lund. 
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I ett läge, där utlandets tullmurar mer eller mindre omöjliggjorde export, 
den danska textilindustrin i hög utsträckning hänvisad till hemmamarknaden. 
Den svensk-norska marknaden utgjorde emellertid ett undantag. För indus
trin i Köpenhamnsområdet var den sydsvenska marknaden och då speciellt 
Skåne en viktig avsättningsmarknad. När så de svenska industritullarna in
fördes 1892 och successivt skärptes fram till första världskriget hotade denna 
marknad att försvinna för dansk textilindustri. För många av den danska 
huvudstadens textiltillverkare, däribland konfektionsfabrikerna, innebar detta 
kännbara förluster. Ett av Köpenhamns största konfektionsföretag, 
damkläder- och kapptillverkaren AS J Moresco, etablerade därför 1892 ett 
tillverkande dotterbolag i Malmö. Efter att mellanrikslagen upphävts 
etablerade sig företaget även på den norska marknaden.13 Av samma skäl 
startade en rad andra Köpenhamnsföretag dotterbolag i Skåne under tiden 
före första världskriget. Hit hörde bland annat textilband- och knapptillver
karen Holger Petersen, som 1893 grundade Fabriks AB Skandinavien i 
Malmö. 

Andra danska textilföretag som under perioden 1895-1914 på grund av 
tullskäl förlade tillverkning i Sverige var Köpenhamnsföretagen Borgesen 
Co, Th Wessel-Vett och Hasselbalch & Co. De två förstnämnda etablerade 
dotterbolagen AB Strå- och Filthattfabriken och AB Svenska Textilfabriken i 
Malmö. I Wessel-Vetts fall uppförde man också 1910 detaljistföretaget AB 
Th Wessel Vett Magasin du Nord i Malmö, som kom att inrikta sig på för
säljning av herrartiklar, sängkläder och reseeffekter. Wessel-Vett var tidigare 
representerat på den svenska marknaden. Redan 1896 hade det danska före
taget startat AB Max Sachs i Stockholm och detta följdes upp 1902 med 
etablerandet av Nordiska Möblerings AB. De två sistnämnda företagen var 
inriktade på försäljning av danska möbler och inredningstextilier. Gardin-
och markistillverkaren Hasselbalch Co startade 1901 dotterbolaget AB 
Svenska Gardinfabriken i Göteborg. 

Alla danska textilvaror var emellertid inte lika hårt drabbade av tullar. 
Detta gällde speciellt trikåvaror. För de på grund av den lilla hemmamark
naden föga specialiserade danska trikåföretagen erbjöd den växande svenska 
marknaden expansionsmöjligheter. En rad danska företag kom av denna an
ledning att etablera försäljningsbolag i Sverige. Hit hörde AS Marius Hartz 
som 1903 etablerade AB William Aagesen i Malmö. Detta företag byggde 
senare upp ett filialnät av detaljaffärer i Stockholm, Göteborg och Malmö 
under firmanamnet Butterichs mönsteraffärer. Likaså förlade 
broderimönsterföretaget Oehlenschläger 1911 en försäljningsfilial till 
Malmö. I Stockholm startade 1899 möbeltyg- och mattillverkare AS Olesen-
Heyman och 1905 damtrikåtillverkaren Ludwig Melchior AS försäljnings
bolagen AB Olesen-Heyman respektive Ludwig Melchior. Bägge dessa 
företag förvärvade under 1930-talet fabriker i Sverige. Olesen-Heyman gick 
in 1934 som delägare i det av tyska intressen kontrollerade AB Bohus Matt
fabrik och Melchior startade en fabrik i Malmö. Den största danska etable-
ringen inom trikåbranschen före första världskriget genomfördes emellertid 

13 AS Moresco gennem 75 år. 1856-1931. Khvn 1931. s. 50; Beukel, K/Oldam, J W., 
Udviklingslinjer i dansk konfektions- och hatteindustris historié 1870-1914. Ehrvervshis-
toriskÅrbog 1966.S.131-138. 
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av en av Danmarks dominerande trikåtillverkare Henriques/Löwengreens 
Trikotagefabrikker, som 1897 etablerade Malmö Mekaniska Tricot fabrik. 
Företaget startade med ett aktiekapital på 600 000 och kom förhållandevis 
snabbt att utvecklas till en av Sveriges största trikåfabriker. 

Förändrade utrikeshandelsvillkor före världskriget skapade helt nya möj
ligheter för danska och norska företag på den svenska marknaden. Det ber-
gensiska shoddyföretaget AS Arne Johannesen startade sålunda 1915 en fab
rik i Partille. Två danska konfektionsföretag, Carl Holten i Köpenhamn och 
AS O Foss i Odense, tog tillfallet i akt och startade fabriker i Malmö 1917.14 

Under mellankrigstiden fick man inom textilindustrin genomgående en för
skjutning från "tyngre" högkvalitativa tyger till "lättare". Detta hade till stor 
del att göra med den ökande användningen av rayonsilkegarn och rayonull-
garn. Denna omständighet märktes inte minst i trikåindustrins strumptill
verkning. Rayonsilket gav upphov till en rad varu- och produktions innova
tioner, samtidigt som bomullstrikåerna trängde undan såväl ylletrikåvarorna 
som de tidigare så utbredda vävda underkläderna av bomull och linne. Allt 
detta medförde att både importen och den svenska produktionen av trikå-
varor starkt expanderade under mellankrigstiden. 

Den gren av textilindustrin som uppvisade den starkaste expansionen var 
emellertid konfektionsindustrin. Här spelade den teknologiska faktorn i form 
av en rad nya maskiner en viktig roll. Dessa impulser utgick från Förenta 
Staterna och tempoarbete i enlighet med "den löpande bandprincipen" blev 
nu ett typiskt drag för svensk konfektionsindustri. En rad nya varor gjorde 
sitt intåg på den svenska marknaden, t e x billiga färdigkläder, lättare klän
ningar samt arbets- och sportkläder. Det tidigare dominerande tyska modet 
ersattes av nya amerikainspirerade produkter. Samtidigt som den svenska 
textilindustrin genomgick dessa förändringar utsattes den svenska marknades 
för ökad utländsk konkurrens. Importen av utländska textilier ökade kraftigt, 
något som var speciellt påtagligt inom ylleindustrin. Ylleindustrin var så
ledes den bransch som hårdast drabbades av omvandlingen. 15 

Även om den svenska textilindustrins utveckling under mellankrigstiden i 
ett historiskt perspektiv var gynnsam, kom den utländska konkurrensen att 
upplevas som ett allvarligt problem. Detta var speciellt påtagligt under 1920-
talets första hälft och under det protektionistiska klimatet efter den interna
tionella krisen under 1930-talet. Det låga tullskyddet i Sverige vid början av 
1920-talet i kombination med de stora textilproducentländernas dumpning på 
den svenska marknaden ledde till krav på högre tullskydd. Speciellt allvarlig 
var konkurrensen från Tyskland. Den främsta orsaken till detta var de lägre 
tyska produktionskostnaderna. De tyska arbetarlönerna var vid denna tid
punkt en fjärdedel av de svenska. Denna omständighet blev speciellt kännbar 
i ett läge, där den svenska textilindustrin på grund av import av textilråvaror, 
maskiner och bränsle hade genomsnittligt högre kostnader än flertalet av 
sina utländska konkurrenter. Dessutom fanns det i Sverige, liksom i Dan
mark, farhågor för att tyskarna med hjälp av sin låga valutakurs försökte 
knäcka vissa delar av de bägge ländernas textilindustri. När det gällde fär
digvarorna försökte de tyska fabrikanterna ligga under sina utländska kon

14 The Danish Export Rev. 1919. 
15 Dahmén, E., a.a. s. 151-154, 164-166. 
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kurrenters priser. Samtidigt satte man sina priser på råvaror och halvfabrikat 
så högt som möjligt för att de svenska och danska företagen, som var be
roende av dessa varor för sin tillverkning, inte skulle kunna konkurrera med 
de tyska färdigvarorna. Ett annat bekymmer för såväl den svenska som de 
övriga ländernas textilindustri vid början av 1920-talet var den brittiska tex
tilindustrin. Dess konkurrenskraft baserades på en nästan fullständig mono
polställning när det gällde råvaror och lägre arbetslöner.16 

Under 1930-talet, då den internationella textilindustrin kämpade med 
växande nationella barriärer, överproduktion och krympande marknader kom 
den relativt sett expansiva svenska marknaden att få ökad betydelse för såväl 
kärnländernas som de mindre europeiska industriländernas textilindustri. 
Detta gällde inte minst de skandinaviska länderna. I ett läge, då expansions
möjligheterna på främmande marknader var starkt begränsade, kom frågor 
som hade att göra med företagens exportformer och försäljningsmetoder att 
få ökad betydelse. I Danmark fördes under 1930-talet en diskussion om 
dessa problem. Man menade, att det inte längre var möjligt för de danska 
företagen att från hemlandet dirigera och kontrollera exporten. I stället var 
det nödvändigt att etablera sig utomlands för att därigenom undgå restrik
tioner, kontingentbestämmelser och tullar. En förutsättning för att sådan 
strategi skulle bli lyckosam var, menade man, att de ifrågavarande företagen 
var stadigt etablerade på hemmamarknaden. Eftersom konkurrensen på den 
danska marknaden var ytterst hård, borde danska företag därför ha goda för
utsättningar att genomföra framgångsrika direktinvesteringar på främmande 
marknader. Den danska exporten hade i relativt stor utsträckning ditintills 
skett direkt genom producenternas egen försorg. Ett sådant tillvägagångssätt 
fungerade väl så länge som försäljningen skedde i stora serier och stora en
heter. 

Problemet för den danska industrin var emellertid att många av de danska 
exportföretagen var relativt små. Deras exportförsäljning utgjordes av små 
mängder och enheter och gällde ofta märkesvaror, som för sin framgång på 
den utländska marknaden krävde avancerad marknadsföring och god känne
dom om den främmande marknadens behov. De danska företagen borde där
för etablera egna försäljningsbolag eller inleda samarbete med danska 
handelsföretag och uppmuntra dem att etablera försäljningsföretag på de 
främmande marknaderna.17 Dessa synpunkter var givetvis inte nya. Danska 
företag hade, som vi sett tidigare, etablerat såväl tillverkande företag som 
försäljningsbolag på den svenska marknaden. Vad som emellertid gjorde att 
dessa fenomen tydligt artikulerades i den offentliga debatten var å enda sidan 
den danska industriella tillväxten och å andra sidan 1930-talets allt mer res
triktiva internationella marknad. Det är rimligt att anta, att kraven på en fas-

16 Skandinavisk Tidskrift för Textilindustri 1919-1924. 1919. s. 54-57. 1920. s. 24-26. 1924. 
s. 1-2, 79-82; Groceerer Societetens arkiv. B Komitcn 10. Eksterne Udvalg. Valutakomis
sionens 1920. Mödesreferater 2113. Ehrvervsarkivet; Industriraadcts arkiv. Memorandum 
vedrorende de nuvarande tullförhällandena. Khvn 20.10.1920; Generalkonsulatet i Stock
holm 1920. Skrivelse från Sveriges Industriförbund den 25.10.1920. Ehrvervsarkivet. 
17 Danmarksposten 1930-1934. Danske ingenjörsfirmer arbejder i udlandet (1930:5), 
1934:1, Kampmann, P., Er der Mulighed for at foroge sal get af danske produkter til ud
landet? (1933:4). 
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tare försäljningsorganisation på de utländska marknaderna för att komma 
ifrån småskalighetens handikapp, inte bara karakteriserade dansk industri, 
utan också spelade en liknande roll för andra mindre länders företags önskan 
att etablera sig på utlandsmarknaden. 

Bland de företag inom textilbranschen, där kan nämnas: Osloföretaget AS 
Kaj Berrum, som 1923 öppnade filialföretaget AB Kamgarnkompaniet i 
Göteborg för försäljning av kamgarnsull och det schweiziska Tefina Société 
Anonyme, som samma år i Stockholm uppförde ett varuhus, AB Allva Allas 
Varuhus, för försäljning av manufakturvaror. Detta företag ändrade senare 
namn till AB Centralvaruhuset. Den danska trikåstrumpföretagen Louis 
Hansen Son och Risoe Ltd AS, startade i Stockholm 1933 och 1937 försälj
ningsbolagen AB Loha respektive Risö Textil AB. En del av dessa 
utländska textilföretag var tidigare företrädda på den svenska marknaden 
genom agenturföretag som det holländska mattföretaget Continental Carpet 
Farneskaj Comp i Rotterdam.18 Ett annat utländskt mattföretag, Nathan 
Juster i Hamburg, förbättrade sina försäljningsmöjligheter på den svenska 
marknaden genom att överta det göteborgska mattföretaget, AB Sven 
Myrstedt. 

Bland de faktorer som kan ha bidragit till att utländska textilföretag fann 
det gynnsamt att etablera försäljningsföretag i Sverige, var den stora bristen 
på utbildade direktriser och tillskärare inom dam- och barnkonfektionen. En 
annan faktor var, när det gällde mer modebetonade textilprodukter, att de 
svenska partihandlarna ofta inte ville flytta över sina inköp till svenska till
verkare eftersom nyheter och specialiteter därigenom lättare skulle bli åt
komliga för konkurrenter.19 Bland de företag där sådana överväganden kan 
tänkas ha utövat inflytande på etableringen var det belgiska barn- och dam-
konfektionsföretaget Etablissement Bamco i Antwerpen, som 1938 i Stock
holm upprättade försäljningsföretaget Belmode Cie AB. Det är vidare troligt 
att det var märkesvarukonkurrensen, som 1932 fick den tyska dammodekon-
fektionsproducenten AG Rheydt Kruse Madsen i Berlin att etablera dotter
bolaget Damkonfektion AB Dako. Dako kom under 1930-talet att utvidga 
sin försäljningsorganisation på den svenska marknaden genom att upprätta 
detaljhandelföretagen Modelagret Garton AB i Stockholm och i Linköping 
Linköpings Damkonfektions AB. 

Före 1933 hade en stor del av den till Sverige från Tyskland importerade 
damkonfektionen ombesörjts av judiskägda företag. När dessa på grund av 
den nazistiska förföljelsen under 1930-talet och judeutrotningen successivt 
upphörde skapade detta möjligheter för svensk konfektionstillverkning.20 

Den utomordentligt svåra situationen för de judiska företagarna i Tyskland 
ledde till att många judiska företag, medan tid var, flyttade över sin verk

18 Detta företag företräddes före bildandet av försäljningsbolaget Continental Carpet Co AB 
1930 av agenturfirman Matt AB Beer Co, som ägdes av en holländsk invandrare.Formellt 
ägdes det sistnämnda företagets aktier av Beer men det är inte uteslutet att det holländska 
företaget redan vid denna tidpunkt innehade kontrollen över företaget. 
19 Kom.nr 485. Sakkunniga ang ingrepp från samhällets sida i det ekonomiska livet. 
31.12.1934. Betänkande med förslag avseende åtgärder för främjande av inhemsk produk
tion (B Dahlérus, A Byttner, H G Turitz) s. 6.RA. 
20 Dahmén, E., a.a. s. 154. 
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samhet till andra länder. Andra emigrerade och kom i sina nya länder med 
växlande framgång att ägna sig åt handelsverksamhet inom textilbranschen. 
En del judiska flyktingar kom i Sverige under 1930-talet att starta små textil-
agenturföretag.21 Firma A Wolff i Berlin, försökte medan det ännu var verk
samt på den tyska marknaden, att säkra sin framtid genom att 1935 starta ett 
försäljningsföretag, AB Modehuset Royal, i Stockholm. De judiska ägarna 
tycks därvid ha hyst förhoppningen att de skulle lyckas få till stånd ett avtal 
med de framtida av nazistregimen utsedda nya ägarna om fortsatta 
leveranser av konfektionsvaror från det gamla företaget. Detta lyckades till 
en början, men efter något år upphörde alla kontakter med moderföretaget. 
Etableringen av Modehuset Royal utlöste en pressdebatt, som hade mycket 
tydliga antisemitiska undertoner.22 I syfte att gardera sig mot en total stryp-
ning av leveranserna från det tyska moderföretaget startade Modehuset 
senare en mindre damklädesfabrik. 

Det var emellertid på tillverkningsområdet som de mest betydelsefulla ut
ländska etableringarna inom textilindustrin ägde rum . Detta gällde speciellt 
industrier som använde de nya råvarumaterialen konstsilke eller rayonsilke 
och rayonull. Den viktigaste direktinvesteringen inom svensk textilindustri 
under 1920-talet inträffade 1927 i Borås, då den franska konstsilkekoncernen 
Röhm-Prulenc tillsammans med svenska intressen etablerade AB Svenskt 
Konstsilke. Företaget var det första i sitt slag i Sverige och ägde monopol
ställning på den svenska marknaden under hela mellankrigstiden. Det 
franska företagets investering i Sverige får ses som ett uttryck för en önskan 
att utnyttja sin tekniska överlägsenhet. Då det franska företaget ingick i den 
internationella konstfiberkartellen Bisfa är det vidare möjligt att Röhm-
Prulenc etablering var en konsekvens av en internationell marknadsuppdel
ning mellan kartellens medlemmar.23 

Vid början av 1930-talet hade foder av konstsilke börjat slå ut de äldre 
fodren av ylle eller bomull, som användes inom den tyngre herrkonfek-
tionsindustrin. En av föregångarna inom konstsilkefodertillverkningen och 
tillika en av de största producenterna inom denna bransch, det tjeckiska 
företaget C Neumann Söhne i Reichenberg i Böhmen, hade skaffat sig en 
betydande exportmarknad i Sverige för sina produkter. Den internationella 
krisen innebar stora risker för att utländska konkurrenter skulle etablera sig 
på den svenska marknaden. Höjda svenska tullar medförde samtidigt risker 
för att inhemsk produktion skulle sättas igång. I detta läge valde det tjeckiska 
företaget att 1933 uppföra dotterbolaget, AB Fodervävnader i Alingsås, för 
att därigenom bibehålla sin marknadsandel. Fodervävnader byggde till en 
början sin produktion på från Böhmen importerade råvaror och kontrol
lerades fullständigt av tjeckiskt kapital. Så småningom startade företaget en 
fabrik för framställning av råvara, men huvuddelen av råvarubehovet täcktes 
genom import från Tjeckoslovakien. Det tjeckiska företaget expanderade 

21 Nordlund, S., Invandringen till Sverige 1920-1945. Opublicerad licentiatavhandling vid 
Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg inom ramen för forskningsprojektet Det 
svenska välståndets utveckling 1925-1960. C4. del I. 1970. s. 191-196,203-207. 
22NDA 28.10.1935. 
23 SOU 1940:35, a.a. s. 67; Hexner, E., International Cartels. University of North Carolina 
Press 1946. s. 380-382. 
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kraftigt, vilket medförde att Sverige blev självförsörjande på konstsilkefoder. 
Bolagets stora garnlager kom under andra världskriget att medföra, att den 
del av den svenska textilindustrin som var beroende av konstsilkefoder 
kunde upprätthålla sin produktion. 

Ett annat företag, Silfa Fabriks AB, som etablerades 1938 i Alingsås äg
des officiellt av det brittiska investmentbolaget Isle of Man men var i reali
teten kontrollerat av tjeckiskt flyktkapital, som efter Miinchenuppgörelsen 
1938 sökt sig till Storbritannien. De tjeckiska intressena bakom företaget 
fanns representerat i en rad andra europeiska länder, däribland Belgien, 
Rumänien och Storbritannien. Det ursprungliga tjeckiska företaget hade varit 
ett av pionjärföretagen för den s k filmtryckerimetoden inom textilindustrin 
och det var dessa firmaspecifika kunskaper som företaget i Alingsås skulle 
överföra och exploatera på den svenska marknaden. På grund av avspärr
ningen fick Silfa monopolställning på den nya tekniken i Sverige. I spetsen 
för företaget ställdes en judisk flykting, Eugen Weiss. Företagets produktion 
var inriktad på exklusiva sidenklänningar samt gardin- och draperityger, som 
tidigare hade importerats till Sverige. 

Även andra utländska företag med inriktning på konstsilkevaror sökte sig 
in på den svenska marknaden under mellankrigstiden. Hit hörde Dansk 
Slipsfabrik i Köpenhamn, det schweiziska Mechanische Seidenweberei och 
Danskt Kunstsilke AS, som 1925 etablerade AB Svenska Slipsfabriken i 
Malmö, Malmö Siderväveri AB 1935 respektive AB Svenska Sidenväveriet 
1937. Dessutom etablerade det franska sidenföretaget Maison Chatillon 1930 
försäljningsbolaget Sidenkompaniet AB Sika. Den främsta anledningen till 
de danska och schweiziska fabrikernas etablering var de svenska sidentul
larna. Dessa infördes i två etapper, 1921 och 1932.25 

I ytterligare några fall var den svenska tullpolitiken direkt eller indirekt 
orsaken till etableringen på den svenska marknaden. Så t ex startade den 
tyska repslagerifirman Krieger från Ostpreussen 1920 en filial i Malmö 
under namnet Firma Adalbert Fischer Lager. Tidigare hade man sålt på den 
svenska marknaden via sitt företag i Köpenhamn. I och med att de svenska 
tullarna infördes blev man tvungen att betala tull två gånger, en gång i 
Danmark och en gång i Sverige, vilket medförde minskad konkurrenskraft i 
Sverige. 

Fram till 1930-talets början skedde en viss import av silke- och ylle
strumpor från Italien. Den internationella ekonomiska krisen, de italienska 
handelsregleringarna och svenska tullar medförde att en del italienska före
tag tvangs inskränka sin drift och skära ner sin försäljning till Sverige. I detta 
läga tog en svensk fabrikör i Mjölby, Axel Träff, kontakt med en av de 
italienska exportörerna. I det avtal som slöts mellan denne och italienarna 
beslöts att en strumpfabrik skulle startas i Mjölby, Strumpfabriken AB 
Sphinx. Italienarna levererade maskinerna och fick i utbyte aktier i det år 

24 Kom .nr 1084. vol 1.PM beträffande AB Fodervävnader, Alingsås. 11.2.1946. FKB:s 
arkiv, vol 370. AB Fodervävnader.RA.; Alingsås staden vi bygger. Alingsås 1969. s. 237-
240; Eugen Weiss var fader till författarna Peter och Alexander Weiss. 
25 Carlquist, C., a.a. s. 19, 25; Medd från Sveriges Kemiska Industrikontor. 1926:9 Svensk 
Kemisk Tidskrift. 1926. s. 3-6. 
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1932 startade företaget. Dessutom kom företaget under de första åren av sin 
existens att utnyttja en del kvinnlig italiensk arbetskraft.26 

De nya varorna inom textilindustrin krävde nya maskiner, som i en del 
fall inte fanns att tillgå i Sverige. Detta ledde till samarbete mellan svenska 
och utländska textilindustrier. För att erhålla moderna cottonmaskiner in
ledde Malmö Strumpfabrik ett samarbete med den tyska strumpfabriken 
Louis Bahnér Elbeo Werke GmbH. Elbeo levererade 1937 maskiner till 
Malmö Strumpfabrik i utbyte mot 700 000 i aktier i det svenska företaget. 
Med detta kapital startades 1939 Svenska Lyxstrumpfabriken, som året 
därpå uppförde en fabrik i Lund. Det gemensamma svensk-tyska aktiekapi
talet förvaltades av holdingbolaget AB Internat. Fabriken startade emellertid 
aldrig någon tillverkning utan såldes 1941 till Malmö Yllefabriks AB. Under 
sina nya ägare kom den emellertid att fungera som agent för Elboe på den 
svenska marknaden. Samtidigt som Svenska Lyxstrumpfabriken etablerades 
blev Ludwig Bahnér teknisk rådgivare vid Malmöfabriken och den började 
tillverka strumpor av varumärket Elbeo. Mycket talar för Elbeos primära 
motiv var att via ett svenskt företag söka öka avsättningen för sina 
märkesvaror, medan Svenska Lyxstrumpfabriken var en satsning, som ingick 
i en mer långsiktig marknadsstrategi. Samarbetet avbröts emellertid efter en 
tid från Malmö Strumpfabriks sida, åtgärder som var betingade av farhågor 
för att företaget på sikt skulle komma att övergå i tyska händer.27 

Trots den starka amerikanska influensen på svensk textilindustri i form av 
produktionsorganisation, mode och varuinnovationer var det endast två ame
rikanska företag som startade dotterbolag på den svenska marknaden. I det 
ena fallet rörde det sig om ett korsettföretag, The Spirella Ine Niagara Falls, 
som 1917 i Malmö startade Korsettfabriken Spirella J W Stewart. Detta 
företag kom efter aktiebolagsbildandet 1921 att vid sidan om den svenska 
marknaden mer och mer inrikta sig på export framför allt till Tyskland. Vid 
mitten av 1930-talet startade det amerikanska företaget ett tillverkande dot
terbolag i Berlin, Spirella GmbH, vilket kontrollerades av det svenska dot
terbolaget i Malmö. Ungefär vid samma tidpunkt upprättade det amerikanska 
korsettföretaget The Warner Brothers tyska dotterbolag i Hamburç ett för
säljningsföretag i Stockholm, AB Svenska Warnerkompaniet. Åtgärden 
skulle kunna tolkas som en motåtgärd visavi Spirellas inträngande på den 
tyska marknaden. 

I det andra fallet rörde det sig om fallskärmstillverkaren Irwin Air Shute 
Co, som 1938 etablerade fallskärmsfabriken Irwin Fallskärm AB. Det finns 
inga uppgifter om varför denna etablering kom till stånd. Det är emellertid 
tänkbart att framväxten av ett svenskt flygvapen under slutet av 1930-talet 
ligger bakom. 

Under andra världskriget etablerade bara ett fåtal utländska företag sig på 
den svenska marknaden, däribland den italienska konstsilkekoncernen 
Viscosa i Milano, som 1942 startade företaget AB Italtextil i Göteborg. 
Vidare startade den danska matt- och inredningstygstillverkaren AS Fiedler 
1940 ett försäljningsbolag. Fiedler anlade därefter 1944 fabriken Svenskt 
Kattuntryck AB med inriktning på gardin-, möbel- och klänningstyger. 

26 Östergötlands Folkblad 16.6.1932. 
27 Nilson, C A., Malmö Strumpfabriks historia - en återblick. Malmö 1971. s. 40. 
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Denna fabrik kom emellertid inte igång med sin produktion förrän efter 
1945. Ett annat danskt textilföretag som under andra världskriget etablerade 
tillverkning var Roulunds bromsbandfabrik, som 1943 inledde samarbete 
med Erik Hjalmar Rydahls Bromsbandfabrik AB. Detta företag hade sedan 
lång tid en omfattande export till den svenska marknaden.28 

D. Livsmedelsindustrin 

Den svenska livsmedelsindustrin uppvisade en stark expansion från 1890-
talets mitt och fram till första världskriget. Under åren 1893-1902 
fördubblades nästan dess tillverkningsvärde. Den största branschen var 
kvarnindustrin. Andra betydelsefulla branscher var tobaks- och margarinin
dustrierna. Margarinindustrin hade före sekelskiftet den starkaste tillväxten 
inom hela livsmedelsindustrin. Under första världskriget och mellankrigs
tiden fortsatte margarinindustrin att vara en expanderande bransch. Innova
tionerna på det produktionstekniska och organisatoriska området spelade 
härvid en viktig roll. Växtmargarinet kom under mellankrigstiden att nästan 
helt slå ut det animaliska margarinet. Rationaliseringen av distributionen var 
en viktig förklaring till expansionen. 

Till de expansiva branscherna inom livsmedelsindustrin under första 
världskriget och mellankrigstiden hörde också konservindustrin och choklad-
och karamellindustrin. Konserver var före kriget typiska nya produkter på 
den svenska marknaden. I Sverige tog förpackningen av livsmedel i form av 
s k halvkonserver, dvs varor som endast tålde en kortare förvaring, fart under 
1880- och 1890-talen. I spetsen gick fiskindustrin med olika inläggningar av 
sill och ansjovis. Den avgörande innovationen inom konservindustrin, steri
liserade helkonserver, nådde Sverige före 1914, men slog igenom på bred 
front först efter kriget, då bristen på bleckemballage inte längre hämmade 
dess expansion. De nya helkonserverna av fisk, grönsaker och kött 
lanserades som märkesvaror och gav upphov till en omfattande marknadsut
vidgning. Choklad- och karamellindustrins expansion var främst en funktion 
av det marknadssug, som den stigande levnadsstandarden gav upphov till.29 

Livsmedels- och njutningsmedelsbranschen var före första världskriget ett 
av de områden inom svenskt näringsliv, där trust- och kartelltendenserna i 
Sverige gjorde sig mest påminda. Den mest betydelsefulla trusten fanns 
inom sockerindustrin och tillkom 1907. Inom margarinindustrin lyckades 
man 1905 skapa Sveriges Margarinfabrikanters Förening, till vilken praktiskt 
taget alla margarinproducenter var anslutna. Föreningen var en producent
kartell och varade fram till 1911. Därefter rådde i stort sett fri konkurrens 
fram till 1927, då Margarinfabrikernas Försäljning AB grundades. De till 
försäljningsorganisationen anslutna sju företagen svarade under 1930-talet 
för 50 % av den svenska margarintillverkningen. Inom chokladindustrin 
fanns före 1914 en priskartell, Svenska Chokladfabrikantföreningen, till vil
ken de flesta av landets chokladfabriker var anslutna. Priskarteller fanns 
dessutom inom kvarnindustrin och bland kexfabrikerna. Flertalet av landets 

28 Denmark abroad 1935-1936. 
29 Jörberg, L. (1961) s. 289-293, 312-317; Dahmén, E„ a.a. s. 148-150, 167,266-270; 
Hanson, K., Fiskekonservindustrin i Bohuslän. Vikarvet 1974-1975. 
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ansjovis- och konservfabriker var före kriget anslutna till AB Sveriges 
förenade konservfabriker, som hade karaktären av trust. Inom köttkonserv-
industrin och fruktindustrin fanns vidare under 1930-talet producent
föreningar, som försökte åstadkomma överenskommelser om försäljnings
villkor för de anslutna företagen.30 I jämförelse med tiden före 1914 synes 
emellertid de nationella kartelltendenserna under mellankrigstiden ha varit 
splittrade och svaga. 

De utländska livsmedelsföretag som före första världskriget gjorde sin 
entre på i svenska näringsliv var företrädesvis tillverkningsföretag verk
samma inom tre varugrupper: njutningsmedel, fiskkonserver och margarin. 
Det rörde sig, med undantag för tobaksindustrin, huvudsakligen om nordiska 
företag. De nya produkterna inom tobaksindustrin representerades av cigar
retterna. Av de nio utländska bolag som före Svenska Tobaksmonopolets 
tillkomst 1915 etablerade sig på den svenska marknaden var sju renodlade 
cigarrettfabriker. De enda fabriker som hade s k blandad produktion var två 
norska företag, J L Tiedemann och J N With i Charlottenberg respektive 
Kristinehamn, som startades under 1880-talet. Den svenska marknaden var 
under 1800-talets sista decennier en ytterst viktig avsättningsmarknad för 
norsk tobaksindustri. När så de svenska tullarna på tobak höjdes i slutet av 
1870-talet, ledde detta till att de två ovannämnda företagen startade fabriker i 
Sverige. Tiedemanns dotterföretag i Charlottenberg svarade fram till första 
världskriget för 50 % av hela det norska företagets samlade tobaksproduk
tion.31 

Först att exploatera den växande svenska marknaden för cigarretter var 
det finska tobaksföretaget Ph U Strengberg Co AB i Jacobstad, som 1903 
etablerade en fabrik i Härnösand. Strengbergs var sedan gammalt ett av Fin
lands ledande tobaksföretag med anor som sträckte sig så långt tillbaka i 
tiden som 1762. Företaget kom vid mitten av 1800-talet att inrikta sig på ex
port bland annat till den svenska marknaden. Till en början spelade cigarret-
tillverkningen en relativt undanskymd roll i företagets produktion, men från 
och med 1890-talet kom den att dominera tillverkningen. Den amerikanska 
cigarrettrullmaskinen gav under perioden 1880-1914 upphov till en indus
triell revolution inom den internationella tobaksindustrin. Trots att innova
tionen var känd i början av 1880-talet, skulle det med undantag för i Finland 
dröja nästan två decennier innan den nya tekniken slog igenom i de nordiska 
länderna. Man fortsatte fram till sekelskiftet att i huvudsak arbeta efter tradi
tionella banor med skråtobak i Norge, snus i Sverige och piptobak och cigar
rer i Danmark. Av den totala produktionen i Sverige svarade snuset så sent 
som 1908-1909 för hela 73 %. 

Vid slutet av 1890-talet övergick Strengbergs och en del andra finska to
baksföretag, däribland den främst konkurrenten Rettig Co i Åbo, successivt 
från handrullade till maskinstoppade cigarretter. De maskintillverkade 
cigarretterna ledde till en starkt ökad produktion och erbjöd bättre möjlig
heter att konkurrera på den internationella marknaden, framför allt den 

30 Ljunggren, A., a.a. s. 51-72; SOU 1940:35, a.a. s. 63-65. 
31 Nordvik, H W„ Norsk Tobaksindustri 1850-1940.1: F Sejersted/A S Svendsen. red. 
Blader av tobakkens historié. J L Tiedemanns tobaksfabrik 1778-1978. Oslo 1978. s. 229, 
246-255. 
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svenska och ryska. Den pågående industrialiseringen av Norrland gjorde det 
till en lockande avsättningsmarknad. Strengberg kom därför inledningsvis att 
koncentrera sin svenska exportoffensiv dit. Vad som fick Jacobstadföretaget 
att ta språnget över Kvarken och starta tillverkning av cigarretter var att ett 
konkurrerande företag lät lansera sina produkter under namnet Armira. 
Denna benämning var snarlik Strengbergs egen produkt Armiro. En rättslig 
process öppnades mot det konkurrerande företaget och slutade med seger för 
Strengbergs. 32 Ytterligare ett skäl var, att det ännu inte existerade någon 
maskintillverkning av cigarretter i Sverige, en omständighet som med all 
säkerhet måste ha lockat den finska firman att utnyttja sin tekniska över
lägsenhet . 

Vid starten uppgick aktiekapitalet i Härnösandsföretaget till 36 000 kro
nor och det hade 1907 stigit till 2 miljoner. Disponent för företaget blev en 
representant för ägarfamiljen Schauman, Torsten Schauman. Maskinerna 
hämtades från Finland. Ett drygt hundratal kvinnliga och manliga arbetare 
från det svensktalande Österbotten kom under de första åren att finna arbete 
vid Härnösandsfabriken. På mycket kort tid blev Strengbergs det ledande 
svenska tobaksföretaget. Det hade före krigsutbrottet en större cigarrettpro
duktion än alla de andra svenska tobaksfabrikerna tillsammans. Den fram
gångsrika penetrationen av den svenska marknaden ledde till att företaget 
även grundade dotterbolag i Oslo och Köpenhamn. De blev emellertid inte 
lika framgångsrika. Ett av skälen var att etableringarna ägde rum vid en tid
punkt, då såväl inhemska danska och norska som andra utländska företag 
startat cigarrettillverkning ,33 Strengbergs främsta konkurrent på den finska 
hemmamarknaden PC Rettig & Co i Åbo, Finlands näst största cigarrettill-
verkare, dröjde inte länge med att etablera sig på den svenska marknaden. 
Med ett aktiekapital på 150 000 kronor startade Rettig dotterbolaget AB 
Tabacos i Stockholm. Ytterligare ett finskt tobaksföretag startade cigarret
tillverkning, nämligen Helsingforsfirman Lundén, som 1914 uppförde dot
terbolaget Finsk-ryska Cigarettfabriken AB. 

På den internationella marknaden stod striden hård mellan brittiska och 
amerikanska cigarrettilverkare. Det ledande företaget American Tobacco 
Company hade redan vid sekelskiftet byggt upp ett nät av internationella 
dotterbolag, och 1901 gjorde det sin entré på den brittiska marknaden. Detta 
ledde till direkt konfrontation mellan det amerikanska företaget och det 
ledande brittiska företaget Imperial Tobacco Company. Kriget mellan de 
bägge företagen upphörde i och med ett avtal som ingicks 1902. En mark
nadsuppdelning ägde rum, och samtidigt startade de bägge konkurrenterna 
ett gemensamt bolag, British-Americn Tobacco Company, vars uppgift var 
att exploatera de delar av världsmarknaden som stod utanför marknadsupp

32Nikula, O., Strengbergs 1762-1962.Jacobstad 1962. s. 129-138. Svcndsen, A S., Norsk 
tobakkindustri mot internasjonal bakgrunn. Mellom krig med tobakkhunger og överflöd 
med frygt og forbud, J L Tiedemanns Tobaksfabriks utvikling i en krisefylt epoke i 
Sejersted, F/Svendsen, A S., a.a. s. 299-303. 
33 Nikula, O., a.a. s. 161-166; Gustafsson, G., Den österbottniska invandringen åren 1808-
1939 till Härnösandsområdet. Ångermanland. Ångermanlands Hembygdsförening, vol 13. 
1973. s. 49-51; Tidskrift for Industri 1914. Den danske Cigaretindustrie. 
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görelsen. Detta ledde till att den brittisk-amerikanska trasten 1906 etablerade 
dotterbolaget Nya AB Cigarettfabriken Orient i Sverige.34 

Den växande svenska marknaden för cigarretter lockade ytterligare några 
utländska företag att etablera fabriker. Hit hörde Antwerpenföretaget 
Tschamkerten Co och det egyptiska bolaget Ed Laurens, som 1912 satte upp 
tillverkande dotterbolag i Sverige. Den danska cigarrettindustrin var av sent 
datum, men hade snabbt tillväxt i betydelse. Den kunde tekniskt och pro
duktmässigt mäta sig med Strengbergs och var överlägsen den inhemska 
svenska cigarrettindustrin , men kunde på grund av de svenska tullarna inte 
fullt utnyttja sina komparativa fördelar. Denna omständighet ledde till att 
köpenhamnsfirman AS Nobel 1913 etablerade ett dotterföretag i Malmö.35 

Den snabba utländska tillväxten och kraftiga utländska dominansen på den 
svenska cigarrettmarknaden tog slut i och med Svenska Tobaksmonopolets 
tillkomst 1915. Den norska Tiedemannskoncernen återkom emellertid på den 
svenska marknaden 1928, då den etablerade ett försäljningsbolag i Stock
holm, AB Transitoria. 

När sillperioden i Norge tog slut under 1870-talet drabbade det speciellt 
hårt sillhandelcentrumet Stavanger. I detta läge kom konserveringstekniken 
att bli den räddande ängeln. Under 1880-talet lades i Norge grunden till en 
konservindustri baserad på sardinkonserver. Vid sekelskiftet fanns 29 kon
servindustrier i Norge varav 15 i Stavanger. Det verkliga uppsvinget för 
norsk fiskkonservindustri kom emellertid under åren 1900-1914. Av totala 
värdet på Norges fiskexport på 149 miljoner kronor svarade konservindustrin 
1915 för 41%. 

Samtidigt kom fiskkonservindustrin att växa fram i Bohuslän. Den 
bohuslänska konservindustrin brottades emellertid med betydande svårig
heter fram till sekelskiftet. Den viktigaste råvaran skarpsill minskade i 
tillgång samtidigt som det på grund av riklig tillgång på storsill blev mer 
lönsamt att ägna sig åt annan typ av fiskproduktion. Detta medförde att 
priserna på råvaran för sardiner och ansjovis steg och att de bohuslänska 
konservindustrierna delvis fick sina behov av småsill tillfredsställda genom 
import från Danmark, Norge och Storbritannien.36 Dessa omständigheter 
medförde att Stavangers konservindustri med sin betydligt säkrare råvaru
tillgång fann det lönsamt att etablera fabriker på den svenska västkusten. Två 
industriidkare från Stavanger, Chr Bjelland och C Hauge, etablerade 1897 
fabrikerna Bjelland Co i Göteborg respektive Lysekils Konservfabrik i 
Lysekil. Med tanke på att starten ägde rum 1897 kan man inte utesluta ett 
annat motiv till fabrikernas tillkomst, konsekvenserna av mellanrikslagens 
upphävande. Vid sidan av dessa anlade före första världskriget en brittisk 
konservindustri i Newcastle 1906 försäljningsbolaget AB Almqvist Philips 
Co i Göteborg. 

34 Wilkins, M., The Emergence of Multinational Enterprise. American Business Abroad 
from the colonial Era to 1914. Mambridge Mass. 1970. s. 91-92. 
35 Tidskrift for Industri 1914. Den danske cigaretindustrie; Marcus, M., Den svenska 
tobaksindustrin år 1908. Sthlm 1911. s. 254. 
36 Hodne, F., a.a. s. 122-124; Hanson, K., a.a. 
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Den starkt expanderande marknaden för helkonserver och den goda lön
samheten inom konservindustrin ledde till en omfattande inhemsk etablering 
under mellankrigstiden. Inom fiskkonservindustrin var dock Norge i mångt 
och mycket ledande såväl när det gällde teknik som varor. Ett av de företag 
som gick i spetsen för den under mellankrigstiden så expansiva helkonserv-
industrin var den av norska intressen i Ålesund 1930 i Strömstad etablerade 
konservindustrin Strömstad Canning Co AB. Detta företag kom under 1930-
talet att tillsammans med ett gammalt norskt invandrarföretag, AB Bröderna 
Ameln, bli dominerande bland de nytillkomna konservindustriföretagen. 
Strömstad Cannings varusortiment bestod främst av helkonserver med sar
diner och herring. Ytterligare en norsk fabrik, AB Lerviks Konservfabrik, 
böljade 1936 tillverkning i Strömstad, som specialiserade sig på nya varor 
som sardiner. Vid sidan av dessa anläggningar hade ett danskt och ett norskt 
konservindustriföretag under 1920-talets början försäljningsbolag på den 
svenska marknaden. 

Den internationella jordbrukskrisen under 1870- och 1880-talen tvingade 
fram en strukturförändring av det svenska jordbruket, som ledde till en över
gång från vegetabilie- till animalieproduktion. De förändrade internationella 
prisrelationerna mellan spannmål och animalieprodukter gjorde framställ
ning av smör för export lönande. Under perioden 1880-1914 blev smöret en 
av de stora svenska exportvarorna. Den stora avsättningsmarknaden var 
Storbritannien. Den brittiska befolkningen hade på grund av den stigande 
levnadsstandarden i allt högre grad blivit konsumenter av animaliska pro
dukter, däribland smör. 

På grund av Danmarks starka ställning på den internationella smörmark
naden kom man att få ett starkt danskt inflytande på den svenska smör
handeln. Därom vittnar de många danska firmanamnen inom smörexport
handeln under 1800-talets två sista decennier. Från och med 1890-talet 
böljade de danska exportfirmorna få en allt starkare konkurrens från brittiska 
inköpsföretag, som köpte upp det danska smöret direkt från producenterna. 
Bakom en del av dessa brittiska företag fanns butikkedjor, som sålde smör, 
margarin, te och kondenserad mjölk. De två ledande brittiska företagen var 
The Cooperative Wholesale Society Ltd och Maypole Dairy Co. Det först
nämnda startade redan 1881 ett uppköpskontor i Köpenhamn. De brittiska 
företagen erövrade snabbt den danska marknaden och 1914 låg ungefär 
hälften av den danska smörexporten i händerna på dem.38 Även den svenska 
marknaden blev föremål för intresse från de brittiska smörimportföretagen. 
Sålunda etablerade Manchesterföretaget Cooperative Wholesale Society 
1899 ett uppköpskontor i Malmö. De brittiska uppköparintressena hade icke 
samma framgångar i Sverige som i Danmark, vilket främst berodde på styr
kan i de skånska smörproducenternas försäljningsorganisation. Det brittiska 
inflytandets andel av exporten från Skåne uppskattas till ungefär 10 %.39 

37 Dahmén, E., a.a. s. 270-271. 
38 Fridlizius, G., Från spannmålstunnor till smördrittlar. Handel och sjöfart 1870-1914.1: 
Malmö Stads Historia, red. O Bjurling. del IV. Malmö 1985. s. 408-422. 
39 Ibidem, s. 422. 
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Samtidigt som det svenska smöret fann avsättning på den brittiska mark
naden började det under slutet av 1800-talet få konkurrens på hemmamark
naden av margarinet. Den första margarinfabriken startades 1886 i Hälsing
borg av en dansk invandrare, Carl Rydberg. De första svenska margarinfab
rikernas produktion var emellertid för liten för att täcka efterfrågan, varför 
man importerade mycket margarin främst från Norge och Danmark. Det 
ledande margarinproducentlandet Holland spelade före 1900 liten roll främst 
på grund av att margarinet som produkt vid denna tid inte tålde längre trans
porter. 

När det gäller den utländska företagsetableringen inom svensk margarin
industri kan man tala om två etableringsvågor. Den första bröt in under 
1890-talets sista år och de första åren på 1900-talet, då tre norskägda 
fabriker, Margarin AB Zenith i Malmö, Agra Margarin AB i Stockholm och 
AB Mustad och Son i Fässberg och Vänersborg, satte igång med tillverk
ning. De tre norska margarinfabrikernas lokalisering ger intrycket att norr
männen sinsemellan delat upp den svenska marknaden. Vid sidan av de 
norska företagen etablerade Amsterdamfirman Pierson 1904 ett försäljnings
bolag, AB Svenska Smöraffären, i Malmö. Det sistnämnda företaget kom 
senare att kontrolleras av den holländska margarinkoncernen Van den Berg. 
Svenska Smöraffären kom i och med övergången till Van den Berg mycket 
snart att bli den ledande margarinimportören i Sverige. Den andra vågen av 
utländska margarinföretag kom 1919-1920, då de holländska koncernerna 
Jürgens och Van den Berg , sedermera delar i den 1929 skapade holländsk
brittiska Unileverkoncernen, samt det danskägda Fabriks AB Victoria igång
satte tillverkning på den svenska marknaden. 

Före 1898 kom merparten av det i Sverige förbrukade margarinet från 
Norge. Norsk margarinindustri var emellertid sedan 1894 redan fast 
etablerad på den svenska marknaden, då det franskägda företaget Pellerins 
norska filial satte upp en fabrik i Göteborg. Det som fick de norska företagen 
att förlägga produktion till Sverige vid sekelskiftet var mellanrikslagens 
upphävande. Vid sidan av den norska hemmamarknaden var vid denna tid
punkt Sverige den norska margarinindustrins viktigaste avsättningsmarknad. 
Den första vågens utländska etableringar ledde till en starkt stegrad produk
tion. Under åren 1885-1890 hade tillverkningen i Sverige legat på i 
genomsnitt 360 ton per år för att under åren 1901-1905 genomsnittligen 
uppgå till 12 500 ton. Vid första världskrigets utbrott hade den stigit till 23 
000 ton. Bakom denna produktionsökning låg de norskkontrollerade före
tagen, som före kriget hade en monopolställning på den svenska 
marknaden.40 

40 Margarin AB Zenith 1899-1924. Malmö 1924; Lublin, J„ Margarindustrins utveckling 
med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget. Utredning verkställd på uppdrag av 
Tull- och Traktatkommittén. SOU 1922:40; Industriraadets arkiv. Svensk Margarinindustri 
1932, PM. Margarinets uppkomst och utveckling i Sverige, s. 2-3. Ehrvervsarkivet. 
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Råvarubristen under första världskriget drabbade den svenska margarin
industrin ytterst hårt. Margarinproduktionen upphörde praktiskt taget helt 
under de två sista krigsåren. Detta i sin tur medförde, att Sverige skiljde sig 
från de övriga skandinaviska länderna i den meningen, att margarintillverk
ningen under åren 1914-1920 gick tillbaka. Den svenska margarinkartellens 
främst uppgift blev därför efter kriget att återupprätta margarinets ställning 
samt att reglera konkurrensen mellan de inhemska producenterna. Vad som 
emellertid framför allt kom att sätta sin prägel på svensk margarinindustris 
utveckling under mellankrigstiden var dels Kooperativa Förbundets beslut 
att ge sig in på margarinproduktion, dels hotet från den internationella mar
garinkartellen. 

Vid början av 1920-talet dominerades den europeiska 
margarinmarknaden av de holländska koncernerna Jürgens och Van den 
Berg. Den skandinaviska marknaden var i en tid av ökad konkurrens och 
överproduktionstendenser ytterst lockande. Danmark och Norge hade vid 
mitten av 1920-talet världens högsta per capita-konsumtion av margarin 
medan Sveriges konsumtion låg i nivå med den europeiska genomsnittskon
sumtionen. Den svenska levnadsstandardutvecklingen under mellankrigs
tiden gjorde emellertid, att de utländska kartellföretagen betraktade Sverige 
som en potentiellt viktig marknad. Det var dessa omständigheter, som fick 
de holländska företagen att genom direktinvesteringar slå sig in på den skan
dinaviska marknaden.41 I Norge förvärvade Jürgens 50 % av aktiekapitalet i 
Agra vilket medförde att det även fick motsvarande inflytande över Agras 
dotterbolag i Sverige. Van den Berg trängde också in på den norska 
marknaden vid samma tidpunkt, troligen för att se till att konkurrenten inte 
skaffade sig större marknadsandelar. 2 I Sverige etablerade Van den Berg 
dotterbolaget Vandenberg Margarin AB, som 1921 övertog Barnängens 
Tekniska fabrik i Sundbyberg och där startade margarintillverkning. 

Utgångsläget för den nya fabriken var ur försäljningssynpunkt gynnsamt 
eftersom den kunde bygga på den redan etablerade Svenska Smöraffärens 
försäljningsorganisation. Den omfattade ett femtiotal detaljistföretag. 
Vandenberg Margarin krävde av den svenska margarinkartellen att företaget 
skulle tillförsäkras en fjärdedel av den svenska marknaden. Den svenska 
margarinkartellen bestod vid denna tidpunkt av Arboga Margarinfabrik, AB 
Svea, Agra, Mustad, Zenith och Pellerin. De två sistnämnda företagen var 
svenskägda och Pellerin kontrollerade hälften av aktiekapitalet i Zenith. 
Margarinkartellen vägrade att acceptera Vandenbergs krav. Framför allt det 
norska Mustad var ovilligt att åstadkomma en kompromisslösning med det 
holländska företaget. I detta läge startade Vandenberg ett priskrig på den 
svenska marknaden. Detta i kombination med den allt kraftigare prispressen 
från KF:s margarinfabrik ledde till att den svenska margarikartellen upp
löstes 1922. En överenskommelse uppnåddes emellertid mellan Vandenberg 
och Mustad, vilket skapade möjligheter för ett nytt priskartellavtal. Detta 
ingicks samma år. Den allt allvarligare konkurrensen från KF, lanseringen av 
nya produkter såsom smörblandat margarin och vitaminiserat margarin samt 
smörets starka ställning på den svenska marknaden gjorde att de kartellan

41 Wilson, Ch., The History of Unilever. London 1954. del II. s. 266. 
42 Franko, L G. (1976) s.95. 
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slutna företagen började inse att marknadsförhållandena krävde ett fastare 
samarbete. Detta ledde till att försäljnings- och produktionskartellen 
Margarinfabrikernas Försäljningsbolag skapades. 

Parallellt med denna utveckling pågick under åren 1927-1929 en väldig 
koncentration inom den internationella margarinindustrin. Vid mitten av 
1920-talet drabbades Europas ledande margarinproducent Holland av en kris 
med stor överproduktion, vilket 1928 resulterade i en sammanslagning av 
Jürgens och Van den Berg. Det nya företaget kom att bestå av två holding-
bolag N V Margarine Unie och Margarine Union. Det sistnämnda företaget 
var inriktat på den brittiska marknaden. Den nya koncernen knöt de ledande 
margarinföretagen i Tyskland och Centraleuropa till sig och hade därigenom 
lagt grunden till en internationell trust, som behärskade större delen av den 
europeiska marknaden. Ett viktigt undantag var den skandinaviska 
marknaden. Ett av de mer betydelsefulla hindren för en trustifiering av den 
skandinaviska marknaden var den danska växtoljeindustrin, som försåg mar
garinindustrin i de tre skandinaviska länderna med råvaror. En offensiv 
sattes in mot den skandinaviska marknaden för att vinna kontroll över den 
viktiga råvaruindustrin. Tack vare samarbetet mellan den privata danska 
industrin och den danska kooperationen lyckades det holländska trusten inte 
i sitt uppsåt. I Sverige däremot kunde N V Margarine Unie 1927 vinna 
aktiemajoriteten i AB Svea i Kalmar, som var Sveriges enda råvaruprodu-
cerande fabrik. Två år senare fullbordades den internationella trustutveck-
lingen genom bildandet av Unileverkoncernen, som var en sammanslagning 
mellan det mäktiga tvål- och växtoljeföretaget Lever Brothers i Storbritan
nien och den holländska trusten. Därigenom blev man inte bara en europeisk 
trust utan också en global. Unilever kom nu att kontrollera Agra, Svea och 
Vandenbergs fabriker i Sverige. Inom den svenska kartellen, Margarinför
säljningsbolaget, kom därigenom Unilever att få en dominerande roll, men 
någon monopolställning fick man aldrig framför allt på grund av den koope
rativa margarinproduktionen.43 

Det danskägda margarinföretaget Fabriks AB Victoria stod också under 
hela mellankrigstiden utanför kartellsamarbetet. Företagets oberoende får i 
hög grad tillskrivas det faktum att moderbolaget Dansk Soja Fabriks AS var 
en av såväl de svenska kartellföretagens som kooperationens viktigaste 
leverantörer av råvara till den svenska margarinproduktionen. Den svenska 
marknaden spelade under hela mellankrigstiden en utomordentligt viktig roll 
för den danska oljeindustrin. Av Sveriges import av vegetebilisk och 
animalisk olja för 15,8 miljoner kronor svarade Danmark för 6,4 miljoner . 

Livsmedelsoljeindustrin var i själva verket en av de få industrigrupper i 
Danmark, som lyckades med att skaffa sig en relativt stabil 
avsättningsmarknad i Sverige. Den var vidare under mellankrigstiden den 
största enskilda varugruppen i den danska exporten till Sverige. Det var mot 
denna bakgrund naturligt, att såväl den danska livsmedelsoljeindustrin som 
margarinföretaget Victoria blev utomordentligt oroade, när det 1934 blev 
bekant att den svenska regeringen hyste planer på att från och med 1935 

43 Kylebäck, H., a.a. s. 108-127; Industriraadcts arkiv. Svensk Margarinindustri 1932, Mar
garinets uppkomst och utveckling i Sverige. 9.6.1932. Ehrvervsarkivet; Udenrigsmi-
nisteriets arkiv 1909-1945. 65 U 14. AB Svenska Smöraffären.RAK. 
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införa licensavgifter på utländska livsmedelsoljor för att därmed skydda den 
inhemska produktionen. Från den svenska regeringens sida var dessa planer 
ett led i den nya jordbrukspolitiken och syftade till att begränsa den 
inhemska margarinproduktionen. I en skrivelse från det danska industrirådet 
till den danska regeringen 1935 framhöll man att den svenska regeringens 
planer på att reglera smörmarknaden var liktydigt med att införa tullar och 
fick uppfattas som en skyddsåtgärd för den svenska livsmedelsoljeindustrin. 
Om dessa planer skulle realiseras skulle dansk export drabbas ytterst allvar
ligt. Industriförbundet menade därför att den danska regeringen för att få 
Sverige att inse allvaret i den danska reaktionen skulle hota med att Dan
mark skulle sluta importera svenska varor och i stället flytta över importen 
till länder, som erbjöd bättre möjligheter för dansk export. 4 

Många danska livsmedelsföretags exportmöjligheter försämrades påtag
ligt genom den successivt hårdnande svenska tullpolitiken från 1880-talets 
slut. I detta läge valde de att etablera tillverkande företag på den svenska 
marknaden. De höga tullarna på choklad och socker ledde t ex till etable-
ringen av Malmö Choklad- och Konfektyrfabrik (Mazetti). Tullhöjningen på 
20 öre per kilo på rostat kaffe var den viktigaste orsaken till grundandet 1897 
av AB Malmö Kaffekompani och år 1900 av AB Holländska Kafferosteriet. 
Likaså var tullhöjningen på kaffe troligtvis den viktigaste anledningen till att 
den tyska maltkaffeproducenten Kathreiner 1897 anlade en fabrik i Stock
holm, AB Svenska Maltkaffefabriken.45 Den danska mjölexporten var den 
produkt som hårdast drabbades av de svenska skyddstullarna (tabell 43), vil
ket fick det danska storföretaget inom kvarnbranschen Köpenhamn 
Dampmöller AS att ta initiativ till grundandet av Malmö Stora Valskvarn 
under början av 1890-talet. Malmö Valskvarn kontrollerades nästan helt av 
danskt kapital, och var före 1914 den största danska direktinvesteringen på 
den svenska marknaden. 

Den svåra internationella jordbrukskrisen under slutet av 1800-talet 
tvingade i en tid av fallande priser det vegetabila jordbruket att satsa på nya 
grödor och produktionsmetoder. Ett av svaren blev en satsning på växtföräd
ling och trädgårdsprodukter som grönsaker och fruktodling. I Sverige 
startade denna utveckling med den svenska fröfirman Weibulls satsning på 
växtförädling under 1900-talets första två decennier. I Danmark fanns sedan 
gammalt en omfattande fröodlingsverksamhet och en relativt betydande ex
port av fröer till Sverige. Framför allt det skånska jordbrukes fröbehov till
godosågs i stor utsträckning genom import från danska fröfirmor. Den 
ökande konkurrensen på den svenska marknaden ledde till att en del danska 
fröföretag såg sig tvungna att ge sig in på den svenska marknaden. En av de 
största danska fröföretagen, AS L Daehnfeldt i Odense, etablerade 1904 i 
Helsingborg dotterbolaget AB L Daehnfeldt Fröhandel. Företaget kom under 
sin tid som självständigt företag i Sverige i huvudsak ägna sig åt import. Den 

44 Industriraadets arkiv. Ministerier Sverige-Industrirådet 1935, jan-juni. Skrivelse från det 
Kgl Dansk Gesandtskab i Stockholm 22.11.1934, Skrivelse från Industrirådet till Ministeriet 
för Handel og Industri. 4.12.1934, Skrivelse från Industrirådet till Ministeriet for Handel og 
Industri. 12.4.1935. Ehrvervsarkivet. 
45 Hertner,P.,German multinational enterprise before 1914: Some case studies.I: 
GJones.a.a.s. 118-119. 
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danska fröindustrin led av svår överproduktion efter första världskriget och 
sökte dumpa sina produkter på bland annat den svenska marknaden. I detta 
läge vände sig de svenska fröproducenterna 1921 till den svenska regeringen 
och krävde åtgärder för att skydda den svenska marknaden. Detta ledde 
bland annat till importreglering av fröhandeln genom tillståndsgivning av 
lantbruksstyrelsen. De efterfrågade kontrollåtgärderna mot en oreglerad im
port övertogs 1924 av Statens centrala Frökontrollanstalt.46 Det var mot 
denna bakgrund, som Danmarks äldsta och största fröföretag J E Ohlsens 
Enke 1925 etablerade dotterbolaget AB J E Ohlsens Enke i Malmö. Före
taget fanns emellertid redan representerat på den svenska marknaden, då 
Daehnfeldts moderbolag 1921 sammanslogs med Ohlsens Enke. Den nya 
etableringen innebar, att danskarna nu också producerade frö på den svenska 
marknaden.47 

De nya produkterna inom process-livsmedelsindustrin, som ofta var av 
amerikanskt eller brittiskt ursprung, introducerades på den europeiska konti
nentens marknader av t ex tyska, schweiziska eller holländska företag. En 
sådan vara var t ex koncentrerat mjölkpulver. Denna amerikanska innovation 
introducerades på den europeiska marknaden i Schweiz av två amerikanska 
bröder Page, som där startade Anglo-Swiss Condensed Milk Company. 
Anglo-Swiss började sin europeiska marknadsexpansion med att etablera ett 
dotterbolag 1895 i ett vid denna tid utpräglat europeiskt låglöneland, 
Norge.48 Så småningom kom denna investering att ge upphov till konkurrens 
från inhemska norska producenter av torrmjölk. Under första världskriget 
etablerade två norska torrmjölksproducenter AS Egron och Vaerne Kloster 
Melkefabriks AS dotterbolag i Sverige, Värnamo Mjölkfabriks AB 1916 och 
Svenska Mjölkkonserverings AB Vaerne Kloster Mjölkfabrik i Ystad 1917. 
Det sistnämnda företaget startade sin verksamhet med ett aktiekapital på 3,5 
miljoner kronor och etablerade samtidigt ett dotterbolag av motsvarande 
storlek på den danska marknaden. Ar 1925 öppnade det europeiska pionjär
företaget inom denna bransch, Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co 
försäljningsbolaget AB Nestlé i Stockholm. Den sistnämnda etableringen var 
en av länkarna i det mjölklivsmedelsimperium, som det schweiziska före
taget alltsedan början av 1900-talet skapat.49 

Ett tidigt exempel på en utländsk process- livsmedelsindustri var etable
ringen 1897 av den norskkontrollerade köttextraktproducenten AB Bonit. 
Den nya tekniken på livsmedelsproduktionens och förvaringens område 
ledde 1925 till etableringen av det amerikanska Quaker Oats Company AB, 
som saluförde vaccuumtorkade livsmedel samt det norska mjukost- och ost-
pastaföretaget O Kavli AB 1940. Det sistnämnda företaget var under 1930-
talet företrätt av en agentur i Stockholm, som förmedlade olika norska spe
cialiteter med inriktning på det svenska smörgåsbordet. Vid krigsutbrottet 

46 Weibull, J„ red. Weibullsholm 1870-1970. Falkenberg 1970. s. 16-18,28. 
47 Danmarks aeldste Fröfirma 125 aar. Danmarksposten 1929. Green, H., Greens danske 
Fond og Aktier 1929. s. 165. 
48 Franko, L G. (1976) s. 77,91-93. 
49 Jones, G., Multinational chocolate: Cadbury overseas 1918-1939. BH 1984:1 s. 61. 
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höjdes tullarna, vilket omöjliggjorde import. I detta läge beslöt de norska 
intressena att upprätta en fabrik i Sverige. 0 

Det danska animaliska jordbrukets starka exportinriktning gjorde, att man 
där tidigt kom att tillägna sig den moderna frystekniken. Ett av de danska 
företag inom denna bransch, som tidigt insåg den svenska marknadens bety
delse, var Det Danske Frysningskompani, som 1917 etablerade dotterbolaget 
AB Svenska Fryserier. Under andra världskriget etablerade ytterligare två 
danska frysföretag på den svenska marknaden, Det Danske Kolehus Cold 
Stores och AS Thomas Th Sabroe Co dotterbolag på den svenska 
marknaden, Västsvenska Kylhus AB Cold Stores 1941 respektive AB Sabroe 
Kylindustri 1944. Den moderna kylteknikens genombrott medförde också att 
det blev möjligt att transportera, lagra och distribuera tropiska produkter , 
som tidigare praktiskt taget var okända på den svenska marknaden. En av 
pionjärerna på detta område var Osloföretaget Chr Matthiesen AS, som 1905 
blev generalagent för det brittiska bananföretaget Elders-Fyffes Ltd. 
Matthiesen byggde snabbt upp ett distributionsnät över hela Skandinavien 
och etablerade 1909 i Stockholm AB Banankompaniet. Bananer kom härvid 
att lanseras på den svenska marknaden som en utpräglad märkesvara.51 

Inom choklad- och konfektyrbransehen ägde en viss utländsk etablering 
rum under mellankrigstiden. Sålunda etablerade det norska chokladföretaget 
AS Freia ett dotterbolag 1916, Chokladfabriken Marabou AB. Tillverk
ningen startade på grund av råvarubrist emellertid inte förrän 1919. Året 
därpå satte den finska choklad- och konfektyrkoncernen Fazer upp en filial, 
AB Karl Fazer, i Stockholm. Dessutom grundade två danska konfektyrföre-
tag, AS Boserup och AS Dansk-engelsk Lakritsfabrik, fabriker i Sverige 
nämligen Kå-Kå AB 1927 respektive Malmö Lakritsfabriks AB 1934. Den 
förstnämnda av dessa danska fabriker ägde vidare ett försäljningsbolag, 
Kaffe Kolonial AB, som etablerades samma år som Kå-Kå AB. 

Freias och Fazers inträngande på den svenska marknaden hade föregåtts 
av en framgångsrik expansion på hemmamarknaden. Freia var vid början av 
1920-talet det största företaget inom den norska choklad- och konfektyrbran-
schen. Fazer hade sedan 1898 export till den brittiska marknaden och var 
störst på den finländska marknaden. Vid början av 1920-talet exporterade 
Fazer sina produkter till bland annat Holland, Sverige, medelhavsområdet 
och Indien. För det starkt expanderande Freia var den norska marknaden för 
liten, varför man hoppades att en fabrik i Sverige skulle ge möjligheter till 
fortsatt tillväxt. 

På Fazers synes man ha kalkylerat med att en filial skulle öka exportmöj
ligheterna till den svenska marknaden. Tidpunkten för de bägge 
etableringarna var gynnsam. På grund av importstoppet på för 
chokladindustrin nödvändiga råvaror fanns en mycket stor uppdämd 
efterfrågan på denna form av njutningsmedel. De första åren blev också 
framgångsrika för de bägge företagen. Choklad- och konfektyrindustrin lan

50 Kavli, O., Med ost i kofferten. Bergen 1946,161-162. Fram till 1933 drev företaget med 
säkerhet agentur i Stockholm. Från 1933-1940 hade företaget ett försäljningsföretag. Det är 
emellertid oklart med ägandeförhållandena under denna tid. Det är först i samband med fab-
riksetableringen som det norska moderbolagets kontroll är fullt belagd. 
51 Wigholm, P., Omkring femtioårsdagen (Banan-Matthiessen) Sthlm 1936. 
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serade under mellankrigstiden i mycket liten utsträckning nya produkter, 
varför marknadsföringen kom att bli av vital betydelse, när det gällde att 
hävda sig i konkurrensen. I Freias fall synes man ursprungligen ha utgått 
från att det skulle vara möjligt att omsätta samma produktsortiment på den 
svenska marknaden som man hade på den norska marknaden. 

När väl den svenska chokladindustrin återhämtat sig från första 
världskriget möttes Marabou av en stark konkurrens, som hotade hela före
tagets existens. I detta läge tvingades företaget för att överleva dels att an
passa sitt produktsortiment till den svenska marknadens preferenser, dels att 
intensivare satsa på märkesvaror. Samma problem drabbade Fazer, men 
dessutom drabbades företaget hårt av tullhöjningar på chokladvaror, som in
fördes efter 1922, omständigheter som efter några år ledde till att Fazer lade 
ned sin filial i Stockholm.52 

E. Gummiindustrin 

Gummiindustrin var en av de unga industrierna under slutet av 1800-talet. 
De dominerande producenterna var Ryssland och Förenta Staterna. Före 
1890-talet fanns praktiskt taget ingen gummiindustri i Sverige. Den 
dominerande importvaran var fram till sekelskiftet galoscher och pam
puscher, av vilka merparten kom från den ryska marknaden. Genombrottet 
för svensk gummiindustri kom under 1890-talet. Det förefaller som detta 
genombrott i hög grad var en följd av de höjda tullarna på gummivaror. 
Tullarna gav de svenska företagen en närmast monopolistisk situation när 
det gällde gummiskodon. Detta i kombination med kraftigt stigande efter
frågan på framför allt galoscher gav de svenska företagen stora vinster. 

De ryska galoschproducenterna tycks, trots den 25 % värdetullen, ha 
strävat efter att behålla sina marknadsandelar genom att tillämpa dumpning 
på den svenska marknaden. Ett uttryck för detta var att det ryska storföre
taget i Riga Russisch-Französischen-Gummi-Guttaperka und Telegraphen 
Werke Firma Prowodnik 1906 öppnade en agentur i Stockholm. Företaget 
lyckade expandera sin försäljning på den svenska marknaden, vilket ledde 
till att Prowodnikkoncernen 1912 etablerade ett försäljningsbolag, Svenska 
Gummi AB Prowodnik. Samma år som Prowodnikkoncernen etablerade sig 
på den svenska marknaden sammanslöt sig de svenska galoschproducenterna 
i en kartell. Denna sökte få kontroll över importen från Ryssland genom 
avtal med olika företag som uppträdde som försäljare för ryska galoscher. 
Ett sådant företag var Svenska AB Treugolnik, som under åren 1912-1917 
var ensamförsäljare för Russian-American India Co i St: Petersburg.53 

5? Hoving, V., Karl Fazer 1891-1951. Helsingfors 1951. Dessutom har jag genom Oy Karl 
Fazer AB fått ta del av vice häradshövdingen Fredrik Herolds anteckningar rörande filialen i 
Stockholm. Herold var anställd i företaget under 1920-talet och levde under åren 1888-
1946; Throne-Holst,H Mitt livs företag. Sthlm 1973. s. 25-45. 
53 Ägaren till Treugolnik var en svensk, f d rysk medborgare, Leodor Lewin. Även om det 
inte gått att verifiera tyder mycket på, att Treugolnik helt kontrollerades av det ryska före
taget i St Petersburg. Företaget återkom 1921 på den svenska marknaden, nu i skepnad av 
dotterbolag till Finska Treugolnik i Helsingfors. Det företrädde nu huvudsakligen läder
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Efter sekelskiftet kom gummivaruimporten i allt högre grad förskjutas 
från gummiskodon mot bildäck och andra gummiartiklar som hörde ihop 
med den expanderande bilismen. Den ledande industrinationen var här 
Förenta Staterna. Den jättelika amerikanska marknaden skapade förutsätt
ningar för specialisering och massproduktion. Den svenska gummiindustrins 
handikapp gentemot den amerikanska industrin medförde, att importen från 
USA kraftigt växte trots ett förhållandevis högt svenskt tullskydd. Som en 
jämförelse mellan svensk och amerikansk produktionskapacitet före första 
världskriget kan nämnas, att den största svenska gummifabriken hade en 
dygnsproduktion på 60 däck medan fyra amerikanska fabriker inom en ame
rikansk region tillsammans hade en dygnsproduktion på 80 000 däck. 54 

Den amerikanska bilindustrin hade före första världskriget, med undantag 
för Ford, inte på allvar börjat penetrera den europeiska marknaden, varför 
det saknades förutsättningar för amerikanska direktinvesteringar inom 
bildäcksbranschen. De amerikanska företagen nöjde sig med att exportera 
eller låta sig representeras av agenter på den ännu av bilen outvecklade och 
lilla svenska marknaden. I stället kom gummifirmor från de till Sverige bil-
exporterande länderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien att visa in
tresse för den tullskyddade svenska bildäcksmarknaden. Utsikterna till en 
växande marknad torde ha varit den faktor som främst påverkat tyska 
Continental Gummi Werke AG, brittiska North British Rubber Comp Ltd 
och Franska Michelin Cie att under åren 1906-1913 upprätta försäljnings
bolag i Stockholm. I det brittiska bolagets fall gällde etableringen inte bara 
försäljning av bildäck utan också gummikläder och gummiskodon. 

I spåren på den amerikanska bilindustrins anstormning mot den 
europeiska marknaden efter första världskriget följde däckproducenterna. 
Detta sammanföll med att de nya bildäcken, ballongdäcken, erövrade mark
naden. De ledande amerikanska bildäcksfirmorna Goodyear, Goodrich, US 
Rubber, Firestone samt en del andra märken sökte sig in på den europeiska 
marknaden. Exporten hindrades emellertid av de europeiska tullbarriärerna, 
varför de amerikanska företagen tvingades anlägga fabriker på de större 
marknaderna. Goodrich var först med att 1924 anlägga en fabrik. 

Den internationella gummiindustrin kämpade under 1920-talet med stora 
problem. Under perioden 1900-1920 hade gummiplantagerna kraftigt expan
derat. Det fanns redan före första världskriget tecken på att det producerades 
för mycket gummi i förhållande till efterfrågan. Kriget kom emellertid att 
uppskjuta de allvarliga följderna av denna utveckling. När den interna
tionella ekonomiska krisen slog igenom 1920, drabbades gummiproduk
tionen av en väldig överproduktionskris, vilket drabbade den internationella 
gummiindustrin, framför allt den amerikanska, mycket hårt. I detta läge lan
serades på brittiskt initiativ 1922 den s k Stevensonplanen, som gick ut på att 
begränsa exporten av gummi. Denna politik måste ses mot bakgrund av att 
Storbritannien vid denna tidpunkt stod för 75% av världens totala produktion 
av naturgummi, medan USA svarade för 72% av den totala världskonsum

varor. Företagets proveniens är osäker, då det vid denna tidpunkt synes ha hyst en hel del 
holländskt kapital. 
54 Ohlin, B., Den svenska kautschuksindustrin utveckling 1890-1913. Tull- och traktat
kommitténs utredningar och betänkanden XIII. SOU 1922:38. s.10-1 
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tionen. Dessa åtgärder kom att inverka hämmande på framför allt den ameri
kanska bildäcksindustrins expansionsmöjligheter. I och med den ökande 
konkurrensen från Holland under slutet av 1920-talet släpptes gummimark
naden fri och 1928 övergavs Stevensonplanen. 55 

I Sverige upplevde bilismen ett väldigt uppsving under 1920-talet. Av 
statistiken över antalet registrerade fordon under åren 1923-1939 framgår att 
antalet ökade kraftigt fram till 1931. Därefter skedde i samband med den 
internationella krisen en tillbakagång. Inte förrän 1935 hade man uppnått 
ungefärligen den nivå man hade haft före krisens början. De sista åren av 
1930-talet kännetecknades på nytt av en stark expansion. Personbiltrafikens 
starka tillväxt under 1920-talet skapade ökad efterfrågan på bildäck på den 
svenska marknaden. Detta ledde till en ökning av den inhemska produk
tionen, som emellertid detta till trots var alltför liten för att kunna tillfred-
ställa den växande efterfrågan. 

Tabell 26. Antalet registrerade bilar och tyngre motorcyklar 
1923-1939. 

Personbilar Tot. bilar Tyngre motorcyklar 
1923 37 283 50 460 • • 

1925 59 122 79 608 23 649 
1927 81 465 109 898 • • 

1929 99 144 136 827 • • 

1931 105 283 149 378 55 189 
1933 98 889 143 912 • • 

1935 109 096 159 083 45 950 
1937 134 276 191 947 • • 

1939 180717 248 854 48 711 

Källa: Historisk Statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller. I. SCB 
Sthlm 1960 S.87. 

Vid böljan av 1930-talet fanns sju amerikanska bildäcksföretag verk
samma på den europeiska marknaden. En del av dessa etablerade försäljande 
dotterbolag i Sverige under 1920-talet. Goodyear grundade 1920 först ett 
distributionsföretag. Detta företag hade i sin tur återförsäljare ute i landet. I 
och med att såväl den inhemska som den utländska marknaden hårdnade 
krävde den svenska marknaden en intensivare bearbetning och distribution, 
och Goodyear upprättade 1926 försäljningsbolaget Goodyear Gummi AB. 
Den utländska konkurrensen för Goodyears räkning kom främst från andra 
amerikanska företag. De viktigaste amerikanska konkurrenterna var Fisk 
Rubber Co, som 1925 etablerade dotterbolaget Fisk Gummi AB, United 
States Rubber Company och International B F Goodrich Company, som 
1927 och 1932 startade försäljningsbolagen United States Rubber Co AB 
respektive Amerikanska Gummi Goodrich AB. I fallet Fisk Rubber Com-

55 Wilkins, M„ (1975 )s.75. Hexter, E„ a.a.s.282-285. Kautschukboden, Trelleborgs 
Gummifabriks AB Trelleborg 1932. 
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pany öppnade detta redan 1921 en agentur, som ombesörjdes av svensken 
Hans Österman. 

Den svenska marknaden under 1920-talet attraherade emellertid inte bara 
amerikanska utan också europeiska företag. Sålunda etablerade den ledande 
brittiska bildäcksproducenten Dunlop 1921 försäljningsbolaget Svenska 
Dunlop AB och 1926 startade det belgiska cykel- och bildäcksföretaget 
Englebert Fils Cie i Liège dotterbolaget Englebert Gummi AB. Vid sidan av 
dessa företag fanns även amerikanska Firestone representerat på marknaden 
med ett svenskägt agenturföretag. 

Trots den ytterst hårda konkurrensen var den svenska gummidäcksmark-
naden under mellankrigstiden inte kartelliserad. Det fanns en gummiföre
ning, men denna arbetade endast med gemensamma bruttopriser. Däremot 
härjade understundom ett intensivt krig med olika typer av rabatter. När det 
gällde konkurrensen mellan de utländska företagen utkämpades den främst 
dels mellan de olika amerikanska företagen, dels mellan de amerikanska och 
brittiska företagen. Den ryska Prowodnikkoncernen som sålde en del 
gummidäck försvann från den svenska marknaden från början av 1920-talet, 
och franska Michelin och tyska Continental hade under 1920-talet en be
gränsad del av marknaden. Under 1930-talet lyckades emellertid Continental 
och Michelin att öka sina marknadsandelar. Continental inledde under detta 
decennium ett samarbete med den svenska Gislavedsfabriken. 

Det förhållandevis lilla amerikanska däckföretaget Fisk Rubber & Co 
hade under 1920-talet och i början av 1930-talet en gynnsam marknadssitua
tion i Sverige,där det huvudsakligen sålde lastbilsdäck. Detta hade att göra 
med de svenska tullbestämmelserna. Den svenska vikttullen gjorde att Fisk 
med sina lättare däck kunde sälja dessa till ett pris, som låg klart mycket 
lägre än konkurrenternas. I och med att den svenska handelspolitiken föränd
rade karaktär 1937 blev situationen för de utländska bildäcksföretagen på 
den svenska marknaden annorlunda. Tullarna slog nu hårdare än tidigare. 
Det blev i detta läge intressant att starta tillverkning i Sverige. En rad samar
betsavtal ingicks t ex mellan United Rubber och KF-ägda Gislaved och 
mellan Goodrich och Trelleborgs gummifabrik. Fisk Rubber förde förhand
lingar med Skandinaviska Gummi AB i Viskafors om ett eventuellt 
övertagande. Dessa planer avancerade så långt som till att chefen för Fisk 
1938 blev styrelsesuppleant i det svenska bolaget. Dessa planer materiali
serades emellertid aldrig. Kriget kom emellan och 1940 köptes Fisk upp av 
United Rubber. I Goodyears fall ledde de nya tullförhållandena till att före
taget 1938 började bygga en fabrik i Norrköping. Denna var färdig 1939 och 
hade då en årsproduktion på 80 000 däck.56 

56 Tidskrift för motor och automobilverkstäderna 1938:10. 25 år i Sve rige 1926-1951. 
Goodyear -en berättelse i ord och bild. 1951. Köpmannen 1938:48. Intervju med Gösta 
Österman och direktör Bengt V Rosmark våren 1985. 
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F. Läder- och skinnindustrin. 

I likhet med gummiindustrin expanderade den svenska läder- och 
skinnindustrin kraftigt under det sista kvartseklet före första världskriget. 
Detta gällde framför allt de tre viktigaste grenarna: sko-, garveri- och 
pälsvarubranscherna. 

Skoindustrin tillhörde före första världskriget de nya industrierna. Av de 
73 fabriker som var verksamma i Sverige 1913 hade 59 startats under åren 
1896-1913. Svensk skoindustri var före 1890-talet i huvudsak en hantverks-
betonad verksamhet och fabrikerna var små. Redan under 1880-talet var de 
svenska skotillverkarna utsatta för en hård utländsk konkurrens från produ
center av maskintillverkade skor. Genombrottet för svensk skoindustri kom 
under 1890-talets förbättrade konjunkturer. De gamla handgjorda skorna 
böljade nu i stigande omfattning ersättas av fabrikstillverkade . Precis som i 
fallet med gummiindustrin kunde den unga svenska skoindustrin i skydd av 
tullmurar klara de problematiska pionjäråren. Tullmurarna behöll fram till 
första världskriget en sådan nivå att importen aldrig fick någon större om
fattning. 

Den svenska läderkonsumtionen liksom den internationella steg påtagligt 
under perioden 1895-1913. Detta medförde att svensk garveriindustri upp
levde ett uppsving. Garveriindustrins viktigaste avnämare var sko-, 
reseeffekt-, handsk- och läderremsindustrierna. Den svenska garveriindustrin 
var vid början av 1890-talet småskalig och präglades av teknisk efterbliven
het, vilket medförde att den hade mycket liten konkurrenskraft gentemot ut
ländska konkurrenter. I samband med uppsvinget från mitten av 1890-talet 
uppstod ett antal större inhemska garveriföretag och dessa reste krav på tull
skydd. Den viktigaste utländska konkurrensen kom från USA och Norge. 
Den norska konkurrensen bortföll i samband med att mellanrikslagens upp
hävdes, och den övriga utländska konkurrensen minskade i samband med att 
tullarna på det för garveriindustrin så viktiga sullädret höjdes från 40 till 65 
öre per kilo. 57 

De växande tullmurarna i Sverige under 1890-talet ledde till att den 
danska läderindustrins konkurrenskraft på den svenska marknaden kraftigt 
försämrades. Detta tvingade de danska exportfirmorna att etablera fabriker i 
Sverige för att behålla sina marknadsandelar. Sålunda etablerade AS M J 
Ballin Sonner 1897 AB Kjevlinge Läder och Skofabrik. 1898 startade dans
karna Georg F W Klenow och W Moller fabriken Malmö Handsk- och 
Glacéläderfabriks AB. I fallet AS M J Ballin Sonner var det emellertid inte 
bara de svenska tullarna, som låg till grund för etableringen. Ballinkon-
cernens förvärv av skofabriken i Kävlinge ingick i en mer långsiktig strategi, 
som ytterst syftade till att ge företaget monopolställning i Danmark och 
stärka dess ställning i den del av Sverige, som av tradition betraktades som 
en fortsättning av den danska marknaden. I akt och mening att realisera 

cn 
Sveriges läder-, hår- och gummivaruindustri år 1913. Kommersiella Meddelanden 1915. 

s.654-655. Smith, W., Garveriindustrins produktionsförhållanden. Tull- och traktat kom
mitténs utredningar och betänkanden XX. SOU 1923:33. s.34-45, 98-110; Smith, W., Den 
svenska skoindustrin med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget Tull- och 
traktatkommitténs utredningar och betänkanden XXIX. SOU 1924:3. s.8-13,80,81. 
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dessa planer köpte AS M J Ballin Sönner upp en rad sko- och garveriföretag 
i Danmark och Sverige. Genom vertikal integration framåt hoppades före
taget kunna förverkliga sina monopolplaner. 5 

Ytterligare ett danskt läderföretag satte under de sista åren på 1890-talet 
igång med tillverkning på den skånska marknaden, nämligen Odensefirman 
Christian Pedersen, som 1898 startade fabriken AB Christian Pedersen Hvit-
garveri. I det sistnämnda fallet var den svenska tullhöjningen det viktigaste 
motivet till etableringen. För den norska garveriindustrin blev som tidigare 
nämnts mellanrikslagens upphävande den omständighet, som praktiskt taget 
helt punkterade den norska exporten av sulläder till Sverige. Exporten av 
norskt sulläder till Sverige sjönk från 374 ton 1897 till 86 ton 1898. Slutet på 
mellanrikslagen tycks emellertid inte ha givit upphov till några norska di
rektinvesteringar inom svensk läderindustri. 59 Det enda norska företag inom 
läderbranschen före 1914, vars verksamhet gått att belägga, var en norsk ge
neralagent för ryska lädervaror i Oslo, AS Handelsbolaget Ryssland, som 
1898 etablerade en filial i Stockholm men samma namn. 

Den ökande specialiseringen och standardiseringen inom svensk 
skoindustri ledde till en ökad efterfrågan på såväl finare skinnsorter som nya 
maskiner. I syfte att intensivare bearbeta de svenska skofabrikerna för sina 
produkter etablerade den danska firman Ernst Emons i Köpenhamn en filial i 
Stockholm 1902, Ernst Emons Co AB. Det ändrade 1910 namn till AB 
Poulsen Ragoczy och flyttade 1938 sitt försäljningsbolag till Örebro. Det 
enda utländska skoföretag, som före första världskriget upprättade en filial i 
Sverige, var det tyska skoföretaget Salamander i Stuttgart, som 1909 i 
Stockholm startade Salamanderskodon AB. Som ägare stod det tyska 
bolagets schweiziska dotterbolag Leder Schuh AG i Zürich. Salamander 
företräddes före etableringen av försäljningsbolaget av en svensk agentur
firma, Ludwig Traugott. Det tyska företagets internationella framgångar 
byggde på massproducerade herr- och damskor såväl i normalutförande som 
i lyxversion. Dessa salufördes i av företagen kontrollerade detaljaffärer.60 

För den köpenhamnska pälsindustrin betydde de svenska tullhöjningarna 
under 1890-talet en betydande förlust. Den så viktiga skånska marknaden 
hotade att försvinna. Detta ledde till att tre köpenhamnsfirmor, I Goldstein, 
R Seligman och HJ Drucher Son, under åren 1888-1894 etablerade fabriker i 
Malmö. 61 Samtliga stod under dansk ledning. Tullarna var vidare en viktig 
anledning till att Nordisk Pelsvarufabrik i Köpenhamn 1911 etablerade 
Stockholms Pälsvarufabrik AB.Den del av läder- och skinnindustrin som 
även under mellankrigstiden stod för de flesta produktnyheterna var 

58 Hyldtoft, C., Köbenhavns industrialisering 1840-1914. Khvn 1984. s.383. 
59 Smith, W., (1923) a.a.s.130-131; Enligt en uppgift skall emellertid den 1898 i Lund 
startade garverifirman C Hildisch J:or Co ha varit ett norskt företag, som på grund av 
tullarna sökte sig in på den svenska marknaden. 
60 Svensk skomakeritidning 1909:12. Svensk Skotidning 1910-1913.1 bolagsbyråns upp
gifter rörande företaget finns antydningar om, att företaget genom innehav av Stockholms 
Skofabrik skulle ha bedrivit tillverkning av sina skor. Detta har inte gått att verifiera, efter
som denna fabrik inte var aktiebolag vid denna tidpunkt. 
61Bjurling, O., Stad i utveckling. I: M almö Stads Historia, red. O., Bjurling. del IV 1870-
1914. Malmö 1985. s.281. 



247 

pälsvaruindustrin. Den hade före första världskriget varit en utpräglad lyxin
dustri. Visserligen kom den i viss mån att behålla denna karaktär även under 
mellankrigstiden, men samtidigt kom man framför allt från och med 1930-
talet att lansera lågprisvaror som pälskappor och kappbeslag av skinn. 
Vidare satsade man på enklare skinn, vilket medförde att pälsar inte längre 
blev lika dyra. För skinnindustrin kom bilarnas och motorcyklarnas expan
sion och det ökande intresset för fritidsaktiviteter att ge upphov till nya 
varor. 62 Bland de utländska företag, som företrädde sådana produkter, var 
det norska Helly Hansen AS:s dotterbolag AB Skinn i Borås (1916) och det 
danskägda AB Moirépäls (1938). 

Importen av pälsvaror drabbades av höjda tullar vid början av 1920-talet 
och likaså utsattes pälsvaror för tilläggstullar 1932. 63 De sämre importför
hållandena tycks emellertid inte ha givit upphov till någon etablering av ut
ländsk tillverkning under mellankrigstiden. På skinnhandelns område före
kom ett visst nordiskt samarbete under mellankrigstiden. Vid mitten av 
1930-talet ingicks ett avtal mellan de nordiska ländernas rävuppfödare. Av
talet avsåg att förhindra inbördes nordisk konkurrens på den internationella 
marknaden. Överenskommelsen innebar ett samgående när det gällde för
säljningen av rävskinn. För detta ändamål etablerades 1935 ett gemensamt 
auktionsföretag, AB Nordiska Skinnauktionen. 64 

Ett av de utländska skinn- och pälsvaruföretag som under mellankrigs
tiden sökte sig in på den svenska marknaden var Leipzigfirman Theodor 
Thorer, som 1920 i Stockholm grundade export-importföretaget AB Baltiska 
Skinnkompaniet. Detta företag inledde under 1920-talet ett visst samarbete 
med AB Skandinaviska Pelsvarufabriken, Iwan Levy. Thorerkoncernen 
kontrollerades av tysk-judiskt kapital, Theodor Thorer, och av den svenske 
generalkonsuln i Leipzig Paul Hollender. Dess agerande i Sverige ger en in
tressant bild av hur tyskjudiska företag, som var representerade på den inter
nationella marknaden, under 1930-talet försökte undvika att deras utländska 
tillgångar skulle hamna i de förföljande nazisternas händer. 

Koncernen ägde vid början av 1930-talet ett dotterbolag i USA, Thorer-
Hollender Ine New York. Det var detta företag, som framför allt hotades av 
lett nazistiskt övertagande. Det amerikanska dotterbolaget kontrollerade i sin 
tur koncernens dotterbolag i Storbritannien Raw Furs Ltd. År 1933 
etablerade Leipzigföretaget dotterbolaget Pälsvaru AB Sverus i Stockholm 
med ett aktiekapital på 60 000 kronor. Raw Furs Ltd tecknade 60% av 
aktierna och merparten av de övriga aktierna övertogs av AB Skandinaviska 
Pelsvarufabriken.65 På initiativ av Otto Namen vid Theodor Thorer i Leipzig 
och Raw Furs Ltd grundades 1939 i Sverige holdingbolaget AB Igra, som 
övertog Raw Furs Ltd aktiepost i Pälsvaru AB Sverus. För detta ändamål 

62 Dahmén, E., a.a.s.166-167, 281-283. 
63 Carlquist, S., a.a.s 19,25. 
64 Kommnr 485. Sakkunniga ang ingrepp från samhällets sida i det ekonomiska livet. 
31.12.1934. PM ang handelspolitiska uppgifter redogörelse och förslag 20.7.1935. Böös. 
S.36.RA. 
65 Direktören för Sverus blev direktören för Skandinaviska Pelsvarufabriken, Rolf Lewy. 
Denne efterträddes senare av Gerhard Hollender, son till konsul Hollender i Leipzig. Se 
FKB:s arkiv, vol 371. AB Grönwall/ Söderström,AB Igra, Pälsvaru AB Sverus.RA. 
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remitterade Thorer-Hollender i New York telegrafledes via Stockholms 
Enskilda Bank 36 000 aktier varav 31 000 lämnades som lån till AB Igra.66 

Samtidigt erhöll Thorer-Hollender i New York optionsrätten till aktierna i 
AB Igra. 

I syfte att säkra aktiekapitalet i det amerikanska bolaget från nazistiskt 
övertagande bildades 1939 AB Grönwall-Söderström med ett aktiekapital på 
en miljon kronor. Som formell ägare till 996 av bolagets 1 000 aktier stod di
rektören Tore Grönwall. Enligt det avtal som 1939 tecknades mellan AB 
Grönvall-Söderström och ombuden för Thorergruppen, direktör Hollender i 
Pälsvara AB Sverus och Namen i Leipzig skulle det svenska företaget över
taga aktier för 573 900 dollar i Thorer-Hollender i New York. Betalning 
skulle erläggas kontant med en miljon kronor och det resterande beloppet på 
1,1 miljon kronor skulle AB Grönwall/Söderström erlägga i form av 
utfärdade reverser. Efter det att direktör Grönwall fått ett lån av Enskilda 
banken på en miljon kronor inbetalades aktiekapitalet i AB 
Grönwall/Söderström. Såsom säkerhet för Grönwalls lån i banken hade 
Thorer-Hollender i New York under våren 1939 inbetalt till banken en 
miljon kronor. Detta skedde först 1943 67 

Utländska etableringar inom sko- och garveriindustrin under mellan
krigstiden synes inte dessa ha tillkommit primärt som en följd av gynn
samma svenska marknadsförhållanden. Det svenska sko- och läderindustrin 
präglades under 1920-talet av stagnation och även om situationen 
förbättrades under 1930-talet var det fråga om en ytterst måttlig produk
tionsökning. Det förefaller inte heller troligt, att det ur internationell syn
punkt låga svenska tullskyddet för denna typ av produkter skulle kunna ha 
påverkat de icke-nordiska etableringarna. Troligare är att skälet till det ame
rikanska New Castle Leather Company Inc:s etablering 1919 av försälj
ningsbolaget AB New Castle Leather Company i Örebro var att många ame
rikanska företag vid denna tidpunkt fann, att det var bättre att sälja genom 
egna bolag än att exportera till den främmande marknaden i Europa. 68 Det 
faktum att New Castle Leather Company Ine förlade bolaget till det svenska 
skoindustricentrumet Örebro talar för att dylika överväganden kan ha spelat 
en roll. Samtidigt som New Castle Leather Company Ine öppnade sin filial i 
Örebro satte det amerikanska moderbolaget upp försäljningsbolag i Oslo och 
Köpenhamn. Dessa omständigheter tyder på att New Castle Leather Com
pany Ine tillhörde den kategori av amerikanska företag som efter kriget 
insåg, att det inte gick att betrakta den skandinaviska marknaden som en en
het. 

66 ibidem. Brev från Enskilda Banken den 15.4.1946. De resterande 5000 gavs som lån till 
direktören för Lavén Kolimport AB Per Söderström i form av inbetalt aktiekapital till Igra. 
67 ibidem. AB Grönwall-Söderströms aktier i Thorer-Hollender Ine förvarades under kriget i 
Enskilda Bankens depot hos Brown Brothers i New York. Det ligger, mot bakgrund av Stin-
neskoncemens stora aktiepost i Lavén kolimport AB, nära tillhands att misstänka ett direkt 
eller indirekt S tinnesintresse i Thorerkoncernens svenska företag. Det finns emellertid inget 
i källmaterialet som bekräftar eller stödjer dylika misstankar. 
68 Southard, F. A.., a.a.s.l27. 
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Under första världskriget och under början av 1920-talet fick kromgarv-
ningen starkt ökad betydelse. Under krigets slutskede stoppades nästan full
ständigt importen av utländskt ovanläder, vilket starkt stimulerade framställ
ningen av kromläder. Det svenska genombrottet för kromläderindustrin 
måste ha utövat en viss attraktion på motsvarande industri i Danmark. Den 
danska kromgarveriindustrin brottades med större konkurrenssvårigheter 
bland annat på grund av att det danska tullskyddet var lägre. 69 Det kan 
därför inte helt uteslutas att en av anledningarna till AS Chromläderfabriken 
Jörgen Winthers etablering 1924 av AB Winthers Läderfabrik var betingad 
av önskan att komma i åtnjutande av det högre svenska tullskyddet för att 
därigenom bättre kunna konkurrera på den danska hemmamarknaden. 

En av Europas största skoproducenter under mellankrigstiden var 
Tjeckoslovakien. Det ledande tjeckiska företaget var Bata AG. Detta företag 
expanderade våldsamt under 1920-talet och behärskade vid början av 1930-
talet praktiskt taget hela den tjeckiska skomarknaden. Batakoncernen var ett 
tjeckiskt exempel på ett modernt centraliserat storföretag. Det satsade på 
massproduktion av billiga skor och erövrade på relativt kort tid en stor andel 
av den europeiska marknaden. Det praktiserade såväl vertikal som horison
tell integration. Bata AG ägde gummivalsverk, bildäck- och 
gummiskofabriker, textilindustrier, textilskofabriker, garverier, läder- och 
skofabriker. Det var emellertid på marknadsföringsområdet, som Bata AG:s 
konkurrenskapacitet kom tydligast till uttryck. 

Bataprodukternas segertåg under mellankrigstiden var i hög grad en 
funktion av kombinationen låga priser, kedjebutiker samt annons- och re
klamkampanjer. Under slutet av 1920-talet och framför allt under första 
hälften av 1930-talet etablerade Batakoncernen en rad dotterbolag i länder 
som Schweiz, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Batakoncernens in
ternationella dotterbolagsetableringar synes i en del fall varit en konsekvens 
av den växande Protektionismen under 1930-talet, t ex i Storbritannien. Den 
tjeckiska hemmamarknaden drabbades hårt av den ekonomiska depres
sionen. Vidgad utländsk etablering synes mot denna bakgrund av Batakon
cernen ha bedömts som ett effektivare sätt att utnyttja sina komparativa stor
drifts- och marknadsföringsfördelar i en allt trängre internationell och 
nationell marknad. Att döma av Bata AG:s övriga internationella agerande 
och dess export till Sverige kan dess etablering i Stockholm 1933 av 
Handelsbolaget AB Bata ha betingats av defensiva marknadsmässiga över
väganden. 70 

G. Grafisk industri 

De utländska etableringarna inom den grafiska branschen ägde grovt sett 
rum inom tre områden, veckotidnings-, förlags- och 
kontorsmaterialsbranscherna. Veckotidningar började ges ut på 1850-talet i 
Sverige. Det var emellertid från och med 1800-talets sista decennier som 
veckotidningsfloran kraftigt började expandera. Pådrivande faktorer var här
vidlag den höga graden av läskunnighet hos Sveriges befolkning, den 

69 Smith, W.,( 1923) a.a.s.128-129. 
70 Sveriges Läder- och Skoindustri. 1922-1937; Svensk Skotidning 1930-1937. 
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kraftigt expanderande urbaniseringen och industrialiseringen. Den vid 1890-
talets början existerande svenska veckopressen hade en starkt borgerligt 
ideologisk framtoning. Det oscariska samhällets dygder, fäderneslandet, fa
miljen och en kapitalistisk framstegsoptimism genomsyrade flertalet av de 
existerande veckotidningarna. Abonnenterna tycks i rätt stor utsträckning ha 
återfunnits i de lägre medelklasskikten. 71 

I Danmark utvecklades tidigare än i Sverige den typ av veckotidningar 
som numera brukar gå under beteckningen populärpress. Den var billig och 
vände sig till en bred medelklasspublik. De stora pionjärerna var här de båda 
makarna Carl och Laura Aller, som 1879 startade Allers Familjejournal. 
Allers satsade på underhållning, populärvetenskap och ett stort inslag av bil
der. Allers kom att bli mönsterbildande för skandinavisk populärpress fram 
till 1920-talet. Företaget expanderade starkt på den danska marknaden och 
insåg snabbt sina komparativa fördelar gentemot den svenska veckotid
ningspressen. I syfte att utnyttja sitt försprång och den ännu icke utnyttjade 
marknadsnischen startade företaget 1896 ett dotterbolag i Helsingborg, 
Allers Familje-Journals Tryckeri AB. 

Under mellankrigstiden kom genom den ekonomiska och tekniska om
vandlingen, inte minst genom de nya medierna radion, grammofonskivan 
och filmen, nya behov att växa fram. Den stigande levnadsstandarden gjorde 
att det blev lönsamt att rikta sitt utbud mot en ny typ av läsekrets, arbetar
klassen. Ett av de företag som tidigt insåg vilka marknadsmöjligheter en 
sådan inriktning gav var Hjemmets Journal AS i Köpenhamn. Tidningen fick 
mycket snabbt en stor spridning och såg liksom Allers vilka expansionsmöj
ligheter, som den svenska marknaden erbjöd. Dotterbolaget Hemmets Jour
nal AB etablerades 1927 i Malmö. Både Allers och Hemmets Journal till
hörde vid slutet av 1930-talet de ledande veckotidningarna i Sverige. 72 

Till skillnad från populärpressbranschen gällde utländska etableringarna 
inom den svenska bokförlagsbranschen små företag, vilket till en del förkla
rar varför de på sikt saknade möjligheter att klara sig i konkurrensen med de 
inhemska företagen. En viktig anledning till deras problem var de speciella 
politisk-kulturella omständigheter som låg bakom deras etablerande. Ett av 
dem var det finskägda Bohlin Co Bokförlag AB som började sin verksamhet 
i Stockholm 1928. Det kontrollerades av Holger Schildts Förlag AB i Hel

71 Bernow, R /Österman, T., Svensk veckopress 1920-1975. Sthlm 1978. s.8-9; 
Johannesson, E., Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850-1880. Nordiska 
Museets handlingar 96. Sthlm 1980. s.222-231. 
72 Dahlström, B., Familjens världsbild (Allers 1919 )i veckopressen i Sverige, analyser och 
perspektiv. Litteraturvetenskapliga Institutionen. Avdelning för pressforskning. Lunds Uni
versitet. Lund 1979. s.65-67. Larsson, L., Kvinnors läsning -en svensk veckopresshistoria. 
Ännu ej publicerad doktorsavhandling vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds 
universitet Bernow, R / Österman, T., a.a.bil. 1; Danmark 1923-1025:5-6 
Det danska inflytandet inom svensk tidskriftspress fortsatte. Under 1930-talet och under 
andra världskriget ägde Allerskoncernen aktier och säte i styrelsen för AB Pressbyrån och 
Pressbyråns Intressenters AB. Det sistnämnda holdingbolaget hade 1940 ett aktiekapital på 
2,8 miljoner kronor varav Allerskoncernen ägde 400 000.1 styrelsen satt vid samma tid
punkt Claes Aller. 
73. Zweygbergk, O., Om bokförlag och bokförläggare i Finland. Helsingfors 1958. s.156-
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singfors. Moderbolaget startades 1913 av Holger Schildt och var tillsam
mans med Werner Söderstöm Co i Helsingfors det svenskspråkiga Finlands 
viktigaste bokförlag. 

Den ekonomiska basen för denna verksamhet inom det svenskspråkiga 
kulturområdet var den överenskommelse som Schildt hade med de svenska 
förlagen i Sverige. Enligt denna hade Schildt erhållit rätten att från Sverige 
inhandla delupplagor av den svenska riksupplagan, vilket innebar att det 
finska företaget kunde hålla ett brett sortiment av svenskspråkig litteratur. 
Den lilla finlandssvenska befolkningen gjorde att företagets tillväxtmöjlig
heter på den finska marknaden var små. Schildts försökte i detta läge att ge 
sig på utgivning av finskspråkig litteratur. Tidpunkten för ett sådant projekt 
var dock olycklig. Den unga finska nationalstaten var under mellankrigstiden 
föremål för en synnerligen uppslitande språkstrid mellan den finskspråkiga 
majoriteten och den svensktalande minoriteten. Det fanns av denna anled
ning mycket små möjligheter för ett svenskspråkigt förlag att göra en inbryt
ning på den finskspråkiga bokmarknaden. Det var mot denna bakgrund som 
Schildt gav sig in på den svenska bokmarknaden i förhoppning att där finna 
möjligheter till marknadstillväxt, en satsning som på sikt höll på att knäcka 
det finska företaget i sin helhet. Anledningen var, att de svenska bokförlagen 
som motmedel mot det finska företagets inträngande på den svenska mark
naden förklarade sig icke längre vara villiga att låta Schildt i Helsingfors er
hålla delar av den svenska riksupplagan. ™ 

Ett annat utländskt bokförlag som etablerade sig på den svenska markna
den var den tyska bokkoncernen Bermann-Fischer, som 1938 i Stockholm 
startade Bermann-Fischer Förlag AB. Bergmann-Fischer Verlag var före 
1933 ett av Tysklands största bokföretag. På grund av att företaget ägdes av 
tysk-judiskt kapital tvingades företaget upphöra med sin verksamhet i 
Tyskland. Ledaren för företaget Gottfried Bermann lyckades 1933 föra över 
en stor del av förlagets bokbestånd till Österrike , där företaget i Wien åter
upptog sin verksamhet. I samband med den tyska ockupationen av Österrike 
1938 kunde Gottfried Bermann ta sig till Sverige. Tack vare finansiellt stöd 
från Bonniers bokförlag blev det möjligt att återuppta bokförlagets bokut
givning. Samtidigt med det svenska företagets tillkomst startade Bermann ett 
företag också i Amsterdam. Efter 1940 kom ledningen i företaget övergå i 
händerna på den tyske flyktingjournalisten Walter Singer, då Gottfried Ber
mann på grund av delaktighet i den s k Rickmann-affären utvisades ur 
landet. Bermann begav sig till USA, där han etablerade ett bokförlag i New 
York. Det svenska företaget hölls under kriget under armarna av Bonniers. 
Dess bokutgivning var mycket liten och exklusivt inriktad på etablerade 
tyska exilförfattare. 74. 

73. Zweygbergk, O., Om bokförlag och bokförläggare i Finland. Helsingfors 1958. s.156-
164. Företaget ändrade efter en viss tid namn till Holger Schildt förlags AB. Vidare har 
uppgifter införskaffats via telefonintervjuer med kanslirådet Ragnar Manni och förre 
förlagsdirektören vid Holger Schildts Förlag AB i Helsingfors Ola Zweygbergk den 
20.5.1987. 
74 Miissener, H., Exil in Schweden Politische und Kulturelle Emigration nach 1933. Acta 
Universitatis Stockholmiensis Germanistische Forschungen 14. München 1974. s.353,359-
361. Bermann var inblandad i en grupp av emigranter, Rickmann-gruppen, som avslöjades 
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Till de utländska företagen inom förlagsbranschen får också det 1915 
etablerade AB Nordiska Musikförlaget Scholander-Wilhelm Hansen räknas. 
Det var dotterföretag till Nordens största musikförlag, Wilhelm Hansen i 
Köpenhamn. Den viktigaste orsaken till det danska företagets penetrering av 
den svenska marknaden var de tillväxtmöjligheter, som den större svenska 
marknaden erbjöd. Vid sidan av ren musikförlagsversamhet kom AB 
Nordiska Musikförlaget så småningom att ägna sig åt försäljning av musik
instrument, grammofoner och grammofonskivor. Företaget expanderade 
snabbt och var redan under mellankrigstiden ett av landets största företag 
inom musikförlagsbranschen-75 

Under våren 1939 infogades även den svenska marknaden i den ameri
kanska tidskriftskoncernen Reader Digests europeiska försäljningsnät genom 
att Readers Digests AB i Stockholm startades. Det nazistiska Tysklands be
hov av att sprida information och att bedriva propaganda i Sverige gav upp
hov till en rad mindre etableringar av bokförlag, däribland det år 1941 
grundade Bokförlaget Europa Edition AB 76 

Den med pappersförädlingsindustrin nära lierade del av den grafiska in
dustrin, som ägnade sig åt produktion av allehanda kontorsvaror uppvisade 
under mellankrigstiden en relativt stark expansion i Sverige. Den snabba in
ternationella produktutvecklingen inom kontorsorganisationens, tryckeritek
nikens, fototeknikens och andra för kontorsteknikens väsentliga områden 
gjorde att utländska företag kom att intressera sig för den svenska markna
den . Marknaden i Sverige kontrollerades delvis av en kartelliknande sam
manslutning, AB Sveriges Litografiska Tryckerier -SLT. Denna samman
slutning motverkade relativt effektivt framväxten av parallellkonkurrens 
trots att den egentligen bara inom ett fåtal områden hade en dominerande 
ställning. Den uteblivna parallellkonkurrensen var troligtvis ett resultat av att 
produktsortimentet inom denna del av den grafiska industrin var starkt diffe
rentierat. De enskilda varorna hade var för sig en relativt begränsad 
efterfrågan hos de individuella kunderna, varför eventuella mindre inhemska 
konkurrenter hade små möjligheter att tävla med de till AB SLT anslutna 
större svenska företagen. 

Annorlunda ställde det sig för de större företagen på den internationella 
marknaden. De kunde ofta falla tillbaka på sina stora driftsfördelar och sin 
överlägsna marknadsföring och organisatio". 77 Mycket talar för att det var 
sådana överväganden, som låg bakom att de två Wienföretagen AG für 
Papier und Bürobedarfs, och Kartrowerke AG samt Chicagoföretaget Victor 
Comptometer Companys etablerade försäljningsbolagen AB W Koreska 
1928, Nordiska Kartro Werke AB 1932 respektive AB Comptometer 1933. 

1940 med planer på att förstöra järnmalmshamnarna i Luleå, Narvik och Oxelösund för att 
därigenom försvåra malmexporten till Tyskland. 
75 Wiberg, A., den svenska musikhandelns historia. Sthlm. 1955. s.310-306.1 samband med 
inrättandet av filialen i Göteborg 1918 och i Malmö 1921 ändrade bolaget namn till AB 
Nordiska Musikförlaget Stockholm-Göteborg-Malmö . 
76 Hit hörde också Förlags AB Illustra som gav ut en tidskrift vid namn Tele. För detta 
ändamål inköptes två mindre svenska tryckerier 1944. Ett annat var Förlags AB Odal som 
tillkom 1943 och gav ut tidskriften Tyska röster. 
77 Dahmen, E„ a.a.s.265. SOU 1940:35., a.a.s.58-59. 
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För Kartro Werke AB ingick etableringen i Sverige i en allmän skandinavisk 
exportoffensiv. Det österrikiska företaget upprättade vid samma tidpunkt fi
lialer i Oslo och Helsingfors för sina karbonpappersprodukter. Likaså före
faller det rimligt att anta, att Osloföretaget Christian Oisen AS:s etablering 
av AB Christian Oisen Skrivmaterial i Stockholm främst var betingad av en 
önskan att vidga sin marknad. Det som bestyrker detta antagande är att det 
var det norska företagets danska dotterbolag som låg bakom etableringen. 

År 1917 bildades i Malmö företaget AB Arto. Dess huvudsakliga verk
samhet var import och försäljning av fotografiska artiklar. Bolaget fick 
praktiskt taget hela sitt produktsortiment från IG Farben i Frankfurt am 
Main. År 1926 förvärvade IG Farben samtliga aktier i företaget och det kom 
i fortsättningen att fungera som ett av det tyska företagets försäljningsbolag i 
Sverige. Man kan emellertid inte utesluta möjligheten, att det tyska företaget 
redan från början kontrollerat företaget. Det som talar mot detta är , att IG 
Farbens strategi på den svenska marknaden under mellankrigstiden gick ut 
på att bygga upp ett nät av speci al firmor, som utåt uppträdde som inhemska 
företag och på så sätt smidigare kunde sprida det tyska företagets produkter. 
78 Är denna beskrivning riktig kan man se IG Farbens övertagande av AB 
Arto 1926, som en medveten strävan att fastare knvta ett av koncernen redan 
starkt beroende inarbetat inhemskt företag till sig. 

H. Musik och filmindustrin 

Vid mitten av 1890-talet fick två innovationer, grammofonen och filmpro
jektorn, sitt genombrott. I Förenta Staterna lanserade 1894 Emil Berliner en 
grammofon och året därpå spelade i Frankrike bröderna August och Louis 
Lumière in den första filmen med sin egenhändigt konstruerade filmprojek
tor. Därmed hade grunden till den moderna underhållningsindustrin lagts. 
Framför allt filmindustrin kom att utvecklas ungefär samtidigt i såväl de 
europeiska kärnländerna Frankrike, Tyskland och Storbritannien som 
Förenta Staterna och dessutom inom en rad mindre länder som Danmark, 
Italien och Sverige. Genom sin starkt innovativa karaktär, sin kapitalkrä-
vande produktion och sin redan från begynnelsen kraftiga inriktning på 
massproduktion och- distribution kom filmbranschen att tidigt präglas av 
koncentrationstendenser och olika konkurrenshämmande åtgärder på såväl 
nationell som internationell nivå. I spetsen för denna utveckling gick mycket 
snart moderna centraliserade företag och deras utländska dotterbolag, som på 
olika sätt försökte lägga under sig den internationella filmmarknaden med 
hjälp av vertikala integration. 

78 Schröter, H.,a.a.s.259 
79 FKB:s arkiv.vol 361. Restitutionsnämndens beslut i ärende angående administration av 
AB Arto givet i Stockholm den 7.10.1948, Secret: Office of military government for Ger-
many(US) finance division APO 742.External assets intelligence branch. Berlin 
18.12.1947.s.l-2.RA.Se även Lindgren, H., Bank investmentbolag bankirfirma. Stockholms 
Enskilda Bank 1924-1945. Sthlm 1988.S. 383-384. 
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Den internationella filmbranschens utveckling illustrerar vidare mycket 
tydligt den under perioden 1895-1945 pågående regionala maktkampen 
mellan Europa och USA. Även musikindustrin uppvisade i s tort sett, om än 
ej lika tydligt och omfattande, samma tendenser som filmbranschen. 80 De 
nationella filmföretagens försök att genom utländska direktinvesteringar 
integrera delar av världsmarknaden med sin verksamhet fick efterhand ett 
starkt stöd från såväl andra industribranscher som de nationella regeringarna. 
Så t ex kom amerikanska och tyska filmer att bli verktyg i en kulturimperia
lism, som bland annat strävade till att anpassa de utländska marknaderna till 
amerikanska och tyska livsstilar, värderingar och varor.81 

1. TIDEN 1894-1913 

Det land som gick i spetsen för filmindustrin under dess genombrottstid var 
Frankrike. Redan 1896 köpte Charles Pathé upp bröderna Lumières patent 
och grundade det första filmbolaget Pathé-Frères i Paris. Pathé fick konkur
renter men blev på mycket kort tid inte bara Europas utan världens ledande 
filmföretag, en ställning som det upprätthöll fram till första världskrigets ut
brott. Pathé var före 1914 också Europas största råfilmsfabrikant. Under 
1900-talets första decennium producerade Pathé lika mycket spelfilm som 
alla de amerikanska filmbolagen tillsammans. Företaget var filmbranschens 
första centraliserade storföretag. Hemligheten bakom företagets framgångar 
var att Pathé tidigt förstod, att om man ville få kontroll över världsmark
naden måste produktionen integreras med distributionen av filmerna. I stället 
för att som tidigare sälja filmerna till olika kunder, började Pathé från och 
med 1907 att genom utländska filialer hyra ut sina filmer på den europeiska 
marknaden. Den kommersiella framgången hade vidare mycket att göra med, 
att Pathé lanserade sina filmer som märkesvaror med reklam och en 
marknadsföring, som var anpassad till de utländska marknadernas kulturella 
särart. Dessa åtgärder följdes upp med att Pathékoncernen skaffade sig egna 
biografer, där man visade de egna filmerna. I jämförelse med Frankrike var 
filmproduktionen i andra länder relativt blygsam och i huvudsak inriktad på 
den inhemska marknaden. I Europa fick Pathé under 1900-talets första de
cennium framför allt konkurrens från Italien och Danmark. I Danmark 
grundade Ole Olssen 1905 Nordisk Films Kompagnie som inledde en ut
veckling, som skulle göra Danmark till en av Europas stora filmproducenter 
före 1920-talet. 

RO Schulz-Köhn, D., De amerikanska grammofonfirmorna. Orkesterjournalen 1939-1940; 
Schulz-Köhn, D., De amerikanska grammofonbolagen. Orkesterjournalen 1940; Gomery, 
D., Film and Business History; The Development of an American mass entertainment 
industry. Journal of Contemporary History 1984 vol 19. Sohlmans Musiklexikon Stockholm 
1975.S.176; Kallmann, A., Die Konzernierung in der Filmindustrie, erläutert an den Filmin
dustrien Deutschlands und Amerikas. Würzburg 1932.S.1. 
81 Dahmén, E., a.a.s.364; Lipschütz, R., Der Ufa-Konzern. Geschichte, Aufbau und 
Bedeutung für den Rahmen des deutschen Filmgewerbes. Berlin 1932; s.26. Rathgeb, K., 
Die Filmindustrie als Problem des Handelspolitik. München 1935.S. 132-133; Andersen, C I 
C.,Über die deutsche Filmindustrie und ihre volkwirtschaftliche Bedeutung unter Berüch-
sichtigung ihrer internationalen Beziehungen. München 1929. s.73-75. 
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I USA sökte Thomas Edison möta konkurrensen från den franska filmen 
med inhemsk produktion. Edison eftersträvade monopol på den amerikanska 
marknaden, vilket också till en tid lyckades. Edisons monopol vilade på pa
tenträtten till all filmapparatur och film som tillverkades i USA. Det med
förde att distributörer var tvungna att betala dryga licensavgifter till Edison. 
Edisonföretaget var emellertid på grund av sina produktionsmetoder inte i 
stånd att leverera tillräckligt med film till den kraftigt växande amerikanska 
filmmarknaden. Detta gynnade uppkomsten av konkurrenter. 1909 grun
dades en kartell av från Edison fristående företag, som övergav Edisons 
hantverksbetonade sätt att producera filmer. De såg filmen som märkesvara 
och byggde sin expansion på filmstjärnornas försäljningsvärde. Detta kom 
att bli upptakten till den amerikanska filmens marsch mot en tätplats inom 
den internationella filmindustrin.82 

I Sverige kom filmen som underhållningsvara att få en snabb spridning. 
Den första filmvisningen ägde rum i Malmö 1896. Den första fasta biografen 
öppnades i Göteborg. Där fanns redan 1905 11 fasta biografer, vilket skall 
jämföras med New York och Köpenhamn, som, vid samma tidpunkt, hade 
16 respektive två stycken. I en rad svenska städer fick man fasta biografer 
under åren 1904-1906. Det var emellertid först efter 1908 som filmen i Sve
rige verkligen blev en masskonsumtionsvara. Fram till dess var fortfarande 
filmnöjet något som den stora massan inte hade råd med. Biografexpan
sionen hade emellertid lett till en överetablering, vilket tvingade biograf
ägarna att radikalt sänka sina biljettpriser. Därmed blev film en hela folkets 
angelägenhet. 

Pathé insåg tidigt den svenska marknadens möjligheter och grundade 
1907 genom sitt ombud Siegmund Popert dotterföretaget Firma S Popert 
Pathé Frères. Företaget ombildades till aktiebolag 1912 under namnet AB 
Pathé Frères och hade vid starten ett aktiekapital på 50 000 kronor. Samma 
år som Popert kom till Sverige grundades det svenska biografföretaget AB 
Svenska Biografteatern i Kristianstad, som under de första åren av sin verk
samhet främst kom att ägna sig åt att starta biografer i olika svenska städer. 
Under sin första tid i Sverige kom Pathé att samarbeta med AB Svenska 
Biografteatern. 83 

I Danmark slutade Nordisk Film Kompagnie med sin importverksamhet 
och övergick till att producera egen film. AB Svenska Biografteatern skaf
fade sig ensamrätten i Sverige till det danska företagets filmproduktion. 
Rristianstadsföretaget började emellertid också att producera film. Verksam
heten skulle emellertid i och med att ledningen för företaget 1909 övertogs 
av den göteborgske biografägaren Charles Magnussonkomma att få helt 
andra proportioner. Denne insåg tidigt betydelsen av sambandet mellan bio-

82 Kallmann A., a.a.s.2-8. Waidenkranz, R., Filmens Historia. De första hundra åren från 
Zoopraxiscope till video. Del I. Pionjäråren. Vä rnamo 1985. s.162-166,191-192,273-275, 
Idestam, B., Svensk film från Gösta Berling. Sthlm 1974. s.92. 
83 Waidenkranz, R., a.a.s.196. Waidenkranz, R., Skiss till ett kapitel i den svenska filmens 
historia. Biografetablering och produktionsförhållanden 1896-1930. Filmhäftet 1973:2. s.36-
37. Idestam-Almquist, B., a.a.s.94-96. Samarbetet mellan Pathé och Svenska Bio skedde 
genom ett företag vid namn Phoenix. En närmare precisering av Phoenixföretaget har inte 
gått att göra då det ej påträffats i Patent och Registreringsverkets arkiv. 
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grafägande och filmproduktion. I syfte att monopolisera den svenska bio
grafmarknaden bildade AB Svenska Biografteatern karteller, där principen 
var att företaget ingick som hälftenägare i ett samarbete med lokala bio
grafägare. För att kunna förse sitt växande biografimperium med filmer 
måste produktionen utökas, vilket ledde till att AB Svenska Biografteatern 
1912 flyttade sin producerande verksamhet till Lidingö.84 

Under tiden strömmade utländska filmer in på den svenska marknaden via 
Pathé Frères från Italien, USA och framför allt från Danmark. Den svenska 
filmproduktionen var ännu i jämförelse med den danska ytterst blygsam. AB 
Svenska Biografteatern med ett aktiekapital på 300 000 kronor producerade 
1913 20 spelfilmer medan det ledande danska filmföretaget Nordisk Film 
Kompagnie vid samma tidpunkt hade ett aktiekapital på 4,5 miljoner danska 
kronor och en produktion på 94 filmer. Ur svensk synpunkt var den danska 
filmens expansion ytterst betydelsefull, då den visade att ett litet land kunde 
bygga upp en blomstrande filmindustri. Det danska exemplet visade vidare 
att det var nödvändigt att göra den inhemska filmproduktionen till en ex
portindustri. I syfte att utnyttja danskarnas framgångar och slå dem med 
deras egna vapen anställde Magnusson danska skådespelare och manusför
fattare till ateljéerna i Lidingö. Regin överläts emellertid till företagets egna 
regissörer, främst Victor Sjöström och Maurits Stiller,i akt och mening att ge 
dem all den träning som behövdes för att längre fram kunna frigöra sig från 
det danska beroendet. Med hjälp av de ryktbara danska skådespelarna skulle 
svensk film komma in på världsmarknaden. 

Danskarn insåg faran med utvecklingen i Sverige. Nordiska Film 
Kompagniet sade upp sina uthyrningskontrakt med AB Svenska Biograf
teatern och började köpa in sig i svenska biografer. Detta ledde bland annat 
till att konkurrentföretaget AS Fotorama 1912 startade AB Biografkompan
iet Regina som 1916 följdes av Biograf AB Rekord. Bakgrunden till AS 
Fotoramas expansion på den svenska marknaden var den överenskommelse 
som 1910 ingicks mellan detta företag och Nordisk Film Kompagniet. AS 
Fotorama var Nordiska Film Kompagniets främste producentkonkurrent på 
den danska marknaden. AS Fotorama anklagade Oisens företag för att 
plagiera dess filmer och för att undvika en besvärande rättegång tillerkändes 
AS Fotorama utlåningsrätten för Nordisk Film Kompagniets filmer på den 
skandinaviska marknaden. 

Magnussons drag i detta läge blev att starta motoffensiv på den danska 
marknaden. Han öppnade 1912 Dansk-Svensk Films AS i Köpenhamn. De 
svenska filmerna med sina danska skådespelare hade inga problem med att 
finna avsättning på den danska marknaden. Det svenska motdraget väckte 
farhågor i Danmark och ledde till en uppgörelse mellan Oisen och 
Magnusson som innebar att AB Svenska Biografteatern fick tillbaka ensam
rätten till Nordisk Film Kompagnies produkter i Sverige och det danska 
företaget fick rätten till de svenska filmerna på de brittiska och tyska mark
naderna. 85 

84 Waidenkranz, R„ 1973 a.a.s.42-44. Idestam-Almquist, B., När Filmen kom till Sverige. 
Charles Magnusson och Svenska Bio. Sthlm 1959. s.247,268. 
85 Idestam-Almquist, B., a.a.s.501-507. Engberg, M.,Dansk stumfilm-De store år. Khvn 
1977 Del I s.214-228. del II s.609. 
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Grammofonindustrin före första världskriget var io huvudsak koncentrerad 
till Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA. Ar 1898 grundade tyska 
invandrare the Gramophone Company i London. Företaget ägdes och finan
sierades emellertid av brittiskt kapital. The Gramophone Company kom med 
framför allt skivmärket His Master's Voice att bli det ledande skivbolaget i 
Europa . I likhet med många andra brittiska industriföretag före första 
världskriget etablerade the Gramophone Company snabbt dotterbolag på den 
europeiska kontinenten. I själva verket bedrev företaget under sin första tid 
ingen tillverkning i Storbritannien. Tillverkningen av skivorna ägde i stor ut
sträckning rum vid det tyska dotterbolagets Deutsche Grammophon 
anläggning i Hannover. 

Det brittiska grammofonbolagets etableringar på den europeiska konti
nenten synes ha motiverats av faktorer som tullar, önskan att utnyttja sitt för
språng samt förhindra internationella eller lokala konkurrenter att ta över 
marknaden. Det brittiska bolagets viktigaste konkurrenter på den europeiska 
marknaden var före kriget det tyska Odeon och det franska Pathé. På den 
amerikanska marknaden dominerade ett duopol bestående av skivbolagen 
Columbia och Victor. Den brittiska grammofonindustrin var före 1914 starkt 
beroende av den amerikanska. The Gramophone Company var ett eko
nomiskt oberoende företag men hela dess produktion, marknadsföring och 
produkter baserades på de licensavtal som slutits mellan företaget och det 
amerikanska grammofonbolaget Victor. 

Även om grammofonskivemarknaden tillväxte kraftigt begränsades dess 
expansionsmöjligheter före första världskriget av den primitiva inspelnings
tekniken. Till skillnad från filmbranschen, som med lätthet lockade till sig de 
ledande teaterregissörerna och skådespelarna, bromsades skivindustrins 
marknadstillväxt av en besvärande flaskhals, som hade att göra med att de 
ledande dirigenterna och orkestrarna på grund av den dåliga inspelningstek
niken vägrade ställa upp. Det tidigare nämnda sambandet mellan den elekt
riskt akustiska industrin var mycket mindre utvecklat i Storbritannien än i 
USA och Tyskland.86 

Den skandinaviska marknaden blev tidigt föremål för intresse från den 
brittiska The Gramophone Co:s sida. Dess tyska dotterbolag böljade redan 
1899 i Tyskland göra inspelningar för den svenska marknaden. För att slå sig 
in där krävdes emellertid att man differentierade sina produkter i meningen 
att man utnyttjade svensk musik och svenska artister. I december 1899 
genomförde bolaget de första skivinspelningarna i Sverige i Stockholm. 
Musikstycket hette "O Charlotta" och artisten hette Carl John.87 Den hård
nande konkurrensen från framför allt Pathé och Lindström AG samt risken 
för att en inhemsk produktion skulle kunna igångsättas torde ha varit de 
främsta skälen till att the Gramophone Company 1903 i Stockholm grundade 
försäljningsbolaget Skandinaviska Grammofon AB med ett aktiekapital på 

O/ 
Sohlmans Musiklexion.a.a..s.l77; Schultz-Köhn,D.,De engelska grammofonbolagen. 

Orkesterjournalen 1940; Jones,G., The Gramophone Company:An Anglo American mul
tinational 1898-1931. B HR 1985.S.76-90. 
87 Englund, B., The Gramophone Co in Scandinavia 1899-1925. A short introduction i K.E. 
Liliedahl., The Gramophone Co. Acoustic Recordings in Scandinavia and for the 
Scandinavian Market. Helsingfors 1977. s.vii, 3. 



258 

100 000 kronor. 

2. Första världskriget och mellankrigstiden 

Sverige var vid tiden för krigsutbrottet ett litet ///^producerande land som 
fortfarande stod i skuggan av filmproducenter som Frankrike, Tyskland, 
Italien, Danmark och USA. Framtidsutsikterna syntes emellertid lovande, då 
den svenska filmen med Victor Sjöströms" Ingeborg Holm" 1913 tycktes ha 
fått sitt internationella genombrott. Den växande filmproduktionen och 
snabba tillväxten av biografmarknaden gjorde vidare att producenter av 
maskiner och apparater för filmproduktion och- visning började intressera 
sig för den svenska marknaden. Ett uttryck för detta var den amerikanska 
Edisonkoncernens etablerande 1914 av dotterbolaget Nordiska AB Edison 
Kinetohon. 

Krigsutbrottet förändrade emellertid situationen radikalt. Filmproduk
tionen upphörde praktiskt taget i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritan
nien. Efterfrågan på film fanns likväl kvar. Härmed fick de neutrala skandi
naviska länderna och Förenta Staterna sin chans att penetrera den europeiska 
marknaden. Det danska Nordisk Film Kompagniet köpte upp en rad tyska 
biografer och kom att under en stor del av kriget kraftigt dominera den tyska 
filmmarknaden. När den danska filmproduktionen var som störst 1915 var 
dess omsättning aderton gånger så stor som den motsvarande svenska. Det 
danska filmimperiet i Tyskland tog slut 1917. Tyskt kapital och nationella 
intressen lade då grunden till UFA-koncernen och tvingade Oisen att ge upp 
sina intressen i Tyskland. 

På de franska och brittiska marknaderna fylldes tomrummet av ameri
kansk film. I Sverige skaffade sig Magnusson 1916 ensamrätten till den 
amerikanska kvalitetsproduktionen. Avsikten var att få biografkedjorna lön
samma och att finansiera en framtida svensk exportoffensiv på världsmark
naden. Detta resulterade i att stora mängder amerikansk film började att 
strömma in på den svenska marknaden. Detta förhållande synes inte i någon 
nämnvärd grad ha oroat de svenska filmproducenterna. Sporrade av export-
framgångarna 1917 med bland annat Sjöströms filmer "Terje Vigen" och 
"Tösen från Stormyrtorpet" satsade Svenska Bio ambitiöst på produktion av 
svensk kvalitetsfilm. Härmed inleddes det som brukar kallas för svensk films 
stormaktstid och som sträckte sig mellan åren 1917 och 1923. 

AB Svenska Biografteatern var emellertid inte ensam på den svenska 
marknaden. I Göteborg fanns sedan 1915 ytterligare ett filmföretag som pro
ducerade filmer för exportmarknaden, Hasselblads Film AB. Mycket tyder 
på att detta företag hade intima förbindelser med Pathè Frères, som var in
tresserad av att pressa tillbaka det genom samarbetet med AB Svenska Bio
grafteatern så dominerande danska utbudet på den svenska marknaden. 
Under dess konstnärlige ledare Georg af Klercker steg företagets produktion 
kraftigt. Hasselblads FilmoAB hade 1917 en större filmproduktion än AB 
Svenska Biograf teatern. Aret därpå skedde en sammanslagning mellan 
Hasselblads Film AB och Pathès Frères svenska dotterbolag, som i sin tur 
gav upphov till filmbolaget Skandia. Detta företag sammanslogs med AB 
Svenska Biografteatern 1919. Det nya företaget Svensk Filmindustri AB 
hade ett aktiekapital på 35 miljoner och finansierades av Ivar Kreuger. Det 
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var med detta monopolföretag som Magnusson hoppades erövra 
världsmarknaden.88 

Vad man uppenbarligen inte hade förstått i Sverige var att det var krigets 
och de första efterkrigsårens speciella marknadsförhållanden som hade givit 
svensk filmindustri möjligheter att kapa åt sig en betydande andel av den 
internationella filmmarknaden. Mycket snart kom emellertid den svenska 
filmindustrin liksom det övriga Europas att utsättas för en övermäktig kon
kurrens från Förenta Staterna. Den amerikanska filmindustrin hade under 
kriget genomgått en väldig expansion. Med hjälp av bankkapital hade en rad 
moderna centraliserade storföretag vuxit fram i det amerikanska filmcentret 
Hollywood. Den nya amerikanska filmindustrin präglades av massproduk
tion och massdistribution och den kom att bestå av ett antal vertikalt integ
rerade storföretag. Vid slutet av 1920-talet hade detta resulterat i att den 
amerikanska marknaden behärskades av ett antal stora oligopolföretag: 
Warner Brothers, Metro Goldwyn-Mayer, First National Pictures, Paramount 
Pictures Corporation och Twentieth Century Fox. Vid sidan av dessa fanns 
också "de tre små" Univeral, United Artists och Columbia.89 

Det var huvudsakligen dessa amerikanska företag som efter krigsslutet 
sökte sig in på den europeiska marknaden med sina produkter. Förutsätt
ningarna för denna amerikanska allmänna europeiska exportoffensiv var 
synnerligen gynnsamma. Europas filmindustri hade drabbats hårt av kriget 
och led stor brist på kapital. Frankrike blev det amerikanska brohuvudet i 
kampen om den europeiska marknaden. Frankrike var en av Europas största 
avsättningmarknader för film och det hade före kriget genom Pathé Frères 
och Gaumontkoncernerna varit det största produktionslandet. Det var vidare 
vid början av 1920-talet en av de ekonomiskt svagaste länkarna i den euro
peiska filmindustrin. Det grundläggande problemet för den franska film
industrin efter kriget var kapitalbristen. Det var detta som de kapitalstarka 
amerikanska oligopolföretagen utnyttjade i sin exportoffensiv. De gav stora 
krediter till de franska biografbolagen mot att dessa förband sig att distri
buera amerikanska filmer. De franska filmvisningsföretagen var inte i stånd 
att betala tillbaks lånen, vilket resulterade i att större delen av den franska 
biografmarknaden gick över i händerna på de amerikanska bolagen. Häri
genom rycktes basen undan för de franska filmprodicenterna, vilket tvingade 
dessa till samarbete med de amerikanska bolagen.90 

Samma strategi kom att tillämpas på flertalet av de stora europeiska 
filmmarknaderna. Vid mitten av 1920-talet hade den amerikanska konkur
rensen reducerat den brittiska industrin till en obetydlighet. Den inhemska 
brittiska filmindustrin svarade 1926 för 4% av det totala filmutbudet. Resten 
täcktes av import, varav amerikanska filmer svarade för 98%. I detta läge 

88 Idestam-Almquist, B., a.a.s.518-525. Idestam-Almquist, B., Filmstaden Göteborg. Has-
selblads-Georg af Klercker -en bortglömd epok. Göteborg 1971. s.19-22. 
89 Kallmann,A., a.a.s.6-7,29-31; Balio,T.,ed. The American film industry. Univ.of 
Wisc.Press.l976.s.213-214; Gomery,D.,a.a.s.89-98. 
90 Kallman, A., a.a.s.8-9. 
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krävde den brittiska filmindustrin att statliga åtgärder skulle vidtagas för att 
rädda industrin från fullständig undergång. 91 

De viktigaste potentiella konkurrenterna på en amerikanskdominerad 
världsmarknad efter kriget var den tyska och svenska filmindustrin. Det var 
därför naturligt att den amerikanska exportoffensiven och konkurrensen rik
tades mot dessa länder. Trots att den tyska marknaden invaderades av en 
mängd amerikanska dotterbolag och att dessa skaffade sig inflytande inom 
en del tyska företag lyckades tysk filmindustri hävda sig gentemot den ame
rikanska konkurrensen. 1920-talet blev den tyska filmens storhetstid. I likhet 
med utvecklingen i USA kom bankerna att spela en framträdande roll inom 
den tyska filmindustrin. De tyska bankerna skaffade sig i samband med "na-
tionaliseringen" av Nordiska Films Kompagniets imperium 1917 starkt in
flytande över filmindustrin. När så den tyska filmindustrin efter kriget käm
pade med kapitalbrist undgick den att drabbas av samma öde som den 
franska på grund av att de tyska bankerna gav filmbolagen krediter. 
Kopplingen till bankerna ledde till en stark koncentration i stil med den ame
rikanska, och ett fåtal moderna centraliserade storföretag kontrollerade stora 
delar av den tyska marknaden. 

En annan faktor som bidrog till att ge den tyska filmindustrin större mot
ståndskraft var att andra sektorer av tysk storindustri engagerade sig. Det var 
dessa omständigheter som gjorde det möjligt för tysk film att konkurrera på 
den internationella marknaden. Det enda icke-amerikanska företag, som 
under 1920-talet etablerade sig på den svenska marknaden var typiskt nog 
den tyska UFA-koncernen. Det grundade i Stockholm 1925 försäljningsbo
laget AB UFA Film. En viktig förutsättning för etableringen i Sverige var ett 
samarbetsavtal med Svensk Filmindustri AB, som garanterade dotterbolaget 
i Sverige spridning av filmerna på Svensk Filmindustris 70 biografer. 92 

Den amerikanska offensiven mot den svenska marknaden lät inte vänta på 
sig länge. Först på plan var det 1919 nystartade filmföretaget United Artists, 
som 1921 grundade försäljningsbolaget United Artists AB. Detta företag var 
unikt för amerikanska förhållanden, då det grundades och ägdes av filmstjär
norna Charlie Chaplin, Mary Pickford, och Douglas Fairbanks samt regis
sören D W Griffith. Den nedgång som drabbade den svenska filmindustrins 
produkter under året 1921 har bland annat förklarats med den publikfram
gång som United Artists AB, med Chaplin och Fairbanksfilmer omedelbart 
fick på den svenska marknaden. 93 Under åren 1922-1923 gav sig Para
mount, Fox, First National Film och Universal in på den svenska marknaden 
och startade försäljningsbolag. Intressant i detta sammanhang var att de 
flesta av de amerikanska bolagen inte bara var inriktade på den svenska 
marknaden utan såg företagen i Sverige som skandinaviska dotterbolag. 
Stockholm hade efter kriget övertagit Köpenhamns roll som skandinaviskt 
distributionscentrum. Andra tecken på att man bedömde den svenska mark

91 Handelsdepartementets arkiv. F II aa: 32. Avskrift av skrivelse från svenska generalkon
sulatet i London 21.12.1926. PM ang den brittiska filmindustrin och den amerikanska kon
kurrensen på filmmarknaden. RA. 
92 Kallman, A., a.a.s.13-15,28. 
93. Waidekranz, R., (1985) a.a.s.464. Liljedahl, E., Stumfilmen i Sverige, kritik och debatt. 
Hur samtiden bedömde den nya konstarten. Helsingborg 1975. s.20. 
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nåden som den viktigaste var att filmerna i Sverige skulle släppas ut sam
tidigt med lanseringen i New York medan man på de norska och danska 
marknaderna fick vänta. I Sverige skulle vidare uthyrningen ske direkt till 
biograferna, medan filmerna i Danmark och Norge skulle på traditionellt sätt 
skulle säljas.94 

Efter denna första våg av amerikanska försäljningsbolagsetableringar 
grundade de två största amerikanska filmjättarna Metro-Goldwyn-Mayer och 
Warner Bros dotterbolag 1925 respektive 1929. Vid mitten av 1920-talet var 
80% av de visade filmerna i Skandinavien amerikanska. Den skandinaviska 
filmkonsumtionen uppskattades vid denna tidpunkt till cirka 320 filmer, 
varav ungefär 250 var amerikanska. 95 Amerikansk filmindustri hade vid 
mitten av 1920-talet definitivt vunnit slaget om den svenska och de nordiska 
grannländernas marknader. Den amerikanska konkurrensen och krigföringen 
om den svenska marknaden och mot svensk filmindustri skedde emellertid 
inte bara genom ökad export och dotterbolagsetableringar. Under åren 1923-
1925 lyckades den amerikanska filmindustrin locka till sig Svensk 
Filmindustri AB:s främsta regissörer Victor Sjöström och Maurits Stiller. 
Efter dem följde utvandringen till Förenta Staterna av några av den svenska 
filmens ledande skådespelare såsom Lars Hanson, Einar Hanson, Nils 
Asther, Greta Garbo samt manusförfattaren Hjalmar Bergman. Dessa förvärv 
var en medveten strävan att försvaga potentiella konkurrentländer som Sve
rige och var ett uttryck för en målmedveten politik att skapa ett amerikanskt 
världsmonopol på filmmarknaden.96 

Den svenska filmindustrins framgångar på den internationella marknaden 
fram till de första åren på 1920-talet ägde rum under filmindustrins intro
duktionsfas. Framgångarna var betingade av att stordriftsfördelarna ännu ej 
hade hunnit bli så påtagliga. När väl de amerikanska oligopolföretagen ut
vecklats till den nivå, då de kunde till fullo utnyttja sina stordriftsfördelar, 
vilket var fallet vid början av 1920-talet, var det slut med svensk films ex
pansionsmöjligheter. Utgången framstår i efterhand som given, när man be
tänker att den amerikanska filmindustrin i sin kamp om herraväldet över 
världsmarknaden var i stånd att årligen mobilisera ekonomiska resurser, 
som var större än den årliga svenska statsbudgeten vid denna tid. 

Första världskriget och dess utgång fick även ett visst inflytande på 
grammofonindustrin. Den mest betydelsefulla förändringen var att den tyska 
grammofonindustrin förlorade en del av sina marknader, däribland den brit
tiska. I stället kom 1920-talets grammofonmarknad att domineras av brittiska 
och amerikanska företag. Den tyska grammofonindustrin gjorde i samband 
med inflationskrisens slut ett nytt försök att komma in på den europeiska 
marknaden igen. De ledande företagen var Carl Lindström AG, Telefunken 
Grammophon Ges samt Polyphon Werke AG. Den tyska exportoffensiven 
kom bland annat att riktas mot den svenska marknaden, vilket ledde till att 
Carl Lindström AG och Polyphon Werke AB 1923 etablerade två försäl
jande dotterbolag i Stockholm, Skandinaviska Odeon AB respektive 

94 Biografbladet 1924. Foxfirman startar svenskt dotterbolag. En intervju med ledaren för 
det blivande AB Fox Film. 
95 Biografbladet 1925. Amerika och Skandinavien. The lemonade and the popular ending. 
96 Waidenkranz,R„ (1985) a.a.s.539-540. 
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Nordiska Polyphon AB. Även den franska grammofonindustrin försökte 
hävda sig på den europeiska marknaden. Pathé Frères hade före första 
världskriget inte bara varit det ledande europeiska filmbolaget utan också en 
av de största grammofonskivetillverkarna. Efter kriget gick Pathé Frères 
film- och musikindustri skilda vägar. Pathés dotterbolag som försvann i 
samband med sammanslagningen mellan AB Svenska Biografteatern och 
Skandia återkom 1928 på den svenska marknaden i form av ett försäljnings
bolag för grammofonskivor, Svenska AB Pathé Frères. 

I spetsen för utvecklingen i grammofonbranschen på 1920-talet gick de 
amerikanska företagen Victor, Columbia och brittiska His Masters Voice. De 
ledde en kraftig utveckling av grammofonindustrin under framför allt åren 
1927-1929. Under 1920-talet fick vidare grammofonen en konkurrent i form 
av radion. Radions utbredning gav upphov till en allvarlig kris inom den 
amerikanska grammofonskiveindustrin. Columbias brittiska dotterbolag 
köpte upp sitt amerikanska moderbolag och blev nu helbrittiskt. Med den 
nya elektriska tekniken trängde det brittiska Columbia in på den europeiska 
marknaden och lade 1926 under sig bland annat Carl Lindström AG. En be
tydelsefull effekt av den tekniska strukturförändringen inom musikindustrin 
var att de stora elektroindustriföretagen kom att få en stark koppling till 
grammofonskiveindustrin. I Tysklands fall kan nämnas Telefunken 
Grammophon, som var dotterbolag till Siemens och AEG och det 
amerikanska storföretaget rRCA-Victor som var starkt associerat till General 
Electric och Western Electric. 

Den tekniska omvandlingen under 1920-talet och den internationella eko
nomiska krisen 1929-1932 skakade grammofonskiveindustrin i dess grund
valar. Mängder av företag gick omkull. Andra köptes upp av de stora film
bolagen. Krisen höll på att radera ut större delen av grammofonskiveindus
trin. I USA minskade försäljningen från 100 miljoner skivor 1927 till 6 
miljoner 1932. Samma utveckling drabbade den europeiska musikindustrin. I 
Storbritannien kom krisen att medföra en väldig koncentration. För grammo
fonskiveindustrin medförde den internationella krisen att tyngdpunkten på 
nytt flyttades över till Europa och då framför allt Storbritannien. De två brit
tiska skivbolagen Decca och EMI hade under 1930-talet nästan monopol på 
den europeiska marknaden. 97 Genom sina dotterbolag Skandinaviska 
Grammofon AB och Svenska AB Skandinaviska Odeon kom under 1930-
talet det brittiska EMI att dominera försäljningen av grammofonskivor i Sve
rige. 

Vid slutet av 1920-talet hade amerikanska filmer 75, 48 och 33% av de 
brittiska, franska respektive tyska marknaderna. Vid denna tidpunkt hade 
emellertid samma mättnads- och överproduktionstendenser, som gjorde sig 
gällande inom den internationella ekonomin i sin helhet, också börjat göra 
sig påminda inom filmindustrin. Stumfilmen tycktes ha tömt sina utveck
lingsmöjligheter och samtidigt befann man sig i inledningen till en väldig 
strukturomvandling av den internationella filmindustrin. Ljudfilmen började 
bryta fram. Den kommersiella utvecklingen av apparater och utrustning för 
talad film kom först i USA. I spetsen för denna utveckling gick de stora ame
rikanska elektriska företagen General Electric och Western Electric. Elek-

97 Sohlmans Musiklexikon., s.177-178; Schulz-Köhn, D„ (1939) a.a. 
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troföretagen krävde av filmbolagen, att de skulle använda deras utrustning 
inom sina dotterbolag på den europeiska kontinenten. Detta betydde väldiga 
merkostnader för filmbolagen och gjorde dessa mer och mer beroende av de 
elektriska storföretagen. Denna utveckling ledde mycket snart till att mer
parten av den amerikanska filmindustrin kom att direkt eller indirekt kon
trolleras av elektroindustrin. 

Western Electric var först av de amerikanska oligopolföretagen inom 
filmutrustningsbranschen att exploatera sina fördelar på den europeiska 
marknaden. Redan 1927 öppnade det ett dotterbolag i Storbritannien. Två år 
senare etablerade det ett försäljningsbolag, The Swedish Western Electric Co 
AB, på den svenska marknaden. Det amerikanska bolaget i Sverige kontrol
lerade i sin tur ett bolag i Danmark. Det europeiska motståndet mot det 
växande amerikanska inflytandet fanns framför allt i Tyskland. De tyska 
elektroföretagen AEG och Siemens/Halske och kemikoncernen IG Farben 
låg 1929 bakom grundandet av Klangfilm AG respektive Tonbild Syndikat 
AG-Tobis. Det faktum att allt fler länder installerade det tyska syndikatats 
ljudfilmsutrustning i sina biografer blev besvärande för Western Electric. 
Detta ledde till en uppgörelse 1930 mellan de bägge konkurrenterna, där pa
tentutbytesprincipen erkändes. Därmed hade ljudfilmen fått möjligheter att 
fritt utvecklas på den europeiska marknaden.98 

Att den svenska filmmarknaden vid tiden för ljudfilmens genombrott fort
farande avsågs betydelsefull framgår av att man i Holy wood planerade att 
spela in speciella svenska ljudfilmsversioner med i USA verksamma svenska 
skådespelare. 99 När Warner Bros 1929 gav sig in på den svenska marknaden 
var detta motiverat av ljudfilmens nya marknadsförhållanden. I dess fotspår 
följde Columbia och RKOPicture som 1932 och 1936 etablerade dotterbo
lag. Ljudfilmens genombrott gav vidare upphov till ett svensk-danskt samar
bete, som 1929 resulterade i det danskkontrollerade Svenska AB Nordisk 
Tone Film. Som tidigare anförts genomförde en rad av de ledande euro
peiska filmproducentländerna under senare delen av 1920-talet statliga åt
gärder för att skydda sin filmindustri mot den amerikanska konkurrensen. 
Man kom därmed att tillämpa ett system, som innebar att biografägarna 
tvingades att förevisa en viss stigande procent av inhemska filmer. Det pro
tektionistiska klimatet bidrog med all säkerhet till nedgången i de utländska 
direktinvesteringarna under 1930-talet. Vad man från svensk filmindustris 
sida bland annat hyste oro för var, att den ökande bilateraliseringen av 
handeln skulle medföra att man inte längre fritt skulle kunna införa film. 
Vidare menade man att "åtskilliga synpunkter talade för att statsmakterna 
borde förbehålla svensk biografrörelse åt rent svenska intressen". 100 

De nationella och protektionistiska tongångarna under 1930-talet gjorde 
att filmens roll som politiskt instrument kom att få en ökad betydelse. Detta 
var speciellt tydligt i Tyskland. Under kriget kom tysk film att bli ett medel 
med vilket tyskarna sökte få de ockuperade länderna att acceptera tysk poli

98 Kallman, A., a.a.s.38-44. Southard; Jr F A., a.a.s 99-102. 
99 Liljedahl, E„ a.a.s.22. 
100 Handelsdepartementets arkiv F II aa: 120. Skrivelse till Herr Handel srådet V. Lundvik 
Sveriges Industriförbund. 3.11.1932.RA. 
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tisk, ekonomisk och kulturell dominans. 101 För Sverige som under andra 
världskriget var en mer eller mindre integrerad del av det tyska 
Grossraumwirtschaft ledde denna filmpolitik till att AB UFA Films roll som 
propagandainstrument kompletterades med två tyska statskontrollerade dis
tributionsföretag, Tobis Film AB 1941 och AB Pallas Film 1943. 

101 Becker, W., Film und Herrschaft, Organisationsprinzipien und Organisationsstrukturen 
der nationalsozialistischen Filmpropaganda. Berlin 1973. s.22-26, 154-165,213-221. 
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XI. HANDELS-, SERVICE- OCH 
BYGGNADSENTREPRENADVERKSAMHET 

A. Olje- och kolhandel 

Den internationella mineralolje- och kolhandeln var ett av de områden under 
perioden 1895-1945 där kampen om hegemonin på den internationella 
marknaden dels mellan centrumländerna Storbritannien och Tyskland, dels 
mellan Europa och Förenta Staterna kom mycket tydligt till uttryck. Det var 
samtidigt en strid om marknaden mellan två energiformer, kolet och petro
leumprodukterna. Den äldre energiformen representerade basen i den euro
peiska industrimodellen under 1800-talet och den yngre grundvalen i den 
andra industriella revolutionen. Stenkolen och koksen var fram till första 
världskriget den klart dominerande energiformen samtidigt som oljeproduk
terna stadigt expanderade. Med första världskriget inleddes kampen mellan 
olja och kol på allvar. Det var nu som bensinstadiet i oljeindustrins utveck
ling tog sin början. Lysoljorna förlorade sin betydelse samtidigt som 
smörjoljorna fick ökad vikt och i mångt och mycket blev indikatorer på ett 
lands tekniska utvecklingsgrad. Världens sjöburna transporter av kol och 
koks minskade med cirka 75% mellan 1913-1925 och motsvarande trans
porter av olja ökade med 350%. Petroleumprodukterna var vid mitten av 
1920-talet en av världshandelns viktigaste produkter.1 

Under mellankrigstiden hamnade kolindustrin i en svår kris. Samtidigt 
som produktionen ökade genom bland annat mekaniska brytningsmetoder 
sjönk såväl den nationella som internationella efterfrågan, vilket ledde till 
överproduktion, fallande priser och arbetslöshet. Dessa förhållanden kom att 
sätta sin prägel på den internationella kolmarknaden och ledde till en våld
sam tävlan mellan de europeiska producentländerna om de existerande 
marknaderna. Kolets motståndskraft var trots dessa problem inte knäckt. Den 
främsta anledningen var att den europeiska industrins produktionsapparat 
under mellankrigstiden fortfarande i hög utsträckning var uppbyggd krig 
kolet. Oljan stod som definitiv segrare först efter andra världskriget, då 
kriget förstört den gamla produktionsapparaten. 

Kol- och oljehandeln var varuområden som kännetecknades av en 
utomordentligt stark kartellbildning. Detta hade att göra med dessa varors 
karaktär. Kol och olja producerades i stora mängder och salufördes på mark
naden i ett mindre antal kvaliteter, vilket gynnade strävanden mot inskränk
ningar i handeln. Den avgörande konkurrensen på kolområdet i Europa stod 
under hela perioden mellan Storbritannien och Tyskland. Petroleumhandeln 
och industrin behärskades före första världskriget av Förenta Staterna och 
Ryssland. 

1 Bjering. K B., Den internationella petroleumhandeln under mellankrigsåren 1925-1938. 
Med en specialundersökning av den svenska tanksjöfartens geografi. Handelshögskolans i 
Göteborg Skrifter 1967:7 s 27. 
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1. IMPORT OCH HANDEL MED OLJEPRODUKTER 

Oljeindustrin var en av de sektorer i den amerikanska ekonomin, där de 
integrerade och centraliserade företagen mycket tidigt dominerade mark
naden. Det största av dessa företag, Standard Oil Company, utnyttjade sin 
komparativa överlägsenhet på produktionens och distributionens område. 
Redan på 1890-talet lyckades Standard Oil Company få till stånd en uppdel
ning av den europeiska marknaden mellan sig och de viktigaste ryska kon
kurrenterna, Nobel och Rotschild. Ett mått på Standard Oil Companys väl
diga dominans före första världskriget var, att det 1911 behärskade 70% av 
den internationella oljemarknaden. Det är givet, att denna oerhört starka 
ställning upplevdes som ett hot av såväl andra amerikanska som europeiska 
oljeproducenter och distributörer. Initiativet till ett europeiskt kartellsamar
bete togs dels av Standard Oil Companys amerikanska konkurrenter såsom 
Pure Oil Company och Indian Refining Company, dels av tyska, ryska, brit
tiska och holländska oljeintressen. Den drivande kraften i motståndet mot 
Standard Oil Company var de tysk-österrikiska bankintressen, som sedan 
slutet av 1890-talet kontrollerade den rumänska oljeindustrin. Dessa startade 
en rad försäljningsbolag för att vinna avsättning för den rumänska oljan, 
däribland Dansk-tysk Petroleumkompagnie AS med inriktning på den 
svenska och danska marknaden. Dessa olika oberoende europeiska oljein
tressen samlades 1907 i ett gemensamt bolag, Europeiska Petroleumunionen. 

Motståndet kom emellertid till korta. Standard Oil Conpany knäckte det 
europeiska samarbetet genom speciella avtal med de olika kartellpartnerna, t 
ex det brittiska British Petroleum Company. Det för framtiden viktigaste re
sultatet av dessa europeiska emancipationsförsök var emellertid grundandet 
1907 av Royal Dutch-Shell och 1913 av föregångaren till British Petroleum, 
The Anglo-Persian Company. I och med Tysklands nederlag 1918 likvi-
derandes de tyska tillgångarna i Rumänien och efter ryska revolutionen 
följde nationaliseringen av de ryska oljetillgångarna. Därmed försvann det 
kontinentala Europas möjligheter att bromsa det amerikanska inflytandet på 
oljemarknaden. Under 1920-talet rådde en stark rivalitet mellan den brittiska 
oljeundustrin och den amerikanska, men 1928 skapades förutsättningar för 
ett samarbete mellan de amerikanska och brittiska oligopolföretagen. Ett 
tjugotal amerikanska företag tillsammans med brittiska British Petroleum 
och brittisk-holländska Shell behärskade 90% av mellankrigstidens euro
peiska oljemarknad. 2 

Sverige saknar praktiskt taget helt egna tillgångar på fossila bränslen. Detta 
medförde att svensk industri under perioden 1895-1945 var starkt beroende 
av import av stenkol, koks och olika slag av petroleumprodukter. 

2 Liefmann, R., Karteller och truster. Sthlm 1913. s.68-69,121-124. Hexner, E., a.a.s.256-
261. Franko, L., (1976) s.52-53. Southard, F., a.a.s.55-56. 
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Tabell 27. Värdet på den svenska importen av petroleum
produkter, stenkol och koks, deras imbördes relation 
samt förhållande till den totala svenska importen 
1899-1938. Miljoner kronor. 

Tidpunkt Petroleum- % av total Stenkol/ 
produkter* bränsle import Koks 

1899 12,4 16 64,6 
1913 28,1 21 102,8 
1929 68,8 35 124,9 
1938 115,6 37 192,3 

1899 
1913 
1929 
1938 

Totalt 
petroleum 
Stenkol / 
koks 

77,1 
131,0 
193,7 
308,0 

% av total svensk 
import 

15 
15 
10 
14 

Sveriges 
totala 
import 

504,7 
846,5 

1 782,5 
2 081,7 

Källa: BiSoS F Handel Kommerskollegium underdåniga berättelse 1899. 
Tab B, tab. 8. SOS Handel. Berättelse för 1913,1929 och 1938. 1913: tab C, 
tab. 8; 1929:s.21,tab. 4. 1938:s.32, tab. 4. 
* Här ingår bensin, lysoljor, smörjfett, ljus och mörk olja, andra petroleum
produkter. 

Oljeprodukternas ökade betydelse i den svenska importen under framför 
allt mellankrigstiden var en föjd av bilismens, flygets och de motordrivna 
fartygens framväxt samt den militära sektorns allt större beroende av petro
leumprodukter. Den störste exportören till Sverige av det nya bränslet var 
USA. Denna ledande ställning behöll USA, med undantag för 1920-talet, 
under hela undersökningsperioden. Vid slutet av 1920-talet svarade emeller
tid Storbritannien för en lika stor andel av värdet på den svenska petro
leumimporten som USA. Det faktum att svensk importstatistik över petro
leumprodukter under undersökningsperioden redovisades efter de länder 
varifrån varorna kom in i Sverige gör Danmark till en av de ledande leve
rantörerna av oljeprodukter till den svenska marknaden. Detta har att göra 
med att de ledande utländska oljebolagen inledningsvis koncentrerade sin 
marknadsorganisation till vad som framstod som det självklara kommersiella 
centrumet i Skandinavien, Köpenhamn. Sålunda var Danmark 1899 med sina 
22% av värdet på den svenska importen det näst största exportlandet av 
petroleumprodukter till Sverige. Även om denna andel under 1900-talet 
sjönk svarade Danmark enligt den svenska importstatistiken 1913 för 10 % 
och 1929 för 20% av den totala petroleumimporten. 

Detta förhållande innebar att den amerikanska oljeexporten t ex före 
första världskriget var betydligt större än de dryga 50% som importstati
stiken uppger. Det faktum att Tyskland, trots förlusten av merparten av de 
rumänska oljetillgångarna efter kriget, ännu 1929 svarade för en femtedel av 
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värdet på den totala svenska oljeimporten hade att göra med Tysklands le
dande roll som europeisk smörjoljeproducent under 1920-talet.3 

Tabell 28. Olika länders andel av den svenska 
petroleumimportens värde. Procent. 

USA Stor- Danmark Tyskland Ryssland/ 
brit. Sovjet 

1899 50,0 2,0 22,3 5,0 13,0 
1913 57,0 4,7 10,0 4,2 8,6 
1929 38,9 38,9 12,1 20,5 1,7 
1938 50,5 3,1 1,4 2,5 1,6 

Källa: BiSOS F Handel Kommerskollegium underdåniga berättelse 1899. 
SOS Handel. Berättelse för 1913,1929 och 1938. 

På inget annat verksamhetsfält, undantaget film- och bilindustrin, kom 
den amerikanska dominansen i Sverige att bli så tydlig som inom olje
handeln. På den skandinaviska marknaden etablerade Standard Oil Company 
1887 i Köpenhamn försäljningsbolaget Dansk Petroleum AS, som fungerade 
som generalagent. Via detta företag startade Standard Oil Company ett dot
terbolag i Stockholm, Krooks Petroleum och Olje AB. 

Företaget inriktade sig från början på att uppnå en monopolställning på 
den svenska marknaden. Transportkostnaderna och den näringsgeografiska 
spridningen tvingade fram en regional arbetsuppdelning av företagets verk
samhet. Den svenska marknaden delades upp mellan systerföretagen 
Sydsvenska Petroleum AB i Malmö, Ostkustens Petroleum AB i Kalmar, 
Vestkustens Petroleum AB i Göteborg och Krooks i Stockholm. Dessa före
tag kom till under åren 1896-1898 och kontrollerades av det amerikanska 
dotterbolaget i Köpenhamn. Det skulle dröja fram till 1930-talet innan 
Standard Oil Company lät kontrollen över sina svenska företag övergå till ett 
i Stockholm lokaliserat dotterbolag, Svenska Petroleum AB Standard. 

Den vid slutet av 1800-talet existerande distributionen av oljevarorna 
innebar, att petroleumleverantörerna sände oljefat till detaljisterna. När de 
regionala försäljningsbolagen var igång började Standard Oil Company, efter 
erfarenheter från den amerikanska marknaden, att bygga upp ett nät av olje
depåer på vissa platser med vars hjälp man skulle försörja de lokala detaljis
terna. Vidare installerade man hos dem s k butikscisterner. Genom att bygga 
upp en sådan försäljningsorganisation effektiviserades distributionen sam
tidigt som detaljisterna blev mer beroende av Standard Oil Company. Nästa 
steg var att försöka få fullständig kontroll över sina kunder och tvinga dem 
att acceptera bolagets prispolitik. Genom den uppbyggda organisationen 
hade man redan vissa påtryckningsmedel. Det lyckades därför Standard Oil 
Company att få sina kunder att sammansluta sig i inköpsföreningar. 
Föreningarna fick ensamrätt till Standard Oil Companys produkter mot att 
medlemmarna förband sig att endast köpa det amerikanska bolagets varor 

3 Bjering, K B., a.a.s.124, 136-138. 
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och till de priser som bolaget bestämt. Denna Standard Oil Companys mark
nadsstrategi ledde till, att företaget före första världskriget nästan lyckades 
med att helt monopolisera den svenska oljemarknaden. 4 Ett annat 
amerikanskt företag, smörjoljeproducenten Vaccuum Socony Oil Company, 
associerat till Standard Oil Company etablerade, 1900 dotterbolaget Vacuum 
Oil Comp AB. Under varumärket Mobil erövrade det större delen av den 
svenska smöijoljemarknaden före första världskriget. Företaget ändrade efter 
andra världskriget namn till Mobil Oil Sweden AB. 

Den amerikanska marknaden var fram till 1910 i mycket hög grad kon
trollerad av Standard Oil Company-gruppens 34 företag. De oberoende ame
rikanska oljeproducenterna kämpade på hemmamarknaden utan större fram
gång mot oljejätten. För dessa företag blev i en del fall den internationella 
marknaden en räddning. Ett av de ledande oberoende företagen, Pure Oil 
Company of Philadelphia, etablerade 1909 i Göteborg via sitt i Köpenhamn 
redan verksamma dotterbolag Skandinavisk-Amerikanska Petroleum AS 
dotterbolaget Göteborgs Petroleum AB. I och med att högsta domstolen i 
Washington 1911 klassificerade Standard Oil Company som ett monopol 
och beordrade uppsplittring av koncernen såg de oberoende amerikanska 
oljeproducenterna sin chans. Beslutet innebar att de forna Standard Oil 
Company-företagen började konkurrera med varandra, vilket i sin tur erbjöd 
nya konkurrensvillkor för de oberoende oljeproducenterna. 5 Det var mot 
denna bakgrund som man får se det amerikanska Indian Refining Companys 
etablering 1911 av dotterboaget Indian Refinery Co AB i Sverige. Det är 
vidare möjligt att Royal Dutch Shells etablering 1912 av dotterbolaget 
Svensk-Engelska Mineral AB till en del dikterades av denna nya situation. 

Detta företag hade sitt ursprung i två företag, ett holländskt, Royal Dutch 
och det brittiska, Shell Transport and Trading Company. Bakgrunden till de 
två företagens sammanslagning 1907 var, att de som enskilda företag ho
tades av att bli uppslukade av Standard Oil Company, som för övrigt vid 
denna tidpunkt sökte förvärva det holländska företaget. Efter samman
slagningen 1907 och fram till världskrigets utbrott förde det holländsk-brit-
tiska företaget en aggressiv marknadsexpansionspolitik i syfte att komma in 
på de olika europeiska delmarknaderna, däribland den svenska. Företagets 
marknadsläge i Europa illustreras av att Royal Dutch Shell på den hol
ländska hemmamarknaden endast behärskade en femtedel, resten var i hän
derna på Standard Oil Company. 

Företaget inriktade sig främst på kontroll av produktionen och handeln 
med råolja. Äganderätten till stora råoljetillgångar i kombination med en 
väldig satsning på sjötransporter gjorde att företaget tidigt hade framgångar 
på den europeiska marknaden. 6 Tillkomsten av Svensk-Engelska Mineral 
AB får därför ses som ett led i det holländsk-brittiska bolagets allmänna 

4 SOU 1947:14. Handeln med olja. Betänkande med förslag angivet av oljutredningen 1945. 
Sthlm 1947. s.23-32; Hagerman, G., Sydsvenska Petroleum AB 1898-1923. Malmö 1923; 
Ljunggren, A., a.a.s.103. 
5 Wilkins, M„ (1976) s.84-87. 
6 SOU 1947:14. a.a.s.27-29; Franko, L., (1976) s.52-53; Penrose, E T., The Large Interna
tional Firm in developing countries. The International Petroleum Industry. London 1968. 
s.104-105; O'Connor, H., Kampen om oljan. Sthlm 1965. s.78. 
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marknadsoffensiv i Europa före första världskriget. Ytterligare en mindre 
utländsk etablering ägde rum före krigsutbrottet 1914. Det norska AB Ost
landska Petroleumkompagnie förvärvade detta år Strömstadsföretaget 
Fotogen AB , ett köp som troligen var betingat av önskan att eliminera en 
konkurrent inom den del av Sverige, som betraktades som en fortsättning på 
den norska marknaden. 7 

Under mellankrigstiden ägde en formlig invasion av utländska oljedotter
bolag rum på den svenska marknaden, påminnande om motsvarande 
fenomen inom filmbranschen. Samtliga etableringar gällde försäljnings
bolag. Till skillnad från filmbranschen stod kampen om den svenska mark
naden inte mellan USA och Tyskland, utan mellan USA och Storbritannien. 
Med undantag för Svenska Foil AB, som startades 1935 av Foreign Oil 
Company i Boston, ägde de amerikanska oljebolagens etableringar huvud
sakligen rum under 1920-talet. Hit hörde Svenska AB Keystone Lubrication 
1920, Wahlunds Mineral AB 1924, Caltex Oil AB 1927, Svenska Gulf Oil 
Co AB 1928, som kontrollerades av Keystone Frease Motor Oil i 
Philadelphia, The Texas Oil Co AB, California Texas Oil Company, Gulf 
Oil Company respektive Union Petroleum Company i New York. Parallellt 
skedde även en betydande brittisk oljebolagsetablering i form av Anglo-Per-
sian Oil Company Ltd:s Svenska bensin och petroleum AB, BP 1927 och 
Castrol Ltd:s Castrols AB 1931. Under 1930-talet försökte även ett par 
tyska oljeföretag, AB Hansa Bensin 1934 och Valvoline Oil AB 1937, kon
trollerade av Hamburgfirmorna I Haltenman respektive Valvoline Oel 
GmbH, att slå sig in på den svenska olje- och bensinmarknaden. Vad var då 
anledningen till de utländska oljebolagens starka intresse för den svenska 
marknaden? 

Det var inte någon unik företeelse utan ingick som ett led i en allmän 
europeisk marknadsoffensiv från de amerikanska och brittiska företagens 
sida. Expansionen kom under 1920-talet så småningom att utveckla sig till 
ett regelrätt priskrig mellan å ena sidan de amerikanska bolagen sinsemellan 
och å andra sidan mellan främst amerikanska och brittiska bolag, främst 
Standard Oil Company och Shell. Efter de första efterkrigsårens brist på olja 
fick man under 1920-talet en situation med kraftigt stegrad oljeproduktion 
och tendenser till en inte lika kraftigt ökande efterfrågan. Detta skedde i 
kombination med att Sovjetunionen, efter nationaliseringen av de utländska 
oljetillgångarna, började exportera olja till Europa till priser som låg under 
världsmarknadsnoteringen. Sovjetunionens stora oljetillgångar, dess närhet 
till den europeiska marknaden och hotet om en kraftigt ökad framtida sov
jetisk oljeexportoffensiv synes ha bidragit till att de amerikanska och brit
tiska företagen insett behovet av att bygga upp en fastare marknadsorganisa
tion på de europeiska delmarknaderna. Den intensiva kampen mellan de 
amerikanska och brittiska oligopolföretagen under 1920-talet och den i jäm
förelse med förkrigstiden långsammare ekonomiska tillväxten i Europa gör 

7 Stonehill, A., a.a.s.41. Det Östlandske Petroleum Compagnie var Standard Oils norska 
dotterbolag. Till skillnad från Standard Oils svenska dotterbolag hade norska intressen be
tydande andelar av det norska dotterbolagets aktiekapital. Eftersom det inte varit möjligt att 
kontrollera ägarfördelningen inom det amerikanska dotterbolaget i Norge har detta förvärv 
rubricerats som norskt. 
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det troligt, att den lilla men relativt sett starkt expanderande svenska mark
naden blev speciellt intressant. Vad som här spelade störst roll var den 
svenska marknaden för bensin, smörjolja och brännolja. Den svenska 
importen av brännoljor steg från 15 346 ton 1913 till 223 731 ton 1932.8 

Den förödande antagonismen och priskriget mellan de ledande oligopol-
företagen fick ett slut i och med att den internationella oljekartellen bildades 
1928. Vid utgången av 1920-talet behärskades den svenska oljemarknaden 
i stort sett av de till den internationella kartellen anslutna brittiska och ame
rikanska bolagen. Ett irritationsmoment utgjorde emellertid de oberoende 
utländska oljebolagen och framför allt då det statsägda sovjetiska 
Sojusneftexport i Moskvas svenska dotterbolag, AB Naftasyndikatet, som 
etablerades i Stockholm 1928. Priskriget hade för Sveriges del knappt hunnit 
avslutas, förrän det på nytt blossade upp under åren 1930-1932. 

Anledningen var den internationella depressionen, som ledde till en kraf
tigt sjunkande efterfrågan och som en konsekvens av detta en väldig över
produktion på olja. I Sverige, där den internationella krisen inte slog igenom 
förrän 1931, ingick kartellföretagen en överenskommelse 1930, där man för
band sig att hålla sig till gällande försäljningsbestämmelser och priser för 
bensin och brännolja. Dessa försök att upprätthålla priserna och vinsterna, 
trots den annalkande depressionen, omintetgjordes emellertid genom de obe
roende oljebolagens handlande. Hit hörde bland andra amerikanska Union 
och framför allt AB Naftasyndikatet. Sovetunionen började från och med 
1930 att förmedla ökande mängder av bensin till priser, som påtagligt under
steg de kartellanslutna oligopolföretagens. Dessutom tillämpade det 
sovjetiska dotterbolaget ett system med rabatter, som var betydligt större än 
oligopolföretagens. I syfte att nedbringa sina förluster och pressa tillbaks det 
sovjetiska dotterbolages expansion på den svenska marknaden startade kar
tellföretagen på nytt ett priskrig. 10 

Vad som gjorde att Standard Oil Company före första världskriget 
lyckades med att erövra en stor del av den europeiska inklusive den svenska 
marknaden var dess överlägsenhet på den vertikala integrationens och mark
nadsföringsområdena. De flesta av de amerikanska och brittiska företag som 
etablerade sig på den svenska marknaden under 1920-talet hade i mer eller 
mindre grad samma struktur och marknadsmässiga fördelar att falla tillbaka 
på. Till skillnad från tiden före första världskriget behärskade dessa nu inte 
bara produktionsledet och delar av försäljningsleden utan besatt också kun
skaperna om och erfarenheterna av hur man skulle behärska hela försälj
ningsledet och därigenom få fullständig kontroll över marknaden. Standard 
Oil Company, Gulf, Shell, Caltex och BP byggde var för sig under 1920-
och 1930-talen upp ett system av oljedepåer och bensinstationer, som ägdes 
av respektive oljeföretag. Vid slutet av 1930-talet behärskade de utländska 
oligopolföretagen 96% av landets samtliga bensinpumpar eller stationer. 

8 Hexner, E., a.a.s.256-260; Penrose, ET., a.a.s.56; SOU 1933:25. Betänkande angående 
ordnandet av avsättningsförhållandena för inom riket tillverkad sprit m.m. Sthlm 1933. 
s.109-110. 
9 Hexner, E., a.a.s.256-260; O'Connor, H., a.a.s.88-89. 
10 SOU 1933:25. a.a.s.120-122. 
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Monopol ger emellertid nästan alltid upphov till motåtgärder. Sådana 
förekom också under mellankrigstiden. Vid början av 1930-talet startade på 
basis av importerad råolja firman A Johnson Co i Nynäshamn ett raffinaderi 
för framställning av bensin och andra oljevaror. Dessutom tillkom också 
under början av 1930-talet en sammanslutning av bilägare, Bilägarnas In-
köpscentral, som importerade bensin för att därefter sälja till sina 
medlemmar. Det var bland annat dessa tendenser till att söka upprätthålla 
konkurrensen, som AB Naftasyndikatet utnyttjade för att vidga sin 
marknadsandel. Naftasyndikatet levererade bensinen till de svenska 
intressena. I maj 1932 tvingade emellertid oligopolföretagen fram en 
överenskommelse med AB Naftasyndikatet och priskriget förlorade sin 
styrka. Därmed försämrades på sikt det sovjetiska företagets möjligheter att 
framgångsrikt konkurrera med de utländska oligopolföretagen. Ytterligare en 
annan, icke-ekonomisk omständighet, nämligen anklagelserna för att vara ett 
sovjetiskt industrispionagecentrum försvagade AB Naftasyndikatets mark-
nadsmöjligheteer. Företagats ojämna kamp på den svenska marknaden ledde 
till att det 1937 såldes till Gulf. 11 

I viss mening illustrer AB Naftasyndikatets situation det läge, som de 
mindre och oberoende oljebolagen hade att kämpa med visavi oligopolföre
tagen. Sålunda motarbetade de på den svenska marknaden äldre eller stora 
oljeföretagen energiskt företag som Union Petroleum, Castrol, Foil och de 
bägge tyska oljeföretagen. Till skillnad från de stora kartellföretagen var här 
en etablering på den svenska marknaden mer fråga om överlevnadsstrategi. 
Det gällde för dessa bolag att till varje pris vinna insteg på den svenska 
marknaden. De saknade såväl de stora bolagens kapitaltillgångar som deras 
marknadsföringsresurser men försökte kompensera detta genom en lägre 
prissättning eller olika rabattsystem. 

Som tidigare nämnts hade den tyska oljeindustrin under 1920-talet lyckats 
upparbeta en betydande marknad i Sverige för smörjoljor och smörjfett. Den 
tyska exporten till den svenska marknaden fortsatte att expandera under 
1930-talet. Samtidigt växte emellertid konkurrensen från de amerikanska 
smörjoljeföretagen Vaccuum och Gulf. Gulf ökade sin andel inom 
smörjoljebranschen genom etablerandet av Svenska AB Olsen Co 1933. Det 
ägdes av firma J A Oisen i Köpenhamn och kontrollerades delvis av Gulf. 
Den allt hårdare amerikanska konkurrensen om den svenska smörjoljebran
schen gjorde att Val voline Oel ansåg sig tvunget att mer direkt bevaka sina 
marknadsandelar i Sverige genom dotterbolagsetableringen 1937. 

Det var mot bakgrund av oljans ökade betydelse för den svenska eko
nomin under mellankrigstiden och det växande beroendet av de utländska 
oligopolföretagen naturligt, att branschen blev föremål för de svenska stats
makternas intresse . Finansdepartementet tillsatte 1933 en grupp sakkunniga 
med uppgift att utreda möjligheterna till en ökad statlig kontroll över im

11 SOU 1947:14. a.a.s.84-93; SOU 1933:25. a.a.s.120-122; Under åren 1932-1933 pågick i 
framför allt Stockholmspressen en debatt om AB Naftasyndikatet och syftet med dess verk
samhet i Sverige. Den viktigaste anledningen till misstankarna om industrispionage var det 
stora antalet anställda vid bolaget, ett hundratal, varav åtta sovjetmedborgare. NDA 11. 10; 
12.10. 1932,21.5.1933, Socialdemokraten 21.5.1933, SvD 12.10.1932,9.11.1932, 
20.5.1933. 
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porten av olika typer av motorbränslen. De sakkunniga fick med stöd av en 
lag från 1925 i uppgift att göra en undersökning av de utländska mono-
polistiska sammanslutningar och företag, som bedrev import av 
motorbrännoljor i Sverige. Detta utmynnade i en rapport, som hävdade "att 
ett statligt oljemonopol skulle kunna ernå förmånligare inköp av bensin och 
av ... mineraloljor, varigenom de inhemska förbrukarna skulle kunna beredas 
fördelar". 12 

Idén om ett statligt oljeimportmonopol baserades på uppfattningen, att 
detta skulle ge staten ökade inkomster och att det ur nationalekonomisk syn
punkt också skulle ge betydande vinster. Som förhållandena nu var be
rövades den svenska staten inkomster genom att de utländska oligopolföre-
tagens dotterbolag redovisade förluster. Detta förhållande stod i bjärt kon
trast till moderbolagens väldiga vinster. Vidare menade man, att ett statligt 
oljemonopol skulle kunna åstadkomma en mer stabil och gynnsam prisut
veckling för de inhemska konsumenterna. Man menade vidare, att en statlig 
reglering skulle kunna effektivisera och förbilliga distributionsapparaten, 
som i hög grad präglades av överetablering.13 Ett statligt oljeimportmonopol 
kunde vidare ses som ett tecken på oro inför det växande utländska infly
tandet inom en viktig sektor av den svenska energiförsörjningen. Förslagen 
om en statlig importreglering eller importmonopol realiserades inte under 
hänvisning till att frågan måste bli föremål för ytterligare utredning av 
handelspolitiska konsekvenser och andra synpunkter av "annan allmän na
tur". 14 Man kan härvid inte utesluta möjligheten att denna formulering inne
bar, att de sakkunniga tvingats böja sig för de internationella oljebolagens 
påtryckningar och eventuella hot om sanktioner i stil med vad som ägt rum i 
Frankrike, när man där sökte genomföra ett statligt oljeimportmonopol under 
böljan av 1930-talet.15 

2. IMPORT OCH HANDEL MED KOLPRODUKTER 

Sverige var före första världskriget utomordentligt starkt beroende av kolim
porten från Storbritannien. Värdet på den svenska kolimporten uppgick 1899 
till 64,4 och 1913 till 102,8 miljoner kronor varav 95 respektive 89% kom 
från Storbritannien. Dessa siffror kan tyda på att britterna saknade konkur
rens på den svenska marknaden och att ett brittiskt exportmonopol närmast 
existerade. Bilden blir emellertid mer komplex, om man splittrar upp kolim
porten på stenkol och koks. Stenkolen var den kvantitativt dominerande och 
det var här som Storbritannien hade praktiskt taget monopol. När det gällde 
koksen var den brittiska andelen inte alls lika slående. Av den totala koksim
porten svarade Storbritannien 1899 och 1913 för 54 respektive 52% medan 
Tysklands andel av importen under samma tid ökade från 25 till 42%. Stor
britannien fortfor att under mellankrigstiden vara Europas största exportör av 
stenkol. Relativt sett gick emellertid landet tillbaka både som producent och 
exportör. 

12 SOU 1933:25. a.a.s.5,134. 
13 ibidem, s.132-142. 
14 ibidem, s. 156. 
15 SOU 1947:14. a.a.s.49-50; O'Connor, H., a.a.s.79. 
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Tabell 29. Storbritanniens och Tysklands andel av värdet på 
Sveriges import av stenkol och koks 1899-1938. 
Procent. 

Stenkol Koks Stenkol/koks 
Stor- Tysk Stor Tysk Stor- Tysk
brit. land båt. land brit. land 

1899 97 0,5 54 25 95 2 
1913 95 4 52 42 89 9 
1929 49 18 45 52 48 26 
1938 49 11 9 31 36 17 

Källa: BiSOS F. Handel. Kommerskollegii underdåniga berättelse 1899. 
SOS Handel. Berättelse för 1913, 1928 och 1938. 

Det främsta skälet till detta var en ineffektiv produktionsapparat, stigande 
produktionskostnader och oro på arbetsmarknaden. 

Samtidigt som den brittiska kolmarknaden stagnerade ökade produk
tionen i Tyskland och Polen, vars konkurrens blev allt hårdare på grund av 
lägre produktionskostnader. På den svenska marknaden lyckades britterna 
någorlunda hålla sina ställningar fram till mitten av 1920-talet. Det stora 
raset inträffade emellertid 1926 i samband med den stora kolstrejken, då en 
stor del av den brittiska kolindustrin under lång tid var lamslagen. Tillfället 
utnyttjades effektivt av de polska och tyska konkurrenterna. För att återvinna 
de förlorade positionerna på t ex den svenska marknaden tvingades Storbri
tannien in i ett hårt priskrig med de kontinentala producenterna. 16 Vid slutet 
av 1920-talet hade emellertid Storbritanniens andel av Sveriges stenkolsim
port nästan halverats från 95% år 1913 till 49% år 1929, en nivå som det 
även hade vid slutet av 1930-talet. 

Den förlorade terrängen på den svenska marknaden erövrades under 
1920-talet främst av polackerna. Tyskland ökade likväl sin andel av den 
svenska importen från 4% år 1913 till 18% år 1929. Den avgörande styrke-
förändringen mellan Storbritannien och Tyskland på den svenska kolmark
naden gällde emellertid koksprodukterna. Vid 1920-talets slut hade tyskarna 
med sina 52% klart distanserat britterna. Ett decennium senare svarade Stor
britannien för mindre än 10% av värdet på den svenska koksimporten. Även 
Tysklands andel av koksimporten hade sjunkit och uppgick 1938 till 31%. 
Tysklands och framför allt Storbritanniens plats hade tagits av länder som 
Holland, Belgien och Polen. Om man ser till stenkols- och koksimporten i 
sin helhet under undersökningsperioden minskade den brittiska andelen 
kontinuerligt för att 1938 uppgå till 36%. Den tyska andelen av den svenska 
kolimporten ökade kontinuerligt fram till och med 1920-talets slut. Dess an
del vid 1930-talets slut var i stort sett densamma som 1929. 

16 Olsson, S-O., German coal and Swedish fuel 1939-1945. Publications of the institute of 
economic history of Gothenburg university, nr 36. Göteborg 1975. s.23-56. 
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I den vetenskapliga litteraturen har den svenska kolmarknaden främst 
setts i ljuset av maktkampen mellan de bägge kärnländerna Storbritannien 
och Tyskland. Vad man därvid betonat har varit Tysklands ökande andel på 
bekostnad av Storbritannien . 17 Om man ser på den svenska kolimportens 
långsiktiga utveckling finner man att Storbritanniens och Tysklands del av 
den svenska importen sjönk från 97% år 1899 till 53% år 1938, en omstän
dighet som tyder på att Sverige förstod att dels utnyttja de möjligheter till 
spridning av kolimporten som de mindre europeiska kolproducenterna 
erbjöd, dels utnyttja Storbritanniens och Tysklands inbördes rivalitet, för att 
undkomma utbuds- och inflytelseeffekterna av de bägge kärnländernas ut
rikeshandel på detta område. Detta utvecklingsförlopp avvek markant från 
importen av det nya energimedlet oljan. Sveriges beroende av de 
amerikanska oljemarknaden förstärktes långsiktigt under undersökningspe
rioden. 

Före första världskriget företogs inga utländska investeringar i den 
svenska kolhandeln. Under första världskriget blev den holländska Van der 
Maaten Woorsche Gasmaatschappij delägare i det 1915 grundade AB 
Svenska Gasverk och året därpå grundade den danske ägaren till AB Rosdala 
Glasbruk, F Larsen Hey, tillsammans med svenska intressen AB Förenade 
Gasverken. Bägge dessa anläggningar drevs med stenkol. Det var mellan
krigstidens överproduktion, sjunkande kolpriser och hårdnande konkurrens , 
som fick brittiska och tyska kolproducenter att aktivt gå in på den svenska 
kolmarknaden med investeringar inom kolimporten. 

I Tyskland var kolindustrin liksom andra viktiga delar av industrin starkt 
kartelliserad. Merparten av den tyska kolindustrin och kolhandeln kontrol
lerades redan före kriget av das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat -
RWKS. Detta ombesörjde under 1920-talet det mesta av exporten till den 
svenska marknaden. Dess strategi var att på den tyska hemmamarknaden 
hålla priserna så höga som möjligt samtidigt som man sålde till lägre priser 
på t ex den svenska marknaden. Intimt förknippad med RWKS verksamhet 
under 1900-talets första tre decennier var den tyska finansfamiljen Stinnes. 
Stinnesgruppen kom att bli en av de ledande krafterna inom RWKS. 
Gruppens målsättning var att organisera hela den tyska ekonomin i en rad 
vertikalt integrerade koncerner. Siemens-Rheinelbe var det ena benet i 
Stinneskoncernen. Det andra utgjordes av Stinnes privata koncern. Det var 
inom privatkoncernens ramar som Stinnes stora internationella transaktioner 
företogs. Stinneskoncernen var med sina 600 000 anställda i början av 1920-
talet en av Europas största koncerner och hade sitt finger med i snart sagt 
vaije viktigt område av det tyska näringslivet. 18 

17 Schröter, H., a.a.s.205-246; Nilsson, B., a.a.s.19-26; Olsson, S-O., a.a.s.15-74; Wittman, 
K., a.a.s.24-99. 
18 Hirsch, J., Trends Towards large establishment and large-scale undertaking. Nordisk 
Tidskrift för Teknisk Ekonomi. 1936:2. s.73; Ufermann, P./Hüglin, C., a.a.s.21-24, 56-58; 
FKB:s arkiv, vol 359-360. Joint Special Financial Detachment. Office of Military 
Government for Germany (US) control Comission for Germany (British Element) Düssel
dorf 25.3.1946. Stinnes Concern. Final Report. S.3-5.RA. 
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Den skandinaviska kolmarknaden blev tidigt föremål för Stinneskon-
cernens intresse. I Köpenhamn förvärvade Stinnes redan före första 
världskrigets utbrott det avgörande inflytandet över Kobenhavns Kul og 
Koks Kompagnie. På den svenska marknaden etablerade Stinnes sig genom 
att överta Lavén Kolimport AB i Stockholm. Detta företag hade 1923 för
värvats av brittiska intressen men övergick troligen redan 1924 i det tyska 
företagets händer. När Hugo Stinnes den äldre dog 1924 utbröt en maktkamp 
mellan sönerna samtidigt som hela S tinneskoncernen hamnade i svåra finan
siella problem. Striden mellan arvingarna resulterade i att Hugo Stinnes den 
yngre övertog ledningen över koncernen. Formellt ägdes hela koncernen av 
änkan Claire S tinnes-Wagenknecht. 

I syfte att undvika en fullständig kollaps av det forna företagsimperiet 
tvangs man att koncentrera sitt intresse på koltillgångarna, kolhandeln och 
rederiverksamheten, medan de övriga delarna av imperiet avyttrades. För att 
rädda koncernen från fullständig undergång sökte Stinnes jr mobilisera 
kapital i USA. Detta lyckades efter en rad svårigheter, och 1926 etablerades 
Hugo Stinnes Corporation, New York och Hugo Stinnes Industrien, New 
York. Dessa två företag övertog tillgångar i S tinneskoncernen motsvarande 
ett värde av 219 miljoner Reichsmark. Hugo Stinnes Industries övertog 
ägandet av bland annat kolgruvorna och kolhandelsbolagen. Som ett resultat 
av den finansiella rekonstruktionen av S tinneskoncernen kom många av 
Stinnesföretagen att bli helt oberoende. Andra uppträdde som formellt själv
ständiga företag men var i verkligheten fortfarande kontrollerade av S tinnes
koncernen. 

I Skandinavien kom familjen Stinnes att utnyttja olika slag av släktskaps
relationer för att upprätthålla kontrollen över såväl de tidigare existerande 
företagen som de nya, som tillkom för att bibehålla och vidga koncernens 
inflytande på den danska och svenska marknaderna. "Huvudkontoret" för 
Stinneskoncernens verksamhet på den skandinaviska marknaden under mel
lankrigstiden för såväl kolhandeln som andra branscher var Kobenhavns Kul 
og Koks Kompagniet i Köpenhamn. I ledningen för detta företag satt direk
tören Albert Jensen. I Sverige övertogs 1927 halva aktiekapitalet, 500 000 
kronor, i Lavén Kolimport AB av Hugo Stinnes Industries. Den andra hälf
ten av aktiekapitalet Innehades av holländska intressen, associerade med 
Wagenknechtsintressen i Holland. 

Samtidigt utvidgade man sin verksamhet på den svenska marknaden 
genom samarbete med stockholmsfirman A. R. Appelqvist -ARA. Detta 
företag erhöll 1927 ett lån från Stinnes Industries i New York, som var ägare 
till de till ARA-koncernen anslutna företagen fram till 1936. Stinnes 
Industries moderbolag, Hugo Stinnes Corporation begärde sig då i konkurs. I 
detta sammanhang bildades ARA Förvaltnings AB, som nu övertog de ame
rikanska Stinnesföretagens intressen i ARA-koncernen. Till en början ägdes 
30-40% av aktiekapitalet av N. E. Edmund Wagenknecht Handelsmaat-
schappij i Amsterdam. Edmund Wagenknecht var broder till Claire Stinnes-
Wagenknecht. Dessutom satt under hela tiden 1936-1945 den svenske di
rektören Carl Axel Söderström, Stinnes d.y:s svåger, som medlem i styrelsen 
för förvaltningsbolaget. Det av Wagenknecht kontrollerade aktiekapitalet 
övergick 1939 i händerna på AB Kol och Transport, som från och med 
denna tidpunkt ägde 48% av aktiekapitalet i ARA Förvaltnings AB. AB Kol 
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och Transport var en av länkarna i ett nät av internationella holdingbolag 
som Stinneskoncernen etablerade i syfte att kamoflera den tyska äganderät
ten till företaget.19 

AB Kol och Transport hade vidare optionsrätten till ARA Förvaltnings 
AB:s aktier, vilket innebar att det behärskade det svenska förvaltnings
bolaget. Stinneskoncernens försök att dölja sina tillgångar i Sverige var inget 
unikt. De ingick i en allmän strategi för att gardera sig mot eventuella nega
tiva följder av den under mellankrigstiden och under andra världskriget 
pågående politiska maktkampen. I en rapport 1944 från den tyska riksbanks-
filialen i Mülheim i Ruhr sägs det beträffande Stinnesgruppen, att "delägar-
skapet utomlands är så omsorgsfullt kamoflerat, att även vid ett olyckligt slut 
på kriget företaget icke skulle lida större förluster. Vid inköp av aktier 
utomlands har alla tänkbara möjligheter övervägts på basis av mångårig 
kommersiell erfarenhet". 20 

I enlighet med ovannämnda tillvägagångssätt skaffade sig det tyska före
taget kontroll över det svenska importbolaget ARA, som under mellankrigs
tiden och framför allt under andra världskriget kom att bli ett av landets 
ledande kolimportföretag. Under åren 1940-1944 var Sverige helt beroende 
av import av kol och koks från Tyskland eller från länder ockuperade av 
Tyskland. Merparten av denna kol tillhandahölls av de tyska kolsyndikaten 
RWKS och OSS, Oberschlesisches Steinkohlensyndikat. ARA svarade där
vid för 14 respektive 18% av RWKS:s kol och koksinförsel till Sverige och 
18% av OSS kolleveranser. 21 Företaget byggde under 1930-talet upp ett om
fattande nät av distributionsföretag. Vid sidan av lager- och importhandeln 
sökte man vidare genom egen rederirörelse ta hand om transporterna av 
kolen och koksen dels från den tyska marknaden, dels mellan de olika 
svenska regionala marknaderna.22 

ARA-koncernen var det mest framgångsrika av de tyska direktinves
teringar, som under mellankrigstiden företogs, för att mer långsiktigt vinna 
större inflytande över den svenska kolimporten. Utöver Stinneskoncernen 
etablerade ett konsortium av tyskägda företag i Polen och Schlesien och 
Oberschlesisches Steinkohlensyndikat dotterbolagen Progress Trading 
Company AB 1934 respektive Tysk- Oberschlesiska Stenkolsgruvförsälj-
nings AB 1936. Dessutom förvärvade M Stromeyer AG Lagerhaus i Mann
heim 1930 det avgörande inflytandet över det göteborgska kolimportföre-

19 ibidem. Av aktiekapitalet i Kol och Transport ägdes 74% av de schweiziska och 
holländska företagen Transatlantica Société Commerciale et Financière, S.A. respektive 
N.V.Transport en Agentuur och 26% av Albert Jensen i Köpenhamn och C-A Söderström i 
Stockholm.i de två förstnämnda företagen ägde i sin tur Kol och Transport, C-A Söderström 
och familjen Wagenknecht majoriteten av aktiekapitalet. Dessa företag var i sin tur via 
bland annat Albert Jensen och Wagenknecht Handelsmaatschapiij associerade till Stinnes 
Industries och Atlantic Assets Corporation, som kontrollerade familjen Stinnes ekonomiska 
intressen i USA. 
20 FKB:s arkiv, vol 359-360. a.a.s.13-14; vol 360. skrivelse till Restitutionsnämnden. s.2-6. 
(citat, a.5-6) vol 359. Organization Chart of The Stinnes-Wagenknecht-Appelqvist 
Companies.RA. 
21 Olsson, S-O., a.a.s.217. 
22 FKB:s arkiv .vol 359. ARA-koncernen 8.2.1941.RA. 
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taget, AB Linné Dahlöf. Den sistnämnda etableringen synes ha tillkommit 
som ett resultat av en brittisk-tysk kartellöverenskommelse 1930, då ex
portkvoterna för Sveriges del fastslogs till 61% från Storbritannien och 39% 
från Ruhr. Produktionen i Ruhr sorterade under RWKS. Stromeyer tillhörde 
inte RWKS men hade ytterst intima förbindelser med detta, då det ägdes av 
Hiberniakoncernen som tillhörde syndikatet. 23 

Den under 1930-talet allt hårdare konkurrensen mellan tyska och brittiska 
kolproducenter om den svenska exportmarknaden gjorde att en del brittiska 
kolfirmor ansåg sig tvungna att bättre bevaka sina intressen på den svenska 
marknaden. I Göteborg etablerade de brittiska kolexportföretagen Imperial 
and Coal Gas Ass 1931 och The Seaborn Trade Co Luthreiner Ltd 1936 
dotterbolagen AB Industrikol respektive Nordströms Koks AB. Mot bak
grund av den allt intensivare konkurrensen mellan de bägge ländernas kolin
dustrier under 1930-talet är det förvånansvärt att så få brittiska företag 
företog direktinvesteringar inom den svenska kolimporthandel. En tänkbar 
förklaring till denna skillnad mellan Tyskland och Storbritannien skulle 
kunna vara, att det inte fanns samma behov för britterna, då den brittiska 
staten aktivare stödde kolindustrins krav på den svenska marknaden.24 

B. Övrig handelsverksamhet 

Vid sekelskiftet fanns i de skandinaviska länderna en stark tro på de expan
sionsmöjligheter, som fanns att vinna i Ryssland och på de utomeuropeiska 
marknaderna.25 De skandinaviska ländernas agerande på den ryska 
marknaden från 1890-talet och fram till mitten av 1920-talet är vad beträffar 
Danmark väl dokumenterat. När det gäller Sverige och Norge är våra kun
skaper än så länge mer begränsade.26 Ryssland var före krigsutbrottet Dan
marks fjärde största handelspartner. För industriprodukter var Ryssland före 
1914 Danmarks största enskilda marknad. En rad danska handelsföretag 
bildades med inriktning på den ryska marknaden. Hit hörde bland andra 
Sibirisk Kompagnie, Russisk Handelskompagnie och Det Almindelige 
Handelskompagnie. Sibiriska kompagniet och Almindelige 
Handelskompagnie var under första världskriget Nordens största varuföretag 
och ägde tillsammans huvudkontor i Moskva och St Petersburg samt ett fyr
tiotal filialer på olika platser i Sibirien. Initiativtagarna till dessa företag var 

23 UD:s arkiv 1920 års dossiersystem. H 1145:418 H39.Tysk-engelsk-svensk kolöverens
kommelse 23.5.1930.RA. 
24 Schröter, H., a.a.s.206. 
25 Larsson,J„ Diplomati och industriellt genombrott. Svenska exportsträvanden på Kina 
1906-1916. Uppsala 1977.S.22. 
26 Jensen, B.,a.a. När det gäller Sveriges och Norges närvaro i Ryssland under perioden 
1895-1925 kan nämnas Jungar,S., Skandinaviska företag i Sovjetunionen. Åbo Akademi. 
Hist. Inst, Medd.nr 3 1974. Vidare finns uppgifter därom i Björklund, J.,a.a. och hos 
Sejersted,F.,(1980) Vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet pågår för 
närvarande ett projekt om svensk industris investeringar i Ryssland före 1917 under ledning 
av Anders Johansson. 
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dels danska industriföretag, dels danska banker såsom Kobenhavns Handels
bank och Landmansbanken.27 

En hel del av dessa danska företag inledde samarbete med svenska indus
tri- och bankintressen. Att döma av de danska "Rysslandsföretagens" 
etablering i Sverige under åren 1916-1918 hyste man i de bägge länderna 
stor optimism rörande den ryska marknadens möjligheter. Bland de danska 
företag, som under denna tid etablerade sig i Sverige, kan nämnas The Con
tinental Trading AB, som etablerades 1916 av det Russiske 
Handelskompagnie AS, Det Almindelige Handelskompagnies dotterbolag 
AB Allmänna Handelskompaniet, som tillkom 1918 och det 1917 grundade 
AB Nordeuropeiska Handelskompaniet. Bakom det sistnämnda företaget låg 
det Ostasiatiske Kompagnie samt The Russian-English Bank i Petrograd. 

Ett annat bolag, som ännu tydligare illustrerar de optimistiska och ofta 
starkt spekulativa internationella projekten under första världskriget och 
under de första efterkrigsåren, var det tyskamerikanskt kontrollerade Taube 
& Co AB. Det belyser också i viss utsträckning den svenska marknadens roll 
i de strategier, som olika ekonomiska intressen i kärnländerna utvecklade 
under de osäkra och kaotiska första efterkrigsåren. Taube & Co grundades 
1921 i Stockholm med ett aktiekapital på 500 000 kronor. De flesta av 
aktierna ägdes av Berlinföretaget Taube Co GmbH. En större minoritetspost 
av aktierna i Berlinföretaget innehades av Interocean Holding Co i New 
York. Bakom holdingbolaget låg en rad amerikanska byggnadsföretag, mar
garin- och bryggeriproducenter, kylföretag, varuhuskedjor samt tre ameri
kanska banker. 

Dotterbolaget i Sverige ingick i en tänkt kedja av företag, som dels skulle 
vidga förbindelserna mellan de tyska och amerikanska marknaderna, dels 
skulle exploatera den ryska marknaden. En etapp i denna strategi var att det 
nybildade Taube & Co AB 1921 förvärvade två tredjedelar av aktiekapitalet 
i det tyska Mitteleuropäische Industrie und Handelsgesellschaft mbh i Ber
lin, vars uppgift var att expandera handelsutbytet mellan Skandinavien och 
Tyskland. Tanken var vidare att Taube i Stockholm skulle öppna ett 
dotterbolag i Helsingfors. Helsingforsföretagets huvudsakliga arbetsfält var 
tänkt att vara den sovjetiska marknaden. Den främsta uppgiften för dotter
bolaget i Sverige var att exportera svenska stapelvaror som järn, stål, malm 
och cellulosa samt att importera kemikalier för storindustrin, järnkonstruk
tioner, transportanläggningar, maskiner och apparater. Under de tre år som 
företaget existerade tycks mycket lite av den ursprungliga målsättningen ha 
uppfyllts. Redan 1923 likviderades det som en följd av bland annat valuta
situationen i Tyskland. 

När det gäller de transoceana marknaderna var det framför allt Östasien, 
Latinamerika och Sydafrika som blev föremål för skandinaviskt samarbete. I 
spetsen för den skandinaviska exportoffensiven gick det danska storföretaget 
Ostasiatiske Kompagnie, som grundades två år efter Köpenhamns frihamns 
tillkomst 1894. Dessa planer kom inledningsvis att ge upphov till ett intimt 
samarbete mellan svenska och danska bankintressen. Stockholms Enskilda 
Bank och Landmansbanken finansierade till en början Ostasiatiske 
Kompagnies verksamhet. I slutet av 1890-talet fanns det till och med inom 

27 Jensen,B.,a.a.s.46-49 



280 

svenska bankkretsar planer på att skapa ett skandinaviskt syndikat för att 
bland annat utveckla handeln på Östasien.28 Även om dess högtflygande 
planer rann ut i sanden, kom samarbetet mellan Ostasiatiske Kompagnie och 
svenska rederi-, handels- och bankintressen att fortsätta. På initiativ från det 
danska kompaniets sida grundades i Stockholm 

AB South African Company med ett aktiekapital på 700 000 kronor. I 
detta företag ingick även norska intressen. De svenska intressena represen
terades av K A Wallenberg. Detta bolag likviderades 1915. Efterföljaren 
tillkom redan 1914 i Göteborg, AB Baltiska Exportkompaniet. Även i detta 
företag var Ostasiatiske Kompagnie en av huvudintressenterna och liksom 
sin föregångare drev detta företag handel med Sydafrika.29 År 1917 tog det 
danska storföretaget på nytt initiativ till att bilda ett handelsbolag i Sverige, 
Svenska Atlantiska Handels AB. Detta företag kom att lokaliseras till Hel
singborg och började sin verksamhet med ett aktiekapital på 6,3 miljoner 
kronor. Målsättningen var här att driva handel med USA och de latinameri
kanska staterna. 

Det stora flertalet av de handelsinriktade företagen kom till under 
perioden 1914-1945. Merparten av dessa var små eller medelstora företag. 
Bland de mindre etableringarna kan nämnas de två Malmöföretagen AB 
Hapeco och Höiness Co AB Oscar, som grundades av firma H Propfe Co i 
Hamburg 1919 respektive Höiness Co As i Köpenhamn 1932. Hapeco äg
nade sig åt import av smältdeglar, kemikalier och mineraler för den svenska 
glasindustrin och Höiness sålde slipmaterial, tekniska borstar och 
metallvaxer. 

Många av de utländska företag som levererade produkter till den svenska 
marknaden ombesörjde själva sin export. Detta var mellankrigstiden i linje 
med de nya organisations-och integrationsformer som under denna tid bör
jade breda ut sig. Det var emellertid i huvudsak representativt för de stora 
utländska exportföretagen, vars produktion ofta var starkt standardiserad. 
För de små industriföretagen var emellertid exportsituationen ytterst 
besvärlig. Framgången på de främmande marknaden var i mycket hög grad 
beroende av kvaliteten på de agenter som man utnyttjade. 

C. Service-och byggnadsentreprenadverksamhet 

Oupplösligt förenad med de stora moderna företagens, massproduktionens 
och den andra industriella revolutionens genombrott var en rad verkamheter 
inom det område som brukar rubriceras som tjänste- eller servicesektorn. 
Kommunikationernas och marknadernas symbiotiska tillväxt födde 
efterfågan på nya tjänster såsom nya former för Spedition av varor, snabbare 
och säkrare upplysning om kunder och marknader, sätt att effektivare 
utnyttja arbetskraft och arbetsmiljö samt de nya varornas, framför allt mär
kesvarornas, behov av annonsering och reklam. 

Dessa nya tjänster lockade en rad utländska företag att etablera sig på den 
svenska marknaden. Etableringarna ägde alla, på ett undantag när, rum under 

oe 
Hasso, A G., Köbenhavns frihavn,tilbli velse o g virksomhed 1894-1944. Khvn 1946; 

Larson, J.,a.a.s.38-41. 
29 Det Östasiatiske Kompagnie hjemme i Danmark og ude i verden. Khvn 1937.S.68-72. 
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mellankrigstiden och under andra världskriget. Inom rederibranschen var 
praktiskt taget alla de utländska etableringarna förknippade med de 
utländska olje- kol- och gruvbolagens integrationssträvanden. Hit hörde t ex 
Shells och Standard Oils Rederi AB Semo 1918 respektive Nya Rederi AB 
Höjgarn 1936, de Stinneskontrollerade Rederi AB Solstad 1931 och Arafart 
AB 1939 och det tyska Montan Unions Rederi AB Atlantides 1939. En del 
av de utländska etableringarna inom speditionsbranschen var ledande ameri
kanska, norska och tyska rederiföretag såsom AB Moore Mc Cormack 1920, 
AB Erik Brodins Befraktningskontor 1922 som kontrollerades av Det 
Bergenske Dampskipsselskap och Norddeutsche Lloyds Speditions AB 
1938. 

I en tid av växande marknader samt ökande krav på snabbhet och kvalitet 
på varuleveranser kom fraktkostnaderna att bli av avgörande betydelse för 
företagens möjligheter att hävda sig. En utländsk varas väg till kunder i t ex 
Sverige krävde en rad omlastningar och anlitande av olika tranportföretag i 
ursprungslandet, varefter proceduren upprepades på den svenska marknaden. 
De därmed sammanhängande höga fraktkostnaderna var en stor fara då det 
antingen kunde locka fram inhemsk produktion eller gynna andra utländska 
konkurrenter med lägre kostnader. Vad som krävdes var en samordning och 
omorganisering av transportapparaten. Det var denna efterfrågan,som under 
1900-talet den starkt expanderade speditionsrörelsen fyllde. 

En av föregångarna på detta område var österrikaren Gottfried Schenker, 
som 1885 i Wien startade en firma för landtransporter. Detta företag expan
derade mycket snabbt och var före första världskriget ett av det kontinentala 
Europas ledande speditionsföretag. Den företagsidé som Schenkerbolaget 
baserade sin framgång på var att samla ihop varor av olika slag och från 
olika håll till en plats och därifrån skicka iväg dem till en främmade mark
nad. På den främmande marknaden hade sedan Schenker en mottagare, som 
ombesörjde distributionen till de olika enskilda kunderna. Med utgångspunkt 
från denna samlastningsidé byggde Schenker upp ett nät av internationella 
företag. En viktig förklaring till företagets starka expansion på den interna
tionella marknaden under mellankrigstiden var förmågan att samordna 
utnyttjandet av järnvägs-, sjö- och lastbilstransporter. Anledningen till att 
Schenker Co AG International Transport 1921 i Stockholm etablerade dot
terbolaget Schenker & Co Svenskt AB för Internationell Transport var att 
man ville utnyttja sina i jämförelse med de svenska speditionsföretagen 
överlägsna marknadsorganisation. En rad andra danska, norska, 
amerikanska, brittiska och tyska speditionsrörelser etablerade företag på den 
svenska marknaden, men Schenker bibehöll under hela mellankrigstiden sin 
ledande roll bland de utländska speditionsfirmorna. 

Den svenska ekonomins internationalisering och den stigande levnads
standarden gav upphov till såväl ett ökat yrkesmässigt utlandsresande som 
en stigande utlandsturism bland svenskar. På grund av sin blygsamma orga
nisation, föga utvecklande marknadsföring och begränsade kapitalresuser var 
de svenska resebyråerna starkt beroende av de internationella resebyråerna. 
30 Det var mot denna bakgrund naturligt att dessa under mellankrigstiden 
även kom att inkludera Sverige i sin marknadsexpansion. Sålunda etablerade 

30. SOU 1927:28. Turistreklam och upplysningsverksamhet i utla ndet. Sthlm 1927. s.7-11. 
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American Express 1919, det fransk-amerikan ska Wagon-Lit Cook Organi
sation Mondiale 1932 och Schweizerische Verkehrzentrale Zürich AG 1924 
försäljningskontor i Stockholm. 

Ett område, där amerikanska företag ägde klara komparativa fördelar 
visavi europeiska konkurrenter, var inom marknadsföring och industriell 
organisation. Den under mellankrigstiden pågående rationaliseringen av 
industrins och företagens kontorsorganisation hämtade i mycket hög grad 
sin inspiration från USA. Mest känd blev i detta sammanhang de s k taylor-
systemet. I Sverige fördes redan före första världskriget en debatt om 
behovet att höja arbetsintensiteten inom industrin, marken var med andra ord 
väl förberedd för den rationaliseringröreelse, som kom att pågå med 
varierande intensitet under hela mellankrigstiden. Detta i kombination med 
produktdifferentieringens allt större betydelse medförde att en del ameri
kanska reklam-, annons- och konsultföretag inom industriell organisation 
fann det gynnsamt att utnyttja att utnyttja sitt kunskapsmonopol genom att 
etablera dotterbolag i Sverige. Pionjären i detta sammanhang blev ett kon
sultföretag inom industriorganisationsbranschen American Cardex 
Company, som i Stockholm 1923 etablerade dotterbolaget Svenska Kardex 
AB. Taylorsystemet i dess mer hårdföra amerikanska tappning kom aldrig att 
tillämpas i Sverige. Detta berodde bland annat på den svenska fackförenings
rörelsens styrka. I stället kom man att använda sig av s k "mjukare" system, 
som också i hög grad hämtades från USA. Ett sådant var Bedauxsystemet. 
Utmärkande för detta var, att det tog hänsyn till inte bara arbetshastigheten 
utan också energiförbrukningen, dvs trötthetsfaktorn. Det faktum att sys
temet tog hänsyn till under vilka betingelser arbetet utfördes väckte intresse i 
Sverige.31 Mot denna bakgrund etablerade Bedauxkoncernen 1930 sitt dot
terbolag AB Nordiska Bedaux på den svenska marknaden. Under åren 1927-
1929 etablerade de två amerikanska annons- och reklamföretagen J Walter 
Thompson Co och L R Wesay Comp i Stockholm dotterbolagen J Walter 
Thompson Comp AB respektive AB Ervaco Svenska Ercon Wesay Co. 

Det starka svenska beroendet av Tyskland och den nazistiska regimens 
starka intresse för den svenska marknaden under andra världskriget ledde till 
upprättande av en annonsbyrå i Sverige. Bakom etableringen låg 
Gesellschaft für Auslands Werbung. Filialen i Sverige startades 1942 och fick 
namnet Gefa. Syftet med Gefa var främst att göra undersökningar och förse 
tyskt näringsliv med upplysningar om inköps- och avsättningsförhållanden i 
Sverige samt att driva propaganda för tyska produkter.32 

Jakten på kostnader inom industrin ledde till att en rad verksamheter, som 
tidigare vilat på företagen själva, nu i stället kom att överflyttas på mark
naden. Hit hörde t ex sådana funktioner som övervakning och städning. Två 
danska företag, AS De Forenede Vagtselskaber och Det Danske 
Rengoringsselskab, såg möjligheter till expansion på den svenska 
marknaden. De etablerade 1934 Helsingborgs Nattvakts AB respektive 1945 
Allmänna Svenska Städnings AB. Det förstnämnda företaget flyttade efter 

31. De Geer, H., Rationaliseringsrörelsen i Sverige. Effektivitetsidéer och socialt ansvar 
under mellankrigstiden. Sthlm 1978. s.68-70,354-355; Verkstäderna 1930. 
Bedauxsystemet. 
32 FKB:s arkiv, vol 134.RA. 
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några år sedan sin verksamhet till Malmö. Företaget ändrade då namn till 
Förenade Svenska Vakt AB och kom att ledas av en av den danske ägaren 
D K J Sörensens söner Philip Sörensen, som senare byggde upp ett 
rikstäckande system av vaktbolag under namnet Securitaskoncernen. Bland 
andra utländska etableringar inom serviceområdet kan nämnas det 
danskägda Svenska Gallupinstitutet AB. Detta företag startades och ägdes 
formellt av köpenhamnsfirman Asmussen.33 

Den stark expanderande danska cement- och betongindustrin gav under 
1900-talets första hälft upphov en rad danska byggnadsentreprenadföretag. 
Ett av dessa företag, AB Bröchner-Larsen/Krogh, som sedan 1800-talets 
sista decennium hade ett omfattande engagemeng i Sverige inom olika 
torrläggnings- och järnvägsbyggnadsprojekt, etablerade 1912 dotterbolaget 
Nordiska Järnvägsbyggnads AB. En av pionjärerna inom järnbetong-
konstruktionsområdet, köpenhamnsfirman Christiani-Nielsen, arbetade upp 
en betydande marknad före första världskriget i framför allt Ryssland. I och 
med ryska revolutionen gick denna marknad till mycket stor del förlorad. 
Det gällde i detta läge att finna ersättningsmarknader. När brobyggandet i 
Sverige från och med 1920-talets början, på grund av bilismens efterfrågan, 
tog ordentlig fart kunde företaget genom sina erfarenheter på järn- och 
betongkonstruktionens område väl hävda sig på den svenska marknaden. 
Detta ledde till att det danska företaget 1922 startade dotterbolaget Svenska 
AB Christiani-Nielsen. I dess fotspår följde ytterligare fyra danska 
byggnadsentrepenadföretag.34 

De danska företagens viktigaste utländska konkurrenter i Sverige var 
tyska entreprenadföretag. Vissa av dem startade liksom sina danska konkur
renter dotterbolag i Sverige. Hit hörde AB Fundament 1929, Nordiska AB 
Caligua 1931, och AB Otto Wolff 1932, som kontrollerades av Grün 
Bilfinger AG i Mannheim, Caliqua GmbH i Berlin respektive Vereinigte 
Stahlwerke. Firman Wolf bildades med anledning av att Vereinigte Stahl
werke fick i uppgift att konstruera Västerbron i Stockholm. Ett intressant 
exempel på de olikartade utländska intressen, som var involverade i det 
svenska vägväsendets uppbyggande under mellankrigstiden, utgjorde före
taget AB Vägförbättringar. Företaget startades av svenska intressen 1918 
men utökade sin varksamhet under slutet av 1920-talet i samband med att det 
tyska stenindustriföretaget Basalt AG, Skandinaviska Granit AB, ingick som 
delägare. Det tyska företaget var huvudägare men dessutom ägde Royal 
Dutch Shell, Goodrich samt det danskkontrollerade Amerikanska Motorim
porten AB mindre aktieposter i företaget. 

33 Av primärmaterialet framgår emellertid, att företaget i verkligheten kontrollerades av 
amerikanskt kapital men då varken den amerikanske ägarens namn eller storleken pä det 
amerikanska kapitalet omnämnes har etableringen rubricerats som dansk. 
34 Danmarksposten 1930:5. Danske ingenjörfirmer arbeijder i udlandet; Christiani-Nielsen 
1904-1944.Khvn 1944.. 7-10,37-39.De fyra danska företagen var AB Monberg-Thorsen 
1931,AB Grundförstärkningar 1938, ABGeorg Laven 1932, Kampsax AB 1945 som 
kontrollerades av Monberg Thorsen AS,AS C.T. Winkel, Hans Chr Lassen respektive 
Kampmann Kierulff Saxild AS. AB Grundförstärkningar och Lavén ändrade senare under 
1930-talet namn till AB Hydralisk Påltryckning respektive AB Lavikka. 
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XII. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE 
SYNPUNKTER 

Fenomenet utländska direktinvesteringar är i stor utsträckning ett barn av 
den andra industriella revolutionen. Det har sina rötter i den internationella 
industrikapitalistiska marknadens framväxt under andra hälften av 1800-
talet. Den globala ekonomin krävde då grundläggande institutionella 
förändringar. Nya och gamla industriländer, produktionsmetoder, organisa
tionsformer och varor böljade från och med slutet av 1800-talet i ett spän
ningsfyllt klimat att tävla med varandra på den internationella marknaden. 
Företagens svar på denna utveckling blev bland annat internationella 
direktinvesteringar. Från att tidigare ha varit en liten råvaruproducent i en 
utkant av den europeiska kontinenten blev Sverige från och med nu succes
sivt industrialiserat och beroende av den globala kapitalistiska ekonomin, en 
utveckling som innebar, att utländska aktörer på ett annat sätt än tidigare 
började inkorporera Sverige i sina intressehorisonter. 

Med detta arbete har jag velat undersöka i vad mån denna utveckling gav 
upphov till utländsk företagsetablering i Sverige under perioden 1895-1945 
och vilka motiv och institutionella förutsättningar, som utövade inflytande 
på direktinvesteringarnas tillkomst. En av mina målsättningar har varit att 
kartlägga etableringarnas antal, karaktär och utveckling. Vidare har jag velat 
se på de utländska företagens arbetarantal och tillverkningsvärde och hur 
stor andel av den svenska industrin den utländska sektorn haft under under
sökningsperioden. En annan fråga berör skillnader och likheter mellan 
undersökningsperiodens och den efterföljande periodens utländska före
tagsetablering i Sverige. 

Viktiga förskjutningar i de kapitalistiska ländernas inbördes styrkeför
hållanden på marknaden ägde rum 1895-1945. Detta gällde bland annat rela
tionen mellan de små och de stora industriländerna på den europeiska mark
naden. Speciell vikt har därför lagts vid en jämförelse mellan de under 
perioden ledande industriländernas och de starkt expanderande små euro
peiska industriländernas direktinvesteringar. Den sistnämnda gruppen gäller 
i huvudsak de skandinaviska länderna. Deras inbördes ekonomiska och poli
tiska relationer förändrades radikalt under undersökningsperioden. Samtidigt 
pågick en över tiden stegrad regional maktkamp mellan dels de ledande 
västeuropeiska industriländerna, dels mellan dessa och Förenta Staterna om 
hegemonin i Europa. Dessa omständigheter förklarar varför stor uppmärk
samhet ägnats också åt relationerna mellan de ledande centrumländernas 
företagsetableringar. 

De utländska företagen agerar på såväl utifrån utpräglade egenintressen 
som internationella politiska och ekonomiska maktförhållanden på 
marknaden. Av detta följer att företagens vilja att ge sig in på den svenska 
marknaden genom direktinvesteringar styrs primärt av deras egna beslut och 
kalkyler i relation till struktur och vinstförhållanden på marknaden. Dessa 
avgöranden influeras av olika institutionella fenomen, som existerade i Sve
rige, i det direktinvesterande bolagets hemland och på den internationella 
marknaden. 
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Den tidigare uppfattningen att utländska direktinvesteringar i Sverige, 
antals- och volymmässigt, i huvudsak är ett fenomen, från tiden efter andra 
världskriget bekräftas inte av författarens undersökning. Av de företag som 
etablerades under åren 1895-1965 kom drygt hälften till stånd under åren 
1895-1945. Detta visar, att Sverige under hela 1900-talet varit en intressant 
marknad för internationella direktinvesteringar. 

Etableringen under tiden 1895-1945 var förhållandevis jämn. Den mest 
intensiva etableringen ägde rum dels under högkonjunkturen 1895-1899, 
dels under de krisdrabbade och instabila första femårsperioderna under 
1920- och 1930-talen. Det jämförelsevis stora antalet direktinvesteringar 
före första världskriget skedde betydligt tidigare än vad man hittills föreställt 
sig. Detta sammanhängde främst med den stora etableringen av företag från 
de små europeiska industriländerna, främst Danmark och Norge. De skandi
naviska länderna stod för mer än hälften av den totala etableringen. Det var 
också dessa som etablerade de flesta tillverkningsföretagen i Sverige och då 
framför allt före 1915. Resultatet är ytterst intressant mot bakgrund av att 
man tidigare ansett att danska occh norska företag inte så tidigt satsade på 
produktion utomlands.1 

Den andra gruppen av betydelsefulla etableringsländer var de ledande in
dustriella centrumländerna. Av dessa svarade de tyska företagen för drygt 
hälften av etableringarna. Därefter kom de amerikanska företagen. Etable
ringen av tillverkningsföretag var som störst före första världskriget varefter 
den sjönk framför allt under perioden 1930-1945.1 försäljningsbolagens fall 
var trenden den motsatta. Från en förhållandevis blygsam etablering före 
1915 ökade antalet sådana bolag kraftigt under de följande delperioderna. 
Den största etableringen av försäljningsbolag svarade amerikanska, danska 
och tyska bolag för. De amerikanska försäljningsbolagen kom främst till 
stånd under 1920-talet, medan de danska och tyska företagen främst kom till 
stånd under 1930-talet och andra världskriget. 

Den kraftiga tillväxten under tiden 1915-1945 och framför allt under 
1920-talet var i hög grad betingad av den internationella "upptäckten" av 
Sverige som avsättningsmarknad för förädlade produkter. Tidigare var ut
landets kunskaper om den svenska marknaden ytterst begränsade. Sverige 
sågs inte som en kommersiell och nationell enhet utan som en del av en 
större region , den skandinaviska marknaden, vars naturliga centrum ansågs 
vara Köpenhamn. Detta medförde att amerikanska och europeiska företag 
föredrog att etablera sig i den danska huvudstaden. Ett annat vanligt 
tillvägagångssätt var att överlåta generalagenturen för sina produkter på den 
skandinaviska marknaden till danska industri- och handelsföretag. Dessa 
förhållanden väckte stark irritation i norska och svenska kretsar. Missnöjet 
kulminerade vid början av 1920-talet. Då försökte man från dansk sida med 
utgångspunkt från frihamnen i Köpenhamn göra den danska huvudstaden till 
inte bara Skandinaviens utan också Östersjöområdets kommersiella centrum. 
Från och med denna tidpunkt fick man i de europeiska industriländerna och 
framför allt Förenta Staterna i växande omfattning klart för sig att det rådde 
väsentliga volym- och kvalitetsmässiga skillnader mellan de skandinaviska 

1 Wilkins, M., The history of European multinationals: A new look. The journal of Euro
pean economic history. 1986:3. s. 493. 
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delmarknaderna. Detta medförde att t ex amerikanska företag under 1920-
talet började upprätta självständiga verksamheter, framför allt försäljande 
dotterbolag, i Sverige. 

Den utländska sektorns andel av den svenska industrin var före första 
världskriget i stort sett på samma nivå som vid 1970-talets början. Under 
mellankrigstiden var sektorns andel av det totala tillverkningsvärdet lägre än 
vid början av 1970-talet, medan sysselsättningsandelen befann sig på samma 
nivå. Den stora danska och norska etableringen svarade 1913 för omkring 
hälften av den utländska sektorn. Stormaktsländernas andel av den utländska 
sektorn var praktiskt taget enbart en brittisk och tysk angelägenhet. Storbri
tannien var 1899 det mer betydande landet av de två. Vid tiden för första 
världskriget spelade de tyska företagen en större roll inom den utländska 
sektorn än sina brittiska konkurrenter. 

Under mellankrigstiden kom styrkeförhållandena att förändras i en rikt
ning mot ökad betydelse för de ledande industriländernas företag. Fram till 
och med 1920-talet dominerade de tyska företagen stormaktsgruppens andel. 
Tätt i hälarna på de tyska befann sig redan då de amerikanska företagen. Vid 
slutet av 1930-talet hade de amerikanska storföretagen överflyglat sina euro
peiska konkurrenter. De skandinaviska ländernas andel av de utländska 
företagens volym sjönk under mellankrigstiden. Tillsammans svarade de 
emellertid fortfarande 1938 för en större andel av den utländska sektorn av 
svensk ekonomi än vad de amerikanska bolagen gjorde. 

De internationellt sett mest expanderande branscherna, verkstadsindustri 
och kemisk industri spelade störst roll. Verkstadsföretagen stod ungefär för 
en fjärdedel och kemibolagen för en dryg sjundedel av den totala etable
ringen. Andra branscher som intog en framskjuten ställning var trä-, textil-, 
livsmedels-, jord- och stenindustrierna samt service- och byggnadsentre
prenadverksamhet. Den största skillnaden mellan de små och stora indus
triländernas branschinriktning gällde konsumtionsvaruföretagen. Under hela 
undersökningsperioden var en tredjedel av tillverkningsföretagen konsum
tionsföretag och de dominerades hela tiden av de små europeiska indus
triländernas företag, främst danska och norska. Anmärkningsvärt i detta 
sammanhang är hur få de amerikanska och tyska livsmedelsföretagen var 
och den brittiska textilindustrins obetydliga engagemang. Nästan hälften av 
de tillverkande konsumtionsföretagen kom till stånd före 1915, då de 
volymmässigt spelade en icke oväsentlig roll. 

Det som gav upphov till många direktinvesteringar före 1915 var i första 
hand de svenska malm-, skogs- och granittillgångarna. Den avgörande förut
sättningen för etableringen av råvaruföretagen före 1915 var den rådande 
lagstiftningen. Fram till 1916 fanns det en liberal lagstiftning, som vuxit 
fram främst som en konsekvens av den under 1800-talet rådande 
kapitalbristen. I takt med att Sverige industrialiserades och integrerades med 
den internationella ekonomin uppstod i riksdagen en debatt om de utländska 
direktinvesteringarna. Den ägde stora likheter med den debatt, som under de 
senaste decennierna förts i en rad länder utanför Europa rörande de multi
nationella företagen. 
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Motsättningarna i den svenska riksdagen speglade såväl det expanderande 
svenska industrisamhällets sociala konflikter som det nationella kapitalets 
ambivalens. A ena sidan var de svenskaokapitalisterna angelägna om en 
nationell kontroll över landets resurser. A andra sidan var man medveten 
om att en autonom svensk utveckling krävde utländskt kapital och kunskap. 
Dessutom färgades debatten till en böljan av en oro inför det internationella 
kapitalets osynliga ägande och sofistikerade associationsformer. Med en viss 
förenkling var frågan om de utländska direktinvesteringarna en del i den 
nationella strid, som under 1800-talets sista decennier delade upp landet i 
tullvänner och frihandelsanhängare och som mer eller mindre intensivt på
gick fram till första världskriget. De som värnade om framväxten av en 
inhemsk industri ville bygga upp en "kinesisk mur" kring Sverige mot ut
ländsk konkurrens. Exportindustrin å andra sidan förespråkade på grund av 
oro för repressalier på den internationella marknaden en liberal hållning 
visavi utländska direktinvesteringar. 

Från och med 1900-talets första decennium fick den växande gruppen na
tionalistiskt sinnade kapitalister i riksdagen mer gehör för sina krav om en 
skärpning av lagstiftningen. Till detta bidrog den starkt växande rivaliteten 
om de svenska råvarorna mellan Storbritannien och Tyskland. Exportindus
trin såg med oro på det tilltagande utländska intresset för de svenska rå
varorna. Det som mer än något annat bidrog till krav på en restriktivare lag
stiftning var kampen om de svenska järnmalmstillgångarna. Kulmen för det 
utländska inflytandet inom svensk gruvindustri nåddes kring sekelskiftet. 
Ungefär en femtedel av järnmalmsproduktionen och drygt tre fjärdedelar av 
den övriga svenska gruvindustrin var vid denna tidpunkt i utländska händer. 
De som före första världskriget hävdade, att svensk gruvhantering löpte 
risken att så småningom helt hamna i utländskt ägo stödde, sin 
argumentering på bland annat dessa förhållanden. 

I verkligheten minskade emellertid 1900-1915, trots en kraftig tysk 
etablering av gruvföretag, det utländska inflytandet över de svenska järn
malmstillgångarna. Den starka utländska närvaron inom gruvindustrin i sin 
helhet och farhågorna för det utländska inflytandet inom skogs- och stenin
dustrin bidrog till att skapa ett psykologiskt klimat, som ytterligare för
stärktes genom första världskrigets utbrott och som banade väg för 
riksdagens beslut om den s k inskränkningslagen 1916. Genom denna lag 
blev det förbjudet för utländska fysiska och juridiska personer att förvärva 
fast egendom och mineraltillgångar samt att ägna sig åt gruvdrift utan sär
skilt tillstånd av den svenska regeringen. Härigenom hade en skyddsmur 
skapats runt Sverige, vars konsekvenser visade sig i form av en ytterst mar
kant nedgång i de utländska direktinvesteringarna inom råvaruområdet under 
mellankrigstiden. Svenska sågverk, massafabriker och gruvindustrier var nu 
inte längre lika intressanta, då de inte inkluderade skogs- och mineraltill
gångar. Inskränkningslagens införande var emellertid inte bara ett utslag av 
nationell oro inför ett växande utländskt beroende. Den var samtidigt ett ut
tryck för den unga svenska industristatens växande självmedvetenhet och 
framtidstro. 
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Den nya lagstiftningen medförde att etableringen av produktionsföretag 
fortsättningsvis fick en annorlunda karaktär. Intresset försköts nu från rå-
varusektorn till övrig realkapitalvaruindustri. Under mellankrigstiden fick 
verkstadsindustrin en allt större betydelse. Vid slutet av 1930-talet svarade 
denna för drygt fyra tiondelar av den utländska sektorns samlade produk
tionsvärde. Detta motsvarade emellertid en relativt blygsam andel av den 
svenska verkstadsindustrins samlade produktionsvärde. Ett fåtal branscher 
såsom gruv-, massa- och jord- och stenindustrierna, uppnådde tidigare 
andelar överstigande en tiondel av respektive branschs totala produktions
värde. De utländska företagen svarade inom en del varuområden, ofta 
gällande nya produkter, för en periodvis betydande andel av den totala pro
duktionen. Hit hörde före första världskriget t ex kvarn-, kalk-, cigarett- och 
margarinindustrierna. Under mellankrigstiden var detta fallet inom 
buteljglas-, margarin-, choklad- och konfektyr-, tvättmedels-, ferniss- och 
färgindustrin samt den elektriska industrin. 

En stor del av de utländska etableringarna ägde rum i sydvästra Sverige, 
vilket främst berodde på att detta område av danska företag sågs som en na
turlig fortsättning på den inhemska marknaden. Västsverige hade före första 
världskriget, om ej lika starkt, samma roll för de norska företagen. Malmö 
var centrum för de danska tillverkningsföretagens aktiviteter. Fram till och 
med 1920-talet var Malmö det område i Sverige inom vilket de utländska 
direktinvesteringarna utövade störst inflytande på sysselsättningen och pro
duktionen. Malmöhus län var också det det område, som etablerings- och 
produktionsmässigt spelade störst roll för de utländska produktionsföretagen. 
Vid slutet av 1930-talet hade Stockholm övertagit den ledande rollen, något 
som det länge haft när det gällde lokaliseringen av försäljningsbolagen. 
Under" råvaruperioden" före första världskriget spelade vidare Norrland och 
Västsverige en framträdande roll. 

Vilka motiv låg bakom direktinvesteringarna? Motiv som sammanhängde 
med förhållanden i Sverige spelade störst roll före första världskriget. För de 
brittiska och danska skogsföretagen gällde det att säkra tillgången på råvara 
för den inhemska marknaden. Ett annat motiv skymtar när det gällde de brit
tiska förvärven, nämligen oron över konkurrens från en framtida norsk
svensk pappersindustri. Norska etableringar inom skogs- och stenindustrin 
gjordes för att trygga råvaror och behålla greppet om de utländska 
marknaderna. För den tyska stenindustrin gav de svenska granittillgångarna 
större vinster än på andra håll på grund av lägre produktions - och transport
kostnader. De tyska förvärven av svenska järnmalmsgruvor syftade bland 
annat till att trygga det framtida malmbehovet. De var liksom de brittiska 
delar i en informell imperialistisk strategi visavi den svenska marknaden , 
som avsåg att göra den till en råvarusatellit. Såväl de brittiska och skandina
viska som de tyska direktinvesteringarna inom svensk råvaruindustri var led 
i en europeisk frontierrörelse mot öst. Denna syftade dels till exploatering av 
den europeiska periferins råvarumarknader, dels var den ett uttryck för den 
internationella skogs- och stålindustrins vertikala integrationssträvanden. 
Denna typ av direktinvesteringar upphörde i och med första världskrigets ut
brott och inskränkningslagens införande. Vid slutet av första världskriget 
och under början av 1920-talet fanns emellertid fortfarande förhoppningar 
om Ryssland som ett fortsatt frontierområde för den amerikanska och 
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västeuropeiska kapitalismen. Detta ledde till en del företagsetableringar i 
Sverige . Det var i huvudsak fråga om amerikanska, brittiska , danska och 
tyska försäljningsbolag, som med Sverige som bas avsåg att exploatera den 
ryska marknaden. 

En annan lokaliseringsspecifik fördel som Sverige ägde i jämförelse med 
de flesta av sina konkurrenter var den rikliga tillgången på billig energi. 
Detta fick t ex amerikanska, brittiska och kanadensiska företag inom elek
trokemi och aluminium samt tyska stenföretag att företa direktinvesteringar 
såväl före som efter första världskriget. Med undantag för stenindustrietable-
ringarna orsakades dessa också av önskan att förhindra en inhemsk svensk 
industrialisering inom dessa områden. Svenska råvaror var vidare under de 
bägge världskrigens avspärrning en anledning till danska direktinveste
ringar. Den stora tillgången på billig arbetskraft före första världskriget var 
en annan tillgång, som utövade inflytande. Detta gällde främst de norska och 
tyska direktinvesteringarna inom stenindustrin. 

Samarbetssträvandena på den svenska marknaden inom olika branscher 
hotade en del utländska företags export. Detta fick t ex danska kemi- och 
cementföretag att före första världskriget företa direktinvesteringar. Bakom 
de tidigaste etableringarna av utländska filmbolag låg fruktan för att film-
distributionen skulle komma att monopoliseras av svenska kartellintressen. 
Även under mellankrigstiden utövade kartellsamarbetet inflytande på 
direktinvesteringarna. En av anledningarna till de brittisk-holländska mar
garinföretagens och den tyska stålindustrins direktinvesteringar under 1920-
talet var önskan att spränga kartellsystemet. Likaså var brittiska pappersin
dustrins förvärv av massafabriker i slutet av 1930-talet orsakade av önskan 
att försvaga den av Sverige dominerande internationella kartellen för meka
nisk massa. 

De små industriländerna, däribland Sverige, uppfattade Tyskland som ett 
hot mot en inhemsk industrialisering. Från 1890-talets början och fram till 
första världskriget skärptes successivt industritullarna. De syftade till im-
portsubstitution för att därigenom lägga grunden till en hemmamarknadsin
dustri och trygga den redan existerande industrin från framför allt tysk dum
ping. De skärpta tullarna på kemiska och elktriska produkter och konsum
tionsvaror bidrog till att en rad tyska företag fann sig föranlåtna att starta 
tillverkning i Sverige. 

Det var emellertid framför allt de skandinaviska grannländerna som drab
bades av de svenska industritullarna. Den gemensamma norsk-svenska 
marknaden reglerades vid slutet av 1800-talet av den s k mellanrikslagen. 
Denna hade verksamt bidragit till en norsk-svensk arbetsfördelning. Under 
1890-talet uppstod en konflikt mellan den frihandelsorienterade norska in
dustrin och den allt mer protektionistiskt inriktade svenska industrin. Denna 
intressekonflikt resulterade 1897 i mellanrikslagens avskaffande. Fram till 
denna tidpunkt hade unionsmarknaden för stora delar av den norska indus
trin fungerat som ett alternativ till den av den stora depressionen drabbade 
världsmarknaden. Stockholmsutställningen 1897 kan i detta sammanhang 
dels ses som en bekräftelse på den skandinaviska marknadens historiska be
tydelse för norsk industri, dels som kulmen på den ekonomiska skandina
vismen. För en rad norska branscher innebar den nyskapade tullmuren 
mellan de bägge länderna en allvarlig kris. Ett sätt att överleva var att starta 
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tillverkning i Sverige, ett förhållande som utlöste en våg av norska direktin-
vesteringar. 

Dansk export drabbades också hårt av den svenska industritullutveck
lingen. Dessutom ledde den tyska konkurrensen och den norska före 1897 
till en ytterligare försämring. En rad danska företag, speciellt inom kemisk 
industri och konsumtionsvaruområdet, reagerade på denna utveckling ge
nom direktinvesteringar. Att den svenska marknaden var ett besvärande pro
blem framgår tydligt av den danska industrins kluvna inställning till ett del
tagande vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Med tanke på Köpen
hamnsområdets historiska position och ambitionerna att göra detta till ett 
kommersiellt och industriellt centrum för såväl Skandinavien som Östersjö
området kan man utgå från att denna manifestation inte mötte någon större 
entusiasm. Vad som fick danskarna att till slut besluta sig för att ställa upp 
var dels värnandet om den skånska marknaden, dels hotet från tysk industri. 

Mellankrigstidens svenska tullpolitik hade däremot relativt liten effekt på 
direktinvesteringarna inom industrin. Det svenska tullsystemet höll interna
tionellt sett en förhållandevis låg profil. Efter första världskriget fanns en 
relativt sett livskraftig hemmamarknad, varför svensk autonomi inte längre 
krävde lika höga tullar. Periferiseringshotet var inte undanröjt men hade 
minskat. En annan förklaring är att Sverige nu var vida mer beroende av den 
internationella marknaden. För en liten ekonomi som den svenska var det i 
en tid av krympande världsmarknad nödvändigt att i tullfrågan företräda en 
medelväg. Indirekt kom emellertid den svenska tullpolitiken att påverka di
rektinvesteringarna. Direktinvesteringarna företrädde ofta nya produkter. 
Mellankrigstidens världsmarknadssituation krävde därför en helt annan när
varo på och bearbetning av små och internationellt sett mindre tullskyddade 
marknader som den svenska, ett förhållande som bidrog till den omfattande 
etableringen av försäljningsbolag. Detta var speciellt typiskt för de skandi
naviska direktinvesteringarna och en del mindre tyska företag textil-och 
verkstadsföretag. En annan typ av institutionella barriärer som framför allt 
från och med första världskriget tvingade fram direktinvesteringar var pa
tentlagstiftning och bestämmelser på produktkontrollområdet. Detta var spe
ciellt tydligt i läkemedelsföretagens fall. Sålunda medförde slopandet av 
apotekens produktionsmonopol 1913 att danska läkemedelsföretag startade 
tillverkning i Sverige. De stränga svenska läkemedelsbestämmelserna från 
och med 1930-talets början tvingade danska, schweiziska och tyska läke
medelsföretag att etablera försäljningsbolag. 

Om en nationell ekonomi under en period av stark strukturell förändring 
och ekonomisk instabilitet trendmässigt har en ekonomisk tillväxt och lev
nadsstandardutveckling som ligger över genomsnittet blir den självklart in
tressant ur direktinvesteringssynpunkt. Kampen om den svenska marknaden 
följde i många avseenden det internationella mönstret: De centraliserade 
storföretagen och de internationella kartellerna spelade en framträdande roll; 
I spetsen för denna utveckling gick de amerikanska och tyska företagen. De 
amerikanska företagen hade i de flesta fall fullständig kontroll över sina 
dotterbolag. I de tyska storföretagens fall var efter 1914 ofta kontrollen om
sorgsfullt kamoflerad genom ett system av svenska och utländska 
bulvanföretag. Orsakerna till detta var att direktinvesteringarna ofta repre
senterade företag som företrädde internationella karteller, som kontrollerades 
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av tyska intressen. Andra skäl som tvingade fram bulvanarrangemangen var 
mellankrigstidens osäkra framtidsutsikter för Tyskland, valutaclearingsys-
temets konsekvenser och de bistra erfarenheterna för tyska dotterbolag efter 
första världskriget. 

De internationella kartellerna blev under mellankrigstiden Europas och 
framför allt Tysklands svar på konkurrensen från de amerikanska storföre
tagen. Detta var för Sveriges del speciellt tydligt inom den kemiska indus
trin. Den tyska kemiska industrins utomordentligt starka ställning gjorde att 
Sverige betraktades som hemmamarknad. Konflikten mellan de två sätten att 
organisera marknaden, det amerikanska och det europeiska, påverkade på 
olika sätt direktinvesteringarna i Sverige . Under 1920-talet kom flera kar
telluppgörelser till stånd mellan amerikanska företag och deras europeiska 
konkurrenter. De brittisk-amerikanska och amerikansk-tyska kartellupp
görelserna på oljehandelns område och inom elektrisk industri banade direkt 
och indirekt väg för en rad direktinvesteringar. Sålunda etablerade sig t ex 
huvudparten av medlemmarna i den av tyska företag kontrollerade glöd-
lampskartellen sig på den svenska "hemmamarknaden". För att överleva i 
konkurrensen kom dessutom en rad mindre oljeföretag och elektriska företag 
som stod utanför ifrågavarande kartelluppgörelser att företa direktinveste
ringar. Överhuvudtaget var detta handlingsmönster under hela undersök
ningsperioden mycket vanligt för företag som stod utanför såväl de na
tionella som de internationella kartellsystemen. Detta gällde både företag 
från de stora och små industriländerna. 

Kartellavtalen begränsade starkt tillgängligheten till de stora europeiska 
marknaderna. Detta ledde till ett växande intresse för de områden som av 
kartellavtalen stämplats som allmänt territorium. Inom många branscher var 
detta liktydigt med de snabbt växande små västeuropeiska industriländernas 
marknader. USA förde under 1920-talet en aggressiv marknadspolitik .1 
dess spår följde direktinvesteringar. Vad som väckte stark irritation i Sverige 
liksom i de andra små industriländerna var att den genomfördes eller stöddes 
av den amerikanska staten. Samma typ av kampanj förekom även i Dan
mark, en bekräftelse på att amerikanarna nu började se de bägge länderna 
som självständiga marknader. Under 1930-talets vikande efterfrågan sökte 
man med betydligt mer sofistikerade metoder få till stånd amerikanska di
rektinvesteringar. 

Ett annat uttryck för den regionala maktkonflikten mellan Europa och 
USA uppstod genom Versaillesfreden. Förbudet mot en tysk vapenindustri 
ledde till att denna sökte övervintra på bland annat de f d neutrala ländernas 
marknader i väntan på "bättre" tider. I Sverige övergick under 1920-talet, 
utan statens vetskap, större delen av vapenindustrin i tyska händer. Dessa 
förhållanden kom i dagen i samband med Kreugerkraschen och den därmed 
växande insikten om det internationella beroendets faror. Inskränknings
lagens försvarsmur visade sig ha stora hål. För att täppa till dessa och se till 
att alla sektorer av ekonomin som hade grundläggande betydelse för den po
litiska autonomin stannade i svenska händer tillkom Lex Boliden och bul-
vanlagstiftningen. För många tyska företag , stora som små, blev under 
första hälften av 1920-talet direktinvesteringar i Sverige ett sätt att överleva. 
Det var samtidigt ett led i återerövringen av den europeiska marknaden. 
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Direktinvesteringar på de yttre marknaderna var för de stora företagen ett 
medel att nå monopolställning på hemmamarknaden. Exempel på detta var 
för Tysklands del före 1915 förvärven av gruv- och granittillgångar samt 
den elektriska verkstadsindustrins direktinvesteringar.Under mellankrigs
tiden gällde detta i många fall verkstadsindustrins och den kemiska indus
trins etableringar. De amerikanska olje-, film- och verkstadsföretagens 
etableringar såväl före som efter 1914 kan också ses i detta perspektiv. Fallet 
med den danska garveriindustrin är ett exempel på att även de små indus
triländernas företag i direktinvesteringar såg en möjlighet att uppnå monopol 
på hemmamarknaden. 

Monopol- eller oligopolställning på hemmamarknaden var emellertid 
endast ett etappmål. De amerikanska, brittiska och tyska storföretagens di
rektinvesteringar var också uttryck för önskan att monopolisera och interna-
lisera den svenska marknaden med sin verksamhet. Det blev därför viktigt 
att förhindra en inhemsk industrialisering och att eliminera såväl inhemska 
som utländska konkurrenter på den svenska marknaden. Genom att utnyttja 
produktdifferentiering och sina komparativa fördelar på massproduktionens 
område erövrade de stora amerikanska bilföretagen under mellankrigstiden 
en stor del av den svenska bilmarknaden. De stora amerikanska och brittiska 
oljebolagens försäljningsbolag fick nästan fullständig monopolställning 
samtidigt som de eliminerade hotet från den sovjetiska oljeindustrin genom 
att utnyttja sina överlägsna kunskaper på distributionens och marknads
föringens område. Att det växande anglosaxiska oljeberoendet väckte oro i 
Sverige framgår av planerna under 1930-talet på ett förstatligande av olje
handeln. Andra områden där internationella storföretag genom direktinves
teringar utnyttjade sina komparativa fördelar var t ex verkstadsindustripro
dukter,margarin, tvättmedel och kosmetiska produkter. Inom produktom
råden där märkesvaror dominerade bevakade ofta oligopolföretagen varandra 
genom att etablera försäljningsbolag varandra . 

Den växande konkurrensen från svenska företag var en annan anledning 
till att de stora industriländerna under mellankrigstiden började se den 
svenska marknaden som en självständig enhet. Man öppnade moteld med 
dotterbolag som var enbart inriktade på den svenska marknaden. Redan före 
första världskriget företog exempelvis de tyska elektroföretagen samt de 
brittiska vapen- och tändsticksindustrierna direktinvesteringar för att re
ducera konkurrensen och att förhindra en fortsatt svensk industrialisering. En 
av de svenska industribranscher som under mellankrigstiden utsattes för de 
amerikanska oligopolföretagens repressalieåtgärder var filmindustrin. Den 
hotade den amerikanska filmindustrins mål att skaffa sig internationellt mo
nopol. Genom en väldig etablering av försäljningsbolag och uppköp av 
märkesvarorna, skådespelarna och regissörerna, eliminerades det svenska 
hotet. 

Konkurrensen från de stora industriländerna och deras försök att för
hindra inhemsk industrialisering tvingade t ex danska företag att av överlev
nadsskäl starta tillverkning i Sverige. Med hjälp av direktinvestering i Sve
rige bekämpade t ex dansk blyertsindustri framgångsrikt tyska monopoli-
seringsförsök. Likaså ökade den internationella krisen i början av 1930-talet 
rädslan för konkurrens vilket t ex fick skandinaviska, schweiziska, tjeckiska 
och tyska textilföretag att upprätta fabriker. De internationella kartellerna 
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sökte också eliminera svensk konkurrens eller industrialisering. Av dessa 
skäl genomförde konstfiber-,linoleum- och träskruvkartellerna direktinves
teringar. De internationella kartellerna sökte emellertid mestadels undvika 
direktinvesteringar i tillverkningsindustri, då man befarade att detta på sikt 
kunde gynna inhemsk industrialisering. Man föredrog att i det längsta satsa 
på vertikal integration framåt, något som var speciellt typiskt för tysk kemisk 
storindustri. 

Vertikal integration bakåt var före första första världskriget en viktig 
strategi för att undkomma den besvärliga marknaden. Den under mellan
krigstiden allt mer betydelsefulla vertikala integrationen framåt får emeller
tid inte bara förknippas med de redan etablerade amerikanska centraliserade 
storföretagens och de internationella kartellernas verksamhet. Det pågick 
samtidigt i skymundan av denna en viktig utveckling mot nya vertikalt in
tegrerade koncerner .De många direktinvesteringarna i försäljningsbolag var 
under mellankrigstiden ett uttryck för detta. Många av de direktinvesterande 
företagen var tidigare företrädda på marknaden av agenturfirmor. För att 
hålla nere etableringskostnaderna använde ofta dotterbolagen sig av invand
rade landsmän vid etableringen. Detta var speciellt typiskt för de små in
dustriländernas och de tyska direktinvesteringarna. 

De grundläggande skillnaderna i motiv mellan de stora och de små in
dustriländernas direktinvesteringar hade att göra med hemmamarknadens 
storlek. De amerikanska ,brittiska och tyska direktinvesteringarna tillkom för 
att utnyttja storskalighetens alla kvantitativa och kvalitativa fördelar. För de 
danska och norska företagen var direktinvesteringar i många fall enda sättet 
att komma ifrån småskalighetens handikapp. Den större och kulturellt närbe
släktade expanderande svenska marknaden erbjöd de industriellt yngre 
grannländerna sådana möjligheter till relativt låga etableringskostnader. 
Detta var speciellt viktigt för de mindre och medelstora skandinaviska före
tagen, vilket styrker hypotesen att små industriländers företag, i jämförelse 
med företag med stora hemmamarknader, snabbare söker sig ut för att kunna 
utnyttja stordriftsfördelar i sin inhemska tillverkning. För att hävda sig kom 
under 1930-talet de små danska exportföretagen med sina märkesvaror att 
satsa på mer avancerad marknadsföring genom inrättande av försäljnings
bolag. Liksom i de stora industriländernas fall tillkom många av de danska 
och norska direktinvesteringarna för att utnyttja tekniska fördelar och för att 
bevaka patenträttigheter. Till skillnad från de stora ländernas produktcykel-
företag, fick den lilla hemmamarknaden till effekt att danska tillverkare av 
pionjärvaror redan under introduktionsfasen företog direktinvesteringar. Sve
rige var ofta det första steget i de skandinaviska exportföretagens interna
tionalisering. Ett annat utmärkande drag för de skandinaviska direktinves
teringarna var att de ofta representerade företag som sökte exploatera licens
rättigheternas monopolmöjligheter. Sålunda ledde t ex den försiktigare ame
rikanska direktinvesteringspolitiken under 1930-talet till att skandinaviska 
licenstillverkare upprättade dotterbolag i Sverige. 

Många av de motiv som låg till grund för de skandinaviska företagen 
spelade också en en framträdande roll för många mindre tyska direktinves
teringar. Det är möjligt att ytterligare kunskap skulle kunna genereras om 
mer komparativa studier över de stora industriländernas mindre företags och 
de små industriländernas direktinvesteringar genomfördes. Den moderna 
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ekonomisk-historiska forskningen hävdar att det svenska industriella ge
nombrottet inte inträffade under 1870-talet utan från och med 1890-talet som 
en följd av hemmamarknadens expansion. Modern dansk forskning vill för
lägga det danska industriella genombrottet till mellankrigstiden/Hur på
verkar det vår syn på direktinvesteringarna? Var i själva verket de skandina
viska ländernas industriella genombrott i stort sett samtidigt? Var i så fall de 
danska och norska direktinvesteringarna uttryck för en aktiv expansionspoli
tik mellan någorlunda likvärdiga partners? Den svenska tullpolitiken får då 
delvis en annan bakgrund. Vare sig industrialiseringen var parallell eller om 
den danska och norska ägde rum senare kom upptäckten av de tre länderna 
som enskilda avsättningsmarknader ungefärligen samtidigt. Maktpolitiskt 
var den svenska marknaden under hela undersökningsperioden en av skåde
platserna för rivaliteten mellan de ledande industriländerna. För de brittiska 
och tyska ekonomierna syftade direktinvesteringarna dels till att upprätthålla 
Sveriges roll som råvaruleverantör och i det längsta förhindra en industriali
sering, dels att bekämpa varandras och det växande amerikanska inflytandet 
i Europa. För de amerikanska företagen hade direktinvesteringarna i Sverige 
delvis samma syften, men de var samtidigt en av brickorna i ett spel som 
avsåg att på sikt ta kontrollen över den europeiska marknaden. Direktinves
teringarnas hot mot den svenska autonomin desarmerades delvis genom 
näringslivets skickliga utnyttjande av komparativa fördelar på utrikes
handelns område, delvis genom statsmakternas medvetna åtgärder. 

2 Menzel,U., a.a.s.235-238,386-388. 
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SUMMARY 

The phenomenon of foreign direct investment is largely a child of the second 
industrial revolution, and has its roots in the development of the industrial-
capitalist market during the second half of the 19th century. At this time the 
global economy was demanding fundamental institutional changes; from the 
end of the 19th century new and old industrial countries, production 
methods, organization forms and goods started to compete with each other in 
a climate of great tension on the international market. The response of the 
companies to this development took the form, in part, of international direct 
investments. From having been a small producer of raw materials on a fringe 
of the continent of Europe, Sweden now underwent a process of successive 
industrialization and dependence on the global capitalist economy - and as a 
result of this development Sweden became an object of interest to foreign 
industrialists. 

In the present work my aim has been to examine how far this develop
ment gave rise to the setting-up of foreign companies in Sweden during the 
period 1895-1945, and which motives and institutional conditions exerted an 
influence on the making of these direct investments. One of my objectives 
has been to chart the number, character and development of the investments. 
Another has been to study the number of employees and the output value of 
the foreign companies, and what proportion of Swedish industry foreign 
companies were responsible for during the period under examination. 
Another question concerns differences and similarities between the 
establishment of foreign companies in Sweden during the period here 
studied and the following one. 

Between 1895 and 1945 there were important shifts in market power re
lationships within and between the capitalist countries. Among other things 
this was true of relations between the small and the large industrial nations 
on the European market. I have therefore paid special attention to a compari
son between the direct investments of the leading industrial nations and 
those of the rapidly expanding small European countries during the period in 
question. This latter group comprises primarily the Scandinavian countries. 
Economic and political relations between these countries underwent radical 
changes during the period; at the same time there was in progress a gradually 
intensifying regional power conflict - partly between the leading industrial 
West European nations, partly between these countries and the United States 
over European hegemony. These circumstances explain why I have also de
voted much attention to relations between the companies set up by the 
leading core countries. 

In their operations the foreign companies have regard to their own 
interests just as much as to international power relationships on the market. 
It follows that the readiness of the companies to enter the Swedish market 
through direct investments is guided primarily by their own decisions and 
calculations in relation to market structures and profit ratios. These decisions 
are influenced by various institutional phenomena in Sweden, in the direct-
investment company's country of origin, and in the international market. 
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The findings of the present study do not support the previously accepted 
view that, for number and volume, foreign direct investments in Sweden are 
largely a post-World War Two phenomenon. Of the companies set up during 
the period 1895-1965, slightly more than half were established between 1895 
and 1945. This shows that right from the start of the 20th century Sweden 
has been an interesting market for international direct investments. 

Companies were established during the years 1895-1945 at a relatively 
steady rate, with peaks of intensive activity during the boom years 1895-
1899, and also during the crisis-ridden, unstable first five-year periods of the 
1920's and 1930's. The comparatively large number of direct investments 
from before World War One took place considerably earlier than has hitherto 
been assumed. This was connected mainly with the large number of compa
nies set up by the small European industrial nations, primarily Denmark and 
Norway. The Scandinavian countries were behind more than half the total 
investment, and it was also they who set up the majority of manufacturing 
firms in Sweden, above all before 1915. This is an extremely interesting 
finding, considering that it has previously been assumed that Danish and 
Norwegian companies had not invested so early in production abroad. 

The second group of countries to set up a significant number of compa
nies were the leading industrial core countries, of which Germany was res
ponsible for a good half of the investments. After these came the American 
companies. Establishment of manufacturing firms was greatest before World 
War One, after which it diminished primarily during the period 1930-1945. 
The trend was the exact opposite in the case of sales companies: from a rela
tively modest rate of establishment before 1915 the number of such compa
nies showed a notable increase during later periods. American, Danish and 
German companies were responsible for setting up the greatest number of 
sales companies - the American ones mainly during the 1920's, and the 
Danish and German companies mainly during the 1930's and World War 
Two. 

The substantial increase of 1915-1945 and above all during the 1920's 
was largely a result of the international "discovery" of Sweden as a distri
bution market for manufactured goods. Before this, such knowledge as other 
countries had about the Swedish market was extremely limited. Sweden was 
seen not as a commercial and national unit but as part of a larger region, the 
Scandinavian market, whose natural centre was considered to be 
Copenhagen. This meant that American and European companies preferred 
to set themselves up in the Danish capital. Another common procedure was 
to hand over the general agency for a company's products on the Scandina
vian market to Danish industrial and trading companies - a practice which 
gave rise to severe irritation in Norwegian and Swedish circles. Dissatisfac
tion came to a head at the beginning of the 1920's, when on the strength of 
Copenhagen's status as a free port there were Danish attempts to make their 
capital the commercial centre of not only Scandinavia but also the whole 
Baltic area. From this time onwards the European industrial nations, and 
above all the United States, came to realize more and more that there were 
vital differences regarding volume and quality between the various Scan
dinavian markets. One result of this was that during the 1920's American 
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companies began setting up independent operations, in particular subsidiary 
sales companies, in Sweden. 

Before World War One the foreign sector's share of Swedish industry 
was on approximately the same level as at the start of the 1970's. During the 
interwar period its share of the total value of production was lower than at 
the start of the 1970's, while its share of employment was at the same level. 
In 1913 extensive Danish and Norwegian investments accounted for about 
half the foreign sector. The Great Power's share in the foreign sector was 
almost entirely a British and German concern. In 1899 Great Britain was the 
more important, while at the time of World War One the German companies 
had a more significant role within the foreign sector than their British rivals. 

During the interwar years power relations shifted in the direction of in
creased importance for the companies of the leading industrial nations. Up to 
and including the 1920's the Great Powers' share was dominated by the 
German companies, closely followed even then by the American firms. By 
the end of the 1930's American big business had surpassed all its European 
rivals. The Scandinavian countries' share in the volume of foreign compa
nies decreased during the interwar years. However, together they still ac
counted in 1938 for a greater proportion of the foreign sector of the Swedish 
economy than did the American companies. 

The most expansive branches internationally, engineering and chemicals, 
played the most important part. Engineering companies accounted for about 
a quarter and chemicals for a good seventh of the companies that were 
established. Other leading branches were timber, textiles, foodstuffs, and 
quarrying, also services and building contractors. It was in the production of 
consumer goods that the greatest difference in branch development could be 
seen between the large and small industrial nations. Throughout the period 
under examination consumer goods producers comprised one third of the 
manufacturing companies, and those of the small industrial nations were 
predominant, above all Danish and Norwegian firms. It is remarkable in this 
context how few American and German food manufacturers there were, and 
how negligible was the involvement of the British textile industry. Almost 
half the manufacturing consumer goods companies came into being before 
1915, when in terms of volume their role was not inconsiderable. 

Many direct investments before 1915 came into being mainly because of 
Sweden's natural resources - iron ore, timber and granite - and the determi
ning condition for the establishment of raw material companies was the pre
vailing legislation. This was liberal up until 1916, and had developed mainly 
as a consequence of the general lack of capital during the 19th century. But 
as Sweden underwent industrialization and integration with the international 
economic system, there developed simultaneously a government debate over 
foreign direct investments. It closely resembled the debate conducted in a 
number of non-European countries in recent decades concerning the multi
national companies. The arguments presented in the Swedish parliament re
flected the social conflicts of an expanding industrial society just as much as 
the ambivalence of the national capital. On the one hand Swedish capitalists 
were anxious to see national control of the country's resources; on the other, 
it was understood that an autonomous Swedish development would require 
foreign capital and expertise. Another source of anxiety in the early stages of 
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the debate was the invisible ownership and sophisticated association forms 
of international capital. With a certain simplification one can say that the 
question of foreign direct investments was one aspect of the national conflict 
which during the final decades of the 19th century split the country into 
protectionists and free traders, and which was conducted with varying de
grees of intensity right up to the time of World War One. Those who wished 
to safeguard the growth of a domestic industry wanted to erect a "Great Wall 
of China" around Sweden to keep out foreign competition; the export indus
try on the other hand, fearing reprisals on the international market, advocated 
a liberal attitude to foreign direct investments. 

From the first decade of the 20th century, the increasingly large group of 
nationalist-minded capitalists in parliament found that their demands for 
more stringent legislation were heard with greater sympathy than hitherto. 
Helping them in their cause was the intensifying rivalry between Britain and 
Germany over Sweden's raw materials. The export industry viewed with 
alarm the increasing foreign interest in Swedish natural resources. The over
riding factor contributing to demands for stricter legislation was the struggle 
for Swedish iron ore supplies. Foreign influence within the Swedish mining 
industry reached its peak around the turn of the century, when approximately 
one fifth of iron ore production and more than three quarters of the 
remaining mining industry were in foreign hands. Those who before World 
War One claimed that Swedish mining ran the risk of eventual complete 
foreign ownership used this situation as one of their arguments. 

In reality foreign influence over Swedish iron ore supplies diminished du
ring the years 1900-1915, despite the setting-up of substantial number of 
German mining companies. The powerful foreign presence in the mining in
dustry as a whole, and misgivings about foreign influence in the timber and 
quarrying industries, helped to create a psychological climate (intensified in 
its turn by the outbreak of World War One) which paved the way for the go
vernment to pass the so-called Restrictions Act in 1916. This piece of legis
lation made it illegal for foreign persons or corporations to acquire real pro
perty and mineral resources, and to engage in mining activities without spe
cial government licence. By this means a protective wall was put up round 
Sweden, and the consequences became apparent in the form of a marked 
drop in foreign direct investments in the raw material field during the inter-
war supplies. However, the Restrictions Act was not simply an expression of 
national apprehension in the face of growing foreign dependence; it also ex
pressed the developing self-awareness and faith in the future of the young 
industrial state of Sweden. 

The new legislation meant that from now on the establishment of produc
tion companies underwent a change in character. Interest shifted from the 
raw material sector to the rest of the capital goods industry. During the 
interwar years the engineering industry gained increasingly in importance, 
and by the end of the 1930's it was accounting for a good two fifths of the 
foreign sector's total production value. However, this corresponded to a re
latively modest proportion of the total production value of the Swedish engi
neering industry. A few branches - mining, pulp, and quarrying - achieved 
earlier than this proportions above one tenth of their respective branches' 
total production value. The foreign companies accounted for a periodically 
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significant proportion of the total production in a number of fields, often 
connected with new products. This was the case, before World War One, 
with for instance the flour mill, limestone, cigarette and margarine indus
tries. During the interwar period this category included the bottle glass, mar
garine, chocolate and confectionery, detergent, paint and varnish, and elec
trical industries. 

A large number of the foreign companies were established in the 
southwest of Sweden, mainly because this region was seen by Danish com
panies as a natural extension of their domestic market. Western Sweden, be
fore World War One, fulfilled a similar function for the Norwegian compa
nies, though to a lesser degree. Malmö was the centre of activity for the 
Danish manufacturing companies, and until the 1920's Malmö was the part 
of Sweden where foreign direct investments exerted the greatest influence on 
employment and production. The county of Malmöhus was also the region 
that was most important to the foreign manufacturing companies for estab
lishment and production. By the end of the 1930's Stockholm had taken over 
this leading role - one it had already had for a long time where sales compa
nies were concerned. During the "raw materials period" before World War 
One, Norrland and western Sweden also had a prominent role. 

What were the motives behind the direct investments? Before World War 
One, those connected with conditions in Sweden were most important. For 
the British and Danish timber companies the important question was to en
sure access to raw material supplies for their domestic markets. It is possible 
to glimpse another motive behind the British acquisitions: anxiety over com
petition from a future Swedo-Norwegian paper industry. Norway set up 
companies in the timber and quarrying industries to ensure supplies of raw 
materials and to retain its hold on foreign markets. For the German quarrying 
industry, more profit was to be made out of granite from Sweden than from 
other places because of lower production and transport costs. One reason for 
the German acquisitions of Swedish iron ore mines was the securing of gua
ranteed supplies of ore for the future. They, like the British acquisitions, 
were components of an informal imperialist strategy regarding the Swedish 
market, with the aim of making Sweden into a raw material satellite. Both 
British and Scandinavian, as well as German, direct investments in the Swe
dish raw material industry were elements in an Eastern frontier movement. 
This was partly aimed at an exploitation of the raw material markets on the 
European periphery, and was partly an expression on the international timber 
and steel industries' vertical integration efforts. This type of direct invest
ment ceased when war broke out and the Restrictions Act came into force. 
At the end of World War One and in the early 1920's there were, however, 
still hopes that Russia might be a continuing frontier area for American and 
Western European capitalism. This led to a number of companies being set 
up in Sweden - mainly American, British, Danish and German sales compa
nies hoping to exploit the Russian market from a Swedish base. 

Another advantage Sweden had compared with most of its rivals in the 
question of localization was a rich supply of cheap energy. This led to direct 
investments both before and after the war by American, British and 
Canadian electrochemical and aluminium companies, and by German quar
rying companies. With the exception of the latter, another motive behind the 
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establishment of these companies was to prevent a domestic Swedish indus
trialization in these fields. Swedish raw materials were also, during both 
world war blockades, a reason for Danish direct investments. A considerable 
supply of cheap labour before World War One was also a factor of great in
fluence, especially for Norwegian and German direct investments in the 
quarrying industry. 

A number of foreign companies' exports were threatened by cooperative 
efforts by various branches of the Swedish market, and this led to Danish 
chemical and cement companies making direct investments before World 
War One. Behind the earliest establishment of foreign film companies lay 
the fear that film distribution would come to be monopolized by Swedish 
cartel interests. Cartel cooperation also exerted an influence over direct 
investments during the interwar period. One reason for direct investments by 
Anglo-Dutch margarine companies and the German steel industry in the 
1920's was the desire to destroy the cartel system. Similarly, the British 
paper industry's acquisition of pulp mills at the end of the 1930's was caused 
by the wish to weaken the Swedish-dominated international cartel for 
mechanical pulp production. 

The small industrial nations, including Sweden, saw Germany as a threat 
to domestic industrialization. From the beginning of the 1890's up to the 
time of World War One, industrial tariffs became progressively more severe. 
They were intended to encourage import substitution, lay the foundations of 
a domestic market industry, thus protecting existing industry from above all 
German dumping. The incresed severity of tariffs on chemical and electrical 
products and consumer goods led to a number of German companies finding 
themselves obliged to start production in Sweden. It was however Sweden's 
Scandinavian neighbours who above all were affected by the industrial ta
riffs. The common Swedo-Norwegian market was at the end of the 19th 
century regulated by the Swedo-Norwegian Interstate Treaty of 1827, which 
had actively contributed to a Norwegian/Swedish distribution of labour. Du
ring the 1890's a conflict arose between the free-trade oriented Norwegian 
industry and the increasingly protectionist-inclined Swedish industry. This 
conflict of interests resulted in the abolition of the Interstate Treaty in 1897. 
Up to that time the union market had functioned for much of Norwegian in
dustry as an alternative to the world market, then severely affected by the 
great depression. In this context the Stockholm Exhibition of 1897 can be 
seen as confirmation of the Scandinavian market's historical significance for 
Norwegian industry, and partly as the culmination of economic Scandina-
vianism. For a number of Norwegian branches the newly-created tariff wall 
between the two countries caused a severe crisis. One means of survival was 
to start manufacturing in Sweden, and when this possibility was realized it 
led to a wave of Norwegian direct investments. 

Danish exports were also seriously affected by the imposition of indus
trial tariffs in Sweden, and the Danish situation was made even worse by 
German and Norwegian competition before 1897. A number of Danish com
panies, especially in chemicals and consumer goods production, reacted by 
making direct investments in Sweden. That the Swedish market constituted a 
worrying problem for the Danes could be clearly seen in the divided attitude 
of Danish industry to participation in the Malmö Baltic Exhibition of 1914. 
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Bearing in mind the historical position of the Copenhagen region, and 
Danish ambitions to make it the commercial and industrial centre of not only 
Scandinavia but the whole Baltic area, one can be fairly sure that this mani
festation was not received with any great enthusiasm. What finally made the 
Danes decide to take part was partly a desire to protect the Scandinavian 
market, and partly the threat of German industry. 

During the internar years, on the other hand, Swedish tariff policy had 
relatively little effect on direct investments in industry. Internationally the 
Swedish tariff system kept a comparatively low profile. By the time the war 
was over there was a relatively healthy domestic market, and high tariffs 
were no longer required in the interests of Swedish autonomy. The threat of 
peripherization had not been disposed of but had diminished. Another expla
nation is that Sweden was now far more dependent on the international 
market: for a small-scale economy like Sweden's it was necessary at a time 
when world markets were shrinking to take the middle way. Indirectly 
however Swedish tariff policy did influence direct investments. These were 
often concerned with new products, and the world market situation during 
the interwar period therefore demanded quite another presence in and hand
ling of markets such as Sweden small and from the international standpoint, 
with less tariff protection. This situation contributed to an extensive setting-
up of sales companies, and applied in particular to the Scandinavian direct 
investments and to a number of smaller German textile and engineering 
companies. Another type of institutional barrier that made direct investments 
necessary mainly from the time of World War One was legislation concer
ning patents and the field of production control. This was particularly ob
vious in the case of drug companies. Thus when the pharmacists' production 
monopoly was abolished in 1913, Danish drug companies began manufactu
ring in Sweden. From the start of the 1930's, stringent Swedish regulations 
concerning pharmaceutical production obliged Danish, Swiss and German 
drug manufacturers to set up sales companies. 

If, during a period of widespread structural change and instability, the 
economic growth and developing standard of living of any one country is 
above average, it will clearly become an object of interest to direct investors. 
The struggle for the Swedish market followed in many respects the interna
tional pattern: a leading role was played by centralized big business, headed 
by American and German companies. In most cases the American 
companies openly controlled their subsidiaries, while the German companies 
after 1914 often carefully camouflaged their control through a system of 
Swedish and foreign dummy companies. The main reason for this was that 
the direct investments often represented companies acting on behalf of inter
national cartels controlled by German interests. Other factors contributing to 
the creation of dummy companies were Germany's uncertain prospects 
during the war period, the consequences of the foreign exchange clearing 
system, and the grim experiences of German subsidiaries after World War 
One. 
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During the interwar period the international cartels became Europe's and 
above all Germany's reply to competition from American big business. For 
Sweden's part, this was particularly obvious in the chemical industry. The 
exceedingly strong position of the German chemical industry meant that 
Sweden was seen as a domestic market. The conflict between the American 
and the European market organization methods affected direct investments 
in Sweden in various ways. During the 1920's a number of cartel agreements 
were made between American big business and its European competitors. 
There were Anglo-American and German-US cartel agreements within the 
oil trade and the electrical industry which directly and indirectly paved the 
way for numbers of direct investments. In this way, to take one example, 
most members of the German-controlled electric light-bulb cartel established 
themselves on the Swedish "domestic market". Direct investments were also 
made by a number of smaller oil and electrical companies not included in the 
cartel agreements, in order to survive in the face of such competition. This 
pattern of action was in fact, throughout the period under examination, very 
common for companies outside the national and/or international cartel sys
tem. This was true of companies from both large and small industrial na
tions. The cartel agreements severely limited access to the big European 
markets, and this led to a growing interest in the areas which the agreements 
designated public territory. This was for many branches the same thing as 
the rapidly expanding markets of the smaller industrial nations of Western 
Europe. For many German companies, large and small, direct investments in 
Sweden were a means of surviving during the first half of the 1920's the 
consequences of the war. At the same time it was one element in the recap
ture of the European market. During the 1920's the USA adopted an aggres
sive market policy, with direct investments in its wake. It was a source of 
extreme irritation in Sweden, as in the other small industrial countries, that 
this policy was carried out or supported by the American government. The 
same type of campaign was conducted in Denmark a confirmation that the 
Americans were now beginning to view both countries as independent 
markets. During the 1930's, a period of diminishing demand, considerably 
more sophisticated methods were used to achieve American direct invest
ments. 

The Treaty of Versailles led to another expression of the regional power 
conflict between Europe and the USA. The ban on German arms production 
caused Germany to seek hibernation for its arms industry partly in the 
markets of the countries that had been neutral, while waiting for "better" 
times. During the 1920's, without the knowledge of the government, the 
greater part of the Swedish arms industry passed into German hands. The 
situation came to light in connection with the Kreuger crash and the resultant 
growing realization of the risks of international dependence. The Restric
tions Act proved to have large loopholes. In order to stop these, and to en
sure that all sectors of the economy that were fundamentally important for 
political autonomy remained in Swedish hands. Lex Boliden and the 
dummy-company legislation were enacted. 
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For large-scale enterprises, direct investments on external markets were a 
means of achieving a monopoly on their domestic markets. This is what lay 
behind, for example, Germany's acquisition before 1915 of mining assets 
and granite supplies, and the direct investments of its electrical engineering 
industry. The same thing applied to many of the companies set up by the 
engineering and chemical industries during the interwar years. The setting-
up of companies by the American oil, film and engineering branches, both 
before and after 1914, can also be seen in this light. The case of the Danish 
tanning industri is an illustration of even smaller countries' readiness to see 
in direct investments a possibility of achieving a domestic market monopoly. 

However, domestic market monopolies or oligopolies were only a partial 
goal; the direct investments of large-scale American, British and German 
enterprises were also an expression of a desire to monopolize and internalize 
the Swedish market. Thus it became important for them to prevent domestic 
industrialization and to eliminate both domestic and foreign competition on 
the Swedish market. By making use of product differentiation and their 
comparative advantages in the field of mass production, the big American 
automobile companies captured a major part of the Swedish car market dur
ing the interwar years. The sales companies of the big American and British 
oil companies built up an almost complete monopoly while simultaneously 
eliminating the threat from the Soviet oil industry by exploiting their own 
superiority in distribution and marketing techniques. Swedish plans in the 
1930's for nationalization of the oil-trade reveal anxiety over Sweden's 
increasing dependence on Anglo- Siaxon o il. Other areas where international 
big business made use of its comparative advantages through direct invest
ments were engineering products, margarine, detergents and cosmetics. In 
branches dominated by branded goods, the oligopoly companies kept an eye 
on one another by establishing sales companies. 

Growing competition from Swedish companies was another reason during 
the interwar period for the major industrial nations to begin seeing Sweden 
as an independent unit. As a form of counter-attack subsidiaries were 
established which were aimed solely at the Swedish market. Even before 
1914 the German electrical companies and the British weapons and match 
industries had used direct investments to reduce competition and prevent 
further Swedish industrialization. One of the Swedish branches that suffered 
from the reprisal measures of American oligopoly companies during the 
interwar period was the film industry, which was threatening the American 
film industry's attempts to establish an international monopoly. The Swedish 
threat was eliminated through the establishment of a huge number of sales 
companies and the buying-up of brand-name goods, actors and directors. 
Competition from the major industrial nations, and their efforts to prevent 
domestic industrialization, forced Danish companies to start manufacturing 
in Sweden in order to survive. With the help of direct investments in Sweden 
the Danish graphite industry, for example, managed to resist German mono
polization attempts. Similarly, the international crisis of the early 1930's in
creased the fear of competition and led to the setting-up in Sweden of fac
tories by Scandinavian, Swiss, Czech and German textile companies. The 
international cartels also tried to prevent the growth of Swedish competition 
and industrialization, with consequent direct investments by the artificial 
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fibres, linoleum and wood screw cartels. On the whole, however, the inter
national cartels tried to avoid direct investments in the manufacturing indus
try, as they feared that in the long run this might encourage domestic indus
trialization. They preferred as far as possible to concentrate on investment in 
sales companies which was in particular typical of the large-scale German 
chemical industry. 

Before World War One vertical integration backwards was an important 
strategy for dealing with the difficult market. The increasingly significant 
integration forward of the interwar years should however not only be 
associated with the activity of the already established, centralized large-scale 
American companies and the international cartels. In its shadow there was 
also taking place an important development towards new vertically inte
grated concerns of which the many direct investments in sales companies du
ring the interwar tears were an expression. Many of the companies making 
these direct investments had previously been represented on the market by 
agencies firms, and in an attempt to keep down costs the subsidiaries often 
made use of their own immigrant nationals in the setting-up process to 
establish themselves. This was especially true of the direct investments made 
by Germany and the small industrial nations.The fundamental differences in 
motives for direct investments between major and minor industrial countries 
were connected with the size of the domestic market. American, British and 
German direct investments were made in order to exploit all the quantitative 
and qualitative advantages of size. For the Danish and Norwegian companies 
direct investments were often the only means of overcoming the handicap of 
being small. The expanding Swedish market larger but culturally close 
offered its industrially less well developed neighbours the chance of rela
tively low-cost establishment. This was particularly important for the small 
and medium-sized Scandinavian companies. During the 1930's, in order to 
hold their own, the small Danish export firms went in for more advanced 
marketing of their branded goods by setting up sales companies. Just as in 
the case of the major industrial nations, many Danish and Norwegian direct 
investments were made in order to exploit technical advantages and to 
safeguard patent rights. On the other hand, unlike the major countries "pro
duction cycle companies", the small domestic market led Danish manufac
turers of pioneer goods to make direct investments even during the intro
ductory phase. Sweden was often the first step in the internationalization 
process for the Scandinavian export companies. Another characteristic of 
Scandinavian direct investments was that they often represented companies 
seeking to exploit the monopoly possibilities of the licensing rights. 

Many of the Scandinavian companies' motives also played a leading role 
for a large number of smaller German direct investments. It is possible that 
more might come to be known about this if further comparative studies were 
undertaken of the direct investments made by the small industrial countries 
and the small companies of the larger nations. Modern research in economic 
history claims that the Swedish industrial breakthrough did not occur in the 
1870's but in the 1890's as a result of domestic market expansion. Modern 
Danish research places the Danish industrial breakthrough in the interwar 
period. How does this affect our view of the direct investments? Did in fact 
the three Scandinavian countries' industrial breakthrough come by and large 
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at the same time? In that case, were the Danish and Norwegian direct in
vestments the expression of an active policy of expansion between more or 
less equal partners? If this is so it gives Swedish tariff policy to some degree 
a different background. Regardless of whether the industrialization process 
was parallel, or the breakthrough came later for Denmark and Norway, the 
discovery of all three countries as export markets was made at roughly the 
same time. In the matter of great power politics the Swedish market was du
ring the whole period examined one of the scenes of action for rivalry 
between the leading industrial nations. For the British and German eco
nomies, direct investments were aimed partly at maintaining Sweden's role 
as a raw material supplier and preventing as far as possible a Swedish indus
trialization, and partly at combating the growing American influence, and 
each other's, in Europe. For the American companies involved, direct in
vestments were made for partly the same reasons, but they were also ele
ments in a process whose ultimate aim was to achieve control over the Euro
pean market. The threat to Swedish autonomy posed by direct investments 
was rendered harmless partly by industry's skilful exploitation of compara
tive advantages in the field of foreign trade, partly by deliberate government 
measures. 
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Tabell III. De utländska direktinvesteringarnas bransch
tillhörighet efter etableringsperiod. 
Tillverknings- och försäljningsföretag. Procent. 

Tillverknings- Försäljnings
företag företag 

Bransch 1895- 1915- 1930- 1895- 1915 1930-
1914 1929 1945 1914 1929 1945 

Gruvindustrin 9,1 1,4 
Verkstadsind. 14,3 26,3 22,9 29,3 26,4 31,8 
Jord- och sten
industrin 21,1 4,5 5,4 1,4 1,2 
Träindustrin 14,8 14,5 5,4 1,7 3,5 3,8 
Massa- och 
pappersind. 4,6 2,7 4,1 1,7 1,4 0,6 
Grafisk ind. 0,5 3,6 1,7 1,4 3,8 
Livsmedelsind. 12,6 11,8 9,5 6,9 6,2 3,8 
Textilindustri 8,0 5,5 17,5 6,9 4,9 10,0 
Läder- och 
gummiindustri 2,3 5,5 1,4 15,6 4,9 3,1 
Kemisk och 
kemisk-teknisk 
industri 11,4 20,0 22,9 5,2 9,0 12,5 
Byggnadsverk
samhet 1,0 3,6 8,1 
Serviceverk
samhet 3,5 11,1 11,9 
Film, musik 6,9 10,4 3,1 
Bränsleför
säljning/import 1,8 10,3 6,9 6,3 
Övrig handel 1,4 10,3 12,5 8,1 

Totalt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totalt antal 

100,0 100,0 

företag 175 110 74 58 144 160 
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Tabell IV. De ledande direktinvesteringsländerna. Relationen 
mellan tillverknings- och försäljningsföretag. Procent. 

Land Tillverkning Försäljning Tillverkn./Försäljn. 

1895- 1915- 1895- 1915 1895-1945 1895-1945 
1914 1945 1914 1945 

Danmark 41 59 19 81 59 41 
Norge 58 42 17 83 64 36 
Tyskland 47 53 14 86 44 56 
Storbrit. 70 30 28 72 49 51 
USA 40 60 12 88 21 79 

Källa: Tabell I-II. 
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Tabell VI. De ledande etableringsländernas branschtillhörighet. 
Tillverknings- och försäljningsföretag. 

Bransch Danmark Norge Tyskland Storbrit US 

Gruvindustrin 9 4 
Verkstadsind. 43 25 57 9 17 
Jord- och stenind. 18 12 16+ 2 
Träindustri 13 30 4 5 
Massa- och 
pappersindustri 4 8 1 3 1 
Grafisk industri 4 2 3 2 
Livsmedelsindustri 23 16 2 4 2 
Textilindustri 24 12 12 1 2 
Läder- och gummi
industri 9 5 6 2 5 
Kemisk och kemisk
teknisk industri 34 10 21 10 8 
Byggnadsverksamhet 7 4 1 
Serviceverksamhet 6 4 9 4 9 
Film, musik 5 1 4 4 11 
Bränsleförsälj
ning/import 2 1 6 6 10 
Övrig Handel 11 7 7 3 4 

Totalt 203 133 161 56 71 
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Tabell VII. De ledande etableringsländernas branschtillhörighet. 
Tillverknings- och försäljningsföretag. 
Procent. 

Bransch 

Gruvindustrin 5,6 7,1 
Verkstadsind. 21,2 18,8 35,4 16,1 23,9 
Jord- och sten
industrin 8,9 9,0 9,9 3,6 
Träindustrin 6,4 22,7 2,5 8,9 
Massa- och pappers
industrin 2,0 6,0 0,6 5,4 1,4 
Grafisk industri 2,0 1,5 1,9 2,8 
Livsmedelsindustri 11,3 12,0 1,2 7,1 2,8 
Textilindustri 11,8 9,0 7,5 1,8 2,8 
Läder- och gummi
industri 4,4 3,8 3,7 3,6 7,0 
Kemisk och kemisk
teknisk industri 16,7 7,5 13,0 17,8 11,4 
Byggnadsverksamhet 3,4 2,5 1,8 
Serviceverksamhet 3,0 3,0 5,6 7,1 12,7 
Film, musik 2,5 0,7 2,5 3,6 15,5 
Bränsleförsälj

15,5 

ning/import 1,0 0,7 3,7 10,7 14,1 
Övrig Handel 5,4 5,3 4,4 5,4 5,6 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabell X. De utländska företagens etablering och avveckling efter 
länder.(l) 

Land: Antal under perioden etablerade och avvecklade 
företag 

1895-1914 1915-1929 1930-1945 Totalt 

Danmark A 65 63 75 203 
B 4 4 
C 8 12 18 
D 7 3 5 15 
E 19 15 5 37 

Norge A 57 48 28 133 
B 6 6 
C 4 10 14 
D 3 11 5 19 
E 13 21 5 39 

Finland A 6 6 3 15 
B 1 1 
C 4 2 6 
D 1 1 2 
E 6 3 9 

Schweiz A 2 7 10 19 
B 
C 1 1 2 
D 2 1 3 
E 1 3 1 5 

Tyskland A 46 51 64 161 
B 4 4 
C 10 6 16 
D 4 9 4 17 
E 18 15 4 37 

Storbri A 27 13 16 56 
tannien B 6 6 

C 6 6 
D 2 2 2 6 
E 14 2 2 18 

USA A 13 39 19 71 
B 
C 3 2 5 
D 5 1 6 
E 3 7 1 11 

Totalt A 233 254 234 721 
alla B 23 23 
länder(2) C 40 38 78 

D 18 38 22 83 
E 81 76 22 179 
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Kommentar till tabell X: 

(1) A = Antal under perioden etablerade företag; B = antal under perioden 
1895-1914 avvecklade företag; C = antal under perioden 1915-1929 
avvecklade företag; D = antal under perioden 1930-1945 avvecklade företag; 
E = hela antalet under tiden 1895-1945 avvecklade företag. (2) Här ingår de 
länder som ej återfinnes i tabellen. 
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Tabell XI. Antal utländska företag fördelade på aktiekapitalets 
andel och nationalitet. 

Land Det utländska kapitalets procentuella andel 

10-25 26-49 50-94 95-100 Totalt 

Danmark 7 30 73 87 197 
Norge 11 22 53 40 126 
Finland 2 2 3 8 15 
Ryssland 3 3 
Holland 3 12 15 
Schweiz 1 8 8 17 
Tyskland 3 13 39 95 150 
Frankrike 4 3 6 13 
Storbritannien 2 7 11 31 51 
USA 2 2 9 56 69 
Övriga 1 5 7 15 28 

Totalt 28 86 209 361 684 
% 4,1 12,5 30,6 52,8 
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Tabell XII. Den utländska sektorns sysselsättning och 
tillverkningsvärde i förhållande till den svenska 
industrins totala sysselsättning och tillverkningsvärde. 

Tidpunkt Arbetarantal Produktionsvärde/milj kr 

Svensk Utländ % Svensk Utländska % 
industri ska industri företag 
totalt företag totalt 

företag 

1899 287 340 18 867 6,6 1 062 053 67 351 6,3 
1913 360 744 24 951 6,9 2 163 473 132 833 6,1 
1929 453 244 19 100 4,2 5 143 263 237 013 4,6 
1938 542 848 21 982 4,0 7 401 664 341 110 4,6 
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Tabell XIII. Olika länders andel av den utländska sektorns 
tillverkningsvärde. Procent. 

Nationalitet 1899 1913 1929 1938 

Danmark 32,8 23,7 18,6 14,6 
Norge 35,2 32,6 24,0 19,6 
Finland 3,4 
Holland 0,7 7,4 5,1 
Schweiz 0,1 2,5 2,2 
Tyskland 7,3 19,6 21,1 14,3 
Frankrike 5,5 0,3 0,7 2,4 
Storbritannien 16,3 15,6 4,6 8,4 
USA. 0,2 19,2 30,6 
Övriga länder 2,9 3,8 1,9 2,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabell XIV. Olika länders andel av den utländska sektorns 
industrisysselsättning. Procent. 

Nationalitet 1899 1913 1929 1938 

Danmark 14,5 12,2 15,1 15,3 
Norge 36,8 36,9 27,9 27,0 
Finland 2,8 
Holland 1,1 1,3 2,0 
Schweiz 0,1 0,9 1,5 
Tyskland 23,1 23,8 40,7 16,7 
Frankrike 0,5 0,2 1,3 2,7 
Storbritannien 22,0 17,4 4,4 10,5 
USA. 0,2 5,6 20,4 
Övriga länder 3,1 5,3 2,8 3,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabell XV. Olika länders andel av den utländska sektorns 
tillverkningsvärde. Miljoner kronor. 

Nationalitet 1899 1913 1929 1938 

Danmark 22 103 31516 44 113 49 653 
Norge 23 725 43 253 56 970 66 947 
Finland 4 540 
Holland 877 17 531 17 462 
Schweiz 118 5 860 7 582 
Tyskland 4 925 26 030 49 932 48 718 
Frankrike 3 687 347 1 684 8 061 
Storbritannien 10 982 20 749 10 913 28 606 
USA 318 45 613 104 434 
Övriga länder 1929 5 085 4 397 9 647 

Totalt tillverknings
värde 67 351 132 833 237 013 341 110 
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Tabell XVI. Olika länders andel av den utländska sektorns 
industrisysselsättning. 

Nationalitet 1899 1913 1929 1938 

Danmark 2 668 3 056 2 883 3 363 
Norge 7 203 9 197 5 321 5 930 
Finland 693 
Holland 281 248 433 
Schweiz 32 171 332 
Tyskland 4 265 5 937 7 773 3 689 
Frankrike 96 51 248 600 
Storbritannien 4 057 4 331 832 2 316 
USA 44 1 075 4 470 
Övriga länder 578 1 329 549 849 

Totalt 18 867 24 951 19 100 21 982 
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Tabell XVII. Den utländska sektorns industrisysselsättning efter 
branscher. 

Bransch 

1899 1913 1929 1938 

Gruvindustri 1 903 3 141 1 226 1 846 
Verkstadsindustri 1 328 3 428 5 344 8 546 
Jord- och stenindustri 5 682 6 361 5 802 2 356 
Träindustri 5 128 3 595 773 703 
Massa- och pappersind. 846 2 955 2 333 2 796 
Grafisk industri 64 63 145 198 
Livsmedelsindustri 1 113 1 164 662 1 505 
Textilindustri 1 950 2 723 1 769 2 471 
Läder- och gummiindustri 295 561 301 81 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 558 960 736 1 471 
Övrigt 9 9 

Totalt 18 867 24 951 19 100 21 982 



331 

Tabell XVIII. Den utländska sektorns tillverkningsvärde efter 
branscher. Miljoner kronor. 

Bransch 1899 1913 1929 1938 

Gruvindustri 4 466 7 632 8 007 13 669 
Verkstadsindustri 3 986 21 579 87 371 158 689 
Jord- och stenindustri 5 503 10 820 16 215 13 328 
Träindustri 18 049 16 496 5 923 8 573 
Massa- och pappersind. 3 235 25 021 37 943 44 163 
Grafisk industri 205 175 5 831 4 816 
Livsmedelsindustri 24 790 21 279 33 258 32 819 
Textilindustri 4 832 14 681 18 878 26 838 
Läder- och gummiindustri 1298 5 318 4 075 1 018 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 987 9 832 19 395 37 053 
Byggnadsverksamhet 117 144 

Totalt 67 351 132 833 237 013 341 110 
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Tabell XIX. Den utländska sektorns andel av olika branschers och 
delbranschers tillverkningsvärde inom svensk industri. 
Procent. 

Bransch 1899 1913 1929 1938 

Gruvindustrin 26,6 10,9 6,2 5,4 
varav Järnmalmsgruvor 18,3 7,8 5,5 5,1 
Andra gruvor 58,6 45,9 15,0 6,7 
Verkstadsindustrin 2,8 4,3 6,9 6,8 
varav 
Maskin/verkstadsind. 0,9 0,8 4,9 6,8 
Elektrisk industri 1,0 0,9 7,9 19,2 
Metallindustri (1) 4,7 7,5 2,3 2,9 
Jord- och stenindustri 8,7 11,9 8,9 5,6 
varav 
Stenindustri 33,3 37,0 34,2 13,2 
Glasindustri 18,3 11,6 15,7 16,5 
Kalkindustri 34,3 
Träindustri 8,5 6,5 1,3 1,6 
varav 
Sågverksindustri 12,8 7,6 1,5 2,6 
Massa- och pappersind. 12,9 13,4 6,2 6,3 
Grafisk industri 1,2 0,4 4,0 2,4 
Livsmedelsindustri 8,0 3,8 2,8 2,0 
varav 
Margarinindustri 91,8 16,0 42,6 28,8 
Choklad/konfektyrind. 14,3 10,0 22,8 
Tobaksindustri 4,6 17,1 
Kvarnindustri 7,7 10,4 
Textilindustri 3,8 7,2 3,8 3,9 
Läder- och gummiindustri 4,6 5,4 1,9 0,4 
Kemisk och kemisk-teknisk 
industri 3,1 10,3 8,1 11,5 
varav 
Färg/Fernissindustri 14,5 
Takpappsindustri 51,8 
Tvättmedel/kosmetika 3,4 31,8 26,1 
Limämnesindustri 32,5 
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Tabell XX. Den utländska sektorns industrisysselsättning efter 
regiontillhörighet. 

1899 1913 1929 1938 

Stockholmsregionen 633 925 1497 6 478 
Göteborgsregionen 466 955 791 1019 
Bohuslän och Älvsborgs län 2 621 5 421 5 547 3 766 
Värmlands län 1 096 1 518 1 610 1 654 
Malmö 2 250 1 566 1 632 1 860 
Malmöhus län (Övrigt) 595 821 1406 1 781 
G-, L-, N-län 1 722 1 850 546 256 
Norrland 4 532 5 807 1 415 1 490 
Övriga Sverige 4 952 6 088 4 656 3 678 

Totalt 18 867 24 951 19 100 21 982 
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Tabell XXI. Den utländska sektorns industrisysselsättning efter 
regiontillhörighet. Procent. 

Relativ fördelning 
1899 1913 1929 1938 

Stockholmsregionen 3,4 3,7 7,8 29,5 
Göteborgsregionen 2,5 3,8 4,7 4,6 
Bohuslän och Älvsborgs län 13,9 21,7 29,0 17,1 
Värmlands län 5,8 6,1 8,4 7,5 
Malmö 11,9 6,3 8,5 8,5 
Malmöhus län i övrigt 3,2 3,3 7,4 8,1 
G-, L-, N-län 9,1 7,4 2,9 1,2 
Norrland 24,0 23,3 7,4 6,8 
Övriga Sverige 26,2 24,4 24,5 16,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabell XXII. Den utländska sektorns tillverkningsvärde efter 
regiontillhörighet. Miljoner kronor.(l) 

1899 1913 1929 1938 

Stockholmsregionen 2 631 9 262 59 413 138 154 
Göteborgsregionen 5 645 7 078 21 506 22 110 
Bohuslän och Älvsborgs län 4 499 13 155 14 021 32 123 
Värmlands län 3 206 12 929 28 227 21 055 
Malmö 13 536 23 568 26 887 31 623 
Malmöhus län i övrigt 9 715 6 566 19 082 22 646 
G-, L-, N-län 2 048 5 901 6 284 4 492 
Norrland 16 980 32 624 13 969 23 004 
Övriga Sverige 9 091 21 750 47 624 45 903 

Totalt 67 351 132 833 : 237 013 341 110 

(1) uppgifterna gäller där tillverkningen geografiskt äger rum. 
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Tabell XXIII. Den utländska sektorns tillverkningsvärde efter 
regiontillhörighet. Procent. 

1899 1913 1929 1938 

S tockholmsregionen 3,9 7,0 25,1 40,5 
Göteborgsregionen 8,4 5,3 9,1 6,5 
Bohuslän och Älvsborgs län 6,7 9,9 5,9 9,4 
Värmlands län 4,8 9,7 11,9 6,2 
Malmö 20,1 17,7 11,3 9,3 
Malmöhus län i övrigt 14,4 4,9 8,0 6,6 
G-, L-, N-län 3,0 4,4 2,7 1,3 
Norrland 25,2 24,6 5,9 6,7 
Övriga Sverige 13,5 16,5 20,1 13,5 

Totalt % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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REGISTER OVER DE UNDERSÖKTA FORETAGEN 
Be = Belgien 
DK = Danmark 
E = Estland 
Eg = Egypten 
F = Finland 
FR = Frankrike 
H = Holland 
(f) = försäljningsföretag 

It = Italien 
K = Kanada 
LE = Lettland 
N = Norge 
R = Ryssl./Sovjet 
SB = Storbritannien 
Sch = Schweiz 

SP = Spanien 
T = Tyskland 
TJ = Tjeckoslovakien 
U = Ungern 
US = Förenta Staterna 
Ö = Österrike 

A. GRUVINDUSTRI 

BOLAGETS NAMN UTLÄNDSKT INTRESSE 
Bolag etablerade före men verksamma efter 1895 

LAND 

1. Vieille Montagne 1857 La Société des Mines et Fonderies Vieille Montagne 
de Zinc de la Vieille Montagne Be 

2. Grängesberg Gruv 1883 The Swedish Association, Ernest SB 
AB Cassel 

3. Huså AB 1893 Christian M Tham: Trondheim N/US 
Duluth/Huså Copper Mines Company 

4. Stora Mangen H.E.M. Rolsted, Oslo N 

Företag etablerade 1895-1945 

5. Bergverks AB 
Freja 

1897 Witkowitzer Bergbau und Eisen
hütten Gewerkschaft 

Ö 

6. Kaveltorps AB 1899- Schlesische AG für Bergbau 
und Zinkhütten Betriebe 

T 

7. Bergverks AB 
Vulcanus 

1900 Firma Wm H. Mueller Co Amsterdam H 

8. Gruv AB Dalarna 1901 L Possehl Co GmbH, Lübeck T 
9. Lake Copper. 

Syndicate Ltd AB 
1905 Lake Copper Proprietary Comp 

Ltd London 
SB 

10. Skandinaviska 
Gruv AB 

1907 Swedish Iron Mines and Furnaces 
Ltd. 

SB 

11. Norra Håksberg 
Gruv AB 

1909 The Seaton Carew Iron Co Ltd SB 

12. Stollbergs Gruv-
& Anriknings AB 

1910 Eisenwerk Kraft. Stettin. T 

13. Gruv AB Lekomberg 1910 Hoesch AG T 
14. Stora Långviks 

Gruv AB 
1911 Bochum Verein T 

15. Lomberget Gruv AB 1911 Die Lindener Eisen und Stahlwerks T Lomberget Gruv AB 
AG, Hannover 

16. Stråssa Gruv AB 1913 Österreichische Berg und Hütten
werke Ges. 

Ö 

17. AB Isfjorden-
Belmont 

1911 The Northern Exploration Co, 
London 

SB 
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18. Ludvika Gruv AB 1913- Georg Maurer Bergwerk Hütten T 
Hemgruvor Verein AG, Osnabrück 

19. AB Gudmundberg 1913 Rudolf Vorster/Walther T 

AB Åsa Gruvor 
Schnappendahl 

20. AB Åsa Gruvor 1914 Schwedische Eisen Ges, Hamburg T 
Arrendator 

Schwedische Eisen Ges, Hamburg 

21. Sulitelma AB 1930- Société d'Electro Metallurgie de FR 
Dives. 

B. VERKSTADSINDUSTRI 

Företag etablerade före 1895 men verksamma efter 18 95 

22. AB Kvarn maskiner Köbenhavns Möllesten och maskin DK 
fabrik, Köpenhamn 

23. The United Shoe 1894 The United Shoe Nail Co Ltd SB 
Nail Co London 

24. AB Öfverums Bruk 1882 Öfverrum Estates Company Ltd SB 
Birmingham 
General Cementary Company Ltd 

25. Britanniafabriken 1893 Friedrich Carl Colsman T 
26. AB Charlottenberg 1890 E C Kiaer, Fredrikstad N 

Bruk 
27. Stockholms Vapen Nordenfeit Guns Ammunition SB 

fabrik Company Ltd 
28. Elektriska AB 1893 Siemens-Schuchertwerke, Berlin T 

Siemens Schuchert 
29. Carl Lunds Fabriks 1888 AS Carl Lund, Köpenhamn 
K AB 

AS Carl Lund, Köpenhamn 

30. Max Sievert 1888 Vogel AG, Berlin T 
Fabriks AB 

Vogel AG, Berlin 

Företag etablerade 1895-1945 

31. AB W Löwener (f) 1896 
32. Ödeborgs Bruks 1898 

Järnvarufabrik 
33. Svenska Stängsel 1898 

nät AB 
34. Hartman Maskin 1898 

affär AB 
35. David Andersen Co 1898 

AB (f) 
36. AB F Reddaway Co 1898 

(f) 
37. AB Göteborgs Bult- 1898 

och Nagelfabrik 
38. AB Automaten (f) 1899-
39. AB Skandinaviska 1899 

Glödlampsfabriken 

AS W Löwener, Köpenhamn DK 
Kristiania Spigerfabrik AS N 

Valdemar Reiman, Köpenhamn DK 

G Hartman, Oslo N 

Juvlerarfirman D Andersen, N 
Oslo 
F Reddaway Ltd, Manchester SB 

Firma O Mustad Son, Oslo N 

F O C  B j e l k e ,  O s l o  N  
Julius Pintsch AG, Berlin T 
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40. AEG Elektriska AB 1899 
41. Nordisk Hästsko- 1899 

sömfabrik 
42. Singer Co Symaskin 1901 

AB 
43. Norma Projektil 1902 

fabrik 
44. Nordiska AB för 1902 

Selasbelysning (f) 
45. AB Schäffer- 1902 

Budenberg 
46. AB Heroult Elektro 1902 

Stål 
47. AB Nordiska Artil 1903-

leriverkstäderna 1916 
48. Svenska AB Hansena 1904 

(f) 
49. AB International 1904 

Harvester 
50. Fagersta Bruks AB 1905 
51. Georg Jensen 1906 

Silver AB (f) 
52. AB Hofmanns Varp 1906 

tryck (f) 
53. AB Lentz Pielock 1906 

54. Metallurgiska AB 1907 
(f) 

55. AB Stängsel 1908 
fabriken 

56. AB J A Johns (f) 1908 
57. Remington Type 1908 

writer Company AB 
58. AB M Faerden 1908 
59. United Shoe 1908 

Machinery Company 
AB 

60. van Berkels Patent 1909 
AB (f) 

61. 0 Gulbrandsen Son 1910 
AB 

62. AB Georg E 1910 
Matthiesen (f) 

63. Nordiska Gasapparat 1911 
AB Elster Co 

64. AB Svenska Auerkom- 1911 
paniet (f) 

65. AB Ingenjörsfirma 1911 
Titan (f) 

Allgemeine Elektrizitäts Ges. T 
Firma E Löwe, Bremen T 

The Singer Company US 

AS Norma Projektilfabrik N 

AG Selas, Berlin T 

Schäffer Budenberg AG T 
Magdeburg 
P Heroult Cie FR 

Vickers Ltd SB 

Leopold I Wallen, Zürich Sch 

International Harvester US 
Company 
F:a Possehl, Lübeck T 
Georg Jensen Silver Metall AB DK 

Alfred Hoffmann, Gussenheim T 

Société Anonymes de Perfec- FR 
tionnement Mecaniques 
Nationalbank für Deutschland T 

M Wiel, C O Nielsen, Scott Hansen, DK 
Köpenhamn 
J A John AG, Erfurt T 
Remington Typewriter Ine Corpo- US 
ration, New York 
M Faerden, Oslo N 
United Shoe Machinery Comp US 

AS van Berkel Patent, Köpenhamn DK 

S Paulsen/O Gulbrandsen N 

G Matthiesen AS, Köpenhamn DK 

Elster Co, Mainz T 

André Laurans T 

Sophus Berendsohn AS DK 
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66. AB Franska Bil 1912 Marie Felix Fühnel, Paris FR 
agenturen (f) 

67. AB Saxå Bruk 1912 Johan Christensen, Drammen N 
68. AB Celerindustri 1912 Fredrik Otto B ugge, Oslo N 
69. Ingersoll Ur Co AB 1912 Robert H Ingersoll Brother US Ingersoll Ur Co AB 

New York 
70. Ackumulator 1914 Ackumulator Fabriks AG T 

fabriks AB Tudor 
71. Metallfirman Syra 1914 Syracuse Smelting Works, US 

cuse Smelting Works New York 

72. Thorneycraft 1914 J Thorneycraft Co Ltd SB 
Svenska AB (f) 

73. AB Ellam Dupli 1915 Ellam Duplicator, London SB 
cator Co (f) 

74. AB Oskarshamns 1915 Orkla Grube AS N 
Kopparverk 

75. Skandinaviska AB 1915 P L Meurs-Gerken, Haarlem H 
för eldningsteknik 

76. Hammarby Yxe AB 1915 AS Hammarby Bruk 
77. AB Amerikanska 1916 K Lauridsen/de Cornish, Köpenhamn DK 

Motorimporten (f) 
K Lauridsen/de Cornish, Köpenhamn 

78. AB Malmö Metall- 1916 Handelsfirman Ohlsen Ahlman, DK 
varufabrik Köpenhamn 

79. AB Halmstad Jern 1916 AS Nordisk Kabel og Tradfabriken DK 
och Stålverk Köpenhamn 

80. AB Garman Clausen 1916 Garman Clausen, Bergen N 

81. 
V*/ 
AB Lorentzen 1916 AS Lorentzen Wettre, Oslo N 
Wettre (f) 

82. Nordiska Rör AB 1916 AS Bröderne Dahl DK 
Bröderna Dahl (f) 

83. AB Öresundsvarvet 1918 AS Albert Jensen T 
84. Kolugns AB 1918 Conrad Mark, A Hermansen DK 

Hermansen Aminoff, Köpenhamn 
Mark 

85. Svenska AB Hellens 1918 Per Gooserud, Oslo N 
Järnhjulfabrik 

86. C E Petterson 1918 Det Norske AS för Elektro-kemisk N 
Mekaniska Verkstads 
A T* 

Industri, Oslo 

87. 
AD 
Svenska AB Mono (f) 1918 H Maihak AG, Hamburg T 

88. AB Roneo (f) 1919 Roneo Ltd H 
89. AB Svenska Mimeo- 1919 Alf Georg Johansen, Oslo N 

graphkompaniet (f) 
Alf Georg Johansen, Oslo 

90. Svenska Radio AB 1919 Marconi Wireless Telegraph Co Ltd SB 
91. Werner Pfleiderer 1919 Werner Pfleiderer, Stuttgart T 

AB (f) 
Werner Pfleiderer, Stuttgart 

92. AB Enterprise (0 1920 Simmsen/Nielsen AS DK 
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93. Grün Co AB Hugo 1920 
(f) 

94. AB Bofors 1920 
95. AB Kardbeslag 1921 
96. Svenska AB 1920 

Westinghouse 
Elektro Werke (f) 

97. AB Kamyr (f) 1920 
98. AB Toga (f9 1920 
99. AB Landsverk 1920 
100. AB Julius Larsen 1921 

Skomaskiner (f) 
101. Wilhelm Beausang 1921 

AB (f) 
102. Facklam Järn AB 1921 

(f) 
103. Lacta Separator 1921 

AB (f) 
104. AB Åtvidaberg 1921 

Spårväxlar och 
Signalfabriks AB 

105. Robert Bosch AB 1922 
106. Nya AB Växiö 1922 

Mekaniska Verkstad 
107. AB Lauritz Knudsen 1923 

(0 
108. Svenska AB Philips 1923 
109. AB Ferrowatt (f) 1923 

110. Svenska AB 1923 
Hackethal (f) 

111. Nordiska 1923 
Hovbeslaget AB (f) 

112. Gestetner AB (f) 1923 
113. AB Grew Blair (f) 1923 
114. AB Bulleclock (f) 1923 
115. Svenska Elektriska 1923 

AB Brown Boveri 
(f) 

116. Skandinaviska 1924 
Elektro Osmos AB 

117. AB Ford Motor 1924 
Company AB 

118. AB Nordiska 1924 
Metallduksväveriet 

119. AB Svenska Gero 1924 
fabriken 

120. AB Svenska 1924 
S trebel verken 

Hugo Grün Co, Köpenhamn DK 

Kruppkoncernen T 
G A Seeleman Söhne, Neustadt T 
C Rohweiler, P Schwertenbecker, Ö 
Wien 

AS Myrens Verksted N 
Dansk Industri-Handels AS DK 
Gute Hoffnungshütte AG T 
F:a Julius Larsen, Köpenhamn DK 

N V Pope Metaldraadlempenfabriek H 

Dobberlin Co, Hamburg T 

AB Maskin Brobyggnad, Helsingfors F 

Machienen Werke Jos Vögele, T 
Mannheim 
Vereinigte Eisenbahn Signalwerke 
Robert Bosch GmbH T 
AS Schaub, Esbjerg DK 

AS Lauritz Knudsen, Köpenhamn DK 

N V Philips Gloeilampenfabrieken H 
Elektrische Glühlampenfabrik Watt U/Ö 
AG 
Hackethal Draht und Kabelwerk T 

O Miöen, Oslo N 

Gestetner Ltd SB 
Grew Blair Ltd SB 
Fabrique Bulle FR 
AG Brown Boveri Cie Sch 

Elektro Osmos AG T 

Ford Motor Company US 

Trent AG Sch 

Gerofabriek Zeist H 

Strebelwerk GmbH T 
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121. Elektriska AB 1925 Bergmann-Elektrizitetswerke T 
Bergmann (f) 

Bergmann-Elektrizitetswerke 

122. AB W Banzhof (f) 1925 W Banzhof, Köpenhamn DK 
123. AB Anker Maskin 1925 Anker Werke AG T 

bokföring (f) 
124. AB Malmö Stans 1925 AS Hellerup Skolaestfabrik DK 

knivfabrik 
AS Hellerup Skolaestfabrik 

125. AB Aerotransport 1925 Junkers Flugzeugwerk AG T 
126. Schuchardt Schütte 

A R 
1926 Schuchardt Schütte AG T 

127. 
AD 
Automobiles 1927 S A André Citroen FR 
Citroen AB (f) 

128. Svenska AB Radium 1927- Radium Elektrische Ges T 
(0 1930 mbH H Wupperfürth 

129. AB Rylander 1927- Vereinigte Stahlwerke GmbH T 
Asplund (f) 

130. General Motors 1927 General Motors Corporation US 
Nordiska AB 

General Motors Corporation 

131. AB Svemag 1927 E S Bachhosen (IG Farben) T 
132. AB Bryggeri 1927 F:a Andreas Jensen, Köpenhamn DK 

maskiner 
133. Svenska AB Metro- 1928- Firma Bernhard G Lund, Oslo N 

lub (f) 
134. Svenska Hollerith 1928- International Business Machine US 

AB (f) Corporation 
135. AB Osram 1928 Osram GmbH T 
136. Bee Electric 1929 Bee Electric Company US 

Company AB (f) 
Bee Electric Company 

137. Gilette Safety 1929 Gilette Safety Razor Co US 
Razor Co AB (f) 

Gilette Safety Razor Co 

138. FN AB Fabrique 1929 FN Fabrique Nationale Be 
Nationale Motor-
filial (f) 

139. Buderus Nordiska 1929- Buderus Handels Ges GmbH T 
Handels AB (f) Wetzlau 

140. Automatfabriken 1930 AS Sören Wirtoft Co Fabrik DK 
Tre Pilar AB Köpenhamn 

141. Haida-Norden 1930- Skrivmaskinfabriken Norden, DK 
Försäljnings AB Köpenhamn 

142. Silver AB Plata 1930 August Wellser Söhne T 
143. Svenska AB Flohr- 1930 Carl Flohr AG, Berlin T 

Hissar (f) 
144. AB August Stenman 1930 Guest Keen Nettlefold Ltd GB 
145. Radium Electric AB 1930- Felma GmbH T 

146. 
VT/ 
Olympia Skriv 1930- Olympia Büromachienen Werke T 
maskin AB (f) 

Olympia Büromachienen Werke 

147. Maskin AB W A Eie 1930 C I Eie, Oslo N 
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148. Ideal Standard AB 1930 
(f) 

149. Thulin Eftr 1930 
Urhandels AB (f) 

150. AB Zeuthen/Aagaard 1931 
(f) 

151. L M Ericsson AB 1931 

152. Brittiska Motor AB 1931-
(f) 1934 

153. Corona Radio AB 1931 
(f) 

154. Skrivmaskin AB 1931-
Europa (f) 

155. Svenska AB 1931 
Le Carbone 

156. Svenska AB Fiat 1931 
(0 

157. Ophinab Scandina- 1932 
viska Osram-Philips 
Neon AB 

158. Silver Nysilver 1932 
Skandia AB 

159. Cyklop Nordiska 1932 
Förpacknings AB (f) 

160. AB Svenska Neon 1932 
(0 

161. Svenska AB Kraft 1933 
och Arbetsmaskiner 
(f) 

162. Svenska Maskin AB 1933 
Griff (f) 

163. AB Axel Henning 1933 
Jensen (f) 

164. AB Wipla Labora 1933 
torium 

165. Svenska Aluminium 1934 
kompaniet 

166. AB Ikora (f) 1934 

167. AB Imperial 1934 
pressar (f) 

168. AB Dikterings- 1934 
maskiner (f) 

169. P Rugaard AB (f) 1934 
170. Svenska Peerless 1934 

AB (f) 
171. AB Wilkens (f) 1935 

American Radiator US 

Terasse Walch Co S A Sch 

Zeuthen/Aagaard AS DK 

International Telephone US 
Telegraph Corporation ITT 
BSA Cycles Ltd GB 

Nora Radio AG T 

Europa Schreibmachienen AG T 
Berlin 
Société le Carbone, Loraine FR 

Fiat Sociétà per Azione It 

Osram-Philips Neon AG T/H 

Hutschenreuter Co, Sachsen T 

AG für Stahlbandumschürung T 

R W Graff Lonnevig N 

H Schroeder Fahrzeugwerk, T 
Breslau 

Peter Griff AS, Oslo N 

Henning Jensen AS, Köpenhamn DK 

Holger Nielsen Tandprotesfabrik DK 
Köpenhamn 
Aluminium Ltd K 

Würtenbergische Metallwarenfabrik, T 
Geislingen 
Machienenfabrik Imperial, Meissen T 

Lux AS, Köpenhamn DK 

F:a P Rugaard, Köpenhamn DK 
Torkil Marius Larsen/I Petersen, DK 
Köpenhamn 
Wilken Söhne AG, Bremen T 
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172. Webesenior AB (f) 1936 

173. Siduna AB (f) 1936 
174. AB Haustrup 1936 
175. Willys Overland 1936 

AB (f) 
176. Svenska Zeiss AB 1936 

(f) 
177. AB Nordiska 1937 

Automatfabriken 
178. Skandinaviska 1937 

Hoffmann Maskin 
AB (f) 

179. Storm Co Svenska 1937 
AB (f) 

180. Autoropa AB 1937 
181. American Opthical 1937 

Comp AB (f) 
182. Handels AB 1937 

Schweiziska Ur (f) 
183. AB Svenska 1938 

Elektronrör (f) 
184. Honeywell AB (f) 1938 
185. Klöcker Humboldt 1938-

Deutz (f) 1946 
186. Schweitzes 1938 

Nordiska Textil
kontor, Hans 
Schweitzes (f) 

187. M J Bech AB (f) 1938 
188. Dürkopp AB (f) 1939 
189. Wessel Co AB 1939 
190. AB Avaror (f) 1939 
191. Oskar Ekman Co 1939 

(0 
192. AB Adol (f) 1939 
193. Svenska AB 1940 

Omnipol (f) 
194. Maskin Instrument 1940 

Verktygs AB Miwab 
(0 

195. Ur AB Helima (0 1940 
196. Paul Bergsoe AB 1942 

197. AB Pulverkemi 1942 
198. AB Svensk Värme 1942 

Mätning C B System 
(f) 

Hagenach Hanseatischer Apparat Ges, T 
Neufeldt 
Siduna AS, Köpenhamn DK 
N Haustrup, Odense DK 
Willyskoncernen US 

Zeiss AG, Jena T 

C Sangaard fabrik, Köpenhamn DK 

Hoffman Pressing Machines US 

Storm Co, Oslo N 

Bohnstedt-Petersen AS DK 
American Opthical Company US 
Minneapolis 
W Tobler Sch 

Schlieman Jensen, Köpenhamn DK 

Honeywell Corporation Ine US 
Klöcker Humboldt Deutz AG, Köln T 

Firma Albert Schweitzes, Osnabrück T 

F:a M Bech, Köpenhamn DK 
Dürkopp AG T 
Wessel Co AS N 
AS Alfred Raffel DK 
Tage V Nergaard, Köpenhamn DK 

Mannesman Röhren, Düsseldorf T 
AG Skodawerke, Prag Omnipol AG Tj 

Arthur Herbschieb Sch 

Nowa Werke, Zürich Sch 
Paul Bergsoe Son Metallverk, DK 
Köpenhamn 
Aladin AG, Zürich Sch 
Ingenjörsfirman Constantin Bruun, DK 
AS 
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199. Pederhaab Agentur 1942 
AB (f) 

200. Ernst Carstens 1942 
Maskin AB (f) 

201. Skandinaviska 1943 
Bielefeld Filter 
AB (f) 

202. AB Krüger Ljungman 1944 
(f) 

203. F Hollander Co AB 1944 
(f) 

204. Svenska Brunsviga 1944 
AB 

205. AB Sabroe Kyl- 1944 
industri 

206 Ramfabriken Jyden 1945 
AB 

207. Industri Handel AB 1945 
IHAB (f) 

C JORD- OCH STENINDUSTRI 

Pederhaab AS, Köpenhamn 

Ernst Carsten Machienenfabrik, 
Nürnberg 
Bielefeld Filter 

I Krüger AS 

F Hollander, Altona 

Grimme Natalis Co AG, 
Braunschweig 
AS Thomas Ths Sabroe Co 

Rammefabriken Jyden AS 

Werner Röster, Ernst Bremer 

Företag etablerade före 1895 men verksamma efter 1895 

DK 

T 

T 

DK 

T 

T 

DK 

DK 

T 

208. Carl Jähkels Carl Jähkel, Stettin T 
Stenhuggeri 

209. Stenzel Co Sten Stenzel Co, Stettin T 
huggeri 

210. Kessel/Röhl AB Kessel/Röhl, Berlin T 
211. AB Förenade Kalk- Grossh W Petersen, Köpenhamn DK 

212. 
UIUIICII 
Skånska Makadam danska intressen i Köpenhamn DK 
fabriken 

danska intressen i Köpenhamn 

213. Halmstad Sten Firma Nie Peterzen, Flensburg T 
huggeri AB 

Firma Nie Peterzen, Flensburg 

214. Liljedahls Glas 1873 Kristiania Exportbryggeri N 
bruk 

1873 Kristiania Exportbryggeri 

215, Ragnvald Falch Ragnvald/Svarre Falch, Waiden N 
Stenhuggeri 

216. Granit AB Georg Lüttensee AS, Oslo N 
Lüttensee 

217. Firma N S Beer Co F:a N S Beer, Oslo N 
218. Fredrikstad Sten Fredrikstad Stenhuggeri N 

huggeri 
Fredrikstad Stenhuggeri 

219. Björnerud Sten AS Werner, Oslo N 
huggeri 

220. AB S urte Glasbruk Johnson Jörgensen Ltd, London/ N/SB 
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Företag etablerade 1895-1945 

221. Ifö Kalk och 1895 
Kaolin AB 

222. Blekinge Granit 1896 
Industri AB 

223. Klagstorp Kalk 1896 
brott AB 

224. AB Brattefors 1897 
Tegelbruks 

225. Hulta Tegelbruks 1897 
AB 

226. Malmö Stenhuggeri- 1897 
fabrik 

227. Hven Tegelbruks AB 1897 
228. Färlöf Stenbrott 1897 
229. Firma C A Forsberg 1897 
230. A Ljungberg Sten 1898 

huggerier 
231. Firma Anton Kappes 1898 
232. Mölle Stenbrott 1898 
233. Dybedal Sten- 1898 

huggeri 
234. Garrö Stenbrott 1898 

235. Tusseboda Sten 1899 
brott 

236. Bohuslän Granit AB 1899 
237. AB De Förenade 1899 

Stenhuggerierna 
238. AB Rosdala Bruk 1899 
239. AB Mellins Glas 1899 

bruk 
240. Svensk Granit 1900 

industri och 
Skeppsrederi AB 
F H Wolff 

241. Firma Lankhals 1900 
242. Firma H Klower 1900 
243. AB Strömer Nilson 1902 
244. Furillens Kalkverk 1905 
245. AB Helsingborgs 1905 

Konst Kvarnsten 
246. Skandinaviska 1905 

Granit AB 
247. AB Lerkärlsfabri 1905 

ken Strömstad 
248. Skandinaviska 1906 

Eternit AB 

W A Nielsen/A Hermansen DK 

Hermann Koch, Hamburg T 

Bonne Hurwitz, Köpenhamn DK 

Kristiania Spigerfabriks AS N 

Aktiemajoriteten ägs av icke DK 
namngivna danska medborgare 
Carl U P Schüler/R L Nielsen, DK 
Köpenhamn 
AS Fredriksholms Tegel og Kalkverk DK 
Wilh Spötzer, Schucherau Böhmen Öst 
C A Forsberg, Fredrikstad N 
A Ljungberg, Fredrikstad N 

Anton Kappes, Berlin T 
F:a Harald Meier, Köpenhamn DK 
Hans K Nielsen, Fredrikstad N 

Westfälische Marmor und Granit T 
Werke 
E Honhusch Co, Sachsen T 

Olika köpmän i Oslo N 
De Forenede Stenhuggerier, Oslo N 

Hey Glasbrug, Fyen DK 
Mellin Glasswork Ltd, London SB 

Strassenbahn Ges Zoeller Wolfers T 
Procze, Berlin 

F:a August Lankhals, Lübeck T 
F:a Klower, Rendsburg T 
K J A Strömer, Stettin T 
F:a Possehl, Lübeck T 
Lauritz Kr Sletkow, Köpenhamn DK 

A F Manuelle, London SB 

Kristian Emanuel Simonsen N 

F L Smidth Co DK 
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249. AB Brooke Granit Cr\ 1907 Brooke Co, Oslo N 

250. AB Gotlands Kalk 1907 AS Faxe Kalkbrug DK 
verk 

AS Faxe Kalkbrug 

251. Nordiska Fältspat 1909 Max Feist, Leipzig T 
AB 

252. AB Karlshäll 1909 Basalt AG T 
Granit 

253. Dalby Stenbrott 1911 F:a Klein, Gjentofte DK 
254. Tegelbruks AB 1911 Grossh Reimann, Köpenhamn DK 

Sundvik 
255. Weberöds Nya 1913 AS Andreas Rudolf Petersen DK 

Tegelbruks 
256. AB Granit 1914 A G Wefring T 
257. Baltiska Cement 1914 AS Rödvigs Hamn/Rödvigs Cement DK 

fabriks AB fabrik 
258. Firma Jungfer 1915 F:a Jungfer Barany, Berlin T 

Barany 
259. AB Svenska 1915 AS Arendal S mel te verk N 

Smergelskiv-
fabriken 

260. AB Lysekils Sten 1917 AS Fredrikstad Granitkompani N 
industrier 

AS Fredrikstad Granitkompani 

261. AB Bohemia 1921 E Seczet, Hamburg T 
Trading Co (f) 

E Seczet, Hamburg 

262. Rosenthal Special 1923 Porzelain Fabrik Th Rosenthal Co T 
AB (0 AG 

263. Granit AB Svea 1927 E Johansen, Fredrikstad N 
264. Feltspatkompaniet 1928 AS Harald Stange Co N 

AB 
265. Planelles 1934 J Planelles Granell Sp 

Granelles AB 
Sp 

266. Västra Karup 1934 P F Hansen, Helsingör DK 
Stenbrott 

P F Hansen, Helsingör 

267. AB Rockwool 1937 I Köhler Co, Köpenhamn DK 
268. AB S M Hjelte Co 1939 C F Hjelte, Köpenhamn DK 
269. Nordisk Sten 1943- I C Farben T 

industri AB (f) 
270. AB Tryckrör 1944 H0jgaard AS DK 
D TRÄINDUSTRI 

H0jgaard AS 

Företag etablerade före 1895 men verksamma efter 1895 

271. Örnsköldsviks G Saethermoen N 
Ångsågs AB 

N 

272. Ågård Sågverk A W Winkler, Hamburg T 
273. Södra Landeryds August Busch, Nyborg DK 

Såg 
August Busch, Nyborg 
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274. Tingsås Bobin-
fabrik 

275. AB H F Smith 

276. Firma William 
Reid 

277. Firma Olsen 
278. AB Lee Bruk 
279. Eds Sågverks AB 
280. Fryksunds Såg

verk 
281. Storelfedalen AB 
282. Bergvik Ala Nya 

AB 
283. Rö Sågverk Nya 

AB 
284. Tunadal AB 
285. Trävaru AB 

Dalarna 
286. Trävarubolaget 

Svartvik 
287. Gällö Ångsågs AB 
288. B y viks Sågverk 
289. Trångsvikens 

Sågverk 
290. Björkå AB 

Företag etablerade 1895-1945 

291. Strand Sågverks AB 1896 

292. Holmsund AB 1897 

293. AB Compoboard 1897 
294. Sälboda AB 1897 
295. AB Göteborgs Guld 1898 

listfabrik 
296. Trävaru AB Strand 1898 

Sörvik 
297. Båtnäs Ångsåg 1898 
298. Sörviks Nya 1899 

Ångsågs AB 
299. AB Skogsprodukter 1901 
300. Nissaåns Trävaru 1902 

AB 
301. Nordiska Trävaru 1902 

AB 
302. AB Peace's Tenow 1903 

John Clerk, Kendale SB 

F:a H F Smith, Köpenhamn DK 

Love Stewart Ltd, Glasgow SB 

F:a Olsen, Halden N 
F:a Lee Brug, Halden N 
Christian Bothner, Halden N 
Saugbrugsforeningen N 

O Paalsrud N 
Bergvik Ala Ltd SB 

Anton Christie N 

C T Jacobsen, Fredrikstad N 
G A Braathen N 

Axel Jacobsen/A J Jacbsen N 

AS Dillner, Trondheim N 
Trondheims Aktie Trelast Kompani N 
Lewis Miller, Scotland SB 

Ole Gjörud 

L Rynning, Opstad Hansen, N 
L Andersen, Fredrikstad. 
Wiel Gedde, Oslo 
Elias Kiaer, And Kiaer, N 
Fredrikstad 
S Heiman Hirsch, Köpenhamn DK 
G H Hansen N 
Rödskogs Guldlistfabrik,Jarlsberg N 

Strand Wood Co SB 

Paul Th Grenager, Halden N 
Ernst Colett N 

O Gundersen N 
F:a Viggo Klein. Köpenhamn DK 

H Hilton Green, Ian Hamilton, SB 
Victor Martin Olson, London 
George E Lloyd Peace SB 
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303. AB Hörle Bruk 1903 
304. Lia Sågverk 1906 
305. AB Mölnbacka 1907 

Trysil 
306. Kramfors Sågverks 1909 

AB 
307. AB Nässjö 3 1909 

Plyfabrik 
308. Svenska Svarveri 1909 

AB 
309. Svenska Trävaru AB 1910 

Kemi 
310. Ytterå Ångsågs AB 1910 
311. Gislaved Industri 1910 

AB 
312. Trävaru AB Täkten 1911 
313. Bure AB 1912 
314. Mitanderfors Såg 1912 

verk 
315. Hjerpliden AB 1912 
316. Fortuna Sågverk 1912 
317. Anjans Transport 1914 

AB (f) 
318. AB Malmö Skoläst 1915 

fabrik 
319. AB Rydtun Co (f) 1916 
320. AB Hans Hals (f) 1916 
321. AB Cubics (f) 1916 
322. Skillingsfors Bruk 1916 
323. AB Alfred 1916 

Christensen Co 
324. AB Svedania 1916 
325. Harviken Trävaru 1917 

AB 
326. Laxforsen Nya Såg 1917 

verks AB 
327. Firma Tiernlund 1918 

Co AB (f) 
328. AB Träkonstruk 1919 

tioner 
329. AB Gran vik Såg 1921 

330. AB Jens Nimb 1921 
331. Stegeholm Trävaru 1921 

AB 
332. AB Lästfabriken 1922 

Winkle 

Helwig Larsen, Köpenhamn DK 
F Rhodin Antwerpen Be 
The Kellner Partington Ltd SB 
Pulp Co 
F M Treshow, Larvik N 

Raymond Marten Sch 

W Hunter Co Ltd Sunderland SB 

K A Snellman, Uleåborg F 

A Smedsaas, Oslo N 
F:a J Kjaer Co, Köpenhamn DK 

Olika norska medborgare i Trysil N 
M Backvold/M Gisholt N 
AS Lier, Bogen N 

Helge Hansen, Trysil N 
Skorge Co N 
Vaerdalsbruget AS N 

Hellerup Skolaestfabrik DK 

Kolbjörn Rydtun, Oslo N 
F:a Hans Hals N 
Andreas Bang Brekke, Oslo N 
Ragnar Hanneberg N 
Hakon Glaser, Aarhus DK 

Grossh P Plum, Köpenhamn DK 
Fredrik Ferdinand Hansen DK 

Gudbrand Kjek, Drammen N 

Grossh H S Hansen, Oslo N 

Odd Grundt, S. Chr Monrad, Oslo N 

Arthur Lagerlöf, Helsingfors F 
Seitenkarin Puntavara Osakeyhtio 
Oy 
Holger Th Nimb DK 
N J Fearnley, Oslo N 

F:a Brüder Winkle, Altenstadt T 
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333. Svenska Träimpreg- 1924 
nerings AB .o STAB 

334. Noraström Ångsågs 1925 
AB 

335. Trävaru AB Lee 1926 
336. AB Nordsvensk (f) 1926 

Träexport 
337. AB Törefors Såg 1927 

verk 
338. Trävaru AB 1927 

Kronoberg 
339. Gamleby Möbel 1930 

fabriks AB 
340. AB Wilh Knoll 1930 
341. AB Plyfa (f) 1933 
342. Armerade Trärör 1936 

AB (f) 
343. AB Slipers 1937 
344. Svenska AB Tubus 1937 
345. AB Asa Ljudteknik 1938 

(f) 
346. AB Finsk Hemslöjd 1940 

(f) 
347. AB Gunnar T Ström 1940 

(f) 
348. Skandinaviska 1941 

Nordiska Trävaru-
agenturen (f) 

E MASSA OCH PAPPERSINDUSTRI 

Rutger Werke AG T 

S A Belgo Scandinave Be 

Hjalmar Wesman N 
Hjalmar Hassig, Narvik N 

AS De Danske Impregnerings- DK 
anstalter 
F Chr Fredrikssen, Köpenhamn DK 
Osterbro Pakkassefabrik, Köpenhamn 
O E Karlson N 

F:a W Knoll, Stuttgart T 
Kristian Stark Holding AS DK 
Yves Trerör, Sarpsborg N 

H A Fehn, Oslo N 
K Evensen N 
Mannicke/Hartman AS DK 

Keko Osakeyhtio, Helsingfors F 

Gunnar T Ström AS N 

E Müller, Hamburg T 

Företag etablerade före 1895 men verksamma efter 1895 

349. Äggfors AB 
350. AB Tegefors Verk

städer 
351. Tuna Fabriks AB 

AS Jemtlandsbruget N 
Thomas Owen Co, Cardiff GB 

1894 H A Breien, H Mathiesen, Oslo N 

Företag etablerade 1895-1945 

352. AB Kroppstadsfors 1898 C Eitzen Co, Oslo N 
353. Sundsvalls Cellu 1898 H A Breien N 

losa AB 
354. AB Fiona 1906 Tapetfabriken AS Fiona DK 
355. Frånö Nya AB 1906 Fritz Michael Treschow, Larvik N 
356. Avesta Sulfit AB 1906 Walter Ahlqvist, Helsingfors F 
357. AB Hugo Hartig (f) 1907 F:a Hugo Hartig, Hamburg T 
358. AB Edsvalla Bruk 1908 The Kellner Partington Ltd Pulp Co GB 
359. Sundshagsfors AB 1909 Oskar Adolf Haneberg E.F.C. N 

Kiösterud, Drammen 
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360. Obbola Cellulosa 1911 
361. Oscarström 1915 

Sulphite Mills AB 
362. Nilsen Co Ltd AB 1916 

(f) 
363. Upperuds Trämasse 1922 

fabrik 
364. Gottesman Co AB 1924 

(f) 
365. AB Rasch Arnesen 1927 
366. Sulfit AB Göta 1930 
367. AB Pappers 1932 

produkter 
368. Möller Rothe AB 1937 

(f) Casa Cocodan 
369. Bowaters Svenska 1937 

Trämassefabriker AB 
F GRAFISK INDUSTRI 

370. Skånska Dagbladets 
Tryckeri 

Bolag etablerade 1895-1945 

371. Allers Familje 1896 
journals Tryckeri 
AB 

372. AB Julius 1910-
Gjellerup förlag 

373. AB Nordiska Musik 1915 
förlaget 
Scholander-Wilhelm 
Hansen 

374. AB Hasett 1917 

375. AB Arto 1926 
376. Hemmets Journal AB 1927 
377. Bohlin Co Bokför 1928 

lag AB (f) 
378. AB W Koreska (f) 1928 

379. AB Christian Olsen 1931 
Skrivmaterial (f) 

380. Nordiska Kartro 1932 
AB (f) 

381. AB Comptometer (f) 1933 

A Kjaer, Fredrikstad N 
Johnson Jörgensen Ltd, London GB 

Anton B Nilsen Co Ltd AS N 

U H Sundberg N 

Gottesman Company Ine, New York UB 

N Rasch, Oslo N 
AS De Forenede Papierfabriker DK 
Harald Stange, C H Hjelte DK 
C U Liittichen 
N A Möller AS Möller, Köpenhamn DK 

The Bowater Paper Corporation Ltd SB 

O C Olsen Co, Köpenhamn DK 

Carl Allers Etablissement AS DK 

Julius Gjellerup, Köpenhamn DK 

Nordiske Musikförlag, Köpenhamn DK 

N 

T 
DK 
F 

Öst 

N 

Ö 

Victor Comptometer Company, US 
Chicago 

Bolag etablerade före men verksamma efter 189 5 

E. Kiaer, Daniel W Haug, 
P C Solberg 
I G Farben 
Hjemmets Journal AS, Köpenhamn 
Holger Schildts Förlag, 
Helsingfors 
AG für Papier und Bürobedarf, 
Wien 
Christian Olsen AS, Oslo 

Kartrowerke AG, Wien 
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382. Bermann Fischer 1937 
Verlag AB (f) 

383. Reader Digest AB 1939 
(f) 1939 

384. Bokförlaget Europa 1941 
Edition (0 

G. LÄDER- OCH GUMMIINDUSTRIN 

385. H J Drucher Son AB 
386. Goldstein Son 

Pälsvarufabrik 
387. Firma R Seligman 

Bolag etablerade 1895-1945 

388. AB Kjeflinge Läder/ 1897 
Skofabrik 

389. Malmö Handsk och 1898 
och Glacéläder-
fabriks AB 

390. AB Handelsbolaget 1898 
391. AB Christian 1898 

Pedersen Hvit-
garveri 

392. Svenska Hud och 1899 
Skinnaffären James 
Meyer (f) 

393. Kommanditbolaget 1902 
Isselhorst Wüster 
(f) 

394. Ernst Emons Co AB 1902 
(f) 

395. AB Continental 1906 
Caoutchuc Compagnie 
(f) 

396. Salamanderskodon 1909 
AB (f) 

397. AB The North 1910 
British Rubber Co 
(0 

398. Stockholms Päls- 1911 
varufabrik AB 

399. Svenska Gummi AB 1912 
Prowodnik (f) 

400. AB Michelin 1913 
Pneumatik (f) 

Gottfried Bermann Fischer T 

The Reader Digest Association US 
Ine 
Tyska Informationscentralen, T 
Tyska Staten 

H J Drucher Son, Köpenhamn DK 
I Goldstein, Köpenhamn DK 

R Seligman, Köpenhamn DK 

DK 

DK 

N 
DK 

F:a S N Meyer Co, Köpenhamn DK 

F:a F W Wüster, Wennelskusch T 

F:a Ernst Emons Co, Köpenhamn DK 

Continental Gummi Werks AG T 

T 

The North British Rubber Comp Ltd SB 

DK 

R 

FR 

Bolag etablerade före men verksamma efter 1895 

AS M J Ballin Sönner, Köpenhamn 

Georg F W Klenow/W Möller 

AS Handelsbolaget Ryssland, Oslo 
F:a Christian Pedersen, Odense 

F:a Salamander, Stuttgart 

F:a Nordisk Pelsvarufabnk, 
Köpenhamn 
Russian French Indian Rubber 
Guttaperka and Telegraph Works 
Prowodnik, Riga 
Michelin Cie 
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401. AB Skinn 1916 
402. AB Pälsindustri 1918 

403. AB New Castle 1919 
Leather Comp (f) 

404. Gummi AB Goodyear 1926 
405. AB Baltiska Skinn 1920 

kompaniet 
406. Svenska AB 1921 

Treugolnik (f) 
407. Svenska Dunlop AB 1921 

(f) 
408. AB Winther Läder 1924 

fabrik 
409. AB Skinnvaror (f) 1924 
410. Fisk Gummi AB (f) 1924 
411. Englebert Gummi AB 1926 

(0 
412. United States 1927 

Rubber Co AB (f) 
413. AB Nordiska Läder 1928 

fabrik 
414. Bilhjul AB (f) 1932 
415. Amerikanska Gummi 1932 

Goodrich AB 
416. Handelsbolaget AB 1933 

Bata 
417. AB Nordiska Skinn 1935 

auktionen (f) 
418. AB Moirépäls (f) 1938 
419. AB Berreth Holfeld 1941 

Helly Hansen AS, Moss 
F:a W C Möller, Lie Halle Pels-
varefabrik, Drammen 
New Castle Leather Company Ine, 
New York 
Goodyear International Corp 
Firma Theodor Thorer 

Finska AB Treugolnik, Helsingfors 

Dunlop Rubber Co Ltd 

AS Chromlaederfabriken J0rgen 
Winther 
F:a Gebrüder Stern, Offenbach 
Fisk Rubber Company 
Englebert Fils Cie, Liège 

United States Rubber Company 

F:a Poul Seligman, Köpenhamn 

AS Fixerage, Oslo 
International B F Goodrich Comp 

Bata AG 

A M Wik, Oslo 

F: a James Meyer, Hellerup 
F:a H R Holfeld, Berlin 

(0 
H. KEMISK OCH KEMISK-TEKNISK INDUSTRI 

Bolag etablerade före men verksamma efter 1895 

420. 

421. 

422. 

423. 

424. 
425. 

Ferdinand Mühlens 
Eau de Cologne 
4711 
AB Collan Olje
fabrik T Olsen 
Warrens Tänd
sticksfabrik 
Firma Takpapp 
och asfaltfabrik 
Evers Co 
Heyman/Bloch 
Grötö Olje- och 
Guanofabrik 

1893 

Paul Peter Mühlens, Köln 

T Olsen, Oslo 

The Swedish Match Comp Ltd 
C Warren, London 
Sophus Nicolaus W Evert, 
Köpenhamn 

Heyman/Bloch AS, Köpenhamn 
S R Platt The Anglo Swedish Co 
Ltd, Oldham 

N 
N 

US 

US 
T 

F 

SB 

DK 

T 
US 
Be 

US 

DK 

N 
US 

Tj 

N 

DK 
T 

N 

GB 

D 

DK 
GB 
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426. Krokholm Olje- H Whitteich, Hull GB 
och Guanofabrik 

427. Mansfeld-Büllner/ Mansfeld-Büllner, Köpenhamn DK 
Lassen 

Mansfeld-Büllner, Köpenhamn 

Bolag etablerade 1895-1945 

428. Linoleum AB 1897 L Lewin Jr Papier Fabrik, DK/ 
Forshaga Köpenhamn Sch 

429. AB Svenska Soda 1897 AS Sodafabrikerne DK 
fabrikerna 

430. AB Alfred Benzon 
pA 

1899 AS Alfred Benzon Co DK 

431. 
v^O 
AB Papyrolith 1900 S Federspiel, Köpenhamn DK 

432. AB E T Gleitsman 1901 E T Gleitsman T 
433. AB Schaub 1903 AS Schaub, Esbjerg DK/T 
434. Edv Nerlien AB (f) 1902 J L Nerlien AS, Oslo N 
435. AB The London Wax 1903 The London Wax Vesta Company SB 

Vesta Company 
The London Wax Vesta Company 

436. Alby Carbid 1904 The Sun Gas Comp. Ltd, London SB 
Fabriks AB 

The Sun Gas Comp. Ltd, London 

437. AB Malmö Takpapps 1904 AS Dansk Svovl og Superfosfat DK 
fabrik fabrik 

438. AB IG Cox 1905 I G Cox Ltd, Edinburg SB 
439. Skandinaviska Lack 1905 AG Edvard Müller, Berlin T 

och Färgfabriken 
440. Svenska AB Ratin 1906 Bakteriologisk Laboratorium DK 

(f) Ratin Saeljskontor for Danmark 
441. Grantorpets Tänd 1908 Siegmund Lewin, Köpenhamn DK 

sticksfabrik AB 
442. AB Vibe-Hastrup 1909 Vibe-Hastrup, Köpenhamn DK 

Kemiska Fabriker 
443. AB Göteborgs 1909 F:a Beeck, Oslo N 

Kemisk-tekniska 
fabrik 

444. AB Bröderna Lever 1911 Lever Brother SB 
445. AB Boston Blacking 1911 Boston Blacking US 
446. AB Rönning 1911 Emil Gjerloff, Köpenhamn DK 

Gjerloff 
447. AB Flytande Luft 1911 La Société L'Air Liquide FR 

448. Holzapfel Svenska 1913 Holzapfel Ltd SB 
Färg AB 

449. Ättiksfabrik AB 1914 E Höyer Lange, Köpenhamn DK 
Vinägron 

Öst 450. AB Ryska Hydrir 1914 Hydrir Patent Verwerk GmbH, Wien Öst 

451. 
vU 
AB Leo 1915 AS Leo Investment, Köpenhamn DK 
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452. The Baltic Nitrate 1915 W R Grace Co, New York US 
AB (£) 

453. Svenska Olje 1916 Ole Peder Christensen, Köpenhamn DK 
fabriken AB 

454. AB Skånska Sko- 1916 Lauritz Lange, Köpenhamn DK 
klisterfabriken 

Lauritz Lange, Köpenhamn 

455. AB Svenska Icopal 1916 AS Jens Villadsen, Köpenhamn DK 
Takpixfabrik 

456. AB Santogen (f) 1916 Fra Rudolf Wülfing, Berlin T 
457. AB Skandia Läder 1917 Skandia Laeder AS, Köpenhamn DK 
458. Johannes Nielsen/ 1917 F:a Johannes Nielsen/Falch DK 

Falch 
459. AB Skocement 1918 Nordiska Blacking Comp AS, DK 
460. Ferrosan AB 1919 AS Ferrosan DK 
461. Nyegaard Co AB (f) 1919 AS Nyegaard, Oslo N 
462. Svenska Gödnings 1920 Norsk Nydro Elektrisk Kvalstoff N 

ämnes AB (f) AS, Oslo N 
463. The Scholl Manu 1920 The Scholl Manufacturing Company US 

facturing Co AB (f) 
464. AB Putssvamp (f) 1921 F:a J Hauser, Staub Sch 
465. AB W O Zimdin (0 1921 Fra Estl Industrie Handel, Reval E, 

LE, T 
466. Stidsvig Hälsing 1921 AG für Chemie Produkten H Scheide- T 

borg Limfabrik AB mat 
467. Happach Industri 1922 Märkischen Seifenindustrie im T 

AB Wilten 
468. AB Thor Kemiska 1922 Thor Kemiska Fabrik AS, Köpenhamn DK 

Fabriker 
Thor Kemiska Fabrik AS, Köpenhamn 

469. AB Tryckfärger 1924 Gebrüder Schmidt GmbH, Berlin T 
470. Malmö Skeppsfärgs- 1924 I C Hempel Skibsfarvefabrik DK 

fabrik AB 
471. Svenska Lavenit AB 1924 AS Lavenit, Oslo N 
472. Metabränsle AB (f) 1924 Meta AG, Basel Sch 
473. Colgate-Palmolive 1925 Colgate-Palmolive Company US 

AB (f) 
474. AB L Heuman Co (f) 1925 Fra L Heuman Co, Nürnberg T 
475. AB Druvans Ättiks- 1925 Svendborg Eddikefabrik DK 

fabrik 
Svendborg Eddikefabrik 

476. Henkel Kemisk 1925 Henkel Cie T 
tekniska AB 

477. Natrolit AB 1926 Norsk Kemisk Natrolit AS N 
478. AB Valdemar Schou 1926 S Schur/J B Haagen, Köpenhamn DK 

479. 
\^v 
AB Anilinkompaniet 1926 I G Farben T 

480. Skandinaviska 1926 Union Carbide Acheson Graphite US 
Grafit Industri AB Company, New York 

481. AB Herman Borneman 1927 Mimosa AG, Dresden T 

482. 
\ X )  
Casein AB (f) 1927 AS Hessieton, Köpenhamn DK 
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483. AB Ernst Mörch 1927 
Kemisk-tekniska 
fabrik 

484. Farina Gegenüber 1927 
Harald Schölt Eau 
de Colognefabrik 

485. AB Einar Willumsen 1929 
486. Standard Varnish 1930 

AB 
487. AB Siko 1930 
488. Marinello Co AB 1931 

(f) 
489. Stockholms Äng- 1931 

tvätt AB (f) 
490. Kärnbolaget, bio 1931 

kemisk industri AB 
491. AB Svenska Foto 1932 

industrier 
492. Holker Hellenberg 1932 

AB (f) 
493. Glasurit AB (f) 1932 
494. Svenska Skum 1933 

släcknings (f) 
495. Edgren Bergström 1933 

AB (f) 
496. Blyertsfabriken 1933 

Viking AB 
497. Svenska Blyerts- 1933 

pennfabriken AB 
498. AB Kemiska 1933 

Fabriken Texotan 
499. Nordiska Drog 1934 

Kemikaliekompaniet 
AB (f) 

500. Ciba Produkter AB 1934 
(f) 

501. Nya AB A Johanson 1934 
(f) 

502. AB A Sandström 1934 
503. AB Konsthartz 1934 
504. Hostman Steinberg 1934 

Tryckfärg AB 
505. Ceramin AB 1935 
506. Scandinavian Naval 1935 

Stores AB (f) 
507. AB Balatum 1936 
508. AB Nodesti 1937 
509. AB Kemiska 1937 

fabriken Norden 

Kemikaliekompaniet AS, Köpenhamn DK 

Farina Gegenüber Ges T 

AS Einar Willumsen DK 
Ault/Wiborg Ltd SB 

AS Siko, Oslo N 
Sales Affiliates Ine US 

G Wand Christensen, Köpenhamn DK 

De forenede Bryggerier AS DK 

Post Foto AS, Oslo N 

AS Holker Hellenberg DK 

Glasurit Werke AG, Hamburg DK 
Schroeder/van Dem, Köpenhamn DK 

H A Timen US 

AS Blyertsfabrik H E Gösch Co, DK 
Köpenhamn 
A W Faber Castell T 

Röhm/Haas, Philadelfia US 

Nordiska Drog Kemiforretning AS DK 

Ciba AG, Basel Sch 

Gustav Ruth AG, Wandsch T 

Beiersdorf AG, Hamburg T 
F:a H M Doverbeck Co, Amsterdam H 
Hostman Steinberg Handel und T 
Export Ges, Hannover 
Andox Kemeny, London SB 
The White Sea Baltic Comp SB 

S A Des Papeteries de Genval Be 
Nordiska Destillationsverken AS N 
AS Den Kemi ske Fabrik Norden N 
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510. Nordiska AB 1937-
Schering (f) 

511. AB Niroca 1938 
512. Svenska AB Rember 1938 

(f) 
513. AB Kaliförsälj 1939 

ningen (f) 
514. F Deutgen Co AB 1939 

(f) 
515. Firma Dr Queisser 1939 
516. Roche Produkter AB 1939 

(f) 
517. Lundbeck Co AB H 1941 
518. AB Griff (f) 1941 
519. AB Holger 1942 

Andreasen (f) 
520. Geigy AB (f) 1942 
521. AB Svensan (f) 1943 
522. AB Svenska Tammer 1944 

Schering AG, Berlin 

Kemikaliekompaniet AS 
Rember GmbH, Hamburg 

International Kali Syndicate 

Tampimex Oil Products Ltd 

F:a Quisser Co, Hamburg 
F Hofman-La Roche Co AG 

AS Lundbeck, Köpenhamn 
Griffith Hughes Ltd, Manchester 
F:a Holger Andreasen, Köpenhamn 

Geigy AG 
Rheinmasar Werke 
Tammer Tektoal OY 

(0 
I. LIVSMEDELSINDUSTRI 

Företag etablerade före 1895 men verksamma efter 1895 

AS Hansen, Köpenhamn 

A Heyman, Köpenhamn 

Lachman, Köpenhamn 

Köbenhavn Dampmöller AS 

AS Galle Jensen, Köpenhamn 

Firma Coey, Belfast 

1894 The Universal Milk Co Ltd, 
Köpenhamn 
Tiedeman, Oslo 

523. Firma A N Hansen 
(0 

524. Engelska Svin-
slagteriet 

525. AB Ystads Socker
raffinaderi 

526. Malmö Stora Vals
kvarn 

527. Malmö Choklad 
Konfektyrfabrik 

528. Engelska Svin
slakteriet AB 

529. Herrljunga Milk 
Company 

530. Joh L Tiedemans 
Tobaksfabrik 

531. Johannes N Wilk 
Tobaksfabrik 

532. AB Pellerin 
Margarinfabrik 

1894 

Johannes Wilk, Oslo 

Auguste Pellerin 

DK 
T 

T 

SB 

T 
Sch 

DK 
SB 
DK 

Sch 
T 
F 

Företag etablerade 1895-1945 

533. AB Bonit 1897 H Ohlsen Co, Oslo 

DK 

DK 

DK 

DK 

DK 

SB 

DK 

N 

N 

FR 

N 
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534. AB Svenska Malt- 1897 Kathreiner AG, Berlin T 
kaffefabriken 

535. Rhodins Malt 1897 Herman Levin, Köpenhamn DK 
fabriks AB 

Herman Levin, Köpenhamn 

536. AB Malmö Kaffe 1897 AS De Forenede Kaffebrenderier DK 
kompani 

537. Bjelland Co 1897 Christian Bjelland, Stavanger N 
538. Lysekil Konserv 1897 C Hauge/Thiis, Stavanger N 

fabrik 
539. Margarin AB Zenith 1898 Hans Henrichsen, K Stam soe N Margarin AB Zenith 

Philip Schoug, Oslo 
540. Agra Margarin AB 1898 Agra Margarinfabrik, Oslo N 
541. AB Mustad Son 1899 Mustad Co Oslo N 
542. Cooperative Whole 1899 F:a John Schillitoe, Manchester SB 

sale Society 
Schillitoe Co (f) 

543. AB Holländska 1900 Handels AS N Stroier, Köpenhamn DK 
Kafferosteriet 

Handels AS N Stroier, Köpenhamn 

544. Ph U Strengberg 1903 Ph U Strengberg, Jacobstad F 
Co AB 

545. AB Svenska Smör 1904 Firma Pierson Co, Amsterdam H 
affären 

546. AB Skånska Lax- 1904 Vendsyssel Packing Co AS, DK 
rökeriet Köpenhamn 

547. AB Tabacos 1904 Tobaksfirman P C Rettig, Åbo F 
548. AB Daehnfeldt Frö 1904 AS L Daehnfeldt, Odense DK 

handel (f) 
549. AB Almqvist Philips 1906 F H Philips Co, Newcastle on Tyne SB 

Co AB (f) 
550. Nya AB Cigarett 1906 The British American Tobacco SB 

fabriken Orient Company 
551. AB Banankompaniet 1909 Chr Matthiesen, Oslo N 
552. AB Charkuteri- 1911 Fr L Kaas, Helsingör DK 

fabriken 
Fr L Kaas, Helsingör 

Helsingborg 
553. Billinge Mejeri 1911 J P Jensen, Aarhus DK 
554. AB Westerlund 1912 F:a Westerlund, Helsingfors F 

Karamellfabrik 
F:a Westerlund, Helsingfors 

555. Tschamkerten Co 1912 Tschamkerten Co, Antwerpen Be 
556. Fabriks AB Ed 1912 Ed Laurens, Alexandria Eg 

Laurens Le Khedive 
Eg 

557. AB E Nobel 1913 AS E Nobel, Köpenhamn DK 
558. Finsk-Ryska 1914 Axel Fredrik Lundin, Helsingfors F 

Cigarettfabriken AB 
559. Svenska Kex 1915 Olaf Bakke/Bülow, Helsingfors F 

fabriken AB 
560. Värnamo Mjölk 1916 AS Egron, Oslo N 

fabrik AB 
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561. Chokladfabriken 1916 
Marabou AB 

562. Maison Pierre AB 1917 
563. Svenska Mjölk 1917 

konserverings AB 
Vaerne Kloster 
Mjölkfabrik 

564. AB Svenska 1917 
Fryserier 

565. AB Bröderna 1919 
Erlandson (f) 

566. Fabriks AB 1920 
Victoria 

567. Vandenberg 1920 
Margarin AB 

568. H Landman Söner 1920 
AB (f) 

569. AB Karl Fazer (f) 1920 
570. Källans Mejeri 1920 
571. AB Bröderna Roald 1921 

(f) 
572. Quaker Oats 1925 

Company AB (f) 
573. AB Nestlé (f) 1925 

574. AB J E Ohlsens 1925 
Enke 

575. Agentur AB 1927 
de Coen Co (f) 

576. AB Färsaffären 1927 
577. Kå-Kå AB 1927 
578. Kaffe Hag AB 1928 
579. Nordisk Banana 1928 

Import AB (f) 
580. AB Transitoria (f) 1928 
581. Strömstad Canning 1930 

Co AB 
582. AB Sydsvenska Ägg 1930 

exporten (f) 
583. Göteborgs Kaffe 1932 

handel AB (f) 
584. AB Skånska 1932 

Margarinfabriken 
585. Malmö Lakrits- 1934 

fabriks 
586. AB Österup 1934 

Jeppesen 
587. AB Superba (f) 1935 

AS Freia N 

Pierre Louis Fröhlich, Paris FR 
Vaerne Kloster Melkefabriks AS N 

Det Danske Frysningskompani DK 

Alf Georg Westergaard DK 

Dansk Soja Fabriks AS AS 

Vandenbergkoncernen, Rotterdam H 

H Landman Söhne Hopfenhandlung, T 
Fürth 
AB Karl Fazer, Helsingfors F 
Christian Odgaard DK 
AS Elias Roald N 

Quaker Oats Company US 

Nestlé and Anglo Swiss Condensed Sch 
Milk Co, Vevey 
J E Ohlsens Enke, Köpenhamn DK 

F:a Emile de Coen Be 

Norsk Färsforretning N 
AS Boserup DK 
N V Koffie Hag Maatschappij H 
British Banana Ltd SB 

Tiedemans Tobaksfabrik, Oslo N 
L Goksö, Aalesund N 
H Olsen Ltd, Köpenhamn 
Robert Andersen Co AS DK 

Skandinaviska Kaffe Kakao Kompani DK 
AS Hellerup 
Kaiundborgs Margarinfabrik DK 

AS Lagerman Jr/AS Dansk Engelsk DK 
Lakritsfabrik 
Ostrup Jeppesen AS DK 

J W R Thomas US 
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588. AB Lerviks 1936 AS Syversen Granitindustri N 
Konservfabrik 

AS Syversen Granitindustri 

589. AB Svenska Ostron 1937 Villers Lund, Nyköbing DK 
kompaniet 

Villers Lund, Nyköbing 

590. AB Svensk Buljong 
tärning (f) 

1939 Chr Mortensen, Helsingör DK 

591. O Kavli AB (f) 1940 Kavli AS, Oslo N 
592. AB Frihamnens 1940 Christian Winter, Köpenhamn DK 

Kaffekompani (f) 
Christian Winter, Köpenhamn 

593. Västsvenska Kylhus 
AB Cold Stores 

1941 Det Danske Kolehus Cold Stores DK 

J. TEXTILINDUSTRI 

Företag etablerade före 1 895 men verksmma efter 1895 

594. Fabriks AB 1893 Holger Petersen, Köpenhamn DK 
Skandinavien 

Holger Petersen, Köpenhamn 

595. AB Moresco 1892 AS J Moresco, Köpenhamn DK 
596. Skandinaviska 1889 F:a Hardy Hinrichsen, Hambu rg T 

Jute och Spinneri Norddeutsche Jutespinnerei und 
och Väveri AB Weberei AG 

597. Spinneri AB Herman 1881 Fra Hermann Kürzel, Crimmitschau T 
Kürzel 

598. Borås Band och AS Christiania Band/Lidse fabrik N 
Hängslefabriks AB 

Företag etablerade 1895-1945 

599. AB Svenska Strå 1895 S Borgesen Co, Köpenhamn DK 
Filthatt fabriken 

S Borgesen Co, Köpenhamn 

600. AB Svenska Textil 1895 H J N Möller/Carl Vett DK 
fabriken 

601. AB Petersen Dekke 1897 AS Petersen Dekke N 
Trikåfabrik 

602. Skandinaviska 1897 Tangen Gardinfabrik, Bergen N 
Trådgardinfabriken 

Tangen Gardinfabrik, Bergen 

603. Malmö Mekaniska 1897 Henriques/Löwengreens Trikotage- DK 
Tricot fabrik fabrikker 

604. AB Stockholms 1898 Niels Höij, Oslo N 
Paraplyfabrik 

Niels Höij, Oslo 

605. Norrköpings Regn 1898 Hansen Co AS, Fredrikstad N 
kläder och Presen
ningsfabrik 

606. Partilie Ylle 1899 F:a Jörg Jepsen, Jarlsberg N 
fabrik 

607. Helsingborgs 1898 Handelsfirman Landl Richertsen, T 
Jacquardväveri AB Hamburg 

608. AB Olesen Heyman 1899 AS Olesen Heyman, Köpenhamn DK 
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609. AB Stockholms 1899 
Filthattfabrik 

610. AB Svenska Gardin 1901 
fabriken 

611. AB William 1901 
Aagesen (f) 

612. AB Ludwig Melchior 1905 
613. Firma Cornelius 1905 

Munch/AB Herman 
Gotthardt 

614. Firma Mekaniska 1906 
Bandfabriken 

615. Nordiska Säck 1909 
kompaniet AB (f) 

616. AB Oehlenschlaeger 1911 
Eftr Malmö (f) 

617. AB Arne Johannesen 1915 
Shoddyfabrik Lars 
Olsgaard 

618. Korsettfabriken 1917 
Spirella AB 

619. AB Foss Bandfabrik 1917 
620. Holten AB Carl 1917 
621. AB Hugo Brammer (f) 1917 
622. AB Joakim 1918 

Schermeister (f) 
623. Firma Adalbert 1928 

Fischer Lager (f) 
624. Braastad Co AB (f) 1920 
625. AB Allva Alias 1923 

Varuhus (f) 
626. AB Kamgarn- 1923 

kompaniet (f) 
627. AB Mey Stärkkragen 1924 

(0 
628. AB Svenska Slips 1925 

fabriken 
629. AB Svenskt Konst- 1926 

silke 
630. Continental Carpet 1930-

Co AB (f) 
631. Sidenkompaniet AB 1930 

Sika (f) 
632. Nordiska Fjäder- 1930 

fabriken AB 
633. AB Sven Myrstedt 1931 

(f) 
634. Strumpfabriken AB 1932 

Spfinx 

Hakon H Bruhn, Oslo N 

Hasselbalch Co, Köpenhamn DK 

AS Marius Hartz, Köpenhamn DK 

Ludwig Melchior AS, Köpehamn DK 
F:a Cornelius Munch, Oslo N 

F:a Kruse Söhne, Bremen T 

Ludwig Haid, Köpenhamn DK 

Oehlenschlaeger Eftr, Köpenhamn DK 

AS Arne Johannesen Shoddyfabrik, N 
Bergen 

The Spirella Ine, Niagara Falls US 

O Foss Fabrik, Odense DK 
Carl Holten, Köpenhamn DK 
AS Hugo Brammer, Köpenhamn DK 
Joakim Schermeister, Köpenhamn DK 

F:a Krieger Fischer, Ost-Preussen T 

M A Braastad, Oslo N 
Tefina Société Anonymes Sch 

AS Kaj Berrum, Oslo N 

Mey Edlichkoncernen, Leipzig T 

Dansk Slipsfabrik, Köpenhamn DK 

Röhm-Prulenc's FR 

Continental Carpet Farneskaj Comp, Ho 
Rotterdam 
Maison Chatillon, Monly, FR 
Rousell S A 
Nordisk Fjerfabrik AS DK 

Nathan Juster, Hamburg T 

A Tenconi It 
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635. Damkonfektions AB 1932 AG Rheydt Kruse Madsen, Berlin T 
Dako (f) 

AG Rheydt Kruse Madsen, Berlin 

636. AB A Svenson Co 1932 W Hansen, Chr Hjelm Bang, DK 
Köpenhamn 

637. AB Loha (f) 1933 Louis Hansen Son, Köpenhamn DK 
638. AB Fodervävnader 1933 C Neumann Söhne, Reichenberg Tj 

Böhmen 
Tj 

639. AB Bohus Matt 1934 F:a Koch, Sachsen T/DK 
fabrik 

640. Svenska Snilje- 1934 Ebert Co Lichtenstern, T 
garnfabriken Callenberg 
Gadh/Werner 

641. AB Textum Handel/ 1934 AS Georg Knoop Co, Oslo N 
Industri (f) 

AS Georg Knoop Co, Oslo 

642. AB Modehuset Royal 
/f\ 

1935 A Wolff, Berlin T 

643. AB Svenska Warner- 1935 The Warner Brother Co, Hamburg T 
kompaniet (f) 

The Warner Brother Co, Hamburg 

644. AB Bloch/Behrens 1935 AS Bloch Behrens Uldforretning, DK 
Ullaffär (f) Köpenhamn 

645. Malmö Sidenväven 
A T) 

1935 Mechanische Seidenweberei Sch 

646. 
Ad 
AB Svenska Siden- 1937 Danskt Kunstsilke AS DK 
väveriet 

647. Risö Textil AB (f) 1937 Risoe Ltd AS DK 
648. Belmode Cie AB (0 1938 Etablissement Bamco, Antwerpen Be 
649. Irwin Fallskärm AB 1938 Irwin Air Shute Co US 
650. Silfa Fabriks AB 1938 Commercial Textiles Co Ltd, SB 

Isle of Man 
651. AB Skandinaviska 1939 E Löchen/I Lochen N 

Dun och Fjäder
fabriken 

652. Svenska Lyx- 1939- Ludwig Herman Bahnér/F:a Louis T 
strumpsfabriken 1954 Bahnér, Ober Langwitz Elbe Werke 

GmbH 
653. Tefako AB (f) 1939 Oskar Klug, Berlin T 
654. AB Usus (f) 1939 Siemssen Co, Shanghai T 

Reinhold Resches, Hamburg 
655. AB Fredrik 1940 AS Fiedler, Köpenhamn DK 

Fiedler (f) 
AS Fiedler, Köpenhamn 

656. Ernst Hjalmar 1943 AS Roulunds Fabriker DK 
Rydahls Bromsband-
fabriks AB 

657. AB Italtextil (f) 1942 Società Commerciale Importazione/ It 
Exportazione Viscosa, Milano 

658. John E Graucob AB 1945 Vaeverifabriken Graucob Textil DK 
(f) Köpenhamn 

K. FILM-, MUSIK- OCH TEATERDISTRIBUTION OCH IMPORT 
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Etablerade 1895-1945 

659. Skandinaviska 
Grammofon AB (f) 

660. Firma Siegmund 
Popert/Pathé 
Frères 

661. AB Biograf
kompaniet Regina 

662. Nordiska AB Edison 
Kinetophon (f) 

663. Biograf AB Rekord 
(f) 

664. United Artists AB 
(f) 

665. Film AB Paramount 
(0 

666. AB Fox Film (f) 
667. First National 

Pictures (f) 
668. Universal Film AB 

(0 
669. Skandinaviska 

Odeon AB (f) 
670. Nordiska Polyphon 

AB (f) 
671. AB Nordropa (f) 
672. Film AB Le Mat 

Metro Goldwyn (f) 
673. AB UFA Film (f) 
674. Warner Bros First 

National Vitaphone 
Pictures AB (f) 

675. The Swedish 
Western Electric 
Co AB (f) 

676. Svenska AB Nordisk 
Tone Film (f) 

677. AB Hirsch Piano
magasin (f) 

678. AB Ri-teatrarna 
(0 

679. Columbia Film AB 
(f) 

680. Film AB Nordlys 
(f) 

681. RK o Radio Film 
AB (0 

1903 The Gramophone Company Ltd Hayes SB 

1907 Pathé Frères FR 

1912- olika danska medborgare, Köpenhamn DK 

1914 Thomas Edison Ine, New York US 

1916- AS Fotorama, Köpenhamn DK 

1921 United Artists Corp Ine US 

1922 Paramount Film Internat US 

1923 Twentieth Century Fox Ine US 
1923 First National Pictures Ine US 

1923 Universal International Film US 

1923 Carl Lindström AG, Berlin T 

1923 Polyphon Werke AG, Berlin T 

1924 ej namngivet danskt intresse DK 
1925 Metro Goldwyn Mayer Ine US 

1925 Universum Film AG T 
1929 Warner Bros Pictures Inter- US 

national Company 

1929 Westrex Company i Wien US 

1929 AS Nordisk Tone Film DK 

1929 Grotian Steinweg T 

1931 Arnfinn Heje, Oslo N 

1932 Columbia Film Company US 

1935 Film AS Nordlys DK 

1936 RKO Pictures US 
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1945 The Rank Org Ltd 682. Film AB Eagle 
Lion (f) 

L. BRÄNSLE DISTRIBUTION OCH IMPORT 

SB 

Etablerade 1895-1945 

683. Krooks Petroleum 
och Olje AB (f) 

684. Vaccuum Oil Comp 
AB (f) 

685. Göteborgs 
Petroleum AB (f) 

686. Indian Refinery 
Co AB (f) 

687. Svensk-Engelska 
Mineral AB (f ) 

688. AB Ostlandske 
Petroleum Kompani 
(f) 

689. AB Svenska Gasverk 

690. AB Förenade Gas
verken 

691. Svenska AB 
Keystone Lubrica
tion (f) 

692. Laven Kolimport 
AB (f) 

693. Wahllunds Mineral 
AB (0 

694. John Eneqvist Kol
import (f) 

695. Caltex Oil AB (f) 
696. Svenska bensin och 

petroleum (f) AB BP 
697. AB Appelqvist Kol

import 
698. AB Naftasyndikatet 

(f) 
699. Svenska Gulf Oil 

Co AB (f) 
700. Union Petroleum 

Co AB (f) 
701. AB Linné Dahlöf 

(f) 
702. AB Industrikol (f) 
703. Castrol AB (f) 
704. Svenska AB Olsen 

Co (0 

1895 Standard Oil Company US 

1900 Vacuum Socony Oil Comp US 

1909 

1911 

The Pure Oil Company of 
Philadelfia 
Indian Refining Company 

US 

US 

1912 

1914 

Royal Dutch Shell-the Anglo 
Saxon Petroleum 
AS Östlandske Petroleum Kompani, 
Oslo 

SB 

N 

1915 

1916 

Van der Maaten Woorsche 
Gasmaatschappij 
F Larsen Hey 

H 

DK 

1920 Keystone Grease Motor Oil 
Philadelfia 

US 

1923 Lawrence Abraham SB 

1924 The Texas Oil Company US 

1926 

1927 
1927 

Scheepvart en Steenkolen 
Mij. N.V. 
California Texas Oil Comp 
Anglo Persian Oil Company Ltd 

H 

US 
SB 

1928 H S tinneskoncernen T 

1928 Sojusneftexport, Moskva Ry 

1928 Gulf Oil Company US 

1928 Union Petroleum Company, New York US 

1930 M Stromeyer AG Lagerhaus, Mannheim T 

1931 
1931 
1933 

Imperial and Coal Gas Ass 
Castrol Ltd 
F:a J A Oisen, Köpenhamn 

SB 
SB 
DK 
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Progress Trading 
Company AB (f) 
AB Hansa Bensin 
(f) 
Svenska Foil AB 
(f) 
Tysk Oberschle-
siska Stenkolsgruv-
försäljnings AB (f) 
Nordströms Koks AB 
(f) 
Valvoline Oil AB 
(f) 
SERVICE- OCH BYGGNADSVERKSAMHET 

1934 Kattowitzer Bergwerk AG T 
Ver Lauer Hütts AG Schlesische AG 

1834 I Haltenman, Hamburg T 

1935 Foreign Oil Company, Boston US 

1936 F Oppenheimer T 

1936 

1937 

The Seaborn Trade Co Luthreiner SB 
Ltd, London 
Valvoline Oel GmbH, Hamburg T 

g etablerade före 1895 men verksamma efter 1895 

The Gothenburg 1884 Construction Company Ltd, London 
Tramway Company Ltd 

g etablerade 1895-1945 

AB J Böhm (f) 
Byggnads AB 
Contractor 
Hallands Ångbåts 
AB (f) 
Nordiska Järnvägs
byggnads AB 
AB Häger Jörgensen 
(f) 
Rederi AB Semo (f) 
American Express 
Co AB (f) 
Spartan Products 
Comp. AB (f) 
AB Moore McCormack 
(f) 
AB Ulf (0 
Schenker Co 
Svenskt AB för 
Internationell 
Transport (f) 
Svenska AB 
Christiani Nielsen 
AB Erik Brodin 
Befraktningskontor 
(f) 
Svenska Kardex AB 

SB 

1901 
1905 

F:a J M Böhm, Stettin 
AS Hoyer Ellefsen, Köpenhamn 

T 
DK 

1910 Lübeck Kredit Anstalt T 

1912 AS Bröderne Larsen Krogh DK 

1916 F:a Häger Jorgensen, Köpenhamn DK 

1918 
1919 

Svenska AB Shell 
American Express 

SB 
US 

1919 

1920 

Spartan Products Company Ine, 
New York 
Moore McCormack 

US 

US 

1920 
1921 

R Breien, Oslo 
Schenker Co AG International 
Transport 

N 
Öst 

1922 Ingenjörsfirman Christiani Nielsen, DK 
Köpenhamn 

1922 Det Bergeske Dampskipsselskap N 

1923 American Cardex Comp. US 
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725. Svenska Kardex AB 1923 
726. AB Kreditkontroll 1922 
727. AB Yellow Cab (f) 1924 
728. Resebyrån Alpin 1924 

Schweiz Turist-
trafik AB (Q 

729. AB Vägförbätt- 1927 
ringar 

730. Svenska AB Colas 1927 
731. Svenska Ekonomi AB 1927 
732. J Walter Thompson 1927 

Comp AB 
733. Ervaco Svenska 1929 

Ercon Wesay Co 
734. Bulls Presstjänst 1929 

AB (f) 
735. AB Fundament 1929 
736. AB Nordiska Bedaux 1930 
737. Nordiska AB 1931 

Caligua 
738. AB Monberg Thorsen 1931 
739. Urban Körners AB 1931 

(f) 
740. Wagon-Lit Cook (f) 1932 

741. AB Otto Wolff 1932 
742. Price Waterhouse 1932 

Co 
743. AB Georg Lavén 1932 
744. AB Carex 1934 
745. Helsingborg Natt 1934 

vakt AB 
746. Nya Rederi AB 1936 

Höj garn (0 
747. AB Stockholms 1936 

Toiletteskåpsaffär 
748. Lloyd Speditions 1938 

AB (f) 
749. AB Grundförstärk 1938 

ningar 
750. Rederi AB 1939 

Atlantides (0 
751. AB Arafart (f) 1939 

752. Fennotransit AB 1941 
(0 

753. AB Skandinavisk 1942 
Samsegling (f) 

American Cardex Comp. US 
Deutsche Auskunftei GmbH T 
Yellow Cab Corp US 
Schweizerische Verkehrzentrale Sch 
Zürich AG 

Basalt AG T 

Colas Flinthole Ltd SB 
Staatsbank der USSR, Moskva R 
J Walt er Thompson Comp US 

L R Wesay Comp. N.Y. US 

Bull Pressbyrå, Oslo N 

Grün Bilfinger AG, Mannheim T 
The International Bedaux Co US 
Caligua GmbH, Berlin T 

Monberg Thorsen AS, Köpenhamn DK 
V C Forgie Glee Co, Glasgow SB 

Wagon-Lit Cook Organisation US/ 
Mondiale FR 
Vereinigte Stahlwerke T 
Price Waterhouse Co SB 

Hans Chr. Lassen, Köpenhamn DK 
Investor S.A. Sch 
D K J Sörensen, Köpenhamn DK 
AS De Forenede Vagtselskaper 
Standard Oil US 

F:a G W Christensen, Köpenhamn DK 

Norddeutsche Lloyd, Hamburg T 

AS C.T. Winkel, Köpenhamn DK 

Montan Union T 

Hugo Stinnes d.y. (Stinnes- T 
koncernen) 
Tyska Staten T 

A G Matthiessen, O slo N 
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754. Reden AB Bella- 1942 
trix (f) 

755. Svenska Gallup- 1942 
inst. AB 

756. Gefa 1942 
757. Hans Alpen Co AB 1944 

(f) 
758. AB Reuther Press 1944 

byrå (f) 
759. Allmänna Svenska 1945 

Städnings AB 
760. Kampsax AB 1945 

N. ÖVRIG HANDEL 

761. AB South African 1903 
Trading Company 

762. AB Steinmetz 1904 
Knetsch (f) 

763. AB Wilh Willumsen 1904 
(f) 

764. Firma Summers 1906 
Kollberg Co (f) 

765. AB Julius Lippman 1912 
Köpniski (f) 

766. AB Skandinaviska 1914 
Handelskompaniet 
(f) 

767. The Continental 1916-
Trading Co AB (f) 1927 

768. AB Miranda 1916-
Karlsberg Co (f) 

769. AB Nordeuropeiska 1917 
Handelskompaniet 

770. Nordisk Union 1917 
Export Co AB (f) 

771. The United Trading 1917 
Comp Ltd AB (f) 

772. Svensk-Atlantiska 1917 
Kompaniet Handels 
AB (f) 

773. AB Allmänna 1918 
Handelskompaniet 
(f) 

774. Handels AB Estonia 1919 
(0 

775. AB Hapeco (f) 1919 

Johan bssberger, Altona T 

F:a Asmussen, Köpenhamn DK 

Gesellschaft für Auslandsverbung T 
Bröderne Dahl AS, Köpenhamn DK 

Reuther Ltd SB 

Det Danske Rengoringsselskab DK 

Kampmann Kierulff Saxild AS DK 

Det Ostasiatiske Kompagnie DK 

G Friedrich-Gebrueder Wagner, T 
Kassel 
F:a W Willumsen, Oslo N 

F:a James Summers, Glasgow SB 

F:a Julius Lippman, Berlin T 

Walter Wessel, Murray Sayers, US 
R J Beechum 

Russiske Handelskompani, Köpenhamn DK 

S R Miranda H 

Russian-English Bank, Petrograd SB 

AS Nordisk Union Export Kompanie, DK 
Köpenhamn 
Grosshandl. H. Johansen, Oslo N 

Det Ostasiatiske Kompanie DK 

AS Det Allmänna Handelskompanie DK 

F:a Philip Kaufmann, Reval Est 

F:a H Propfe Co, Hamburg T 
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776. AB Harald Andersen 1920 
(f) 

777. AB R Waldenström 1921 
Co (f) 

778. Taube Co AB (f) 1921 
779. AB Juul Andersén 1922 

(f) 
780. Laundryette 1922 

Försäljnings AB (f) 
781. Svenska Sydamerika 1925 

Handels AB (f) 
782. AB Luxor (f) 1926 

783. AB Chicago 1927 
Portrait Company (f) 

784. Firma E A N 1928 
Benetter (f) 

785. Heiman Varuhus AB 1930 
(0 

786. AB Möbler, Mattor, 1931 
Möbeltyger (f) 

787. Günther Wagner AB 1931 
788. Höiness Co AB 1932 

Oscar (f) 
789. AB Orbis Holding 1934 

Co (f) 
790. AB Kortsystem (f) 1935 
791. AB Knudsen/Dittman 1936 

(f) 
792. AB Owesen Co (f) 1938 
793. AB Latvilja 1939 

Importförmedling 
(0 .. 

794. AB Ostersjöpro- 1939 
dukter (f) 

795. Export AB Viking 1939 
(f) 

796. Südostropa AB (f) 1942 
797. Finsk-Svenska 1945 

Handels AB (f) 
798. Th A Thorsen Co 1945 

AB (f) 

H Andersen AS, Köpenhamn DK 

Jens Boving SB 

Interocean Taube GmbH, Berlin T 
Fra E Bocher, Köpenhamn DK 

Laundryette Mfg Co, Cleveland US 

J R Waller US 

N.V. Handel en Kultur Mij, H 
Amsterdam 
Chicago Portrait Company US 

Fra I S Benetter, Oslo N 

A F Heiman, Oslo N 

F:a de Joungh, Köpenhamn DK 

F:a Günther Wagner, Hamburg T 
Höiness Co AS, Köpenhamn DK 

F:a Emil Andersen Orbis, Köpenhamn DK 

Thorleif Tollefsen, Oslo N 
F:a Knudsen/Dittman, Köpenhamn DK 

F:A Backlund/Owesen, Oslo N 
I Sakaro, Riga LE 

Hoff, Reval E 

Georg A Hesse, Hamburg T 

Siidostropa AG, Berlin T 
Fra Lundsten, Björneborg F 

Th A Thorsen Co, Köpenhamn DK 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta källor 

RIKSARKIVET, STOCKHOLM (RA) 

Civildepartementets arkiv 
konseljhandlingar 
statsrådsprotokoll 

Finansdepartementets arkiv 
konselj handlingar 
statsrådsprotokoll 

Flyktkapitalbyråns arkiv (FKB) 

Handelsdepartementets arkiv 
konselj handlingar 
statsrådsprotokoll 
Huvudarkivet,Fllaa. 

Handelskommissionens arkiv 

Justitiedepartementets arkiv 
konseljhandlingar 
statsrådsprotokoll 

Kommerskollegii arkiv 
Huvudarkivet. Statistiska avdelningens arkiv 1892-1902. 
HIb:l fabriker 
HIIc:l-2. Tobaksutredningen 1909-1910 
Undersökning av tobakshanteringen; 
Avdelningen för näringsstatistik 1903-1919. 
Hlaaa.Primärmaterial från fabriker 
Hlaab.Primärmaterial från tobaksfabriker 
Hlaad. Primärmaterial från gruvor 
Hlaae. Primärmaterial från järnverk 
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