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Abstract 
Today's research into entrepreneurship focuses largely on the influence of small-scale business enterprise 
on regional development. How has this appeared from an historical perspective, and has small-scale 
entrepreneurship been an important prerequisite of regional development? This dissertation is a case 
study and illuminates how changes in the local environment influence entrepreneurship in conjunction 
with new relationships and conditions over a protracted period of economic transformation. It analyses an 
interaction between different factors at local level over a long period of time between changes in 
economic conditions and changes in the socio-cultural sphere from which the development of local 
entrepreneurship has benefited. In this interaction between such factors as the economic and socio-
cultural, new demarcation phenomena can arise in the enterprise culture. Such a demarcation 
phenomenon is whether the local environment in the Skellefteå region creates, to a greater extent than in 
other regions, a propensity to develop entrepreneurship in industrial enterprises. Norrland has often been 
characterised as a region of Sweden where lack of entrepreneurship has been considerable and an 
important partial explanation of the economic problems of that province. How well does such an 
observation accord with the facts, and is it the case that entrepreneurship has difficulty in developing in 
peripheral parts of the country because conditions are not good enough? 

The dissertation studies changes in business enterprise, business networks and entrepreneurship in a 
region situated in the northern part of Sweden, i.e. in the Skellefteå region. The case study may be 
regarded as an attempt to test a thesis about how local entrepreneurship can develop in a region over a 
protracted period. When the great international Boliden corporation was established in the 1930s, was 
there, either already or alongside it, a tradition of local entrepreneurship which subsequently developed in 
unison with the expansion of the corporation? 

The study shows that even at the beginning of the 1930s, there was already a more elaborate 
enterprise environment than was previously known, and that important changes occurred at an early stage 
in the entrepreneurial network which was built up in the region. What the study also shows is that the 
enterprise culture which developed in the Skellefteå region was largely a result of a combination of 
Norrland and other entrepreneurial traditions for example from Småland. In this encounter at local level 
between entrepreneurs from different peripheral parts of Sweden, where domestic manufactures and 
occupational versatility had been prominent features, entrepreneurship did develop. The study gives an 
insight into how local business networks can be changed and linked together in new constellations during 
periods of economic transformation. The results indicate that small-scale entrepreneurship is an important 
prerequisite of regional development. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial networks, small-scale entrepreneurship, Skellefteå, Bolid
en. regional development, economic transformation. 
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Del I - Teoretiska och empiriska utgångspunkter 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 
I den samhällsekonomiska debatten diskuteras ofta småföretagandets betydelse 
för svensk ekonomi. Antagligen är förutsättningarna för detta mycket olika i 
olika delar av landet. Många anser exempelvis att bristen på entreprenörskap är 
en viktig delförklaring till Norrlands ekonomiska problem. Är denna brist ett 
uttryck för speciellt nordsvenska kulturella förhållanden? Är det den industri
ella företagsformen i sig, som har varit främmande i denna kulturella miljö? 
Eller har det funnits andra företagsformer och försörjningssätt, djupt rotade i 
traditionen och de naturliga förutsättningarna, som hindrat spridningen av nya 
ekonomiska och sociala mönster? 

Ett sätt att närma sig dessa frågeställningar är att studera några bygder där 
industriföretag utanför de råvarubaserade exportbranscherna etablerats. Gnosjö-
och Insjönområdena är ett par välkända exempel på expansivt industriföre
tagande. Bland de få liknande områdena i Nordsverige finns Skelleftebygden, 
där en för landsdelen ovanligt omfattande verkstadsindustri vuxit fram under 
efterkrigstiden. Utgångspunkten för mina ekonomisk-historiska studier av 
Skelleftebygden är att undersöka den lokala miljön och de nätverksbildningar 
som uppstått i en region med ett omfattande lokalt industriföretagande. I fokus 
är Skelleftebygden. 

Studien ingår i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram Kulturgräns norr 
som sattes igång vid Umeå Universitet under år 1996. Den övergripande mål
sättningen med forskningsprogrammet är att studera det nordsvenska området 
och dess kulturgränser, det vill säga att närmare uppmärksamma de processer 
som leder fram till att kulturgränser skapas och kritiskt granska teorier som rör 
fastläggandet av kulturgränser och kulturområden. Tidigare undersökningar av 
det nordsvenska området har gjorts inom arkeologi, etnologi, ekonomisk histo
ria, historia, kulturgeografi, demografi och språkvetenskapliga ämnen. Då upp
märksammades kulturgränser som "Nolaskogsgränsen", "Tornedalsgränsen" 
och "Skellefte - Byskegränsen". Den sistnämnda är en gräns i kustlandet mellan 
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finsk och nordisk kultur och som bl a varit synlig i ortnamnsskicket.1 Lars-Erik 
Edlund har utifrån ortnamnsmaterialet konstaterat att det funnits en gränslinje 
eller kulturbarriär mellan det nordvästerbottniska och sydnorrbottniska området. 
Hans studier visar på ett gammalt nordiskt språkligt inflytande ända upp till 
gränsen mellan Ångermanland och Västerbotten. Det har bestått i ett nordiskt 
inflytande på det västerbottniska kustområdet som troligtvis beror på att folk 
från ett västligt influerat ångermanländskt område påverkat dessa trakter. Som 
en förklaring kan han anföra, att landsköpmän var särskilt välrepresenterade i 
norra Ångermanland under 1500-talet och de kan också tänkas ha visat stort 
intresse för de näraliggande kustområden i Västerbotten. Förflyttar man sig 
norrut, ovanför orterna Skellefteå - Byske, finner man spår av gammalt finskt 
inflytande. Det norrbottniska kustlandet påverkades tidigt av västfinsk kultur. I 
detta fall var det finska inflytandet större i Piteå älvdal än i Luleå älvdal. Detta 
innebär att inflytandet på olika områden vid den norrländska kusten inte varit 
enhetligt utan varierat, och att ortnamnen kring Skellefteå och Byske markerar 
en gräns mellan en tidigare gammal finsk och nordisk kultur.2 Denna studie 
kommer därmed att undersöka ett område som för länge sedan utgjorde ett 
gränsområde för nordiskt och finskt inflytande. 

Forskningsprogrammet Kulturgräns norr, i vilket min studie ingår, strävar 
efter att försöka urskilja gränsfenomen. Gränserna kan föreligga på olika nivåer 
och överlappa varandra. De kan vara stabila eller dynamiska. Detta innebär att 
gränsfenomen kan studeras utifrån ett flertal perspektiv, t ex som gränser vilka 
löper över kontinenter, eller som går igenom flera administrativa områden eller 
ett administrativt område, samt gränser som löper mellan socknar eller inom 
dessa. Projektet strävar bl a efter att upptäcka s k "mikrogränser" som gör att 
grannsocknar kan utvecklas åt olika håll.3 Genom att anlägga ett 
"innovationsperspektiv" är det möjligt att närma sig kulturformernas gränser 
och vilka spänningar som finns mellan det traditionella och det nya. Forsk
ningsansatsen är i grunden "syntesskapande", och ett flertal skilda ämnesstudier 

' Kulturgräns norr: Förändringspro cesser i tid och rum. Presentation av forskningsprogram 
jämte en uppsats om tvärvetenskap. Kulturens frontlinjer nr 1 , Umeå 1997, s 7, 10 och 15. 
2 Edlund L-E., Några perspektiv på ortnamn och kulturområden i öv re Norrlands kustland, i 
Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok 1989. Uppsala 1990, ss 153-156, 
ss 163-170. 
3 Kulturgräns norr: Förändrings processer i tid o ch rum. Presentation av forskningsprogram 
jämte en uppsats om tvärvetenskap. Kulturens frontlinjer nr 1, Umeå 1997, ss 9-12. 
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har avgränsats både geografiskt och tidsmässigt till samma region, vilket delvis 
inneburit en koncentration till Skelleftebygden från 1800-talet fram till idag. 
Idén är att de olika delstudierna ska ge olika infallsvinklar på moderniserings
processen utifrån deras egna "ämnesspecifika" utgångspunkt och bidra till en 
tvärvetenskaplig syntes. Intentionerna är att komma åt ett omfattande spektrum 
av kulturella yttringar och se hur de är sammanlänkade med varandra. Detta 
innebär dock inte att forskningsprogrammet utgår ifrån en gemensam metod 
utan snarare att vi använder vissa gemensamma nyckelbegrepp, till exempel 
kulturgräns och innovation. En kulturgräns kan ses som en gräns där skilda 
kulturyttringars spridning försvagas eller stannar upp. Den blir därmed en kom
plex kontaktyta mellan olika kulturella företeelser, där kulturyttringarna består 
av ett flertal dimensioner, som språkliga, ekonomiska, politiska och sociala. 
Gränserna kan sedan påverkas av innovationer som sveper över större geogra
fiska områden och iakttas mellan grupper och i slutändan mellan individer. I 
vissa fall är mottagligheten hög, och i andra fall svag för innovationen. Innova
tion är ett begrepp som avser alla faktorer som kan betraktas som nya för en 
region.4 Därmed kan man inbegripa hur skilda faktorer är integrerade med 
varandra, t ex från införande av nya maträtter till etablerande av nya försörj -
ningsformer och företagarkulturer. 

Det finns några få erkända kulturgränser i Norrland. En äldre sådan nord 
skandinavisk kulturgräns är den tidigare nämnda Skellefte - Byske gränsen. 
Därmed kan hela Skelleftebygden uppfattas som en region som befunnit sig i ett 
gränsområde mellan olika kulturella yttringar. Utifrån ett ekonomisk-historiskt 
perspektiv handlar det om att studera äldre och nyare former av företagar-
traditioner och hur nya företagarkulturer kan bildas under en tid av snabb 
ekonomisk förändring. Genom att studera gränser på sockennivå kan man upp
täcka de "mikro-förändringar" som skett och se vilka skillnader i företagande 
som funnits och om och i så fall hur detta förändrats över tid. Frågan är om det 
finns något sätt att närma sig begreppet kulturgräns inom ekonomisk historia? 
Om man utgår ifrån att alla former av kulturmöten mellan grupper eller indivi
der upprätthåller en äldre eller skapar en ny kulturgräns innebär detta att det blir 
viktigt att fokusera på de kontaktytor som kan uppstå mellan nya och gamla 
grupper och individer i ett lokalt sammanhang. Detta är enklare att undersöka 

4 Kulturgräns norr: Förändring sprocesser i tid o ch rum. Presentation av forskningsprogram 
jämte en uppsats om tvärvetenskap. Kulturens frontlinjer nr 1, Umeå 1997, s 11. 
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om man koncentrerar studien till perioder då det gamla påverkas av nya impul
ser. Min målsättning är att söka komma åt hur företagarkulturen utvecklas i 
samband med att bygden påverkas av nya impulser genom att avgränsa avhand
lingen till två centrala förändringar i Skelleftebygdens historia, då Skellefteå 
fick stadsrättigheter under mitten av 1800-talet och då Boliden bolaget etable
rades under 1930-talet. Både stadsrättighetema och etablerandet av ett stor
företag kan ha skapat nya former av kontakter mellan interna och externa 
aktörer och utvecklat den företagarkultur som fanns i bygden. Om man kan 
konstatera att nya aktörer i form av företagsgrupper eller individer påverkat 
företagarkulturen ger det möjlighet att studera hur en kulturgräns påverkas och 
ombildas av nya impulser. 

1.2 Syfte - metodval - uppläggning 
Denna studie över Skelleftebygdens företagsutveckling har två generella mål
sättningar: 

1. Studera hur förändringar i den lokala miljön påverkar företagarkulturen och 
entreprenörsandan i samband med nya förbindelser och villkor under en lång 
period av ekonomisk utveckling. Med entreprenörsanda avses att det finns en 
positiv inställning till risktagande och experimenterande samt till att bedriva 
och starta företag av många slag. 

2. Studera hur olika delar av Skelleftebygden påverkas av nya förbindelser och 
villkor under en lång period av ekonomisk utveckling. 

Med avseende på 1900-talet har en tidigare allmänt känd uppfattning varit att 
betona Bolidenföretagets betydelse för Skelleftebygdens näringslivsutveckling. 
Är detta tillräckligt för att förklara utvecklingen? Frågeställningen delas upp i 
hypoteser: 

Tes 1. Det fanns redan innan Boliden etablerades en tradition av lokalt 
entreprenörskap i Skelleftebygden. 
Tes 2. Det lokala entreprenörskapet uppkom i samband med att Boliden 
etablerades i bygden. 
Tes 3. Det fanns inget lokalt entreprenörskap före 1930. Bolidenetableringen 
räcker som förklaring till den lokala företagsutvecklingen i bygden under efter
krigstiden. 
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Det är i första hand hypotes 1 som prövas och de andra utgör alternativa för
klaringar som utesluts om det visar sig att den första tesen är korrekt. I fokus är 
om det går att finna några faktorer som helt eller delvis kan förklara, om och 
varför ett lokalt entreprenörskap hade lättare att förankras i den här regionen än 
annorstädes? Jag har till stora delar koncentrerat mina studier till att se hur det 
lokala entreprenörskapet påverkas av förändringar i den lokala miljön. En viktig 
aspekt som belyses i avhandlingen är hur olika sociala nätverksbildningar upp
står bland företagarsläkter och hur de påverkar den företagarkultur som 
utvecklas i en bygd. Den del av avhandlingen som behandlar 1800-talet har 
tidigare presenteras i en lic-uppsats.5 

Avhandlingen består av fjorton kapitel. Inledningsvis berörs ett antal teore
tiska utgångspunkter och här behandlas teorier om entreprenörskap, innova-
tionsspridning och kulturbegreppet. I fokus är bl a samspelet mellan kulturella 
förändringar och entreprenörskap och är en diskussion om hur mottagligheten 
för entreprenörskap kan förstärkas i en region. Jag lyfter fram tre faktorer som 
är av betydelse för att förstå den lokala miljöns inverkan på entreprenörskapets 
utbredning. Det handlar om de förebilder, kunskaper och sociala nätverk som 
funnits och utvecklats i den lokala miljön, t ex kan man konstatera ett samspel 
med andra kulturella företeelser som väckelserörelsen? Som redan nämnts är 
min utgångspunkt att utgå ifrån specifika händelser i Skelleftebygdens historia: 
stadsgrundandet under 1800-talet och Bolidenetableringen under 1930-talet. 
Därför böljar jag, i kapitel 4 och 5, med en genomgång av stadsgrundandets 
inverkan på Skelleftebygden under 1800-talet och om detta avvek i från andra 
köpings- och stadsbildningar. Här belyses även om det fanns några skillnader 
mellan Skellefteå stads köpmannaskap och andra städers. Därefter undersöker 
jag Skelleftebygdens näringsliv och i vilken grad det skilde sig från andra om
råden under 1800-talet. I kapitel 6-8 koncentreras studien på att studera för
ändringar inom Skelleftebygden. Här behandlar jag hur företagandet spridning 
och gränser har sett ut och förändrats, dvs fanns det redan under 1800-talet någ
ra betydelsefulla "mikro" förändringar inom Skelleftebygden. En annan viktig 
fråga som berörs är hur de sociala nätverken i Skelleftebygden förändrades 
under 1800-talet. Inträffade det redan under 1800-talet några förändringar i 
bygden som bidrog till att öka mottagligheten för entreprenörskap? Huvudsyftet 

5 Daneli T., Företagande i industrialismens gränsbygder. Skelleftebygden under 1800-talet, 
Umeå Studies in Economic History 22, Umeå 1998. 
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med att studera utvecklingen under 1800-talet är att se om det finns några 
faktorer som talar for att det redan innan Bolidenbolaget etablerades fanns en 
tradition av lokalt entreprenörskap i Skelleftebygden. 

I kapitel 9 går jag över till att undersöka hur det lokala företagandet på
verkades i samband med att Bolidenbolaget etablerades i Skelleftebygden under 
1930-talet. I stora drag ligger tyngdpunkten i denna del av avhandlingen på 
perioden 1900-1950. Upplägget är likartat som för 1800-talsstudien. Först 
diskuteras och studeras Bolidenbolagets inverkan på Skelleftebygdens närings
liv, och om detta är tillräckligt för att förklara framväxten av ett lokalt entre
prenörskap i Skelleftebygden. Här görs en studie av hur företagandet påverkas 
av en sådan etablering. Även här gäller det att besvara frågan om - hur företag
andets spridning och gränser har sett ut samt förändrats inom Skelleftebygden 
och om denna bygd skiljer sig från andra områden. I kapitel 10 undersöks bl a 
Bolidenbolagets inverkan på Skelleftebygdens företagande under 1930-50-talen 
och i kapitel 11 studerar jag om det under denna period uppkom några stora 
skillnader inom bygden med avseende på företagandets spridning. Sedan 
avslutar jag med att pröva, i kapitel 12 och 13, vilken inverkan som det lokala 
föreningslivet och andra former av nätverk haft på det lokala entreprenörskapet 
i Skelleftebygden under 1900-talets första hälft. Frågan är om det är i dessa 
nätverk som man kan finna en förklaring till särdragen i Skelleftebygdens fö-
retagarkultur och vidare om det går att binda samman de företagarnätverk som 
bildats under 1900-talet med 1800-talets? 

Metoderna som använts i undersökningen är flera. Genom att studien belyser 
både 1800- och 1900-talen, har en form av periodisering av den historiska ut
vecklingen i Skelleftebygden gjorts. Dock ligger tonvikten på denna studie på 
tiden före 1950. Den första metoden består i att koncentrera studien till vissa 
"brytpunkter" vilket gör det möjligt att närmare belysa de spänningar och 
förändringar som uppstår mellan gammalt och nytt. En andra metod består i att 
betrakta historiska förändringar som skilda innovationsförlopp. Genom att 
anlägga ett innovationsperspektiv analyseras förändringar i bygden utifrån 
spridningstendenser och mottaglighet. En tredje metod består i att göra kompa-
rationer. Intentionen är här att studera Skelleftebygdens företagsutveckling både 
på lokal nivå och i relation till landet i övrigt. Jag gör bland annat jämförelser 
på sockennivå för att se vilka förskjutningar som skett i försöijningsmönstren 
inom Skelleftebygden. Vad finns det för skillnader och likheter socknarna 
emellan och hur har de påverkats? Jämförelser görs även mellan Skellefte-
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bygden och andra näraliggande norrländska områden för att ta reda på vilka lik
heter och skillnader som finns mellan företagsutvecklingen i denna bygd och 
andra områden. En fjärde metod består i att analysera samma fenomen både på 
struktur- och individnivå, dvs här undersöks sociala och ekonomiska strukturer 
över tid för att se vilka trögheter och möjligheter som gäller för aktörerna samt 
hur nya aktörer kan skapa nya strukturer. Den viktigaste länken mellan struktur-
och aktörsnivån är entreprenören som blir den som bryter ned gamla mönster 
och skapar nya. Entreprenörens roll i ett innovationsförlopp kan definieras som 
en aktör som introducerar det nya, och därefter kommer en imitationsfas med 
nya aktörer som bidrar till att skapa en ny struktur. Slutligen har denna studie 
kompletterats med intervjuer med företagare från Skelleftebygden för att få 
ytterligare belysning av Bolidens och föreningslivets betydelse för den företa-
garkultur som byggts upp i Skelleftebygden. 

Något som även behöver utredas är innebörden av begreppen företagar-
kultur och företagskultur. Företagskultur är de värderingar och idéer som är 
knutna till ett företag eller en organisation. Det är dessa som anger hur ledning
en och de anställda kommer att handla. En studie som ska belysa företags
kulturen är därmed inriktad på att undersöka de interna förändringar som sker 
inom en organisation.6 Denna avhandling ligger på en annan analysnivå och är 
inriktad på att studera samspelet mellan företagarna och den lokala miljön. I 
detta fall använder jag mig av begreppet företagarkultur. Det är mera relaterat 
till företagarna som individer och deras beteende både i företagarrollen och i 
den lokala kulturen. Det avser särskilt vad det är för typ av förbindelser och 
värderingar som utvecklas mellan företagarna inbördes och 
mellan företagarna och den lokala omgivningen, bl a i form av släktskaps
relationer och aktivitet i föreningslivet. 

1.3 Skelleftebygden som undersökningsområde -
geografisk avgränsning 
Diskussionen om vad som menas med Skelleftebygden måste ta sin utgångs
punkt i hur sockenindelningen har skett. Under 1300-talet sträckte sig den 
gamla Skelleftebygdens sockengräns från Nysätratrakten i söder till Åby älv i 
norr. Mot väster fanns ingen tydlig gräns, men allt eftersom koloniseringen 

6 Alvesson M. & Berg P.O., Företagskultur och organisationssymbolism: Utveckling, teore
tiska perspektiv och aktuell debatt, Lund 1988, ss 18-22. 
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fortgick kom nya områden att inrymmas i Skellefteå socken. Med tiden delades 
Skellefteå socken upp i allt mindre församlingar. Lövånger var först med att 
bryta sig ut ur och sedan Burträsk under 1600-talet. Församlingsbildningen i 
övrigt tog inte vid förrän under 1800-talet då Norsjö, Jörn och Byske bröt sig ur 
den gamla socknen och blev egna församlingar.7 Det har uppkommit en diskus
sion om Lövånger och Burträsk ska räknas till Skelleftebygden? Tveksamheten 
ligger framför allt i om Lövånger tillhör denna bygd. Oavsett om bygde
begreppet har sin starkaste förankring i området från Skellefteå och inåt landet 
mot lappmarksgränsen och norrut mot Byske för att sedan tunnas ut vid 
Lövånger och Burträsk är det rimligt att ta med dessa församlingar. Göran 
Marklund definierar Skelleftebygden enligt följande: 

"Skelleftebygden är det riktigt gamla begreppet Skellefteå, som omfattade alla bosättningar 
inåt land från de gamla kyrkorna i Skellefteå och Lövånger. Bygden avgränsades först på 
1700-talet, då gränslinjen mot lappmarken kom till. Norsjöbygden är en naturlig del av detta 
område, vad beträffar dialekten mera av Skellefteåtyp än vad burträ skamas eller lövångerbor
nas dialekt är."8 

Jag ansluter till Göran Marklunds definition varför följande församlingar kom
mer att ingå i denna undersökning: Lövånger, Burträsk, Skellefteå, Byske, Jörn 
och Norsjö. I figur 1:1 redovisas även de nya församlingarna som kommit till 
fram till 1950. Här kan det uppstå vissa oklarheter, när olika områden studeras i 
bygden, t ex vad som avses med församling respektive socken. Utgångspunkten 
är att när Skelleftebygden nämns i texten avser jag alla de församlingar som 
nämnts ovan. Från 1860-talet böljade det demografiska källmaterialet att även 
särskilja och redovisa förändringarna i de nyetablerade församlingarna Jörn, 
Norsjö och Byske.9 För att få jämförbarhet över hela 1800-talet har de nya 
församlingarna vid några komparationer räknats till Skellefteå församling. 
Därmed har analysen på församlingsnivå i hög grad blivit en studie av likheter 
och skillnader mellan de tre äldsta församlingarna, Burträsk, Lövånger och 
Skellefteå. Jämför man med kommunsammanläggningen under början av 1970-

7 Fahlgren K., Skellefte sockens hi storia, Uppsala 1953, s 41. 
8 Marklund G., Skö nlitteratur, i Lundkvist K. (red), Skelleftebygden s historia del 6, Skellefteå 
1988, s 200. 
9 Summariska folkmängdsredogörelser Västerbottens län 1865-1940, och BISOS: Befolk
ningsstatistik för åren 185 6-1860, s 82-83 och s 151 (Forskningsarkivet, Umeå Universitet) 
Mikro fiche 
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talet sammanfaller den storkommun som då bildades i stora drag med vad som 
avses med Skelleftebygden. Dock ingår ej Norsjö.10 

10 Olofsson J., Sex kommuner under ett halvsekel. Målet var välfärd, Skelleftebygdens historia 
del 7, Skellefteå 1990, ss 175-181. 
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Figur 1:1. Karta över Västerbottens län och Skelleftebygdens forsamlingar 1950. 

Västerbottens län 

Församlingar 1950 
Umeå un iversitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

Anm: Under 1800-talet ser församlingsindelningen annorlunda ut. Till Skellefteå landsför
samling räknades från böljan Kågedalens, Fällfors, Bys ke, Jörns, Norsjö och Bureå försam
lingar. Till Burträsks församling räknades Kalvträsks församling. Den förändring som skedde 
under 1800-talet var att Norsjö och Jörn bildade egna församlingar och sedan Byske under 
senare delen av 1800-talet. Lövångers församling förblev intakt under hela den undersökta 
perioden. 
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1.4 Källmaterialet 

1.4.1 Källor till industri-, hantverks- och företagsstatistik 
Vad som åsyftas med industri har skiftat under årens lopp. I en uppslagsbok 
från 1910 definieras industri som råvaruförädling bestående av två delar, 
fabriksindustri samt hantverk och hemslöjd.11 I Nationalencyklopedin har 
snarare gränsen skärpts mellan vad som skall räknas och inte räknas till indust
rin. Här görs en skillnad på industriell och protoindustriell verksamhet där in
dustrins produktionsform hör till fabriksindustrin, medan hantverk och hem
slöjd hör till den senare varianten.12 Över tid ser man att otydligheten skiftar. 
Tidigare var det svårt att skilja mellan hantverk och industri, medan man i dag 
har problem med att skilja mellan tjänste- och industrinäringar. Tom Söderberg, 
som studerat hantverkets utveckling under Sveriges industriella genombrott, är 
motståndare till att alltför ensidigt behandla den industriella utvecklingen från 
en för snäv definition. Omvandlingen gäller hela näringslivet. I hans fall finns 
den mest centrala skiljelinjen mellan hantverk och industri i tekniken, företags
formatet och den individuella prägeln på hantverkets produkter.13 

Denna studie baseras delvis på primärmaterialet till industristatistiken. Det 
kan därför vara av betydelse att se vilka svagheter som finns med en del av den 
tillgängliga statistiken. I Harald Wiks avhandling behandlas en del av de be
gränsningar och osäkerheter som finns i primärmaterialet till industristatistiken 
för sågverken. Bland annat handlar det om att uppgiftsplikten varierat och att 
det ibland saknas uppgifter om sågverk som borde ha ingått i statistiken. Fel
skattningarna har sitt ursprung i samband med de nya cirkelsågverken som man 
relativt ofta glömde bort att inrapportera till kommerskollegiet.14 

Det som skapar den största osäkerheten kring industristatistiken är den 
skiftande uppfattningen kring industribegreppets innebörd. Ibland varierade 
sättet att klassificera verksamheter som industri eller hantverk. Vid två tid
punkter omorganiserades industristatistiken under 1800-talet. 

11 Braunerhjelm P., Industri- och branschbegreppens förändring, i Sveriges Industri, Stock
holm 1992, s 111. 
12 Nationalencyklopedin band 9, Stockholm 1992, s 436f. 
13 Söderberg T., Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, Stockholm 1955, ss 9-11. 
14Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri: Från 1800-talets mitt fram till 1937, Stockholm 
1950, s 15f. 

11 



Från år 1863 blev statistiken mera tillförlitlig, men fortfarande redovisades en 
del branscher separat på ett sådant sätt att det var omöjligt att jämföra dem med 
andra branscher. Enhetligheten i det statistiska källmaterialet blev klart bättre 
från och med år 1896 men det fanns fortfarande ingen klar standard för vad som 
skulle räknas till industri eller till hantverk, vilket innebar att det ännu fanns en 
viss osäkerhet kring skattningen av antalet industrier och hantverk.15 En brist i 
statistiken, som uppstod i samband med näringsfrihetsförordningen 1864, är att 
det inte längre var lika självklart att de mindre hantverken blev inrapporterade, 
när det inte längre krävdes tillstånd för näringsutövning utan endast en 
anmälan.16 

Den del av avhandlingen som behandlar 1900-talet bygger på primärmaterial 
till industristatistiken och företagsräkningarna. I källmaterialet till företags
räkningarna kan man fa uppgifter om bl a företagens sysselsättning, typ av 
arbetskraft, omsättning, verksamhetens inriktning, och bolagsform. Vid före
tagsräkningarnas insamling sändes ett formulär ut till ortsmyndigheterna som 
tog ansvaret för att distribuera formuläret till och samla in från ortens företagare 
samt se till att uppgifterna var korrekta.17 Målsättningen med företags
räkningarna var att kartlägga landets alla företag oavsett ägandeform och stor
lek.18 Till skillnad från företagsräkningarna var målsättningen med insamlingen 
av data till industristatistiken att urskilja de verksamheter som räknades till den 
egentliga industrin. Från och med 1913 års industristatistik fanns det klara 
direktiv från kommerskollegiets sida för detta. Något av följande villkor skulle 
vara uppfyllt: antingen att företaget hade minst 10 arbetare eller ett 
produktionsvärde på 10 000 kr eller en inkomst på minst 3 000 kr.19 Defini
tionen har i stort sett gällt under hela den period som undersökts, förutom att 
man gjort vissa justeringar beroende på penningvärdets förändring. I samband 
med prisstegringar justerades både inkomst- och produktionsvärdena upp under 
år 1917 från 3 000 till 4 000 kr för inkomst och från 10 000 till 20 000 kr för 
produktionsvärde.20 Dock sänktes produktionsvärdet under år 1926, från 20 000 

15Jörberg L., Growth and fluctuations of Swedish industry 1869-1912, Stockholm 1961, s 372. 
16Söderberg T., Hantverkarna i brytningstid 1820-1870, Stockholm 1955, ss 15-18. 
17 Statistiska meddelanden: 1931:års företagsräkning, Stockholm 1935, s 13f. 
18 Statistiska meddelanden: 1931:års företagsräkning, Stockholm 1935, s lOf. 
19 SOS: Industriberättelser för år 1913, Stockholm 1915, s 2f 
20 SOS: Industriberättelser för år 1917, Stockholm 1919, s 10 
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till 15 000 kr, medan gränsen för inkomsten förblev oförändrad.21 En viktig 
orsak till att jag använt mig av primärmaterialet till industristatistiken och före-
tagsräkningama är att de ger ett bra tvärsnitt av bransch och företagsstrukturen i 
skilda delar av regionen. Ett annat skäl är att dessa två källor har använts för att 
studera dynamiken. Jag har kombinerat dessa två källor och gjort flera nedslag 
under första hälften av 1900-talet för att se hur olika delar inom regionen på
verkas före och efter det att Bolidenbolaget etablerades. I detta arbete har 
primärmaterialet till företagsräkningarna varit till stor hjälp för att studera hur 
företagandet påverkas i den lokala omgivningen under en period av snabb 
ekonomisk utveckling. 

1.4.2 Demografiska källor 
Tabellverkets befolkningsmaterial och SCBs folkräkningar har använts för att 
komma åt olika yrkeskategorier under 1800-talet. Detta källmaterial bygger på 
kyrkobokföringen och de lokala prästernas uppgift att rapportera in befolk
ningsstatistik i form av speciella formulär s k församlingstabeller (socken
tabeller). Utifrån tabellverkets material kan man fa närmare uppgifter bl a om 
demografiska faktorer och yrkestillhörighet.22 Företagskategorier som hantver
kare och handlare redovisas separat och finns fram till år 1855. Därefter måste 
folkräkningarna utnyttjas. Tabellverkets befolkningsmaterial är en kombination 
av yrkes- och socialklassdata. Dock är den mera lämplig som social variabel än 
ekonomisk i den meningen att de olika sociala grupperingarna inte avslöjar för
ändringar i fattigdom eller levnadsstandard.23 Yngve Fritzell har jämfört tabell
verkets material med kommerskollegiets. Resultatet visar på att tabellverket 
markant underskattar sysselsättningen vid fabriker. Däremot är det utförligare i 
kartläggningen av hantverksbeståndet, som inte kommerskollegiets närings
statistik lyckas förmedla lika bra. Bristerna som finns i yrkesuppgifterna beror 
ofta på ofullständiga uppgifter i husförhörslängdema. Den kritik som kan riktas 
mot tabellverket vid bedömning av yrkessammansättningen blir i hög grad den

21 SOS: Industriberättelser för år 1926, Stockholm 1928, s 9 och SOS: Industriberättelser för 
år 1940, Stockholm 1942, s 8 
22 Gadd C-J., Självhushåll el ler arbetsdelning? Svenskt lant- och stadshantverk ca 1400-1860, 
Göteborg 1991, s 74f. 
23 Larsson M., 1800-talets sociala förändringar ur folkmängdstabellens perspektiv. Historis k 
tidkrift nr 4, 1989, ss 518-520. 
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samma som kan riktas mot annan officiell statistik, t ex industristatistiken.24 

Problemen består i att skilja industriella näringar från hantverk, binäring från 
huvudsysselsättning samtidigt som nya definitioner över tid skapar ökad osä
kerhet. En likartad osäkerhet uppstår vid användande av det demografiska käll
materialet för att se vilka personer som skulle räknas till bönder, obesuttna eller 
hantverkare. En viktig omläggning av tabellverkets insamlingsprinciper år 1805 
innebar att prästerna enbart skulle rapportera in sådana lanthantverkare som ha
de tillstånd att verka som sockenhantverkare. Konsekvenserna för historiefors
karna har blivit ökade svårigheter att jämföra hantverkets utveckling mellan 
1700-talets senare del och 1800-talets första hälft genom att antalet hantverkare 
reducerades i samband med omläggningen.25 Här finns dock skilda uppfattning
ar bland forskare om antalet hantverkare blev mera tillförlitligt efter 1800-talets 
böljan eller ej. De problem som Tom Söderberg tar upp i s in studie över hant
verkets utveckling skiljer sig från dem som Carl-Johan Gadd behandlar. Söder
berg påpekar riskerna med att man tidigare överskattat antalet hantverkare pga 
dels att äldre som slutat vara verksamma, arbetslösa och de som inte längre 
kunde arbeta fortsatte att bära sin yrkestitel, dels att yrkestitlar även bars av 
dem som hade hantverket som bisysselsättning, dels genom att även arbetare 
inom hantverksyrkena benämndes som hantverkare.26 Utifrån ett sådant 
perspektiv skulle omläggningen från 1805 ha inneburit en klar förbättring av 
statistiken över dem som skulle räknas som hantverkare. Carl-Johan Gadd 
hävdar motsatsen: att omläggningen bidrog till att underskatta lanthantverket 
och hantverkets andel i relation till andra yrkeskategorier. Argumentet vilar på 
att det har funnits en långvarig tendens i svensk officiell statistik att klassificera 
människor efter deras relation till jorden, vilket inte automatiskt innebär att 
jordbruket skulle vara deras huvudsakliga sysselsättning. Gadd knyter även an 
till att Sveriges hantverksandel, utifrån ett internationellt perspektiv, varit för 
låg och att man därför underskattat omfattningen av landsbygdens hantverks
produktion. Lars Nilsson har i en studie använt sig av tabellverket för att bedö
ma hur näringslivet i de svenska städerna såg ut och förändrades under 1800-
talets första hälft. Hans uppfattning är att källan är långt ifrån perfekt. Dock är 

24 Fritzell Y., Yrkesföredelningen 1840-1855 enligt Tabellverket jämfört med andra källor. 
Statistisk tidskrift 1973, s 358-371, och s 376, och Yrkesfördelningen 1805-1820 enligt 
Tabellverket jämfört med andra källor. Statistisk tidskrift 1980, s 5 och s 21f. 
25 Gadd, aa, s 216f och ss 331-339. 
26 Söderberg T., Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920, Stockholm 1965, ss 11-14. 
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den rikstäckande och i vissa fall ytterst detaljrik, men den kan inte jämföras 
med den moderna yrkes- och näringsstatistiken. Kartläggningen begränsas till 
att studera männens yrkesverksamhet medan kvinnornas förvärvsarbete inte är 
synligt. Materialet begränsas även av att det finns ospecificerade yrkeskategori
er.27 

I den här undersökningen kommer jag undan en del av problemet genom att 
inte behandla hantverksutvecklingen under 1700-talet och undviker på så sätt 
svårigheten med att jämföra hantverkets förändring före och efter 1805 års om
läggning. Det andra problemet med att tabellverket underskattat respektive 
överskattat antalet hantverkare under 1800-talets första hälft är svårare att lösa. 
Här finns en osäkerhet kring de absoluta siffrorna. Även om källmaterialet från 
tabellverket troligtvis underskattar de som sysslat med hantverk är det trots allt 
en användbar källa. Oavsett vilken tidpunkt man studerar finns det en osäkerhet 
kring folks huvudsakliga sysselsättning. Speciellt under äldre tider har mång
syssleriet varit en naturlig del av självförsörjningen. I takt med att nya lokala 
marknader utnyttjats eller expanderat har specialiseringen av yrken stärkts, 
vilket borde innebära att yrkestitlarna i den officiella statistiken överensstäm
mer bättre i takt med att självförsöijningsproduktionens andel krymper. Tabell
verket upphörde 1855 och från 1860 kom folkräkningarna som genomfördes 
vart tionde år. Folkräkningarna byggdes upp utifrån samma källa som tidigare, 
dvs kyrkböckerna.28 Här är yrkesuppgifterna inte tillförlitliga för 1860:års 
folkräkning. Anledningen är att det finns ett stort antal som avslutat sin yrkes
karriär med ändå redovisas som aktiva.29 I denna studie har tabellverkets 
material använts för att studera skillnader i den sociala strukturen mellan olika 
församlingar i övre Norrland, samt inom Skelleftebygden. Källan har också ut
nyttjats för att undersöka förändringar i ett antal företagaryrken under 1800-
talet, dvs hantverkarna och handelsidkarna. I detta fall anser jag att riskerna inte 
är alltför stora för feltolkningar pga att jag, dels undersöker yrkesgrupper som 
hantverket som anses relativt tillförlitliga, dels inte drar alltför detaljerade slut

27 Nilsson L., Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980, 
Stockholm 1989, s 157f. 
28 Gadd, aa, s 75. 
29 Nilsson, aa, s 196. 
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satser utan är intresserad av att se generella förändringar. Dock ska det noteras 
att osäkerheten ökar när komparationer genomförs.30 

De nätverksstudier som gjorts för att bl a studera släktskapsrelationer och 
andra kontakter mellan olika företagargrupper under 1800-talet bygger på 
Demografiska databasens, DDB, individbaserade kyrkomaterial för Skellefteå. 
Uppgifterna är uppbyggda utifrån husförhörslängder, födelse- och dopboken, 
lysnings- och vigselboken, död- och begravningsboken, samt in- och ut
flyttningslängderna, där vaije individ i databasen har ett eget identitets
nummer.31 Här har en omfattande databas byggts upp utifrån kyrkböckerna 
vilket underlättat att spåra enskilda företagare och företagsgrupper. Begräns
ningarna har varit att databasen inte registrerat de angränsande församlingarna 
Lövånger och Burträsk utan koncentrerats till Skellefteå landsförsamling under 
perioden 1720-1895. 

1.4.3 Källor från föreningar och intervjuer 
Källmaterialet till studierna av företagarnas delaktighet i det lokala förenings
livet består i huvudsak av medlemsmatriklar och protokoll från fabriks- och 
hantverksföreningar, köpmannaföreningar, EFS och nykterhetsföreningar för 
perioden 1920-1950. Materialet finns i folkrörelsearkivet i Skellefteå. Det är 
svårt att finna medlemsföreteckningar för alla de år och föreningar som skulle 
vara viktiga att jämföra. Detta är brister i källmaterialet som är svåra att komma 
undan. Ett annat problem är att det ibland är svårt att identifiera om det är 
samma person som finns i företags- respektive föreningsmaterialet genom att 
det finns fall då man inte redovisar yrkesbenämning på medlemmarna i 
föreningarna. Därför har jag registrerat de individer som saknar yrkesbenäm
ning som företagare om de andra faktorerna (namn och ort) överensstämt med 
företagsräkningen 1930 eller 1950. 

Intervjuer har även gjorts med framför allt tidigare aktiva lokala företagare, 
och med tidigare aktiva inom Bolidenbolaget och det kommunala för att fa fram 
deras syn på bygdens företagsutveckling. De frågor som varit i fokus är 
Bolidenbolagets betydelse och det lokala föreningslivets inverkan på entre-

30 Fritzell Y., Yrkesfördelningen 1840-1855 enligt Tabellverket jämfört med andra källor, 
Statistisk tidskrift 1973, s 369f. 
31 Se för närmare genomgång av databasen POPUM vid Demografiska databasen, Umeå Uni
versitet, Svanberg M., Företagsamhet föder framgång. Yrkeskarriärer och sociala nätverk 
blandföretagarna i Sundsvall 1850-1900, Umeå 1999, s 52. 
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prenörskapet. Fördelen med detta är att jag fatt "en direkt insyn" i hur några av 
de lokala aktörer, som var aktiva under den fas då Skelleftebygdens näringsliv 
expanderade kraftigt, bedömer/tolkar effekterna av ett antal faktorer som jag 
behandlar i denna studie. Dock får man komma ihåg att intervjuerna av före
tagarna tar sin utgångspunkt i deras egna erfarenheter och kontakter medan 
mina frågor kräver mera generella bedömningar. Intervjuerna skall därmed ses 
som ett komplement som har använts för att komma åt de lokala synpunkter och 
erfarenheter som de kan förmedla. Intervjuerna är bra för att fa en bättre för
ståelse för aktörsperspektivet. 
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2. Forskningsläget 

2.1 Forskningsinriktningar inom svensk företagshistoria 
Tidigt koncentrerades den svenska företagsforskningen i stor utsträckning till 
järnhanteringens utveckling, och Fagersta-brukens historia är ett bra exempel på 
sådan forskningsinriktning.32 Här var intentionerna att teckna en koncerns hist
oria i relation till den allmänna järnhanteringens utveckling från 1600-talet fram 
till modern tid. Studiet av det enskilda bruket blev här en "plattform" för att för
stå en branschs utveckling. Ansatsen blev vägledande för den senare företags
historiska forskningen och bidrog till att företagsmonografierna blev ett 
dominerande inslag.33 Karl-Gustav Hildebrand är en god representant för denna 
inriktning och han har i en uppsats om företagshistoria, hävdat att den företags
historiska forskningen är knuten till det enskilda företaget: 

"Vare sig man uppskattar det eller inte måste forskningen till mycket stor del gälla enskilda 
foretag. Det är nödvändigt redan av praktiska skäl. Det intressanta i ett foretag, samspelet 
mellan olika påverkningar och intressen, olika mänskliga viljor, olika möjligheter och upp
gifter kan inte klargöras med generaliseringar eller iakttagelser uti från, man måste ge sig in i 
en snårskog av räkenskaper och protokoll, korrespondens och arbetspapper som gäller just det 
företaget och det som har generellt intresse måste vaskas fram i ett arbete som hela tiden tar 
också det unika, det speciella, på allvar."34 

Den här forskningstraditionen har bidragit med viktiga resultat för att förstå 
svensk företagsamhet men samtidigt har det funnits en viss saknad efter andra 
utgångspunkter för att studera företagsutvecklingen. Redan vid slutet av 1970-
talet påpekade Ulf Olsson risken med att den företagshistoriska forskningen till 
stora delar initieras av företagen själva. Konsekvenserna blev alltför många 
skildringar av framgångsrika storföretag, medan studier av småföretag inte fick 
tillräckligt med utrymme. Olsson betonade att värdet av den företagshistoriska 
forskningen låg i om den kunde utvecklas närmare andra samhällsvetenskaper, 
dvs mot mera generella empiriska ansatser och teoretisk anknytning.35 Erik 
Dahmén anför i samma temanummer av Historisk tidskrift att ett krav är: "att 

32 Söderlund E. (red), Fagerstabrukens historia. I-V. Stockholm 1957-59. 
"Olsson U., Företagshistoria som ekonomisk historia, Historisk tidskrift 1979:3 temanummer, 
s 243f. 
34 Hildebrand K-G., Om företagshistoria, Uppsala Papers in Economic History 1989:23, s 1-2. 
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företagsmonografierna blir mindre företagscentrerade än de vanligen, dock med 
åtskilliga undantag, hittills varit. Företagens omgivning, bl a deras konkurren
ter, behöver i regel ägnas mera uppmärksamhet."36 Lennart Jörberg har under
sökt en grupp storföretagare som spelade en stor roll under genombrottsskedet 
av svensk industrialisering. Hans intention var att behandla företagarna som 
grupp och hur de agerar i en ekonomisk och social omgivning. Jörberg hävdar 
att för att förstå företagarverksamhetens betydelse i samhällsutvecklingen är 
andra angreppssätt än rent ekonomiska ofta nödvändiga, nämligen att ekono
miska förklaringar borde kombineras med andra samhällsvetenskapliga för
klaringar, framför allt sociologiska.37 Trots att Jörberg velat bredda ansatsen har 
hans studie fatt kritik i det avseende att han borde integrerat könsperspektivet i 
vissa delar av analysen.38 

I den senaste diskussionen om företagshistoriens roll inom ekonomisk histo
ria har Karl Gratzer poängterat den tidigare avsaknaden av forskning kring små
företagen. Detta kan till stora delar förklaras med att det finns stora svårigheter 
med att undersöka dem, både när det gäller att definiera en sådan heterogen 
grupp av företag och att utnyttja offentligt källmaterial. Av Gratzers jämförelse 
mellan ekonomisk historia, nationalekonomi och företagsekonomi framgår att 
intresset varit störst bland företagsekonomerna att studera småföretag. Hos 
företagsekonomerna fick forskningen kring småföretagandet sin institutionella 
förankring i Sverige vid slutet av 1960-talet i samband med att professor Dick 
Ramström tillsammans med ett antal forskare från företagsekonomi vid Umeå 
Universitet blev intresserade av detta falt.39 Här koncentrerades forskningen till 
att studera småföretagsstrukturen, villkoren och fördelarna med småföretagen.40 

En av de forskare som tillhörde denna krets var Bengt Johannisson, som numera 
som professor har byggt upp ett forskningscentrum kring småföretag och 
entreprenörskap i Växjö Universitet. 

35 Olsson, aa, s 243 och s 251. 
36 Dahmén E., Kan den företagshistoriska forskningen bidra till den ekonomiska teoriens 
utveckling?, Historisk tidskrift 1979:3, s 263f. 
37 Jörberg L., Svenska f öretagare under industrialismens genombrott 1870-1885, Lund 1 988, 
ss 7-13, och s 156f. 
38 Norlander K., Entrepreneurs during the Early Industrializat ion in Sweden, Scandinavian 
Economic History Review nr 1,1992, s 90f. 
39 Gratzer K., Forskning om småföretag, Historisk tidskrift 1996:3, s 398 och s 404. 
40 Johannisson B. & Landström H., Theoretical foundation in Swedish entrepreneurship and 
small business research, Scandinavian institute for research in entrepreneurship 1998:1, s 6. 
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I en forskningsrapport från 1995 har ett flertal forskare bidragit med att ge sin 
syn på hur företagshistoria borde bedrivas inom ekonomisk-historisk forskning. 
I Jan Gletes bidrag finns det en strävan efter att komma ifrån de renodlade mik
ro- eller makrostudierna. Han menar att det finns en stor risk med att en alltför 
hård koncentration på ett enda företag blir missvisande och en förklaring på 
makronivå kan heller inte ge några tydliga ledtrådar till hur företag agerar. 
Glete förordar istället att fokus borde riktas mot interaktionen mellan olika 
aktörer. Här skulle teorier om transaktions- och informationskostnader utnyttjas 
för att förklara företagsutvecklingen. Införande av en ny nivå s k meso-nivå ska 
förstås som en samverkansnivå, s k samverkanskluster vilket är ett resultat av 
att företag strävar efter att reducera osäkerhet och risker och att effektivare 
hantera informationsflöden.41 Glete skriver att 

"regionerna och deras nätverk, har inte ställts i centrum för forskningen. 1900-t alets storföre
tag, banker och stora ägare har studerats i åtskilliga undersökningar men det faktum att nytill
skottet bland dessa stora aktörer har varit så ringa har sällan framställts som ett problem. 
Mycket återstår att göra för att vi ska veta var de dynamiserande och tröghetsskapa nde fakto
rerna funnits i svenskt näringsliv under 1900-talet."42 

Jan Ottosson stöder Gletes resonemang om att "mesoperspektivet" kan vara en 
fruktbar inriktning inom den finans- och företagshistoriska forskningen men är 
kritisk till den alltför snäva definitionen av mesonivån. Ottosson menar att 
kopplingen till institutionell teori blir for svag och konkurrensen som nätverk-
skapande faktor underskattas, vilket bidrar till att Gletes teori enligt Ottosson 
har en tendens till att bli odynamisk.43 

I Jan Gletes studie om nätverken i svenskt näringsliv under 1900-talet ana
lyserar han den ekonomiska utvecklingen utifrån etablerandet av samver
kanskluster eller s k strukturcentra. Utgångspunkten är att de nya ägar- och 
maktstrukturer som bildades under Sveriges industriella genombrott (1890-
1920) i hög grad har fortsatt att dominera ända fram till idag. Glete konstaterar 

41 Glete J., Regioner, nätverk, storföretag och grupper - något om mesonivån i finans- och 
företagshistorisk forskning, i Sjögren H (red)., Aspekter på näringslivets historia, Forsknings
rapport nr 5, Stockholm 1995, ss 82-86. 
42 Glete, aa, s 91 
43 Ottosson J., Kommentar till Jan Glete, Regioner, nätverk, storföretag och grupper - något 
om mesonivån i finans- och företagshistorisk forskning, i Sjögren H. (red), Aspekter på 
näringslivets historia, Forskningsrapport nr 5, Stockholm 1995, s 96. 
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att det fanns större likheter mellan maktstrukturen inom näringslivet 1920 och 
1990 än mellan 1920 och 1890, och han ställer frågan vad det beror på att så få 
nya strukturcentra har bildats under perioden 1920-1990. Gletes ansats vilar på 
en teori om betydelsen av en kontinuerlig ekonomisk omvandling för att bi
behålla det ekonomiska systemet intakt och för en långsiktig ekonomisk till
växt. Antagandena stöds på de teorier som nationalekonomen Joseph Schum
peter har utvecklat kring entreprenören och den s k "kreativa förstörelsens" 
funktion för att ett kapitalistiskt system ska fungera.44 

Inom ekonomisk historia har det under den senaste tiden producerats två av
handlingar som breddat den företagshistoriska forskningen mot nya metoder 
och forskningsobjekt. I Jan Ottosons avhandling som tillkommit inom ramen 
för forskningsprojektet, "Affärsbankerna i den industriella omvandlingen under 
1900-talet", utnyttjades kvantitativa nätverksmetoder för att studera hur stabil 
nätverksstrukturen har varit inom de finansiella och icke-finansiella företagens 
styrelser. Ett urval på 125 företag gjordes för att studera hur starkt länkade de 
olika aktörerna var till varandra och hur lättpåverkade dessa nätverk var av 
olika kriser under 1900-talets tre första decennier.451 Karl Gratzers avhandling 
finns en klar koppling till Joseph Schumpeters utvecklingsteori och här kon
centreras intresset till hur strukturer skapas och förstörs, dvs till själva omvand
lingsprocessen. Här har Gratzer tagit hänsyn till vad som tidigare efterlysts 
inom företagsforskningen och koncentrerat studien till småföretagandet och de
ras villkor. Han för en diskussion kring ett individorienterat perspektiv kontra 
andra sätt att förklara företagsbeteenden och företagsdödlighet. En viktig slut
sats är att det inte går att enbart använda sig av individers misslyckande för att 
förklara företagsdödligheten. Det förefaller att vara mycket mera komplicerat än 
så. I fokus är både företagens och branschens livsförlopp och utifrån en studie 
av 121 mindre aktiebolag har han lyckats rekonstruera en småföretagarbranschs 
livsförlopp. Trots att det saknats företagsarkiv har det varit möjligt att göra en 
sådan rekonstruktion genom att använda sig av offentligt källmaterial. En 
metodologisk nyhet är den företagsdemografiska ansatsen som kompletteras 
med en individorienterad. I den företagsdemografiska metoden har tre 
företagskohorter undersökts och följts ända fram till 1990. Resultatet av ett 

44 Glete J., Nätverk i näringslivet: Ägande och industriell omvandling i det mogna industri
samhället 1920-1990, Stockholm 1994, s 28-44. 
45 Ottosson J., Stab ilitet och förändring i personliga nätverk. Gemensamma styrelseledamöter 
i bank och näringsliv 1903-1939, Uppsala 1993, s 2 och ss 181-184. 
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sådant angreppssätt har blivit en bättre förståelse för förändringar inom före
tagsbeståndet. Framför allt har kunskapen om faktorer som påverkat företags
dödligheten ökat. En viktig slutsats för Gratzer är att företagets låga ålder har ett 
högre förklaringsvärde till ökad företagsdödlighet än företagets storlek.46 

2.2 Internationella utblickar inom forskning om entreprenörskap 
Om man koncentrerar sig till de ekonomisk-historiska bidragen utgör bildandet 
av The Harvard Research Center in Entrepreneurial History 1948 ett av de 
tidiga försöken att integrera entreprenören i ekonomisk analys. Ansatsen var 
tvärvetenskaplig och från det ekonomisk-historiska skrået fanns bl a Alexander 
Gerschenkron och David Landes representerade.47 Man utgick inte från några 
enhetliga metoder utan ett flertal skilda angreppssätt konfronterades, och i fokus 
för diskussionen var Schumpeters teori om entreprenören som innovator. 
Forskningen gällde bl a att utarbeta typologier för entreprenörskap.48 Under 
1960-talet svalnade intresset i hög grad för studier kring entreprenören inom 
den amerikanska företagshistoriska forskningen som utvecklades i två andra 
riktningar. Den ena förankrades i den s k "New Economic History" där man 
applicerade neoklassiska teori och kvantitativa modeller på historiska förlopp, 
vilket bidrog till att entreprenören reducerades bort. Den andra inriktningen 
koncentrerades på organisationsformerna. Alfred Chandlers studier fick stort 
genomslag i den fortsatta företagshistoriska forskningsinriktningen.49 Utifrån 
studier av uppkomsten av det moderna industriföretaget i Amerika och andra 
länder fick den funktionella och administrativa förändringen inom företagen 
ligga till grund för att förklara den nya kapitalistiska dynamiken i Västerlandet 
under 1900-talets första hälft. Vad Chandler betonade var de "organisatoriska 
möjligheter" som uppstod i samband med att nya transport- och kommunika
tionssystem introducerades. Stora investeringar och ökad komplexitet i 
styrningen av verksamheten bidrog till att ledningen av det moderna företaget 

46 Gratzer K., Småföretagandets villkor. Automatrestauranger under 1900-talet, Stockholm 
1996, ss 2-13 och ss 259-263. 
47 Swedberg R., Entrepreneurs hip - The Social Science View, Working paper no. 64, 
Stockholm 1998, s 47. 
48 Soltow J. H., The entrepreneur in Economic history, American Economic Review, 1968, 
s 85-86. 
49 Corley T. A. B., The entrepreneur: The central issue in business history, ss 11-16 i Brown J. 
och Rose M. B. (ed), Enterpreneurship, Networks and Modern Business, Manchester 1993. 
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flyttades över till tjänstemän, och entreprenörerna i "Schumpeteransk mening" 
behövdes inte längre i det moderna"storföretaget". Vad som krävdes för att det 
nya industriella företaget skulle fortsätta växa framgångsrikt var funktionellt 
och administrativt kunnande och inte entreprenöriellt eller finansiellt.50 Genom 
att Chandler reducerade entreprenörens roll i det kapitalistiska systemet till en 
specifik historisk övergångsform kom andra frågor inom det företagshistoriska 
forskningen i fokus. 

Intresset för att studera och utveckla teorier om entreprenören minskade 
inom nationalekonomin och den ekonomiska vetenskapen för att fortsätta ut
vecklas inom beteeendevetenskaperna under 1960-talet. En av de första studier 
som byggde på beteendevetenskaplig teori gjordes av David McClelland år 
1961.51 Den var inspirerad av Max Webers tankegångar om hur religiösa före
ställningar kunde stimulera den kapitalistiska andan.52 Denna forskningsinrikt
ning undersökte individen, dvs entreprenörens egenskaper och betraktade 
entreprenören som en viss personlighetstyp.53 Från 1970-talet och framöver har 
forskningen kring entreprenörskap blivit ett multidisciplinärt forskningsfält. En 
viktig förskjutning var att man inte längre fokuserade på individen utan på 
etablerings- och tillväxtprocessen där studier av småföretag blev allt viktigare. 
Ett viktigt skäl till att intresset ökade för att studera småföretag var att man visat 
på att småföretagen var centrala aktörer för att skapa ny sysselsättning. I Stor
britannien gjordes ett antal stora utredningar om småföretag under 1970-talet, 
vilket även bidrog till att forskningen om entreprenörskap integrerades allt när
mare med småföretagsforskning.54 Under 1990-talet har nätverksmetaforen an
vänts allt oftare inom entreprenörskapsforskningen.55 En viktig utgångspunkt 
för detta är Mark Granovetters teorier om nätverk. I en av sina studier påvisade 
han betydelsen av de personliga nätverken och behovet av många svaga länkar 
för att nya impulser ska spridas effektivt.56 Även de kontextuella aspekterna har 

50 Chandler A. D Jr., Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge, 
Massachusetts 1990, s 1-3, s 9 och ss 593-598. 
51 Landström H., Entreprenörskapets rötter, Lund 1999, s58f. 
52 Weber M., Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Lund 1988, s 85f. 
53 Landströ m, aa, s 72. 
54 Landström, aa, ss 89-95 och s 108f. 
55 Landström , aa, s 99. 
56 Granovet ter M., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, s 1361, s 
1366 och ss 1373fr. 
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betonats inom entreprenörskapsforskningen pga de stora skillnader som finns 
mellan olika regioner.57 

Under senare tid har man inom det ekonomisk-historiska och företags
historiska forskningsfältet åter böljat diskutera entreprenörskapets betydelse för 
ekonomins tillväxt och omvandling. Ett exempel på detta är en antologi som 
publicerades år 1994 och där ett flertal ekonomisk-historiker gav sin syn på 
entreprenörskap och ekonomisk utveckling. I Patrick O'Briens bidrag finns en 
tveksamhet till möjligheten att komma åt entreprenörskapet utifrån kvanti
tativa modeller. I stället borde den kulturella kontexten lyftas fram mera i 
studier av förändringar i entreprenörskap.58 Andra forskningsansatser har varit 
att behandla entreprenörskapet utifrån både kvantitativa resonemang och 
"Gerschenkrons-ansatser", dvs att studera staten som ett substitut till andra 
entreprenöriella grupper i samhället och hur staten i olika delar av en region 
lyckats tillfredsställa eller motarbetat behovet av entreprenörskap.59 Det finns 
ytterligare två exempel inom det företagshistoriska skrået som tyder på ett ökat 
intresse för forskningen kring entreprenörskap. Företagshistoriker från Lan
caster och Reading gav ut tillsammans 1993 en antologi som behandlar olika 
aspekter på entreprenörskap.60 Vid den internationella ekonomisk-historiska 
konferensen i Madrid 1998 behandlade en session entreprenöriella nätverk och 
företagskultur.61 Det finns därmed en gemensam nämnare mellan den inter
nationella och svenska forskningen om entreprenörskap där intresset för nätverk 
och nätverksteorier ökat. 

2.3 Strukturella och kulturella faktorer 
Hur skall då regionala skillnader i entreprenörskap förklaras? Det finns ett antal 
centrala studier som har belyst denna fråga och undersökt s k industriella 

57 Landström, aa, s 126. 
58 O'Brien P., Entrepreneurs in economics, history and psychology, ss 83-89, i Kiep P. & 
Cauwenberghe E. (ed), Entrepreneurs hip and the Transformation of the Economy. Essays in 
Honor of Herman Van der Wee, Leuven 1994. 
59 Kiep P., Entrepreneurship and the Transformation of the Economy, s 69, i Kiep P & 
Cauwenberghe E. (ed), Entrepreneurship and the Transformation of the Economy. Essays in 
Honor of Herman Van der Wee, Leuven 1994. 
60 Brown J. & Rose M. B. (ed), Entrepreneurship, Networks and Modern Business, 
Manchester 1993. 
61 Nunez C. E. (ed), Entrepreneurial networks and business culture. Procedings Twelfth inter
national Economic history congress Madrid 1998 B7, Sevilla 1998. 
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distrikt. Resultaten från sådana undersökningar har visat på att det finns två 
konkurrerande strategier. En som bygger på massproduktionens principer där de 
multinationella företagen länkar ihop produktion och marknad i olika länder. 
Den andra strategin bygger på hantverksmässiga metoder som gått förlorade i 
samband med att man gynnat en institutionell uppbyggnad i enlighet med 
massproduktionens principer. Denna strategi karaktäriseras av flexibel 
specialisering, och man föreställer sig ett tekniskt avancerat industriellt distrikt 
som genom hög grad av flexibilitet, kunnig arbetskraft och nära samarbete med 
andra specialiserade företag, lyckas konkurrera effektivt.62 Charles Sabel med 
flera betonar att i många berömda industriella regioner, där var det vanligt att 
småföretagen utvecklades och tog till sig ny teknologi utan att bli stora företag. 
Det fanns alltså ett alternativ till massproduktionen som modell för tekno
logiska framsteg, som vilade på hantverksmässiga grunder.63 

Några svenska regionala undersökningar av entreprenörskap och nyföre-
tagande har gjorts av bland annat företagsekonomerna Per Davidsson, Leif 
Lindmark, Christer Olofsson, samt Bengt Johannisson och Håkan Bång.64 De 
förstnämnda har konstaterat att de strukturella faktorerna är av stor betydelse 
för att förstå skillnader mellan olika regioners nyföretagande och att den 
regionala variationen till stora delar kan förklaras av sådana faktorer.65 Johan
nisson är försiktigare i sina slutsatser och menar att man metodmässigt sett 
måste närma sig nyetableringsproblematiken med ödmjukhet. Här borde den 
fortsatta teoriutvecklingen eftersträva mer holistiska beskrivningar av den 
regionala strukturen, vilket innebär att man försöker karaktärisera de över
lagrade nätverk som, formellt och informellt, organiserar regionen.66 

De strukturella faktorer som är av betydelse för nyföretagandet består enligt 
Davidsson av demografiska variabler som befolkningstillväxten och dess 
sammansättning, samt ekonomiska variabler som inkomstnivån och regionala 

62 Landström HL, entreprenörskapets rötter, Lund 1999, s 102f 
63 Sabel C. & Zeitlin J., Historical Alternatives to Mass Production: Politics, Markets and 
Technology in Nineteenth-century Industrialization, Past and Present, 1985, ss 142-145. 
64 Davidsson P. & Lindmark L. & Olofsson C., New Firm Formation and Regional Develop
ment in Sweden, Regional studies. Journal of Regional studies association, vol 28 nr 4, 1994, 
och Ds 1992:79, Johannisson B. & Bång H., Nyföretagande och regioner - m odeller, fakta, 
Stockholm 1992. 
65 Dav idsson P. & Lindmark L. & Olofsson C., aa, s 395f och s 406. 
66 Ds 1992:79, Johannisson B. & Bång H., Nyföretagande och regioner - modeller, fakta, 
Stockholm 1992, ss 106-109. 
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näringslivets storleks- och branschsammansättning. De nämnda studierna syns 
visa att sådana faktorer påverkar nyföretagandets omfattning. Den andra stora 
faktorn som anses påverka nyföretagandets omfattning är den kulturella miljön. 
Per Davidsson har försökt utröna dess inverkan på nyföretagandet.67 Han delade 
in de regionala miljöerna i sex strukturellt olikartade regiontyper och med hjälp 
av en enkätundersökning fick han följande resultat: Det finns en samvariation 
mellan de strukturella och kulturella faktorerna, vilket gör att ingen definitiv 
slutsats kan dras om kulturens respektive strukturens inflytande på nyföre
tagandet. För att testa ytterligare hur kulturen påverkade gjordes en ny under
sökning mellan strukturellt likartade regioner, som avvek från varandra när det 
gäller nyföretagandet. I denna undersökning fick han inte några tydliga utslag 
utan han drog slutsatsen att de kulturella variationerna mellan de olika 
regionerna var för små. Vad han kunde konstatera var att värderingarna följer 
ett centrum-periferi mönster och att uppfattningar om företagare och företag
ande är mest positiva där småföretagandet har den starkaste ställningen. Detta 
gäller för regioner som Gnosjö.68 

67 Davidsson P., Kultur och företagande, i Johannisson B. & Lindmark L. (red), Företag, 
företagare, företagsamhet, Lund 1996, s 151. 
68 Davidsson P., Kultur och företagande, i Johannisson B. & Lindmark L. (red), Företag, 
företagare, företagsamhet, Lund 1996, s 154, ss 159-170. 
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3. Några allmänna teoretiska utgångspunkter för att 
studera företagsutveckling 

3.1 Entreprenörskapsbegreppet 
Ett grundläggande drag hos forskningen om entreprenörskap har varit svårig
heterna att finna gemensamma definitioner och teorier. En viktig förklaring till 
detta har varit att ett flertal olika samhällsvetenskapliga ämnen har deltagit. Allt 
från ekonomisk-historiker, företagsekonomer, sociologer, och psykologer till 
socialantropologer har studerat entreprenörskap. Svårigheterna med att finna 
konsensus är inte lika med att forskningen varit svag utan kan till stora delar 
bero på att det är frågan om ett komplext studieobjekt och att det finns ett flertal 
olika infallsvinklar. 

En utgångspunkt för att studera entreprenörskap för forskare från olika 
discipliner är Joseph Schumpeters teorier. Richard Swedbergs uppfattning om 
Schumpeters teoretiska utveckling tar fasta på att den förändrats mycket över 
tid i den bemärkelsen att Schumpeter studerat olika aspekter av entreprenör-
skåpet vid olika tidpunkter. I böljan förknippade han entreprenörskap med 
kreativitet och intuition för att sedan definiera det i mera tekniska termer. Han 
utvecklade först sina resonemang utifrån ekonomiska jämviktsteorier för att vid 
slutskedet av sin karriär bli mera intresserad av samhällets institutionella 
struktur. Den kritik som har riktats mot Schumpeter är delvis att han haft en 
tendens till att "glorifiera" entreprenören och dennes roll.69 Dock finns det 
många betydelsefulla resonemang, som att Schumpeter betonar att entreprenör
skap avser t ex introduktion av nya varor, nya produktionsmetoder eller nya 
marknader. Det är en funktion som både organisationer och individuella aktörer 
kan utföra.70 

I ekonomisk historia har bl a Douglass C North i sina teoretiska ansatser 
behandlat entreprenören som den agent som svarar för förändringar. Detta sker 
genom att entreprenörerna reagerar på ändrade preferenser eller relativpriser. 
Men North betonar att det är den institutionella strukturen som begränsar 

69 Swedberg R., Entrepreneurs hip - The Social Science View, Working paper no.64, Stock
holm 1998, ss 10-20. 
70 Schumpeter J., Om skapande förstörelse och entreprenörskap, i urval av Swedberg R, 
Stockholm 1994, ss 33-39. 
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entreprenörernas möjligheter.71 Hans sätt att betrakta entreprenören i det 
ekonomiska systemet bidrar till att tona ned de individuella förklaringarna och 
öppnar för kulturella faktorer för att förklara entreprenörskap genom att han på
visar betydelsen av att den institutionella strukturen är trög. 

Under 1990-talet har många forskare böljat söka sig tillbaka till entreprenör-
skapsidéns ursprungliga förespråkare, som Schumpeter. Dock saknas fort
farande en entydig definition på entreprenörskap, vilket har ansetts försämra 
möjligheterna för forskningsfältet att utvecklas. Företagsekonomen Hans Land
ström argumenterar för att det inte behöver vara en nackdel genom att uttrycks
formerna för entreprenörskap förändras, och därför behöver det finnas en viss 
flexibilitet i begreppet. De olika definitionerna av entreprenörskap är också i 
många fall kompletterande snarare än konkurrerande och berör olika aspekter 
av entreprenörskapet. Han anser att forskarna inte borde ställa alltför hårda krav 
på att fa en strikt definition på begreppet entreprenörskap utan snarare visa stör
re öppenhet såväl tankemässigt som metodologiskt för att på så sätt utveckla en 
unik kunskap om entreprenörskap. Problemet är inte oklarheter i definitionen 
utan svårigheter att tydliggöra vad som är speciellt med entreprenörskapsforsk-
ning i jämförelse med andra vetenskapliga discipliner. Här framstår entre-
prenörskapsforskning som ett falt som sysslar med skapandet, organiseringen 
och exploateringen av möjligheter. Tillväxt inom befintlig verksamhet betraktas 
också som ett "entreprenöriellt fenomen". I detta fall bör, enligt Landström, 
Schumpeters krav modifieras då entreprenörskapet inte enbart är synligt i sam
band med att innovationen bryter sönder äldre mönster utan även förekommer i 
skapandet, organiseringen och exploateringen av traditionella affärsverksam
heter.72 

Jag håller med om att svagheterna i Schumpeters definition är att den 
empiriskt ställer för hårda krav på vad som karaktäriserar entreprenörskap och 
därmed riskerar undersökningarna att bli allt för mycket inriktade på ett fatal 
personer. Dock är den en bra utgångspunkt för att förstå hur den mest 
"renodlade" formen av entreprenörskap ser ut. Relationen mellan entreprenör
skap och kulturella förändringar leder i föreliggande studie fram till en diskus
sion om mottagligheten för entreprenörskap. Mottaglighetens styrka i en region 
förutsätts här vara beroende av och kunna förklaras av någon eller några av 

71 North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
1990, s 83f. 
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följande tre faktorer: identiteter (förebilder), rationalitet (specifik inlärning, 
kunskaper) och en social dimension (kontakter, social tillhörighet). Det kan 
handla om förekomsten av förebilder på företagandets område, tillgången på 
tillämpbara kunskaper och öppenhet mot nya impulser och erfarenheter, som 
slutligen kan förstärkas och effektivt spridas i de sociala nätverken. Om dessa 
faktorer är rimliga utgångspunkter för att studera den kulturella sfärens inver
kan på entreprenörskapets utbredning beror dels på hur man ser på entreprenör-
skåpet och dels hur man använder sig av kulturbegreppet. 

3.1.1 Entreprenörskap och innovationsförlopp 
För att förstå den regionala utvecklingen måste man närma sig de aktörer som 
bryter sönder gamla mönster och skapar nya. Utifrån ett Schumpeterianskt 
perspektiv är de aktörer som är "riktiga" entreprenörer ofta ett fåtal. De behöver 
inte heller vara företagare utan kan lika gärna vara en myndighet eller en före
ning. Det finns heller inget som säger att entreprenörskapet är bestående över en 
längre tidsperiod utan det kan uppstå i vissa situationer och sedan mer eller 
mindre försvinna. För att betraktas som en renodlad entreprenör måste man lan
sera något nytt, t ex en ny produktionsmetod, nya produkter, integrera företaget 
med nya marknader eller nya marknadsföringsmetoder som konkurrerar ut 
gamla sätt att producera och marknadsföra produkter. Ofta besitter dessa 
entreprenörer kunnande och erfarenheter som i övrigt annars saknas inom den 
region där de bedriver sin verksamhet. 

Både Joseph Schumpeter och hans empiriskt inriktade efterföljare Erik 
Dahmén är mycket viktiga referenser i diskussionen om entreprenörens roll. De 
använder sig av nyckelbegreppen kreativ eller skapande förstörelse för att be
skriva det dynamiska element som skapar nya relationer och nya strukturer i 
ekonomin. Till skillnad från andra forskare är priskonkurrensen hos dem av 
mindre betydelse. Istället uppstår den allvarligaste konkurrenssituationen på 
marknaden mellan dem som lanserar nya sätt att förbättra produktions- och 
handelsmetoderna och andra kommersiella aktörer. För att beskriva detta 
fenomen använder de sig av begreppet innovationer, nya idéer eller produkter 
som lanseras inom vissa områden och slår ut andra typer av verksamheter. 
Vilken roll spelar då traditioner och speciella miljöer för tillkomsten av entre
prenörskap? Forskningen har kanske fokuserats för hårt på enbart ett fåtal 

72 Landström H., Entreprenörskapets rötter, Lund 1999, ss 130-134. 
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entreprenörer för att den skall kunna förklara utvecklingen. Lika viktigt i detta 
perspektiv är imitationen av dessa entreprenörer, och det gäller i synnerhet när 
resonemanget förs ned på en regional nivå. Hur påverkas en region när vissa 
entreprenörer bryter sönder invanda mönster och lanserar innovationer? Vilka 
företagare är det som först imiterar deras beteenden och hur sprider sig dessa 
innovationer i regionen? För att komma åt detta kan man se entreprenörerna 
som kulturbärare och förebilder, som skapar mer eller mindre starka imita
tionsvågor eller diffusionsprocesser i en region beroende på sin lokala auktoritet 
och status. Denna grupp av lokala företagare som försöker imitera entre
prenörerna och därmed bidrar till att skapa nya försöijningssätt i en region 
skulle man kunna definiera som de "entreprenöriella imitatörerna". En sådan 
definition gör det möjligt att låta analysen även omfatta de företagare som i 
föregångarnas fotspår hjälper till med att bryta sönder gamla invanda för-
söijningsmönster. Frågan är då om entreprenörerna och imitatörerna gynnas av 
samma typ av kultur. Här kan man tänka sig att det finns ett större behov för 
entreprenören att vara förankrad i andra kulturer och söka fa nya impulser där 
medan imitatörerna är mera beroende av den lokala kulturen. Därför kan, om 
man utgår i från Granovetters teori, dels korta kontaktvägar mellan entre
prenörer och imitatörer vara gynnsamma för spridningsprocessen, dels att det 
finns många svaga länkar mellan dessa aktörer. Sådan svaga länkar uppstår ofta 
i ett rikt föreningsliv, där individer ingår i flera olika kontexter samtidigt och 
därmed utsätter sig för större chanser att bli påverkade av olika slags nya im
pulser. I stora drag menar Granovetter att de personliga nätverken är centrala för 
att förstå spridningstendenser.73 

Frågor om imitationens roll i ett händelseförlopp har behandlats utförligare 
av Torsten Hägerstrand. Hos honom blir serier av imitationer en återspegling av 
ett diffusionsförlopp. Han försöker fånga in hur människa och miljö korrespon
derar med varandra i olika situationer utifrån några grundläggande ekologiska 
begrepp. Några av dessa är tillkomst och förstörelse, processer och system, 
kumulativa förlopp, vågrörelser, flöden, rum och tid, individers livsbanor, grän
ser och risker samt uppkomsten av innovationer och deras spridning. Det 
handlar om att försöka se hur individuella livsbanor är sammanlänkade med 
strukturella mönster och förändringar. Kulturgeografen Hägerstrands utgångs

73 Granovetter M., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, 
ss 1374-1376. 
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punkt är rummet, men han understryker att samspelet mellan dessa i grunden 
mycket komplexa fenomen går att komma åt genom att inte enbart fokusera på 
rummet utan även integrera det med en tidsdimension. Tiden är irreversibel, 
händelser påverkar händelser som ofta kan beskrivas som kumulativa förlopp. 
Detta blir tydligt när Hägerstrand analyserar hur kulturella processer eller upp
finningar utvecklas.74 

Vad som också är betydelsefullt för denna studie är att Hägerstrand försöker 
lösgöra sig från svårigheterna kring hur idéer och materiella förändringar är 
relaterade genom att abstrahera dem till olika flöden, dvs att uppfatta flöden av 
materia, energi och information som förflyttningar både i tiden och rummet. Det 
går alldeles utmärkt att se mentala processer som olika flöden eftersom männi
skan ej är fardigprogrammerad vid födseln utan lärs upp och skaffar sig er
farenheter och kunskaper i en specifik miljö.75 Både vårt inre och yttre har där
med gemensamma kopplingar i form av att de påverkas av olika informations
flöden. För att förstå en individs agerande måste hans livslinje studeras som ett 
flöde av intryck från omgivningen. Individens gränser eller hans konkreta 
handlingsutrymme styrs av tre saker: kunskapsnivå, regler och befintlig teknik 
samt kulturell särart.76 Hägerstrand närmar sig på så sätt betydelsen av olika 
gränser eller gränsområden för individers möjligheter att röra sig och agera i 
den fysiska verkligheten. 

Hos Hägerstrand bestäms innovationsförloppen av två samverkande pro
cesser, imitation och evolution. Nya lösningar på problem blir här en typ av 
evolution som skapar nya möjligheter för imitation. En individ försöker inte 
optimera utan blir nöjd om han lyckas hitta ett bra sätt att lösa sin situation. 
Därigenom uppstår ett stort spektrum av skilda lösningar på olika platser. När 
en innovation sprids far den till slut kontakt med nya områden och andra inno
vationer, och det är då som nya kombinationer av innovationer uppstår och vi 
får nya imitations- eller spridningsmönster. I dessa nya zoner kan centra uppstå 

74 Hägerstrand T., Om tidens vidd och tingens ordning: Några synpunkter på innovations 
förloppens historiska geografi, i Carlestam G. & Sollbe G. (red), Om tidens vidd och tingens 
ordning: Texter av Torsten Häger strand, Stockholm 1991, s 156f. 
75 Hägerstr and T., Tidsgeografi, i Carlestam G. & Sollbe G. (red), Om tidens vidd och tingens 
ordning: Texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm 1991, s 140f. 
76 Carlestam G., Sam tal om verklighetens komplexitet, kunskapens och språkets gränser, i 
Carlestaxn G. & Sollbe G. (red), Om tidens vidd och tingens ordning: Texter av Torsten 
Hägerstrand, Stockholm 1991, s 18. 
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som både ackumulerar och konstruerar nya kombinationer av omgivningens 
innovationer.77 Nya effektivare kommunikationsmedel gör det möjligt att på
skynda spridningsprocessen och uppkomsten av nya centra. 

Hägerstrands utvecklingsmodell kan jämföras med Erik Dahméns sätt att 
beskriva innovationsförlopp. Dahmén fördjupar sig i vilka sammanhang som 
innovationer uppstår inom ekonomin. I hans tolkning uppstår så kallade ut
vecklingsblock ofta i samband med ett antal genomgripande innovationer inom 
transport- och kommunikationssektorn. Dessa alstrar i sin tur nya innovationer 
inom andra delar av näringslivet. Dahmén i motsats till Hägerstrand betonar att 
han ser att vissa specifika innovationer genererar fler innovationer än andra. Det 
finns ändå många likheter mellan de båda forskarna, och de använder sig av en 
evolutionsmodell där mycket av förändringen i en region återspeglar en kamp 
mellan gammalt och nytt. Vad som saknas i Dahméns fall är att han inte när
mare går in på de kulturella mönstrens betydelse för innovationsspridningen.78 

Om man ska studera förändringar i en regions företagspopulation kan man 
använda sig av två kompletterande angreppssätt. För det första kan man doku
mentera vaije företag och hur den är integrerad i en hierarkisk helhet. I fokus 
hamnar då själva den regionala företagsstrukturen. För det andra kan man 
komplettera dokumentationen med en kontextuell analys för att se hur en sådan 
struktur påverkas under skilda perioder.791 en sådan undersökning hamnar in-
teraktionen mellan företagaren och omgivningen i centrum. Metodologiskt går 
det att närma sig detta genom att koncentrera studien till hur en förändring 
stöter bort eller attraherar olika företagsformer över tid. På så sätt kan man se 
hur företagarna samverkar med sin omgivning. 

3.2 Att definiera begreppet "kultur" 
Ett centralt begrepp som berörs ett antal gånger i undersökningen är kultur. Be
greppets betydelse kan ibland uppfattas som otydligt pga att det använts i ett 

77 Hägerstrand T., Om tidens vidd och tingens ordning: Några synpunkter på innovations 
förloppens historiska geografi, i Carlestam G. & Sollbe G. (red), Om tidens vidd och tingens 
ordning: Texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm 1991, s 158f. 
78 Dahmén E & Hannah L & Kirzner I., The Dynamics of Entrepreneur ship, Lund 1994, 
ss 6-10. 
79 Hägerstrand T., Tidsgeografìsk beskrivning - Syfte och postulat, Svensk Geografisk årsbok 
1974, s 87. 
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flertal olika sammanhang och perioder. En definition som varit "vägledande" är 
Edvard Tylors (1871) som utnyttjades för antropologiska studier: 

"Culture or Civilisation, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which 
includes k nowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of society".80 

Det antropologiska inflytandet över kulturbegreppet har fortsatt under 1900-
talet. Bland annat såg Krober och Kluckhohn kulturen som en speciell ordning 
av traditionella idéer och en hithörande värderingsstruktur. Deras försök att 
närma sig kulturbegreppet vetenskapligt gick ut på att gradera de attribut som 
ingått i en mängd kulturdefinitioner och sedan konstruera en egen definition. En 
annan antropolog, Marvin Harris, betonade i hög grad betydelsen av inlärning 
och var inte främmande för att behandla kulturen i en evolutionär kontext. Här 
handlade det om tränade beteenden, eller vanor som kan aktiveras under olika 
tillfallen.81 Inom sociologin har bl a Anthony Giddens försökt fånga kulturbe
greppet. Hos honom utkristalliserar sig kulturen enligt följande: "Culture con
sists of the values the members of a given group hold, the norms they follow, 
and the material goods they create. Values are abstract ideals, while norms are 
definite principles or rules which people are expected to observe."*2 Hos 
Giddens förankras det kulturella innehållet därmed hårt till en social grupp och 
de värderingar och regler som efterföljs inom denna grupp. Vad som saknas för 
historiska tillämpningar är att han inte förankrat tidsaspekten i definitionen av 
kulturbegreppet. 

Inom ekonomisk historia är det främst Douglass C North som intresserat sig 
för den kulturella faktorns inverkan på den ekonomiska utvecklingen, och här 
finns en tydlig koppling till att kulturen är något som utvecklas över en lång 
tidsperiod. Generellt ser North kultur som kunskap och värderingar, vilka 
kontinuerligt överförs från en generation till en annan och på så sätt far stor in
verkan på individers beteenden. I hans distinktion mellan formella och infor
mella regler har de sistnämnda sin förankring i kulturen och North utgår ifrån 
att: "Culture can be defined as the 'transmission from one generation to the 

80Tylor E. B., Primitive Culture vol 1: The Orgins of Culture, Gloucester 1958, s 1. 
81 Brownstein L., A reappraisal of the concept of "culture", Social Epistemology vol 9 no 4, 
1995, ss 316-320. 
"Giddens A., Sociology, Cambridge 1989, s 31. 
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next, via teaching and imitation, of knowledge, values, and other factors that 
influence behavior /.../"'83 

Man kan även konstatera att kulturbegreppet har behandlats inom de flesta 
samhällsvetenskapliga discipliner. Dock finns kritiken mot dessa definitioner 
kvar. Larry Brownstein är en av dem som kritiserat på vilket sätt som defini
tionerna gjorts, och han anser att en av de svagaste länkarna i ett flertal av 
definitionerna är att de i hög grad använt sig av de empiriska attributen som om 
de vore en del av definitionen; det görs ingen åtskillnad. Kultur ska ses som ett 
antal kulturella objekt som en individ kan lära sig av en annan individ. Denna 
bestämda ordning av kulturella objekt är påståenden om verkligheten, sociala 
konventioner, normer, tekniker, begrepp, värderingar etc, och det är inte fråga 
om materiella objekt, t ex institutioner, oavsett deras nära förankring med de 
kulturella objekten. Kulturellt relevanta objekt skiljer sig från andra objekt ge
nom den attityd som gruppen har mot dem. Larry Brownstein påpekar att 
primärt är kultur avsiktlig {skapa mening) till sin karaktär. Kulturen består på så 
sätt av en struktur av ett antal meningsbyggande objekt som ej är fysiska. Några 
av de mest framträdande exemplen på en sådan struktur är olika former av tros
systern (religion och ideologier).84 

Sammanfattningsvis kan det ändå konstateras att alla dessa olika definitioner 
inom skilda discipliner är relativt lika. Av dem kan några centrala egenskaper 
hos kulturbegreppet fastställas. Den första är att det finns ett meningsbärande 
element. Värderingar och skilda slags prioriteringar kan variera mellan olika 
lokala grupper och samhällen. I denna studie används två sätt för att hantera 
denna kulturella egenskap empiriskt: dels genom att studera det viktigaste 
kulturbärande elementet under 1800-talet, dvs religionen och dess förändring, 
dels genom att studera nya förebilder inom det religiösa fältet för att se om de 
kan förklara förskjutningar i värderingar och beteenden. I det föregående av
snittet tog jag upp faktorn "identitet" vilket kan stå som samlingsnamn för den 
typ av delstudie som görs senare i texten. Den andra egenskap som är central i 
kulturbegreppet är inlärning, vilket relaterar till den kunskapsuppbyggnad som 
bedrivs inom en grupp eller ett samhälle. Den tredje egenskapen är tiden. Dess 
betydelse grundar sig på antaganden om den kulturella processens tröghet. Det 
vill säga att den kulturella processen är långsam och därför behöver följas över 

"North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 1990, 
s 37. 
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en längre tidsperiod. Slutligen den fjärde egenskapen handlar om att kultur 
begreppet är integrerat i olika former av sociala nätverk, vilket kommer att be
röras härnäst. 

3.3. Företagarnas sociala nätverk - ett sätt att studera spridningsvägar 
och mottaglighet i en region 
Att identifiera kulturgränser, bedöma deras stabilitet och hur dessa gränser för
ändras över tid handlar om att studera hur olika typer av "innovationsvågor" 
mottas av grupper eller individer inom ett avgränsat område. Varför är man me
ra mottaglig för vissa innovationer medan man förkastar andra? Styrkan i en 
sådan utgångspunkt ligger i att man kan beakta skilda slags innovationsvågor, 
vilket kan öka möjligheten att upptäcka gränsernas komplexitet och hur olika 
typer av sociala och ekonomiska yttringar är integrerade. 

Inom det sociologiska forskningsfältet formulerades innovationsforskningens 
teoretiska utgångspunkter i hög grad under 1960-talet av Everett M Rogers,85 

men redan under 1940-talet gjordes en av de viktigaste forskningsinsatserna av 
Bryce Ryan och Neal Gross.86 Begrepp som diffusion, socialt system och inno
vation är centrala. Med diffusion avses själva processen som behandlar sprid
ningen av en innovation inom ett specifikt socialt system. Vad är det för slags 
spridningsmönster som uppkommer? Ett karakteristiskt drag är att processerna 
ofta tar lång tid, från att de implementeras till deras genombrott. Med socialt 
system avses ett antal sammanlänkade enheter som hålls ihop av att de 
har gemensamma problem och målsättningar. Det kan röra sig om individer, 
organisationer eller informella grupper, t ex alla bönder i en by. Innovation ses 
som en idé, en metod eller ett fysiskt objekt som uppfattas som ny av en indi
vid. Utifrån dessa tre begrepp har man sedan renodlat några tänkbara för
klaringar till mottagligheten för innovationer i en region: 

• Innovationens egenskaper, dess fördelar, komplexitet och förankring i en 
regions värderingar etc. 

84Brownstein, aa, s 329. 
85 Professor vid Kommunikationsforskningen vid Stanford Universitet 
86 Båda tillhörande Rural sociology, Iowa State Universtity, se Rogers E M., Diffussion of 
Innovations, New York 1982, ss 50-56. 
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• Kommunikationskanalemas särdrag: studeras bl a för att komma åt nät
verkets egenskaper och man utgår ifrån att kommunikationen mellan indi
vider underlättas om de har någorlunda samma sociala bakgrund, utbildning, 
värderingar etc. En viss grad av homogenitet kan i det här fallet vara viktig. 

• Tiden. Det handlar om beslutsprocessen, dvs från att man först får kontakt 
med innovationen tills den integrerats. En skillnad görs mellan innovatörer 
som klarar av att hantera en hög grad av osäkerhet och de som först i ett sena
re skede blir mottagliga för innovationen. 

• Det sociala systemet, dvs egenskaper i den sociala strukturen och hur den på
verkar mottagligheten för innovationer. Det sociala systemet utgör en gräns 
för innovationsspridningen.87 

Förutom att ge några förklaringar till hur det lokala entreprenörskapet kan ha 
stärkts har en andra målsättning med denna studie varit att se på spridningen av 
skilda företagsformer och vilka spridningsmönster som uppkommit. De nyss 
ovan nämnda faktorerna som tas upp av Everett M Rogers som tänkbara för
klaringar till en ökad mottaglighet för innovationer är betydelsefulla. Det gäller 
framför allt den sociala dimensionen. Den sociala tillhörigheten kan användas 
både för att diskutera vad som underlättar och vad som motverkar spridningen 
av innovationer, vilket innebär att det finns en anledning till att studera hur 
Skelleftebygdens sociala struktur sett ut och förändrats i relation till andra 
norrländska områden under 1800-talet. En viktig social dimension att undersöka 
kan vara de sociala och kulturella nätverken för att kunna fa en förklaring till 
"mottagligheten" för nya företagsformer och entreprenörskap i en region. Mark 
Casson 88 har bl a betonat betydelsen av att sociala nätverk kan påverka hur 
resursfördelning och kompetens organiseras. En viktig del i hans teorier är hur 
förtroende skapas bland företagarna och att detta i hög grad är kopplat till den 
sociala omgivningen. Effektivitet uppnås inte enbart utifrån en konkurrenssitu
ation utan har även att göra med de samarbetsmöjligheter som finns i den 
aktuella regionen. Här kan religiösa, politiska eller ekonomiska föreningar bidra 
till att skapa förtroende mellan aktörerna samt till att resurser och kompetens 
organiseras på ett ur företagandesynpunkt sett fördelaktigt sätt.891 Sverige har 

87 Rogers, aa, ss 5-34. 
88 Professor of Economics at the Universtity of Reading 
89 Casson M., Entreprenurship and Business Culture. Studies in the Economies of Trust, 
Brookfield 1995, ss 38-43, s 48 och s 162. 
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Bengt Johannisson m fl undersökt de sociala nätverkens betydelse för företags
utvecklingen i en bygd.90 

Ett flertal företagsforskare har intresserat sig för sociala faktorer för att för
klara lokal företagsbildning och ett framträdande lokalt entreprenörskap. Detta 
har utmynnat i ett antal teorier om den sociala dimensionens inverkan på före
tagsutveckling. På den internationella forskningsfronten har företagsforskaren 
Mark Casson91 konstruerat teorier om den sociala dimensionens inverkan på 
entreprenörskap och företagskultur.92 En frågeställning som bl a berörs är varför 
det finns konkurrenskraftiga företagsbygder som kan förbli småskaliga? Casson 
menar att konkurrensfördelarna för dessa bygder kan förklaras av det sociala 
nätverket. Det är ett välfungerande socialt nätverk mellan lokala företagare som 
gör att de förbättrar sin konkurrenssituation gentemot andra regioner. Den avgö
rande förklaringsfaktorn är det som förbättrar förtroendet mellan dess företag
are. Detta leder till ett ökat lokalt samarbete mellan företagarna vilket i sin tur 
ökar dess allmänna konkurrenskraft gentemot andra bygder. Casson lyfter fram 
sociala nätverk av typen religiösa, politiska eller ekonomiska föreningar som de 
förtroendeförbättrande organisationer vilka har störst inverkan på en bygds 
"samarbetskapital" företagare emellan.93 Cassons forskning är i sin tur influerad 
av Frank Knight, som visat hur ekonomiska och sociala förändringar är inte
grerade.94 Att förtroendet är en central aspekt av företagandet har belysts av 
ytterligare ett antal forskare. Bland andra hävdar Robert D Putnam att vad som 
skiljer de ekonomiskt framgångsrika regionerna i norra Italien från de i södra 
delen av landet kan förklaras av skillnader i medborgerligt engagemang. En 
viktig aspekt av denna "medborgaranda" är att det finns ett stort förtroende 
mellan de lokala aktörerna och att ett tätt nätverk av olika lokala föreningar 
skapar ett effektivt socialt samarbete. Putnams tes är att denna medborgaranda 
inte är en följd av sena tiders ökade välstånd utan fanns långt tidigare i den 

90 Se Johannisson B. & Gustafsson B-Å., Småföretagande på småort - nätverksstrategier i 
informations-samhället, Växjö 1984, och Johannisson B. & Gustafsson B-Å., Lokal företags
kultur - ett försök till meningsbyggnad, Växjö 1983. 
91 Mark Casson har skrivit om entreprenörskap och företagskultur i följande verk The 
Entrepreneur, (1982), och The Economics of Business culture (1991) och Entreprenurship 
and Business Culture. Studies in the Economies of Trust (1995). 
92 Casson M., The Entrepreneur, Oxford 1982, s 9. 
93 Casson M., Entreprenurship and Business Culture. Studies in the Economies of Trust, 
Brookfield 1995, ss 38-43. 

37 



norra delen av Italien.95 Bland svenska forskare har Jan-Evert Nilsson beskrivit 
hur den företagsekonomiska forskningen förändrat sin syn på företagen. Den 
har gått från att ha betraktat företaget som ett slutet tekniskt system till ett mera 
öppet socialt system. Det vill säga att företagsekonomerna har böljat se före
taget som ett nätverk, och det är därför mera fruktbart att studera det utifrån 
dess kopplingar till sin omgivning. Nilsson skriver: 

"En ekonomisk värdering av vilka kopplingar och relationer so m ett foretag bör bygga upp 
kan aldrig göras ex ante. Nätverksbyggandet måste därför ske utifrån and ra kriterier än strik t 
ekonomiska . Den ekonomiska rationaliteten ersätts av en social rationalitet som vägledning i 
nätverksbyggandet. Utformningen av företagens nätverk bestäms sålunda av en bedömning av 
hur företagsledning och enskilda medarbetare tror/upplever att en koppling kan fungera på ett 
mänskligt plan. Ömsesi digheten i det beroende som skapas innebär att förmågan till kommu
nikation och förekomsten av ömsesidigt förtroende blir avgörande för hur nätverk et kommer 
att fungera."96 

Därmed finns det ett antal teoretiska skäl till att i denna studie lägga en viss 
tonvikt på att försöka beskriva och komma åt de lokala företagarnätverken. 

94 Casson, aa, s 48. 
95 Putnam R. D., Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien, Stockholm 
1997, s 10, s 31, s 103f, ss 106-112, s 140f, s 184 och s 192. 
96 Nilsson Jan-Evert., Företag i sönderfall. Nätverk i företagsekonomin, i Karlqvist A.,(red) 
Nätverk: teorier och begrepp i samhällsvetenskapen, Umeå 1990, s 116. 
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Del II - Lokala förutsättningar för 
företagsamheten under 1800-talet 

4. Stadsgrundandet: en central brytpunkt i Skelleftebygdens 
företagsutveckling? 

4.1 Introduktion 
Stadens funktion är bl a att fylla ett ökat kommersiellt behov. Den stadsetable-
ring och de nätverk som byggs upp i den nya staden blir därmed ett uttryck för 
en kommersialiseringsprocess. Skellefteå stad fick stadsrättigheter år 1845. Då 
etablerades ett nytt centrum vid sidan om det gamla som före stadsbildningen 
låg nära kyrkan.1 

Stadsbildningen i Norrland tog fart vid 1600-talets böljan och var ett försök 
från statsmaktens sida att öka kontrollen över handeln och hantverkets ut
veckling. Före 1700-talets inträde var det vanligt med ökade regleringar på 
handelns område och en mängd förbud infördes, t ex förbud mot landsköp. 
Indelning i bestämda handelsdistrikt tillkom, och städerna skildes åt beroende 
på om deras privilegium gavs i form av uppstad och stapelstad. De första norr
ländska städerna ovanför Gävle etablerades i Hudiksvall och Härnösand under 
1580-talet. Staden skilde sig från landsbygden genom att den hade egna 
handels- och näringsprivilegier samt egna rättsregler, domstol och admini
stration.2 Den ökade stadsbildningen i Norrland under 1600-talet innebar dock 
inte att det snabbt växte fram en urban miljö med ett framträdande köpmanna-
skap. 11 ex Sundsvall tog det lång tid sedan staden fatt sina privilegier innan det 
uppstod ett framträdande lokalt nätverk av köpmänskap i staden.3 Ända fram till 
1600-talets slut hade stadsnäringen problem med att etablera de nätverk som 
behövdes för att få handeln att expandera. I takt med att trähanteringen och 

1 Bonns B. & Sander A., Skellefteå stad tre gånger om, Västerbotten 1995:2, s 2-3. 
2 Blomqvist N., När blev Sundsvall stad? Om stadsbildningens förutsättningar, föregångare 
och slutliga förverkligande, i Tedebrand L-G. (red), Sundsvalls histo ria del 1, Sundsvall 1996, 
s 66 och ss 71-78 och Svensk Uppslagsbok band 27, Malmö 1958, ss 138-140. 
3 Blomqvist, aa, s 116. 
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rederirörelsen utvecklades under 1700-talet kom dock stadens köpenskap att 
utveckla ett företagskunnande.4 

I Skelleftebygden uppstod ingen tidig stadsbildning under 1600-talet utan 
både Skellefteå och Burträsk församlingar låg under en lång period inom Piteås 
handelsdistrikt, vilket innebar att borgerskapet i Piteå hade kontroll över 
handeln i Skelleftebygden. Detta privilegium för Piteå stad minskade i be
tydelse i samband med att handelsdistrikten avskaffades under slutet av 1770-
talet. När Piteås handelsprivilegium upphörde tilldelades både Skellefteå och 
Burträsk rättigheter att bedriva marknad tre gånger om året.5 Vid sidan om detta 
pågick en strid mellan Piteås och Umeås borgerskap som båda försökte till
skansa sig näringsprivilegier i Skelleftebygden. Konkurrensen ökade därmed 
mellan dessa två städers borgerskap. Framför allt borgerskapet i Piteå ansökte 
ett flertal gånger om att få inrätta en köping i Skellefteå under 1800-talets första 
hälft, där endast de köpmän som hade burskap i Piteå skulle fa bedriva handel 
och hantverk under den tid som de årliga marknaderna inte var igång. Piteås 
köpmän ansåg att de hade förlorat mycket av handeln både till Umeås 
borgerskap och till den snabbt växande lanthandeln. Försöken från både Piteå 
och Umeå städer mottogs ej positivt av Skellefteå sockens byamän. De senare 
ansåg att de handelsrättigheter som dessa två städer ansökte om inte skulle för
bättra förhållandena i Skellefteå. Enda utvägen ur detta dilemma var enligt 
Skellefteå församlings kyrkoherde Nils Nordlander att anlägga en stad med 
egen styrelse och stapelrätt. Staden skulle anläggas på en helt ny plats i när
heten av det gamla centret kring kyrkan. Så blev också beslutet.6 

I samband med att Skellefteå fick sina stadsrättigheter 1845 försvagades 
möjligheterna för Piteås och Umeås borgarskap att stärka sin position i 
Skelleftebygden. För "Skellefteborna" innebar detta en ökad självständighet. 
Dels därför att staden fick en egen styrelse och nya viktiga institutioner etable
rades som läroverk och sparbank. Dels på grund av att inflytandet från Umeå 
och Piteå försvagades. Mitten av 1800-talet kan karaktäriseras som en viktig 
brytningsperiod för Skelleftebygden, men samtidigt hade de misslyckats med 
att få stapelrättighet.7 Först i böljan av 1880-talet fick staden till slut egen 

4 Nyström M., I väntan på sin stora roll. Näringar och handelskapitalism 1624-1865, i 
Tedebrand L-G. (red), Sundsvalls historia del 1, Sundsvall 1996, ss 186-191. 
5 Fahlgren K., Skellefteå stads historia 1845-1945, Uppsala 1945, s 51 och ss 57-62. 
6 Fahlgren, aa, ss 63-76. 
7 Fahlgren, aa, s 83, ss 86-88. 
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stapelrätt efter att fatt avslag ett flertal gånger redan från 1830-talet och framåt. 
Skellefteå stad fick då även egen jurisdiktion och kommunal självständighet 
och förstärkte därmed sin självständighet gentemot sin landskommun.8 Detta 
kan relateras till andra viktiga generella institutionella förändringar som genom
fördes i Sverige vid samma tidpunkt som Skellefteå stad fick sina stadsrättig
heter och som skapade helt nya möjligheter att bedriva handel och hantverk, 
nämligen avskaffande av skråväsendet år 1846 och sedermera övergången till 
fullständig näringsfrihet år 1864. Spelreglerna för företagandet hade på så sätt 
förändrats radikalt vid mitten av 1800-talet. 

Denna tid kännetecknades av stadsbildningen och de institutionella och kul
turella förändringar som följde med dem. Den andra brytningsperioden i 
Skelleftebygden inträffade under böljan av 1930-talet och kännetecknades av 
ett snabbt genombrott för ett enda exportindustriellt företag. Bygden fick en 
kraftig extern "tillväxtimpuls", där stora delar av arbetskraften hämtades från 
andra delar av Sverige, och efterfrågan på det lokala utbudet steg kraftigt. 

4.2 Nya stadsbildningar under 1800-talet 
Vid 1800-talets böljan fanns det 82 städer i Sverige. Av dessa hade 34 en folk
mängd under 1000 invånare. De flesta städerna befann sig i storleksintervallet 
1000-2000 invånare och var av medeltida ursprung. Den andra vanliga kate
gorin av städerna hade sitt ursprung i perioden 1580-1680. Fortfarande var 
staden vid 1800-talets böljan en exklusiv samhällsbildning med många privi
legier och under 1800-talet bildades endast ett fatal nya städer. Vid sekelskiftet 
fanns det totalt 92 st. 

Dock inträffade det en stor förändring vid sidan om detta i form av andra 
typer av tätortsgrundningar under perioden 1770-1860. Det var bildandet av fri
köpingar och enklare former av städer som tog fart under senare delen av 1700-
talet. De kan, enligt Lars Nilsson, ses som en "tredje våg" av administrativt tät
ortsbildande.9 Denna våg startades med tillkomsten av Eskilstuna fristad och 
slutade med anläggandet av Skellefteå stad år 1845. I Eskilstunas fall hade 
myndigheterna låtit sig påverkas av engelska förebilder och grundat en fristad, 

8 Fahlgren, aa, ss 102-121. 
9 Nilsson L., Den urbana transitionen. Tätorterna i s vensk samhällsomvandling 1800-1980, 
Stockholm 1989, ss 35-43. 
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där skråväsendet förbjöds och fri konkurrens uppmuntrades.10 Friköpingarna 
hade generellt sett en oberoende ställning gentemot städerna med bl a fria 
handelsrättigheter. Lars Nilsson ser det som nybildningar som lokaliserades till 
folkrika bygder där det var långt mellan städerna och landsköpenskapen därför 
särskilt livaktig. Karaktären på dessa nybildningar var att de anlades på platser 
som tidigare saknat förtätad bebyggelse. De nybildningar som gjordes efter det 
att Skellefteå stad grundats byggde på andra principer. Man strävade inte längre 
efter att skapa nya tätorter utan att förse redan uppväxta tätorter med ny 
kommunaladministrativ form. Stads- och friköpingsgrundningarna under 
perioden 1770-1860 var relativt små i folkmängd men kunde dock mäta sig med 
de mindre städerna. I många fall var det orter som hade en stor utvecklings
potential, och som i slutändan blivit betydelsefulla tätorter. Flera av köpingarna 
expanderade kraftigt, och många av friköpingarna blev senare städer. Över
huvudtaget tillväxte köpingsväsendet starkare än stadsväsendet under perioden 
1815-1865. Vad dessa nybildningar återspeglar är nya försök från statens sida 
att skapa nya kommersiella centra. Köpingsväsendet nådde sin topp vid 1860-
talet och det var inte förrän på 1900-talets böljan som en ny våg av ny
bildningar tog fart. Då var, från statens sida, intentionerna annorlunda och det 
var till stor del frågan om municipalsamhällen som ombildades.11 

Utvecklingen i Skelleftebygden har vissa gemensamma drag med den 
kommersialisering som tog fart i Nolaskogsområdet under 1800-talet. Här inne
bar en förbättrad ekonomisk ställning och mera differentierat näringsliv ett ökat 
behov av att skapa ett nytt centrum. Man valde att inrätta en köping. Det var 
först och främst en fråga för skilda handelsintressen vid kustsocknarna. I 
grunden fanns det en stor "attraktionskraft" i att tillskansa sig en sådan rättighet 
på grund av att bygden, dels fick nya funktioner att upprätthålla, dels ett ökat 
tillskott av kompetens utifrån. I det här fallet fick Örnsköldsvik ett kraftigt till
skott utifrån av olika typer av företagande.12 

En första indikation på en tilltagande kommersialisering i staden kan 
studeras utifrån dess befolkningstillväxt. Hur har då Skellefteå stads befolk
ningstillväxt sett ut i jämförelse med andra orter? Jag jämför tre norrländska 

10 Magnusson L., S veriges ekonomiska historia, Stockholm 1996, s 230. 
11 Nilsson L., Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980, 
Stockholm 1989, ss 46-51, och s 127. 
12 Gaunitz S., Näringslivet Nolaskogs. Stadsnäringarna, köpingen och staden, i Lundberg O. & 
Axenström K-E. (red), Örnsköldsvik 100 år 1894-1994, Örnsköldsvik 1993, ss 54-60. 
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tätorter, som fick sina stadsrättigheter vid ungefar samma tidpunkt: Skellefteå år 
1845, Haparanda år 1842, och Örnsköldsvik som först blev köping år 1842 och 
sedan stad år 1893.13 I diagram 4:1 jämförs befolkningstillväxten i dessa tre 
städer samt rikssnittet för att se hur de utvecklades över en längre tidsperiod. 
Resultatet visar att den genomsnittliga tillväxttakten var högre i Skellefteå och 
Örnsköldsvik i jämförelse med rikssnittet under andra hälften av 1800-talet. 
Framfor allt växte Örnsköldsvik snabbt under perioden 1870-1900 medan 
Skellefteå stads tillväxttakt försvagades. Från 1900-talets böljan blev förhållan
dena de motsatta. Skellefteå stad växte snabbare än Örnsköldsvik. Speciellt 
under perioden 1920-50 hade Skellefteå en markant högre tillväxttakt än de två 
andra städerna och rikssnittet. 

Diagram 4:1 Den genomsnittliga befolkningstillväxten i Skellefteå, Örnsköldsvik, Haparanda 
stad och i riket (femårsgenomsnitt, %). 
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Anm: Vad som skattas är den genomsnittliga tillväxten (vart femte år) för respektive period. 
Orsaken är att befolkningsdata är redovisade för vart femte år. Skellefteå stad hade år 1875 en 
folkmängd på 744. Motsvarande för Örnsköldsvik var 608 o ch Haparanda stad 944. År 1900 
var folkmängden i Skellefteå stad 1279, Örnsköldsvik stad 2 644 och Haparanda stad 1568 
personer. 
Källa: Nilsson L., Historisk tätortsstatistik del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 
1800-1879, Stockholm 1992, s 15, s 22f, ss 31-33, s 43f, s 69, s 86f, och Gaunitz S., Närings
livet Nolaskogs. Stadsnäringarna, köpingen och staden, i Lundberg O. & Axenström K-E. 
(red), Örnsköldsvik 100 år 1894-1994, Örnsköldsvik 1993, s 52. 

13 Lundmark K., Staden och kommunen Örnsköldsvik, i Lundberg O. & Axenström K-E. 
(red), Örnsköldsvik 100 år 1894-1994, Örnsköldsvik 1993, s 165. 
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Haparanda var den stad som avvek mest från de övriga norrländska städerna där 
den genomsnittliga tillväxttakten försämrades från period till period ända fram 
till 1950-talet. Skellefteå stad hade sin högsta tillväxttakt under perioderna 
1850-1870 och 1920-1950. Tillväxtsiffrorna avslöjar en del om städernas ut
veckling under olika perioder men ger en oklar bild av stadens faktiska storlek. 
Skellefteå stad kom ända fram till 1900-talets böljan att förbli mindre i absoluta 
siffror än både Haparanda och Örnsköldsvik. Haparanda och Skellefteå stad 
förblev relativt likvärdiga i befolkningsstorlek fram till 1920-talet medan 
Örnsköldsvik intog en särställning gentemot de andra två städerna.14 Dock visar 
en närmare granskning på att Skellefteå stads befolkning ökade snabbt under 
två perioder, dels från 1870 till 1880-talets slut och dels från 1910-talet och 
framåt. Detta ger en grov indikation på att den kommersiella aktiviteten kan ha 
varit mera framträdande under dessa två perioder. Vad som bör noteras är att 
dessa data tyder på att det hände någonting innan Bolidenetableringen påverka
de bygden. Från 1930-talet och framåt kan man se effekten av etableringen av 
Bolidenbolaget, vilket också återspeglas i den kraftiga befolkningstillväxten 
åren 1931-35, men dessa data visar även på att stadens snabba befolkningstill
växt satte igång långt innan och kan spåras från 1910-talet och framåt. 

En viktig följdfråga blir om detta mönster i Skellefteå stads befolknings
tillväxt från 1910-talet avvek i jämförelse med Örnsköldsvik? Här visar både 
diagram 4:1 och 4:3 på att avvikelserna kunde vara relativt stora i städers be
folkningstillväxt under skilda perioder. Jämförs befolkningstillväxtens för
ändringar mellan Örnsköldsvik och Skellefteå under 1900-talets första hälft 
finner man att den sistnämnda staden växte mycket snabbare från 1910-talet och 
framåt. Detta är därför någonting speciellt för just Skellefteå stad och att det kan 
vara frågan om en ökad kommersiellt aktivitet redan innan Bolidenbolaget 
etablerade sig i bygden. Resultaten tyder på att staden påverkades markant 
under två perioder, dels under 1870- och 80-talen, dels under 1910-talet och 
framöver. 

14 Nilsson L., Historisk tätortsstatistik del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-
1879, Stockholm 1992, s 15, s22f, ss 31-33, s 43f, s 69, s 86f, och Gaunitz S., Näringslivet 
Nolaskogs. Stadsnäringarna, köpingen och staden, i Lundberg O. & Axenström K-E (red), 
Örnsköldsvik 100 år 1894-1994, Örnsköldsvik 1993, s 52. 
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Diagram 4:2 Befolkningstillväxten i Skellefteå stad, 1876-1950, 
femårsperioder (%). 
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Anm: Under 1920-talet skedde det en inkorporering. Därför har femårsperioden justerats för 
att undvika att tillväxtsiffrorna återspeglar denna nya inkorporering. 
Källa: se diagram 4:1. 

Diagram 4:3 Befolkningstillväxten i Skellefteå och Örnsköldsvik stad, 1901-1950, 
femårsperioder (%). 
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Anm: Under 1920-talet skedde det en inkorporering därför har femårsperioden justeras för att 
undvika att tillväxtsiffrorna återspeglar denna nya inkorporering. 
Källa: se diagram 4:1. 
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4.3 Stadsbildning och företagande i Skellefteå och Örnsköldsvik 
Hur är då stadsbildningen relaterad till företagandet? Om man jämför 
Örnsköldsviks företagsutveckling med Skellefteås kännetecknades den förra av 
ett dominerande inslag av företagsägande som kom utifrån i samband med trä-
varuexpansionen. Örnsköldsviks industriföretagande kopplades både till Sunds
valls och Härnösands köpmän samt till handelshusen i Stockholm och Göte
borg.15 I Skellefteå stad fanns inte en lika klar koppling mellan deras köpenskap 
och andra städers. Här dominerade andra aktörer under senare delen av 1800-
talet. Bonden Anders Markstedt från Skellefteå köpte upp ett antal större såg
verk vid Skellefteälvens mynning under 1860-talets senare del. Från att Anders 
Markstedt sysselsatt sig med att kombinera jordbruk och handel (tjära) ut
vecklades verksamheten till att bli ett av de dominerande handelshusen vid 
Skellefteälvens mynning under senare delen av 1800-talet.16 En annan central 
aktör i Skellefteå stad var handelsfirman Sidenmark & Co. Denna firma drevs 
av två bröder från Ångermanland som startade en verksamhet i Skellefteå.17 

Diversehandeln utgjorde grunden för deras verksamhet och de bedrev från 
böljan en omfattande handel med lappmarken. Bröderna Sidenmark var födda i 
Anundsjö socken, som var ett område i Nolaskogsbygden som tidigt besöktes 
flitigt av samerna vintertid. Sidenmarkarna kom därmed ifrån en socken där det 
redan fanns ett upparbetat kontaktnät inom handeln med samerna.18 Vid 1900-
talets böljan hade handelsfirmorna Sidenmark & Co och blivit de dominerande 
aktörerna både inom näringslivet och stadspolitiken i Skellefteå. De hade 
genom en rad uppköp av sågverk förstärkt sin position vid Skellefteälvens 
mynning.191 andra delar av Skellefteå församling blev inte heller ett industriellt 
ägarinflytande utifrån märkbart framträdande. I Bureå kom det lokala ägandet 
vid sågverket att förbli starkt och förbundet med företagarsläktet Marklund.201 

15 Gaunitz, aa, ss 56-59. 
16 Renhorn G., Ga mla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria, del 1, Uppsala 
1945, ss 124-129 
17 Renhorn, aa, s 164-165 
18 Gaunitz, aa, s 52. 
19 Västerbottnisk sågverkshistoria, Västerbotten 1976:1, ss 56-62, och Lundmark I (red)., 
Skellefteå - en 150-årig historia, Skellefteå 1995, s 152. 
20 Västerbottnisk sågverkshistoria, Västerbotten 1976:1, s 48 och Nyström C. H., Blad ur 
Bureå-industriens äldre historia, Västerbotten 1940, s 84 och Heilder I., Vattenkraft i Burträsk 
socken, Skellefteå 1975, s 32. 
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Jörn fick bonden Olof Björklund en framträdande position både som politiker 
och företagare inom sågverksindustrin under böljan av 1900-talet.21 En annan 
företagarsläkt som hade sina rötter i Skellefteå var familjen Scharm. Dock be
drev den sin verksamhet i Umeå under större delen av 1800-talet, men i böljan 
av 1900-talet kom de genom ett antal uppköp att stärka sina industriella 
intressen i Skellefteå stad.22 Den slutsats som går att dra är att Skellefteå stad 
avvek från andra områden genom att den nya industriella sågverksexpansionen, 
under senare delen av 1800-talet, till stor dela knöts till ett antal lokala 
"uppstickare". På så sätt fick det industriella företagandet tidigt en lokal förank
ring i bygden. 

21 Marklund G., & Åkesson H., Jörn hundra år : Glimtar ur Jörns samhälles första sekel, 
Skellefteå 1993, ss 48-53. 
22 Unander- Scharin E., Ett tvärsnitt genom 125 år: Aktiebolaget Scharins söner Clemensnäs: 
1824-1949, Stockholm 1949, ss 5-12. 
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5. Skelleftebygdens näringslivsutveckling i ett 
jämförande perspektiv 

5.1 Försöijning och binäringar i Norrland, 1760-1850 
Innan studien fördjupas kring Skelleftebygdens företagsutveckling är det 
relevant med en kortfattad karakterisering av bygdens näringslivsutveckling 
under 1800- och 1900-talet i relation till andra norrländska områden. Finns det 
något speciellt med Skelleftebygdens tidiga näringslivsutveckling? 

Vid böljan av 1800-talet var bondenäringen det dominerande försöijnings-
sättet i Skelleftebygden liksom i andra norrländska bygder. Bondesamhället 
med dess bygemenskap var en viktig utgångspunkt för hur man organiserade 
tillvaron. De viktigaste institutionerna utgjorde familjen och kyrkan och runt 
dessa utkristalliserade sig en bondekultur som i mycket byggde på självhushåll
ning. Genom att man producerade det mesta själv innebar det att jordbruks
enheterna kunde vara relativt självständiga. Ett särdrag för de norrländska 
böndernas försöijning var just betydelsen av olika binäringar. Förutsättningarna 
för att odla spannmål i Norrland var sämre än söderut, samtidigt som det fanns 
en fördel i form av att den glesa bebyggelsen medförde gott om utmärker. 
Därmed fick djurhållningen större betydelse i den här delen av landet. Små 
bondeägda jordbruk gick att leva på därför att binäringarna kunde fungera an
tingen som ett sätt att utnyttja säsongsväxlingarna i jordbruket eller som ett 
flexibelt sätt att klara av missväxtåren.23 

Binäringarna i Norrland var nära relaterad till bondeseglationen. Behovet av 
att fa tillgång till spannmål var en av flera viktiga anledningar till att verksam
heten expanderade. Under århundraden hade statsmakten försökt motverka den 
sortens företagande med hjälp av en mängd olika former av regleringar, men 
under 1800-talet blev bondeseglation allt friare. Den stora förebilden för övre 
Norrlands bondeseglationen kom ifrån Österbotten. Här hade under en lång tid 
funnits en omfattande bondeseglation och skeppsbyggnation.24 

23 För ett omfattande referensmaterial se Norrländsk uppslagsbok band 2, Umeå 1994, 
ss 248-252. 
24 Claesson C., Om bondeseglationen i Västerbotten, Vä sterbottens läns hembygdsförenings 
årsbok nr 28, Umeå 1947, s 105-106, och ss 115-117, se även Norrländsk uppslagsbok ban d 
1, Umeå 1993, s 113. 
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Även i Västerbotten var binäringarna viktiga. Dock kunde arten av binäring 
variera: från olika snickeriarbeten, hustillverkning eller skeppsbyggeri till flott-
ning, träkolstillverkning för järnbruken eller textiltillverkning. Västerbottens 
befolkning beskrevs vara skicklig i olika former av hantverk.25 

Tjärhanteringen var den viktigaste binäringen i Västerbotten och i hela övre 
Norrland. Näringen hade varit central för Sveriges export under 1600-talet, och 
tjära tillverkades från böljan i den sydliga delen av Sverige. Produktionen för
flyttades allt mera norrut under 1700- och 1800-talen, vilket gjorde både Norr
botten och Västerbotten till nya centra för Sveriges tjärproduktion. I Väster
botten var Umeå till en böljan ett regionalt centrum för tjärproduktionen, men 
relativt snabbt förflyttades det till Skellefteå.26 

Tjärtillverkningen kännetecknades av att vara en bondenäring med låg 
tekniknivå och litet kapitalbehov som enkelt kunde anpassas till jordbrukets 
växlingar. Marknaden i Kåge blev troligtvis tidigt ett avsättningscentrum i 
Skelleftebygden för tjärprodukter.27 Eftersom Skellefteå saknade stadsrättig
heter under 1800-talets förra hälft var det vanligt att borgerskapet i Piteå eller 
Umeå köpte upp tjärproduktionen i Skellefteå. I övriga fall tog bönderna själva 
ansvar för försäljningen och transporterna, bl a till Stockholm.28 

Den norrländska näringslivsstrukturen ändrades under senare delen av 1700-
talet. Utnyttjandet av den norrländska skogen för produktion av trävaror, tjära 
och järn intensifierades och ökade markant. Tillverkningen av tjära fyr-
dubblades, skeppsbyggeriet tredubblades, medan övriga stapelnäringars årliga 
produktion steg med 50-200 % under senare delen av 1700-talet fram till 1800-
talets böljan.29 Efter 1830-talet växte Norrland fram som ett betydelsefullt cent
rum för svenskt skeppsbyggeri, och varven blev relativt jämnt fördelade mellan 
de norrländska länen längs kusten. De norrländska varven betraktades som en 
binäring eller ett komplement till andra verksamheter pga deras 
"säsongsmässighet" och ett flertal olika hantverk integrerades med varven.30 En 

25 BISOS H. Landshövdingens femårsberättelser för åren 1828-1832, Stockholm 1834, ss 1-5. 
26 André P., Tjärubränneri i Skellefte socken före 1830, Skogshistorisk tidskrift nr 2, Uppsala 
1993, ss 45-47, s 60f. 
27 André,aa, s 53. 
28 André, aa, s 59. 
29 Nyström M., Norrlands ekonomi i stöpsleven, Umeå 1982, s 58f. 
30 Norrländsk uppslagsbok band 1, Umeå 1993, s 113 och s 121-122, Nationalencyklopedin 
band 3, Stockholm 1990, s 165. 
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ökad försäljning av de norrländska stapelvarorna innebar även att den regionala 
specialiseringen mellan övre och nedre delen av Norrland blev allt tydligare vid 
1800-talets böljan. I den nedre delen av Norrland blev brukshanteringen ett allt 
vanligare inslag, medan tjärhanteringen blev ett dominerande inslag i närings
livet i den övre delen. Avsaknaden av starka bruksintressen underlättade expan
sionen av den "bondestyrda" tjärhanteringen. Det fanns inte heller samma 
konkurrenssituation om skogsråvaran i den norra delen som i den södra, vilket 
underlättade tillväxten av andra stapelnäringar än järnbruk i den norra delen.31 

Övre Norrlands expansion inom tjärhanteringen under 1700-talet och 1800-
talets förra hälft återspeglar den svaga kapitalstruktur som fanns bland före
tagarna. Möjligheterna att endast ackumulera små kapitalmängder gjorde att 
tjärhanteringen fick ett stort genomslag bland bönderna och borgerskapet. 
Skelleftebygden var i den meningen ett typiskt exempel på hur en utpräglad 
bondebygd med små möjligheter att ackumulera kapital sökte sig till en verk
samhet som ej behövde stora kapitaltillgångar. Dock fanns det några undantag, 
t ex i Kåge försökte ett flertal bönder etablera ett järnbruk i böljan av 1800-talet 
vilket var en ovanlig företeelse för den tiden. Detta tyder på att i vissa områden 
hade det påböijats en viss kapitalackumulering men generellt sett fanns kapi
talet i den nedre delen av Norrland där bruksnäringen dominerade och kapital
tillförseln säkrades genom handelshusen i Stockholm. Här var ägarstrukturen på 
ett helt annat sätt knuten till Stockholm.32 Tjärproduktionen som fick sitt 
genombrott under 1700-talets senare del i Skelleftebygden förblev viktig ända 
in på 1900-talet. Prosten Pehr Högström i Skellefteå fastslog inför vetenskaps
akademin under 1760-talet att för allmogen i bygden var tjäran viktigare än 
brädsågning.33 

5.2 Den norrländska trävaruexpansionen, 1850-1930 
Den första fmbladiga sågen etablerades i Västernorrland kring mitten av 1700-
talet, och femtio år senare fanns det ytterligare ett femtiotal fmbladiga sågar i 
Norrland. Det var inga större skillnader mellan länen utan de hade lokaliserat 
sig längs hela kusten. Det var troligtvis en återspegling av en restriktiv och 
kontrollerande statlig näringslivspolitik. Under tidigt 1800-tal böljade för

31 Nyströ m, aa, s 58f och s 156f. 
32 Nyström, aa, ss 125-130. 
33 André, aa, s 60. 
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hållandena att förändras och år 1812 upphävdes slutligen det bottniska 
handelstvånget, och det blev möjligt för de norrländska städerna att exportera 
sina produkter direkt till utlandet. Steg för steg försvann ett flertal regleringar 
kring handeln och från och med år 1864 rådde i stort sett näringsfrihet. På det 
internationella planet försvann exporttullarna och en markant reduktion i de 
engelska importtullarna under 1840-talet skapade helt nya möjligheter för 
export av svenska trävaror.34 

Uppluckringen av landets gamla näringslivsregleringar och de ökade möjlig
heterna att exportera innebar helt nya förutsättningar för en expansion inom 
sågverksnäringen. Mellan 1850 och 1870 ökade exporten från de norrländska 
distrikten från 29 % till 61 % av den totala svenska exporten av trävaror.35 Vid 
mitten av 1850-talet fanns det tre stora exportdistrikt, Piteå (inkl Skellefteå), 
Härnösand (inkl Örnsköldsvik) och Sundsvall, men i fortsättningen utvecklades 
sågverksnäringen snabbare i den nedre delen av Norrland än i den övre.36 

Västernorrland och Hälsingland blev naturliga centra för denna typ av industri
ell verksamhet. Spridningen av de nya sågverken uppvisar regionala avvikelser. 
I Västernorrland blev de mindre sågverken ett mera framträdande inslag och de 
kunde lokaliseras långt in i landet, medan det motsatta gällde för Västerbotten. 
Där etablerades stora sågverk nära kusten.37 

Diagram 5:1 visar de stora skillnaderna mellan dessa två län år 1862 mätt 
utifrån taxeringsvärdena. Här krävs en viss försiktighet i att uppfatta taxerings
värdena som ett mått på sågverkens storlek. Harald Wik tar upp två centrala 
problem med taxeringsvärdena som mätare på sågverkens storlek, dels att 
ångsågarna är för lågt taxerade i relation till vattensågarna, dels att det finns en 
bristande överensstämmelse mellan taxerings- och tillverkningsvärdena. Ännu 
utgjorde ångsågarna en så liten andel år 1862 att ett utelämnade av dem inte har 
någon större inverkan på helhetsbilden.38 Taxeringsvärdena har dock en svaghet 
i att det finns en viss eftersläpning i att revidera värdena medan tillverknings
värdena har sina svagheter pga att det existerar produktionsstörningar 
(kortsiktiga störningar) som kan leda till felaktiga uppfattningar om kapaciteten. 

34 Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri: Från 1800-talets mitt fram till 1937, Stockholm 
1950, ss 78-83. 
35 Wik, aa, s 257. 
36 Wik, aa, s 263. 
37 Wik,aa, s 86,101, 258f. 
38 Wik, aa, ss 17-26. 
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Att använda sig av tillverkningsvärdena som ett mått på taxeringsvärdenas 
säkerhet som källa borde därför utredas vidare. Vad som kan konstateras är att 
det finns en osäkerhet i att tolka industristrukturen utifrån Wiks data. Dock är 
olikheterna mellan Västerbotten och Västernorrland så markanta i diagram 5:1 
att de ger en någorlunda rimlig bild av de skillnader som ändå fanns mellan 
dessa två län vid den här tidpunkten. 

Diagram 5:1. Andelen vattensågverk i Väst erbottens län och Västernorrlands 
län fördelade efter taxeringsvärde, är 1862 (%). 
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Anm: Bygger på sågverkens taxeringsvärden uttryckt i riksdaler riksmynt 
Källa: Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri: Från 1800-talets mitt fram till 1937, Stock
holm 1950, s. 100. 

Resultatet från diagram 5:1 visar att i Västerbotten hade ca 40 % av sågverken 
ett taxeringsvärde mellan 3000 och 9990 rdr, medan motsvarande siffra för 
Västernorrland låg på ca 75 %. I Västernorrland fanns det därmed en markant 
större andel av små sågverk. Inom Västerbotten fanns det inga större skillnader 
mellan distrikten utan både Umeå och Skellefteå hade en likartad fördelning 
mellan de mindre och större sågverken. Enligt Wik berodde skillnaderna i stor
leksstrukturen på vattendragens karaktär. I Västerbotten fanns det färre bra 
möjligheter att lokalisera ett sågverk, vilket bidrog till att ett fåtal större sågverk 
etablerades nära kusten. Detta gjorde att ett fatal sågverk kunde tilldelas stora 
områden för sin virkesförsöijning. Det stora antalet små sågverk i Västernorr
land förklaras av att många sågverk etablerats vid små vattendrag och att ångså
garna spreds snabbt i området. 
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Det var först under 1870-80-talen som ångsågarna tog över och spred sig i 
första hand i den nedre delen av Norrland (Västernorrland och Hälsingland). 
Sex ångsågar etablerades i böljan av 1850-talet i Sundsvalls- och Härnösands
distrikten och femtio år senare nåddes toppen med 239 ångsågverk i gång. Vad 
som är tydligt är ångsågarnas svaga utbredning i övre Norrland (se diagram 
5:2). Inte förrän vid 1900-talets inträde fanns det fler ångsågar än vattensågar i 
Västerbotten och Norrbotten. Detta kan sedan relateras till att toppen i antalet 
sågverk nåddes under 1870-1880-talen för att sedan reduceras kraftigt, framför 
allt i Västerbotten (se diagram 5:3). 

Ångsågarnas lokaliserades framför allt till Västernorrland men även med en 
viss fördröjning till Hälsingland.39 Fördelarna med ångsågarna var många. Man 
blev oberoende av vattenlederna och den växlande vattenföringen och kunde 
etableras nära lastageplatsen vid havet. Detta bidrog till att driftstiden blev 
längre, samtidigt som man undvek kostsamma transporter av det fardigsågade 
virket från sågen till skeppningshamnen. Ytterligare en fördel för ångsågarna 
var att de fick ett högre pris för sin vara än det vattensågade.40 Att vattensågarna 
överlevde längre i vissa områden beror delvis på att det från böljan var lokalise
rade till lämpliga platser. När väl vattensågarna inte längre kunde konkurrera 
med ångsågarna från 1880-talet bidrog det till en mycket kraftig reducering av 
antalet sågverk i Västerbotten, som inte kompenserades med en stark tillväxt av 
nya ångsågverk, vilket skedde i Västernorrland (se både diagram 5:2 och 5:3). 
Dock bör man komma ihåg att flertalet av de etableringar som gjordes i övre 
Norrland var färre men storskaliga.41 

Sammanfattningsvis går det att dra följande slutsatser: Sågverksexpansionen 
i Västerbotten byggdes under 1800-talet upp ifrån en "storskaligare" in
dustristruktur än i t ex Västernorrland. Vidare var Västernorrlands sågverks
företagare generellt sett mera mottagliga för ångsågstekniken än både Väster
bottens och Norrbottens. Västerbotten blev till stora delar en råvaruexportör till 
sågverken i Västernorrland,42 vilket återspeglas i den allt tydligare koncentra
tionen av utrikeshandeln till Västernorrland, till Sundsvalls- och Härnösand

39 Wik, aa, ss 98-100, s 115, s 131. 
40 Wik, aa, ss 118-123. 
41 Wik, aa, ss 258-264. 
42 Björklund J., Med marknader globalt och lokalt, i Pihlgren M. (red), Skogslänet Väster
botten, Umeå 1998, s 66. 
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strakterna.43 Detta överensstämmer även med ägarbilden, där Umeås sågverk
sindustri var från 1840-talet och framåt knuten till Göteborgsfirman Dickson & 
Co och sedan i allt högre grad till industriintressenterna från Sundsvalls
trakten,44 och som jag tidigare konstaterat skilde sig detta från utvecklingen i 
Skellefteå. 

Diagram 5:2. Antalet ångsågar i Norrland under 1800-talets andra hälft. 

'Västernorrland 

Västerbotten 

Norrbotten 

Norrland 

Anm: Med avseende på Norrland ingår följande: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, 
Jämtlands län samt landskapet Hälsingland. 
Källa: Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri: Från 1800-talets mitt fram till 1937, 
Stockholm 1950, s. 98, s 115, s 131. 

Under perioden 1900 till 1920 stagnerade sågverksindustrin. Stagnationen ef
terträddes under 1930-talet av en kraftig tillbakagång, den s k "sågverksdöden". 
I samband med att sågverksindustrin tappade i betydelse för näringslivet i stort, 
skedde en märkbar förändring inom branschen under 1900-talets första hälft. 
Samtidigt som ramsågarna böljade försvinna fick en ny typ av företagande och 
företagsform fotfäste i den övre delen av Norrland. Cirkelsågarnas expansion i 
Norrland var i stort sett knuten till Västerbotten och Norrbotten och böljade un
der 1900-talets första decennium. 

43 Häggström N., Västerbotten och Österbottens utrikeshan del 1765-1880, Västerbotten årg 
48, 1967, s 48f. 
44 Västerbottnisk sågverkshistoria, Västerbotten nr 1, 1 976, ss 21-35. 
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Diagram 5:3. Totala antalet sågverk i Norrland, 1850-1900. Index (1880=100). 

Västernorrland 

- -o- - Västerbotten 

- - O - - Skellefteå 

- Norrland 

1850 1862 1871 1880 1890 1900 

Anm 1: Totala antalet sågverk i Norrland: 1850 (107 st), 1862 (253 st), 1871 (272 st), 1880 
(324 st), 1890 (336 st), 1900 (284 st). 
Anm 2: Sågverken måste ha haft ett taxeringsvärde på minst 2000-3000 rdr rmt för att räknas 
med. 
Källa: Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri: Från 1800-talets mitt fram till 1937, 
Stockholm 1950, s. 98, s. 115, s. 131. 

Ett exempel på denna förändring är att år 1900 fanns det 3 cirkelsågverk i 
Västerbotten och inget i Norrbotten och Västernorrland, 1920 fanns det 49 
cirkelsågverk i Norr- och Västerbotten och ett i Västernorrland, 1937 fanns det 
144 cirkelsågverk i Norr- och Västerbotten och endast 18 i Västernorrland. Det 
var en ny typ av konkurrenskraftig småskalig teknik som gav upphov till en 
småskalig och lokalt förankrad företagsform som med sina låga kapital
kostnader kunde konkurrera med ramsågarna. Det var en innovation som fick 
sin spridning i den övre delen av Norrland i samband med de allt sämre förut
sättningarna för den traditionella sågverksindustrin att bedriva en lönsam 
näring. Skellefteå var inget undantag från detta, utan här fanns hälften av 
Västerbottens läns cirkelsågverk lokaliserade under 1930-talet.45 Den norr
ländska sågverksindustrins spridning under 1900-talets första decennier fick 
därmed ett motsatt förlopp i den bemärkelsen att nyföretagandet inom såg
verksbranschen nu förankrades i den övre delen av Norrland, medan den nedre 
delen inte tog till sig den nya småskaliga tekniken. Cirkelsågverkens spridning 
medförde att för första gången fick ett företagande inriktat på små industriell 
trävaruproduktion en bredare förankring i den övre delen av Norrland. Cirkel

45 Wik, aa, ss 163-167. 
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sågarna var transportabla och var igång under en del av året. Orsaken till att 
cirkelsågarna fick sitt genombrott var att de konkurrerade effektivt på den 
lokala marknaden och gynnades av en stark efterfrågan på trävaror från bygg
nadsindustrin.46 

5.3 En uppsummering 
Skelleftebygdens näringsliv kännetecknades till viss del under 1800-talet av en 
expansion inom tjärhanteringen. Den utpräglade bondebygden med relativt be
gränsade möjligheter att ackumulera kapital bidrog till dess snabba spridning. 
Dock fanns ett undantag för några bönder som försökte starta ett järnbruk, 
vilket var en ganska ovanlig företeelse under 1800-talets första hälft. Den goda 
tillgången på skog bidrog till att både tjär- och trähanteringen kunde expandera. 
I samband med den första sågverksexpansionen var skillnaderna mellan de 
norrländska kustområdena inte speciellt stora. Detta förändrades relativt radi
kalt efter 1850-talet. I Västernorrland förankrades det industriella "sågverks
företagandet" bland ett större flertal medan ett fåtal storskaliga fortsatte att 
dominera sågverksutvecklingen i Skelleftebygden. Ett fatal stora sågverk stod 
för den största delen av marknadsproduktionen, medan resterande förblev hus
behovssågar. Förankringen och spridningen av ett företagande byggt på kom
mersiella grunder förblev svag trots den snabba expansionstakten under senare 
delen av 1800-talet. När de nya cirkelsågverken introducerades blev situationen 
den omvända med en snabb expansion i övre delen av Norrland medan den ald
rig riktigt slog igenom i den nedre delen. Vad detta kapitel visar i stort är att det 
fanns skillnader mellan Västerbotten och Västernorrland men även att det fanns 
vissa skillnader inom Västerbotten, mellan Umeå och Skellefteå med avseende 
på hur nära det integrerades med det industriella sågverkscentret i Västernorr
land. 

"'Björklund J., Med marknader globalt och lokalt, i Pihlgren M. (red), Skogslänet Väster
botten, Umeå 1998, ss 70-73. 
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6. Företagandets gränser och social differentiering 

6.1 Kolonisering och befolkningstillväxt 
I den teoretiska delen diskuterades ett antal strukturvariabler som kan påverka 
nyföretagandet. En sådan variabel är den demografiska och detta kapitel 
studerar bl a skillnader i befolkningstillväxt mellan olika församlingar i 
Skelleftebygden. Målsättningen är att fa en indikator på hur snabbt Skellefte-
bygdens församlingar tillväxte och om man kan spåra ett ökat tryck på den 
lokala resursbasen under 1800-talet. Detta skulle innebära att behovet ökade för 
lokala aktörer att hitta nya försöijningsformer utanför jordbruket, eller med 
andra ord att möjligheterna ökade för att det skulle uppstå nya former av före
tagande. En central faktor som påverkade den geografiska spridningen av be
folkningen i Skelleftebygden under 1800-talet var koloniseringen. Kolonise
ringen tog fart mot slutet av 1700-talet då de flesta nya bebyggelsegrupperna 
etablerades. Bygdens byar böljade på så sätt utkristallisera sig och sprida sig. 
Från att det funnits ett 80-tal "bebyggelsegrupper" vid början av 1700-talet i 
storsocknen hade antalet "bebyggelsegrupper" ökat med 565 vid 1860-talets 
inträde. Inflyttningen till inlandet från kustbyarna kom igång först när det inte 
längre fanns några möjligheter att bosätta sig vid kusten kombinerat med för
bättrat transportnät. Denna koloniseringsprocess nådde sin kulmen under perio
den från 1830-talet till 1860-talet. Koloniseringen var i stort sedd slutförd vid 
slutet av 1860-talet.1 De flesta nybebyggelser gjordes under perioderna 1790-
1810, 1830-49 och 1850-69.2 Dock inträffade en markant ökning i antalet nybe
byggelser i Jörn under 1840-talet medan en liknande ökning skedde i Norsjö 
under nästkommande årtionde (se diagram 6:1). 

Om man jämför koloniseringsprocessen med befolkningstillväxten i olika 
delar av Skelleftebygden finner man att Lövånger, den först utbrutna försam
lingen inom Skellefteå storsocken, stagnerade redan från mitten av 1800-talet, 
medan de andra församlingarna fortsatte att växa relativt starkt under den 
resterande delen av 1800-talet (se diagram 6:2). 

1 Westerlund E., Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, sägner och 
folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Uppsala 1973, s 24-25. 
2Westerlund E., aa, s 34-35 och ss 57-59. 
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Diagram 6:1. Spridningen av nybebyggelser i inlandssocknarna Norsjö och Jörn, 
(kumulerad uppskattning av antalet etableringar). 
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Anm: Diagrammet är uppbyggt efter utsyningsår. 
Källa: Westerlund E., Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder och bruk, skrock, säg
ner och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Uppsala 19 73, ss 34-35 och ss 57-59. 

Lövånger var ett utpräglat jordbruksområde. Från år 1810 till 1850-talet var be
folkningsutvecklingen likartad i Skellefteå, Burträsks och Lövångers försam
lingar och den hängde samman med kolonisationen i området. Från 1840-50-
talen ökade befolkningstrycket kraftigt i de gamla församlingarnas kustområden 
och kolonisationen spred sig snabbt till de inre delarna av Skelleftebygden, Jörn 
och Norsjö. När väl denna koloniseringsprocess av de inre delarna under slutet 
av 1860-talet var avslutad minskade möjligheterna för nya hushåll att försörja 
sig på jordbruk. Trycket borde därmed ha ökat på befolkningen att söka sig 
andra försöijningsformer. 

Det ökade befolkningstrycket och den snabba koloniseringen av de inre de
larna av bygden i mitten av 1800-talet kan delvis förklaras med den snabba till
växten i födelsenettot under 1820-30-talen. Tre toppar utkristalliserade sig, 
1820-30, 1840-50, och 1875-80. Den sista vågtoppen var kraftigare än de två 
tidigare vilket ser ut som ett trendbrott i födelsenettots vågrörelser. 
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Diagram 6:2. Befolkningsförändringen i Skelleftebygden, 1810-1920. 
(1880=100) 
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Anm: Staden är inte inräknad. 
Källa: Summariska folkmängdsredogörelser Västerbott ens län 1865-1940, och BISOS. Be
folkningsstatistik för åren 18 56-1860, s 82-83 och s 151 och Befolkningsstatistiska tabeller 
Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå Universitet) Mikrofiche. 

Diagram 6:3 Förändringen i Skelleftebygdens födelsenetto per 
femårsperiod, 1820-1880. (promille) 
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Anm: Uppgifter för åren 1861-65 saknas. Uppgifter baseras på femårsperioder. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, och Summariska folk
mängdsredogörelser Västerbottens län 1865-1940, (Forskningsarkivet Umeå Universitet) 
Mikrofiche. 

59 



Trendbrottet i födelsenettot under åren 1876-80 var framför allt ett utslag i en 
kraftigt minskad dödlighet.3 

En annat mått som återspeglar förändringen under 1800-talet är netto
flyttningen. Under böljan av 1820-30-talen hade utflyttningen från Burträsk och 
Lövånger redan böljat. Dock kom den stora vågen av flyttningsförluster att ske 
under åren 1856-60, 1866-70 och 1871-80. Åren 1856-60 kan delvis relateras 
till koloniseringen, medan den stora utflyttningen under åren 1866-70 skedde 
samtidigt med de "stora nödåren". En annan faktor som kan vara relevant är 
emigrationen till Amerika som tog fart under 1860- och 1880-talen. En mindre 
del av den sista periodens utflyttningstendenser från de äldre församlingarna 
kan troligtvis även förklaras med en tilltagande tillströmning till staden och 
industriorter. Skellefteå stads befolkning ökade snabbt under 1870-talet (se 
kapitel 4). De stora utflyttningstendenserna under senare delen av 1800-talet 
indikera att möjligheterna att försöija sig i bygden inte var tillräckligt stora för 
hela befolkningen. De borde därför ha haft större behov att hitta nya försörj -
ningsformer under senare delen av 1800-talet. 

Sammanfattningsvis skulle förloppet kunna åskådliggöras utifrån följande: 
De cykliska rörelserna i födelsenettot ökade under vissa perioder trycket på den 
befintliga resursbasen och försöijningsformen. Koloniseringstakten tilltog på 
nya obebyggda områden, tills det inte längre fanns några expansionsmöjligheter 
kvar. De äldre församlingarnas kustområden påverkades först av ett ökat be
folkningstryck och minskade försöijningsmöjligheter inom den agrara näringen. 
När väl koloniseringsprocessen var avslutad i de inre delarna av bygden vid 
slutet av 1860-talet böljade inflyttningen till staden och industriorter att öka 
under 1870-talet. Detta kan ha berott på att det fanns större möjligheter att hitta 
försörjning i dessa områden. 

Bygdens befolkningsförflyttningar fick därmed två riktningar under 1800-
talet, dels från kust till inland under framför allt 1830-1860-talet, dels troligtvis 
från landsbygd till stad och industriorter från 1870-talet. Till detta kan läggas 
att den svaga befolkningsutvecklingen i Lövånger kan ses som ett exempel på 
att det böljade bli någonting annat som påverkade hushållsbildningen från 
1850-talet och framåt. 

3Dödligheten minskade med 27 % 1876-80 jämfört med åren 1871-75 i Skellefteå landsför
samling, Summariska folkmängdsredogörelser Västerbottens län 1865-1940, (Forsknings
arkivet, Umeå Universitet, Mikrofiche). 
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Diagram 6:4 Skellefteå landsförsamling samt Burträsks och Lövångers församlingars 
netto flyttning, 1810-1880 (uppskattning av antalet individer som flyttade) 

El Skellefteå 

• Burträsk 

• Lövånger 

-300 --

-400 1 

Anm: Uppskattningarna gäller det totala a ntalet nettoflyttade under en femårsperi od. Uppgif
ter för åren 1861-65 saknas. Siffror för Skellefteå landsförsamling år 1835 saknas. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, och Summariska folk
mängdsredogörelser Västerbottens län 1865-1940, (Forskningsarkivet Umeå Universitet) 
Mikrofiche. 

I stort återspeglar dessa data att trycket på den lokala "resursbasen" ökade under 
senare delen av 1800-talet, vilket kan ha gjort att behovet ökade på den lokala 
aktören att söka nya försöijningsformer utanför jordbruket. I denna fas kan ett 
flertal personer ha inspirerats till att pröva på nya former av företagande. I ett 
senare kapitel kommer jag att gå in på frågan om det finns några tecken på att 
det tidigt utvecklades en entreprenörsanda i den lokala miljön. 

6.2 Sociala skillnader och likheter i Skellefteå jämfört 
med Umeå, Piteå och Luleå 
Innan jag går in och närmare studerar spridningen i olika delar av Skellefte-
bygden av de olika former av företagande som låg utanför jordbruket kan det 
vara betydelsefullt att se på hur bygdens "sociala rum" såg ut vid 1800-talets 
böljan. Fanns det överhuvudtaget några skillnader mellan Skellefteå landsför
samling och andra näraliggande grannförsamlingar som Umeå, Piteå och Luleå 
landsförsamlingar? Anledningen till att jag studerar olika sociala grupper vid 
1800-talets böljan är att det kan ge ledtrådar till om den sociala strukturen av
vek i Skellefteå landsförsamling i relation till andra kustförsamlingar i den övre 
delen av Norrland. Maths Isacson har undersökt förändringar inom bondeklas
sens sociala sammansättning. Hans fallstudie över By socken i Dalarna visar att 
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den agrara omvandlingen vid 1800-talets böljan innebar en tilltagande social 
differentiering bland socknens bönder. Även specialiseringen mellan socknens 
bönder ökade. Isacson menar att förklaringen till denna förändring går att finna 
1 ett förbättrat försöijningsläge, som gjorde att den inhemska marknaden expan
derade, och det blev enklare för nya grupper att försörja sig på annat än jord
bruk. Hemslöjd för avsalu expanderade därför i samband med att den sociala 
differentieringen tilltog vid 1800-talets första hälft.4 Utifrån ett sådant perspek
tiv finns det skäl att studera om det fanns sociala avvikelser mellan de olika 
landsförsamlingarna och inom Skelleftebygden. 

Ett sätt att komma åt den sociala strukturen vid 1800-talets böljan är att 
klassificera de skilda yrkesgruppernas olika sociala status och tillhörighet. En 
vanlig klassificering som används vid internationella komparativa analyser är: 

1. Storföretagar e, godsägare, högre tjänstemän och akademiker 
2. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel, lägre 

tjänstemän, affärsanställda och arbetsledare. 
3. Bönder, brukare och arrendatorer 
4. Hantverkare u tan mästartitel och kvalificerade yrkesarbetare. 
5. Okvalificer ade arbetare inom industri och stadsnäringar, jordbruksarbetare 

och anställda inom husligt arbete.5 

Indelningen gör det möjligt att bedöma den sociala sammansättningen i 
Skelleftebygden under 1800-talets första hälft. I första hand är intresset riktat 
mot att försöka komma åt förändringarna inom bondenäringen. I grova drag kan 
den ovan gjorda klassificeringen utnyttjas men med en viss förenkling pga att 
det är omöjligt att bedöma utifrån tabellverkets statistik, vilka arbetare som före 
1850 ska betraktas som kvalificerade eller inte inom industrin. Jag har placerat 
de arbetare som tillhört någon form av industriell verksamhet till gruppen hant
verkare utan mästartitel och kvalificerade yrkesarbetare. Eftersom grupp 1 och 
2 ovan utgör en så liten andel kan man lägga ihop dessa till en. Resultatet blir 
då en indelning i fyra grupper: 

4 Isacson M., Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860. Bondeklassen i By 
socken, Kopparbergs län, Uppsala 1979, sl5, ss 170-174. 
5 Lundkvist S., Folkrörels erna i det svenska samhället 1850-1920, Stockholm 1977, s 102. 
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1. Storföretagare, godsägare, högre tjänstemän och akademiker, småföretagare 
inom industri och handel, hantverkare med mästartitel, lägre tjänstemän. 

2. Självägande bönder och arrendatorer. 
3. Hantverk are utan mästartitel och yrkesarbetare inom industrin. 
4. Jordbruk sarbetare: Drängar, inhyseshjon, backstugesittare, torpare, nybygga

re och åldringar.6 

Vid en jämförelse mellan Skellefteå och Umeå landsförsamlingar samt Piteå 
och Luleå lands- och stadsförsamlingar år 1820 fanns det generellt sett inte 
några tydliga skillnader i den procentuella fördelningen mellan dessa fyra 
grupper. 

Tabell 6:1. En jämförelse av olika sociala grupper i Skellefteå, Umeå, Piteå och Luleå 
år 1820. Antal och procent. 
GRUPP/LANDS- SKELLEFTEÅ PITEÅ LANDS- LULEÅ LANDS- UMEÅ LANDS
OCH STADS LANDS OCH STADS OCH STADS FÖRSAMLING 
FÖRSAMLING FÖRSAMLING. FÖRSAMLING FÖRSAMLING 
Grupp 1 61 (2,2) 186 (7,9) 100 (3,8) 107 (4,5) 
Grupp 2 987 (35,0) 644 (27,1) 838 (31,7) 778 (32,9) 
Grupp 3 58 (2,1) 119 (5,0) 91 (3,4) 107 (4,5) 
Grupp 4 1710 (60,7) 1425 (60,0) 1613 (61,1) 1376 (58,1) 
Totalt 2816 (100) 2374 (100) 2642 (100) 2368 (100) 

Anm: Uppskattningarna har gjorts utifr ån enbart fördelningen på män. Det kunde heller inte 
göras någon uppskattning på Umeå stadsförsamling utan enbart på dess landsförsamling. 
Inom parentes = procent. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län och Norrbottens län 1749-1859, 
(Forskningsarkivet, Umeå Universitet) Mikrofiche. 

Den mest uppenbara skillnaden är dock att Skellefteå lands församling har 
något högre andel självägande bönder jämfört med de andra församlingarna. 
Både grupp 1 och grupp 3 är högre representerade i Luleå, Umeå och Piteå än i 
Skellefteå (se tabell 6:1). Det fanns alltså en relativt likartad fördelning mellan 
de olika yrkesgrupperna som var knutna till jordbruket. Dock är den sociala 
differentieringen mellan olika yrkesgrupper i Skellefteå landsförsamling inte 
lika långt gången som i de andra församlingarna, där andelen tjänstemän, 
handelsmän, hantverkare och arbetare är högre representerade. Det fanns en 
tendens till att en större andel av hushållen i Skellefteå landsförsamling kunde 

6 Yrken inom den militära sektorn har uteslutits pga att intresset i första hand gäller 
fördelningen mellan olika bondekategorier. 
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leva på sitt jordbruk än annorstäders. På så sätt hade bönderna i Skelleftebygden 
en starkare position vid 1800-talets böljan. Dock ger inte dessa jämförelser 
några data som visar på större avvikelser mellan landsförsamlingarna under 
första hälften av 1800-talet. 

6.3 Förändringar i social struktur och hushållsförmögenhet 
Frågan är om det möjligt att upptäcka tidigt några större sociala förskjutningar 
inom Skelleftebygdens olika församlingar? Det har tidigare konstaterats att 
Skellefteå landsförsamling vid 1800-talets böljan hade något större antal själv
ständiga bönder jämfört med grannområden söder- och norröver. Studeras de 
sociala gruppernas andelsförändring i Skelleftebygden under 1800-talets första 
hälft blir resultatet följande: 

Tabell 6:2. Representationen av olika sociala grupper i Skelleftebygden, 1810-1850. 
Antal och procent. 
ÅRTAL / GRUPP GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 3 GRUPP 4 TOTALT 
1810 92 (2,3) 1320 (33,7) 19 (0,5) 2485 (63,5) 3916(100) 
1820 87 (2,0) 1563 (35,0) 62 (1,4) 2747 (61,6) 4459(100) 
1830 122 (2,2) 1759 (32,5) 57 (1,1) 3478 (64,2) 5416(100) 
1840 93 (1,8) 1722 (32,4) 78 (1,4) 3416 (64,4) 5309(100) 
1850 260 (4,0) 2022 (30,7) 58 (0,9) 4236 (64,4) 6576(100) 
Anm: Inom parentes = procent. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet) Mikrofiche. 

Det bör noteras att det inte är samma jämförelse som görs i 6:1 som i 6:2 utan 
den ena gäller Skellefteå landsförsamling och den andra hela Skelleftebygden, 
dvs även Lövånger och Burträsk. Utifrån tabell 6:2 ser utvecklingen i relativa 
termer ut att vara stabil under perioden. Inga påtagliga förändringar sker utan 
andelen självägande bönder krymper med några procent medan övriga grupper 
förblir relativt konstanta. Fortfarande vid 1800-talets mitt var grupp 3 svagt 
representerad i bygden, vilket i stort sett har att göra med att det nästan inte 
fanns några arbetare knutna till industrin i Burträsks och Lövångers församling
ar, men däremot till en viss grad i Skellefteå. 

Vid en jämförelse mellan de tre församlingarna Skellefteå, Burträsk och 
Lövånger kan man se skilda "utvecklingsmönster". I Lövånger, som från början 
av perioden hade den största andelen självägande bönder, sjönk denna andel 
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kraftigt från 40 % till 29 %, medan andelen självägande bönder ökade i 
Burträsk från 30 % till 34 % under perioden 1810-1850. Inom Skellefteå lands
församling är utvecklingen förvånansvärd stabil under samma period. Den enda 
egentliga förändringen gällde andelen självägande bönder som sjönk från drygt 
33 % till 30 %.7 

Generellt sett för hela Skelleftebygden höll sig andelen självägande bönder 
(Grupp 2) och andelen jordbruksarbetare m fl (grupp 4) stabil under hela perio
den. Det mönster som återspeglas är i första hand en stabil rekrytering av själv
ägande mindre jordbruk som till största delen utnytljade bonddrängar som 
arbetskraft.8 

Vad som är betydelsefullt att veta är hur många hushåll som låg över själv-
försöijningsnivån. Detta kan ses som en indikator på att ett visst överskott eller 
en viss kapitalackumulering böljade uppstå bland hushållen i Skelleftebygden. 
Vid 1830-talets böljan fanns det drygt 2 % i Burträsk, 4 % i Skellefteå och 9 % 
i Lövånger som ansågs överstiga självförsöijningsnivån. År 1850 utgjorde mot
svarande siffror 12 % för Burträsk, 36 % för Skellefteå och 25 % för Lövånger. 
Det hade därmed skett en förstärkning av hushållens förmögenhet i hela 
Skelleftebygden, framför allt i Skellefteå landsförsamling.9 

De ekonomiska förhållandena förbättrades alltså för hushållen i Skellefte
bygden under 1800-talets första hälft.10 Andelen självägande jordbrukare för
blev stabil under första hälften av 1800-talet, samtidigt som det fanns stora in
terna avvikelser från den generella trenden i Skelleftebygden. Förutsatt att de 
ekonomiska förbättringarna i hög grad påverkade bondekåren skulle det vara 
möjligt att hävda att de självägande jordbrukarna stärkte sin ekonomiska posi
tion i Skelleftebygden. Genom att de utgjorde en stor andel av det totala antalet 
yrkeskategorier är det inte ett orimligt antagande. Framför allt i Skellefteå 

7 Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet, Mikrofiche) 
8 Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet, Mikrofiche) 
9 Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet, Mikrofiche) 
10 Det finns en viss osäkerhet i källmaterialet so m består i att benämningen av ett hushåll 
kunde variera, framför allt har man funnit stora avvikelser i 1805 års material medan 1855 års 
siffror är mera realistiska. S e Larsson M., 1800-talets sociala förändringar ur folkmängds
tabellens perspektiv. Historisk tidskrift nr 4, 1989, s 534f. 
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landsförsamling ökade andelen hushåll som hade en förmögenhet som översteg 
sj älvförsöijningsnivån. 

Redan från 1830-talet ökade kraftigt tillväxten av de obesuttna i Skellefte-
bygden. De ekonomiska möjligheterna för de snabbt växande jordbrukarkate-
gorierna var relativt olika under 1800-talet. Johan Söderberg har testat olika 
variabler för att se hur starkt de var relaterade till fattigdom, och han fann att 
ålder och yrke har högst förklaringsvärde. Dock försvagas åldern som förkla
ringsfaktor över tid. Att vara inhyses och 60 år är enligt Söderberg inte en 
speciellt stark position utifrån ett fattigdomsperspektiv. Söderberg undersökte 
även hur de olika sociala kategoriernas hushållsstruktur såg ut och konstaterade 
att de största hushållen återfanns hos bönderna. Därefter krympte hushållet i 
takt med gruppen tillhör en lägre social position. Skillnaderna mellan böndernas 
och de obesuttnas hushållsbildning, t ex inhyses är markant.11 Jämförs detta 
med de obesuttnas ekonomiska situation i en s k protoindustriell miljö kan för
hållandena vara annorlunda. Christer Ahlberger fann två tydliga tendenser i sin 
studie av hemindustrins utveckling. Den ena tendensen var att proletariseringen 
är snabbare i protoindustriella miljöer än i rena jordbruksområden. Detta be
rodde bl a på att hemindustrins dominans gjorde det enkelt för obesuttna att 
bilda familj. Vad som växte fram snabbt var en stor mellangrupp av välbeställda 
småbönder och torpare. Den andra tendensen var att hemindustrin kunde skapa 
ett gediget välstånd som under goda konjunkturer var större än i jordbruksom
råden. Därför kunde det i den protoindustriella miljön bland de obesuttna bildas 
stora familjer med bra utkomstmöjligheter.12 

Relateras detta till de lokala förändringarna i Skelleftebygden under 1800-
talet ser man att tillväxten av de obesuttna var framträdande. I diagram 6:6 har 
jag uppskattat kvoten mellan de obesuttna och självägande bönder i Skellefte-
bygdens tre församlingar. Resultatet visar att andelen obesuttna blir allt större, 
först i Skellefteå, sedan Lövånger och sist Burträsk. De två förstnämnda för
samlingarna påverkas före och den sistnämnda inte förrän efter mitten av 1800-
talet. Utgår man ifrån att en jordbruksomvandling, med en tilltagande social 
differentiering, är grunden för att en protoindustriell utveckling ska ta fart är 
resultatet betydelsefullt eftersom att det visar när bygden fick en ny stor befolk

11 Söderberg J., Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet, Stockholm 1978, s 43 och 
ss 103-108. 
12 Ahlberger C., Vävarfolket. Hemindustrin i Mark 1790-1850, Göteborg 1988, s 69, s 82-83, 
och ss 172-174. 
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ningsgrupp som hade större behov av att hitta alternativa försörjningssätt. Det 
är under sådana förhållanden som binäringar blir allt viktigare att utveckla och 
bidrar till att den lokala avsaluslöjden och hemtillverkningen expanderar. Den 
slutsats som går att dra med avseende på Skelleftebygden är att det skedde ett 
sådant genombrott vid mitten av 1800-talet. Möjligheterna för tillväxten av nya 
företagsformer ökade då väsentligt när ett äldre "försöijningsmönster" brutits 
sönder som dominerades av ett stort antal små självägande bönder. Kopplas den 
sociala utvecklingen till förändringarna i hushållens förmögenhet under 1800-
talets första hälft, fanns det vid 1830-talets böljan en större procentandel i 
Lövångers församling, än i de andra församlingarna, som översteg självför-
söxjningsnivån. Tjugo år senare hade hushållen inom Skellefteå landsför
samlings hushåll stärkt sin position, och det var nu den församling som hade 
högsta andelen hushåll som översteg självförsöijningsnivån. 

Diagram 6:6. En kvot mellan antal obesuttna och självägande bönder i Burträsks samt 
Lövångers församlingar och Skellefteå landsförsamling, 1810-1880. 

0,45 -, 1 

0,4 

i] Burträsk 

• Lövånger 

• Skellefteå landsförsamling 

1810 1820 1830 1840 1850 1880 

Anm: Kvot mellan obesuttna (inhyses + backstugesittare) och självägande bönder i försam
lingarna Burträsk samt Lövånger och Skellefteå landsförsamling, 1810-1880. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, och Folkräkningarna 
1880 för Västerbottens län; utdr ag ur husförhörslängderna för respektive församling i Väster
bottens andra prosteri, (Forskningsarkivet, Umeå Universitet) Mikrofiche. 

Trots en snabb ökning av de obesuttna i jämförelse med självägande bönder 
ökade andelen hushåll som översteg självförsöijningsnivån i Skelleftebygden. 
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På så sätt skapades nya sociala förutsättningar för ett ökat nyföretagande i 
Skelleftebygden vid mitten av 1800-talet. 

6.4 Handelns och hantverkets spridning 
Hur sammanfaller då en till synes ekonomisk förstärkning hos ett ökat antal 
hushåll och en tilltagande social differentiering från 1800-talets mitt med sprid
ningen av andra företagsformer än jordbruk? 

Den spridning av företagsformer som studeras i detta avsnitt är koncentrerad 
till att undersöka förändringar inom bygdens hantverk och handel under 1800-
talet. Jag har undersökt spridningen av nya företagar- och försöijningsformer 
utifrån deras ökning respektive minskning i skilda delar av Skelleftebygden. En 
jämförelse görs mellan vad som hände fram till 1850-talet och vid 1880-talets 
inträde. Handels- och hantverkaryrkena kan ses som exempel på ett äldre före
tagande som relativt snabbt påverkades av förändringar i de lokala marknads
förhållandena. 

Försöijningsformernas utveckling i Skellefteå landsförsamling var relativt 
stabil fram till mitten av 1800-talet. Den relativa fördelningen av olika för
sörjningssätt var konstant och avspeglar på många sätt jordbrukets dominerande 
ställning med en hög självförsöijningsgrad. Vid en jämförelse mellan 1800-
talets första hälft och 1880-talet kan man konstatera att det äldre "försöijnings-
mönstret" brutits sönder. 

I Skellefteå landsförsamling skedde en hel del radikala utbrytningar från det 
äldre jordbrukssamhälles gränser med en ökning av nya företagsgrupper som 
handlare och hantverkare (se tabell 6:3). I Lövångers församling minskade 
antalet hantverkare och handlare fram till 1840-talet, och därefter ökade det 
fram till 1850-talet, men ökningen kan snarare ses som ett återställande av det 
antal hantverkare och handlare som fanns vid periodens böljan. Om man slut
ligen jämför detta med Burträsks församling kommer ytterligare ett speciellt 
mönster att visa sig. Här var tillväxten av hantverkare och handlare mycket 
gynnsam, framför allt från 1840-talet. 

Fördjupar man sig i de olika hantverkaryrkena och handelsföretagarna finns 
det några tydliga förändringar i Skelleftebygden under 1800-talet. Från böljan 
av 1800-talet fanns det ett begränsat antal hantverkare och handelsmännen i alla 
bygdens församlingar. Brottet mot detta inträffade under 1840-talet då antalet 
hantverkare och handlare ökade snabbt i framför allt Burträsks församling och 
Skellefteå landsförsamling. 
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Tabell 6:3. Antal hantverkare, handlare och tjänstemän i Skelleftebygdens församlingar, ex
klusive staden, 1810-1880. 
ÅR
TAL 

BUR
TRÄSK 

LÖV
ÅNGER 

SKEL-
LEFTEÅ 

Hant
verkare 

Handlare Tjänste
män 

Hant
verkare 

Handlare Tjänste
män 

Hantverkare Handlare Tjänste
män 

1810 8 0 9 7 0 10 16 3 33 
1820 2 0 8 2 0 13 20 4 28 
1830 10 1 7 3 1 14 37 9 43 
1840 5 1 8 1 0 8 23 4 21 
1850 20 5 8 9 5 17 51 19 29 
1880 81 15 17 14 5 22 151 56 73 

Anm: Tjänstemän = akademiker, lärare, kyrkob etjänter, präster , civila ämbets- oc h tjänste
män, kontorister, bokhållare etc. 
Källa: Befolkningsstatistiska tabeller Västerbottens län 1749-1859, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet) och Folkräkningarna 188 0 för Västerbottens län; utdrag ur husförhör slängderna 
för respektive församling i Västerbottens andra prosteri, (Forskningsarkivet, Umeå 
Universitet) Mikrofiche. 

Skillnaden mellan Burträsks församling och Skellefteå landsförsamling bestod i 
att hela spektrumet av hantverkare ökade i den sistnämnda församlingen medan 
i Burträsks församling var tillväxten av nya hantverksföretagare koncentrerad 
till ett fatal hantverksområden. I samband med 1880-talets inträde dominerades 
Burträsks församling av hantverkaryrkena skomakare, snickare, skräddare och 
smeder. Av dem var 23 % skomakare, 16 % snickare, 16 % skräddare, 13 % 
smeder och 15 % övriga hantverkare, medan andelen handlande utgjorde 16 % 
av det totala antalet företagare inriktade på hantverk och handel. I Skellefteå 
fanns det gott om skomakare och smeder som i Burträsk, men det fanns också 
några väsentliga skillnader mellan dem. I Skellefteå landsförsamling var 
andelen handlande högre representerad (23 %) samtidigt som det inte fanns 
samma koncentration till vissa hantverkaryrken som i Burträsk. En liknande 
studie över dessa försöijningsformers utveckling i Byske, Jörns och Norsjö för
samlingar visar på likheterna mellan Byske och Skellefteå landsförsamling, 
medan Jörn och Norsjö fortfarande präglades av att tillhöra koloniseringens 
sista "utmärker". Här var representationen av hantverkare och handlande fortfa
rande svag under 1880-talet.13 

Skellefteå stad dominerades av två typer av företagsformer nämligen handel 
och hantverk. Under 1860-talet fanns det en hel del hantverkare knutna till 

13 Folkräkningarna 188 0 för Västerbottens län (utdrag ur husförhörslä ngderna för respektive 
församling i Västerbottens andra prosteri (Forskningsarkivet, Umeå Universitet) Mikrofiche. 
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Staden, men samtidigt fanns det inte några speciellt starka hantverkargrupper 
representerade och endast ett fåtal utövare inom vaije grupp. Mellan 1860 och 
1880-talen kom dock antalet hantverkare att öka i relation till antalet handlande 
i staden.14 Den generella slutsats man kan dra är, att vid 1880-talets böljan hade 
hantverket förankrats mera i Skellefteå stad och dess landsförsamling liksom i 
Burträsk än i andra delar av bygden. Denna förändring sammanfaller till viss 
del med en tilltagande social differentiering i bygden. 

6.5 Industriföretagandets spridning 
Utbredningen av det industriella företagandet i Skelleftebygden handlar till 
stora delar om hur sågverksindustrin förankrades i området. I tidigare kapitel 
konstaterade jag att sågverkshanteringens industristruktur i bl a Skellefteå 
skeppningsdistrikt dominerades av ett fatal storskaliga enheter lokaliserade vid 
kusten.15 Vattensågarna dominerade under lång tid och ökade i antal ända fram 
till 1880-talet och därefter kom antalet att minska i samband med nedlägg
ningar. Frågan är hur lokaliserades de industriella verksamheterna inom 
Skelleftebygden? 

När det gäller den industriella företagsformen har primärmaterialet till 
industristatistiken utnyttjats. Sågverken ingår i industristatistiken först från 
1876 för Skelleftebygden. Dock kan man dessförinnan få reda på vilka andra 
typer av s k fabriks eller manufakturinrättningar som var lokaliserade hit. En 
genomgång av primärmaterialet till industristatistiken visar att det under böljan 
av 1860-talet i Skellefteå socken fanns ett glasbruk med 55 sysselsatta 
(Ytterstfors), ett limkokeri och terpetinfabrik med två sysselsatta samt ett 
bayerskt ölbryggeri med fem sysselsatta (från år 1864 redovisas även att det 
fanns två garverier i Kåge och Kusmark) . I Lövångers socken redovisas endast 
ett garveri med två sysselsatta, medan det i Burträsk fanns två färgerier (två 
sysselsatta), ett garveri (två sysselsatta) och en kakelugns- och stengodsfabrik.16 

14 Folkräkningarna 1 860 och 1880 för Västerbottens län (utdrag ur husförhörslängdema för 
respektive församling i Västerbottens andra prosteri, Forskningsarkivet i Umeå, Mikrofiche) 
15 Skellefteå skeppningsdistrikt omfattade fem centrala vattendrag: Skel lefte-, Åby-, Byske-, 
Kåge- och Bure älv. Se Wik H., Norra Sveriges sågverksindustri:Från 1800-talets mitt fram 
till 1937, Stockholm 1950, s 210f. 
16 Pri märmaterialet till industristatistiken, Sammandrag av uppgifter angående fabriks och 
manufakturinrättningar i Västerbottens läns andra fögderi för år 1863 och år 1864. Arkiv RA: 
Kommerskollegium (industri och hantverk), Mikrofiche. 
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Den slutsats som kan dras är att det knappast etablerades några större industri
ella inrättningar utanför sågverkshanteringen i bygden före 1870-talet. 

Koncentrerar man sig enbart på sågverksföretagen kan en hel del avslöjas 
om det industriella företagandet som fanns i olika delar av bygden. Ett rimlig 
utgångspunkt för att få reda på förändringen i dessa områden är att se på dess 
fördelning vid slutet av 1870-talet, då toppen i expansionen av antalet sågverk 
nåddes. 

De flesta sågverken etablerades i Skellefteå, Byske och Burträsks socknar, 
medan det fanns få sågverk i Lövångers, Norsjö och Jörns socknar vid slutet av 
1870-talet.17 Speciellt i Lövånger farms det endast ett fåtal industriella näringar. 
En viktig grundförutsättning för lokalisering av sågverken var tillgång till 
älvarna. I Skelleftebygden fanns fyra större vattendrag/flottleder vid sidan om 
Skellefteälven. Det var Bure, Kåge, Byske och Åby älv. En jämförelse mellan 
sågverkens tillverkningssvärden avslöjar att de stora sågverken etablerades både 
i Skellefteå och Byske socknar. Både snitt- och medianvärdena avspeglar stora 
skillnader mellan dessa två socknar och de övriga. I Burträsks socken fanns det 
överraskande många små sågverk, vilket avspeglar en framträdande småskalig 
miljö. 

Det småskaliga försöijningsmönstret stämmer bra överens med andra nä
ringsförändringar i Burträsk, t ex med expansionen av små självständiga bonde
näringar under 1800-talet. Generellt sett verkar socknen tidigt ha fatt en tradi
tion av olika småskaliga försöijningsformer med en mottaglighet för andra för-
söijningsformer utanför jordbruksnäringen. Denna småskaliga dynamik i 
Burträsks socken kan även åskådliggöras med följande exempel under 1920-
talet, då bygden elektrifierades. Elektrifieringen påböljades först i Skellefteå 
stad och i dess näraliggande omgivning under 1910-talet, men i samband med 

17 Kyrksocken har utgjort grunden får både kyrkliga och kommunala åtaganden. Från och med 
1600-talet fick sockenstämman utvidgat ansvar for områden som skolundervisning, fattigvård 
och anställning av sockenhantverkare. Skillnaden mellan en socken och en församling är at t 
den sistnämnda är endast en kyrklig indelning. En eller flera församlingar kan tillsammans 
utgöra en kyrkoherdes pastorat. Kyrkoherdens verksamhet kan därmed gälla enbart en moder
församling eller en moderförsamling tillsammans med en eller flera annex- eller kapellför
samlingar. I regel sammanfaller moder- och annexförsamlingar på landsbygden med socken. 
Däremot brukar varje stad bilda en egen församling. Se Nordisk familjebok. Konversations
lexikon och realencyklopedin band 9, Stockholm 1908, s 476f, och Nordisk familjebok. Kon
versationslexikon och realencyklopedin band 26, Stockholm 1917, s 213 samt National-
encyklopedin band 17, Stockholm 1995, s 37. 
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att fotogen blev en bristvara pga importstopp under kriget skapades ett ökat 
tryck att förändra situationen, och det bildades ett flertal s k belysningsföre
ningar i bygdens byar och nya kraftverk byggdes. 

Tabell 6:4 Antalet sågverk i Skelleftebygden, år 1876. 
SOCKEN ANTAL SÅGVERK VATTEN ÅNGSÅGAR TILLVERK LÄGSTA HÖGSTA 

(TOTALT) SÅGAR NINGS VÄRDE 
(MEDEL) 

VÄRDE VÄRDE 

Skellefteå 27 24 3 23 183 900 95 000 
Byske 13 11 2 6 183 1400 26 500 
Lövånger 2 2 0 2 300 2 300 2 300 
Burträsk 18 18 0 1 046 400 7 000 
Jörn 5 5 0 793 660 1 000 
Norsjö 8 8 0 700 660 740 

Anm: Produktionsvärdet har inte framgått för alla sågverk, speciellt gäller det Norsjö socken. 
Källa: Kommerskollegiets arkiv: Samman drag af uppgifter angående fabriks och ma nufaktur 
inrättningar i Västerbottens läns andra fögderi för år 1876. RA: Mikrofiche. 

Av särskilt intresse är att spridningen hade ett snabbt förlopp och efter 5-6 år 
hade ett 70-tal små kraftverk etablerats. Betraktar man spridningsmönstret kom 
det flesta små kraft- verken att etableras i Burträsks församling. Redan från 
böljan av 1920-talet fanns det 30 kraftstationer i denna församling.18 

De större sågverken var förlagda vid Skellefteälvens mynning eller vid 
Byskes kustområden. I Burträsk var sågverken små och bestod av byasågar som 
var anpassade till ett husbehov, medan denna verksamhet var mera storskalig 
och marknadsorienterad i Skellefteå och Byske. Om man enbart studerar de 
större sågverken utifrån deras tillverkningsvärde, framstår Markstedt & Söner, 
ägare av sågverken Lejonström, Sävenäs och Urs viken, som en av aktörerna 

18 Olofsson J., Byarnas förvandling 1930-1980, Skelleftebygdens historia 4, Skellefteå 1984, s 
116-118. Utifrån ett nationellt perspektiv fanns den tätaste anhopningen av kraftverk fort
farande i Mellansverige (Bergslagen) med hög industrialiseringsgrad och befolkningstäthet 
vid 1920-talets böljan. I Västerbotten fanns det totalt 118 kraftstationer och 109 st var loka
liserade till landsbygden. I Norrbotten fanns det total 37 st och 28 var belägna på lands
bygden. I Stockholms och Jönköpings län var motsvarande siffror 22 (5) respektive 294 (248). 
Med hänsyn tagen till dessa data framstår fortfarande spridningen av små kraftverksstationer i 
Burträsk som speciell Se Hjulström F., Sveriges elektrifiering. En ekonomisk-geografisk 
studie över den elektriska energi- försörjningens utveckling, Uppsala 1940, s 96, s 274 och 
s 207. 
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som dominerade sågverkshanteringen i Skelleftebygden redan vid mitten av 
1870-talet. 

Tabell 6:5. Antalet mindre sågverk i Skelleftebygden fördelat efter ort år 1880 och 1889. 
SOCKEN ANTAL MINDRE SÅGVERK = EJ ANTAL MINDRE SÅG SÅGVERK = EJ 

SÅGVERK 1880 IGÅNG VERK 1889 IGÅNG 
Burträsks 20 4 24 14 
Byske 10 2 11 11 
Skellefteå 19 9 20 15 
Lövångers 2 1 4 4 
Jörns 5 2 6 6 
Norsjö 8 8 9 9 

Anm: Vad som avses med de mindre sågverken är de resterande antal sågverk som ej är lista
de till de större sågverken. D e mindre sågverken är till stora delar byasågar medan de större 
sågverken utgör den grupp som finns i tabell 6:6. 
Källa: Kommerskollegiets arkiv: Sammandrag af uppgifter angående fabriks och manu faktur 
inrättningar i Västerbottens läns andra fögderi för år 1880 och 1889. RA: Mikrofiche. 

År 1900 var de tre största aktörerna Sävenäs-Lejonström-Ursviken vid Skellef-
teälvens mynning, Bure AB vid Bureälven och Ytterstfors-Furuögrunds vid 
Byskeälven. Man kan även se att Clemensnäs sågverk, som var en "uppstick-
are" och ägdes av bygdens bönder, hade en omfattande tillverkning. I snitt öka
de antalet sysselsatta bland de större sågverken från 107 till 174 personer och 
tillverkningsvärdet steg från i snitt 35738 kronor till 624945 kronor mellan 
1876 och 1900 (se bilaga 10). 

Studeras arbetskraftens sammansättning vid de största sågverken 1884 fram
går att de flesta som arbetade vid de större sågverken i bygden ej var mantals
skrivna där, i snitt ca 60 %. Arbetare under 18 år varierade stort mellan bygdens 
sågverk. Vid t ex Bure AB utgjorde de 20 % av arbetsstyrkan, medan minder
åriga helt saknades vid sågverken i Holmfors och Klintfors. Att stora delar av 
arbetskraften ej var mantalsskrivna tyder på att en rörlig arbetskraft. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det industriella företagandet un
der 1800-talet lokaliserades till Skellefteå kustområde och norröver, dvs kring 
kusttrakterna av Kåge och Byske. I både Burträsks och Skellefteå socken hade 
det anlagts ett stort antal små vattensågverk. Däremot var det fortfarande under 
1880-talet endast en fatal sågverk i Lövångers socken och de inre delarna av 
Skelleftebygden, Jörn och Norsjö socken. "Spridningsmönstret" för både såg
verkens samt handelns och hantverkets utbredning var likartad, dvs det är i 
första hand kring Skellefteå och Burträsk som nya företagsformer haft lättare att 
etablera sig. 
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Tabell 6:6 Antal arbetare vid de största sågverken år 1889. 
FÖRETAG TOTALT VERK MANTALS EJ MANTALS MANLIGA KV. 

MÄSTARE -SKRIVNA SKRIVNA UNDER 18 
ÅR 

Brännfors AB 123 2 37 60 24 
Bure AB 237 3 38 145 50 1 
Båtviks ångsåg 137 2 50 60 25 
Furuögrunds ångsåg 132 2 50 65 15 
Holmfors sågverk 31 1 0 30 0 
Klintfors sågverk 31 1 0 30 0 
Lejonströms såg 86 1 22 60 3 
Nyhamns ångsåg 68 2 0 60 6 
Skellefteå aktiebolag 67 1 35 25 6 
Sävenäs ångsåg 127 1 32 85 4 5 
Ursvikens ångsåg 56 1 3 50 2 
Ytterstfors AB 203 2 76 100 25 

Medeltal 108 1,6 29 64 13 
Procent av snitt.sys. 100 27 60 12 

Anm: KV = kvinnliga arbetare. 
Källa: Kommerskollegiets arkiv: Sammand rag af uppgifter angående fabriks- oc h manufak
turinrättningar i Västerbottens läns andra fögderi för år 1889. RA: Mikrofiche. 

Dock fanns företagarna som bedrev verksamhet i industriell skala vid kustom
rådena kring Skellefteå och norröver. Man kan vänta sig att det funnits ett antal 
faktorer som varit mer eller mindre avgörande för den tidiga industrilokalise
ringen. De naturliga förutsättningarna är en sådan, dvs var fanns bra vattenleder. 
Andra faktorer är möjligheterna att sänka transportkostnaderna och fa tillgång 
till ett tillräckligt stort råvarubestånd. Detta krävde att industrilokaliseringen 
kunde uppfylla kravet på bra kommunikationsförbindelser. Tekniken är viktig. 
Förändringar i produktions- eller transporttekniken gjorde industrilokaliseringar 
mindre beroende av naturliga förutsättningar och bidrog till att det skapades nya 
möjligheter för en snabbare spridning av industriell verksamhet. Dock att en 
inlandssocken som Burträsk verkar ha varit ett område som nya företagsformer 
hade lättare att etablera sig är inte lika enkelt att förklara utifrån sådan lokalise
ringsfaktorer. Det kan därför funnits andra faktorer som påverkat mottaglig
heten för företagande utanför jordbruket. Kan det lokala företagarnätverken ge 
ytterligare belysning på hur företagsamheten kan spridas i en bygd. 
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7. Lokala företagarnätverk - dess inverkan på företagsamhet och 
entreprenörskap i Skelleftebygden 

7.1 Företagarnätverk inom sågverksindustrin 
Ett sätt att studera den kulturella faktorn är att gå ned på individnivå för att se 
hur de minsta byggstenarna sammanflätas i olika nätverk och hur dessa för
ändras över tid. Nätverken kan ses som kulturens infrastruktur och ge väg
ledning om aktörernas kulturella tillhörighet samt deras öppenhet gentemot mot 
vissa företagsformer. När det gäller 1800-talet kan man titta närmare på såg
verksindustrin och dess nätverk för att fa grepp om hur det industriella före
tagandets gränser manifesterade sig och förändrades över tid. 

Skellefitebygdens industriella företagande påverkades tidigt av externa före
tagarnätverk. Den första finbladiga vattensågen som etablerades vid Skellefte-
älven var Lejonströms sågverk. Här var ägarinflytandet i böljan av 1800-talet 
knutet till städerna Piteå, Umeå och Härnösand.1 Nils Clausén, son till en 
handelsman från Piteå, tog på sig ägar- och ledningsansvaret och utvecklade 
verksamheten vid Lejonström under första hälften av 1800-talet. Han var en 
typisk representant för den tidens industriella företagare, där verksamheten be
drevs som grossiströrelse med omfattande handel och spekulation i egendomar, 
försäljning av tjära och bräder söderut, samt försäljning av nödvändighetsvaror 
till den lokala befolkningen i Skelleftebygden.2 Före mitten av 1800-talet var 
han en av de mest betydelsefulla industriella företagarna i bygden. Lite längre 
upp efter Skellefteälven köpte handelsmannen och skeppsbyggaren Johan Sand
ström, född i Piteå 1781,3 ett grovbladigt sågverk för att på dess plats anlägga 
ett finbladigt sågverk, vilket slutfördes av sonen Nicanor Sandström. 

För att kontrollera konkurrensen och bevaka sina intressen köpte 
Lejonströms ägare en tredjedel av Sandströms sågverk, Johannisfors sågverk år 
1834. Banden mellan företagarna vid Skellefteälven stärktes ytterligare genom 
att den från Umeå inflyttade Johan Petter Westling, som under en tid varit 
inspektor vid Lejonströms sågverk, gifte bort en dotter till Nicanor Sandström 

1 André P., Lejonströms såg 1780-1905, Skellefteå 1995, s 25. 
2 André P., aa, Skellefteå 1995, ss 62-67. 
3 Boberg K., Västerbottnisk skeppslista, Umeå 1977, s 99. 
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och en till Nils Clausén.4 På så sätt fick dessa företagare kontroll över ägandet 
av och ledningen över de första industriella försöken längs Skellefteälven. Det 
föregående exemplet är bra genom att det åskådliggör hur den här formen av 
företagande återspeglar ett gammalt företagarinflytande från Piteåtrakten. Piteå 
stad hade under en lång tid haft monopol på att fa bedriva handel i bygden. 
Fram emot mitten av 1800-talet var Piteå-företagandet sålunda ett framträdande 
inslag i Skellefteås industriella miljö. Den industriella integrationen med Piteå 
förstärktes också genom att skelleftebon, Johan Degerman flyttade dit och fick 
en framträdande position inom dess näringsliv. Han var inte enbart handelsman 
utan även rådman och riksdagsledamot och kom under tidigt 1800-tal även att 
vara med i uppbyggnaden av den industriella verksamheten i Kåge och Byske. 
Ju längre norrut från Skellefteå desto tydligare blev kontakterna med Piteå. Ett 
vanligt inslag i Byske var de fiskeläger som ofta besöktes av pitebor för att 
fånga strömming.5 Byske socken fick redan under 1760-talet sin första fin-
bladiga såg Brännfors sågverk, Åby. Här fanns det också ett tydligt ägarintresse 
från piteföretagare.6 En annan stor verksamhet i Byskeområdet var tillkomsten 
av Ytterstfors sågverk 1796, vilket kan ses som ett exempel på hur ägarför-
delningen kunde vara vid sågverken. Det visar att det tidiga industriella före
tagandet i hög grad var knutet till aktörer som innehade någon form av statlig 
tjänst. Följande delägare fanns i Ytterstfors sågverk: 

- kronobefallningsman Michael Lindemark (1/6) 
- gruvfogde Anders Markstedt (1/6) 
- häradshövding C.F Furtenbach (1/6) 
- överstelöjtnant Fredric Holmström (1/6) 
- Byske byamän (1/6) 
- rådman Johan Degerman (1/6) Piteå.7 

4 Renhorn G., G amls stadsbor: Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria del 1, Skellefteå 
1945, s 38f och Renhorn G., Gamls stadsbor: Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria 
del 2, Skellefteå 1960, s 206f och André, aa, s 37. 
5Östlund V., Fiske och sälfångst i nyare tid, i Westerlund E. (red), Byske socken genom 
tiderna, Umeå 1958, s 166f. 
6Westerlund E., Den äldre Byskeindustrins historia, i Westerlund E. (red), Byske socken. 
Bidrag till en bygdeskildring, Umeå 1958, s 184. 
7 Westerlund, aa, s 187. 
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Ett giftermål kunde, som framgått ovan, även vara ett sätt att få ledningen över 
företaget. Vid Ytterstfors sågverk blev både, Carl E. Rönngren8 och O.D. 
Klockhoff9 ansvariga för driften efter att ha gift sig med var sin dotter till den 
tidigare företagsledaren vid sågverket, landskamrer Eric Lindemark.10 

Den tidiga industriella företagargruppen som var involverad i Skellefte-
bygdens sågverksindustri kännetecknades av ett korsägande, där man ägde 
mindre delar i olika verksamheter. Denna form av företagande hade sina 
kulturella rötter i det traditionella privilegiesystemet med dess vilja att integrera 
det industriella företagandet med staden och borgarskapet. Dock fanns undan
tag, t ex att bönder i Kåge tidigt satsade kapital i både sågverks- och bruks
näringen.11 För övrigt kan man se hur strategiskt viktigt giftermålet var för att 
kunna överta ledningen av ett företag. Här fanns det ett stort kunnande i att 
bilda nya nätverk som säkerhetsställde och förstärkte kontrollen över företaget 
och företagarnas socio-kulturella identitet. 

Vid Skellefteälvens mynning fortsatte det externa industriella inflytandet än
da fram till slutet av 1860-talet. Det externa ägandet och inflytandet från Stock
holm stärktes under slutet av 1850-talet genom Salomon F. Säves uppköp av 
Lejonströms och Johannisfors sågverk.12 Inflytandet från Stockholm blev dock 
aldrig långvarigt utan bröts i samband med att konjunkturen försämrades under 
1860-talet inom trähanteringen. En ny ägarturbulens uppstod då, som beredde 
vägen för lokala aktörer vid Skellefteälvens mynning. Anders Markstedt som 
tidigare gjort sig rik på tjärhandel, köpte upp Sävenäs tillgångar. Detta innebar 
ett ökat lokalt industriellt ägande. Markstedt köpte upp ett flertal sågverk i när
heten av Skellefteälven under de svåra åren vid slutet av 1860-talet och före
taget blev till slut ett av de största handelshusen i staden. Förutom sågverk 
ingick även skeppsvarv Alderholmen i företaget som användes för att bygga 
egna skepp och exportera de färdiga varorna. Firman Markstedt & Söner bil

8 Kronolänsman i Bu rträsk och född i Luleå. 
9 Brukspredikant, född i Nordmaling. 
10 Renhorn G., Gamla S tadsbor: Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria del 2, Skellefteå 
1960, s 196f. 
"André P., Bondhammar 1804-23. Kågeböndernas järnverk som aldrig kom igång. Fakta och 
sammanställning 1990. 
12 Ett sekel i Skelleftebygden. Fakta och tradition som samlats av deltagare i vuxenskolans 
studiecirklar. Urval, bearbetning och komplettering: Ernst Westerlund, Skellefteå 1972, 
ss 195-200. 
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dades 1866 och dominerade sågverksamheten i Skellefteå fram till 1900-talets 
böljan. Firman drev Sävenäs som var en av Norrlands större ångsågar och 
handlade med trävaror och tjära i stor skala med långväga marknader, bl a 
Ostindien, Medelhavet, och Australien, samt importerade koloniala varor. 
Besättningen rekryterades från Skelleftebygden. Ägandet hölls kvar inom 
familjen och konsekvenserna av dess expansion i bygden innebar att de också 
köpte upp en mängd hemman och avverkningsrätter, speciellt i Norsjö. Familjen 
hade år 1907 135 hemman i kustlandet, 74 i lappmarken och 182 000 ha skog i 
form av avverkningsrätter. Handelsfirman blev dominerande aktörer både inom 
näringslivet och lokalpolitiken. Genom en rad uppköp förbättrade handelshuset 
sin position ytterligare vid Skellefieälvens mynning. De köpte ångsågen i 
Björnsholmen 1869 liksom ångsågen i Örviken på 1890-talet tillsammans med 
Sidenmark & Co samt Bure AB.13 

Innebar då detta en förändring i företagarkulturen bland stadens handels
män? Nej snarare blev Markstedt ett typiskt exempel på hur en viss företagar-
kultur reproducerades i bygden, trots att han själv kom ifrån en annan kulturell 
miljö. Man kan se Anders Markstedt och hans söner som "entreprenöriella 
imitatörer", som tog över ett tidigare framgångsrikt koncept att bedriva indust
riell verksamhet i form av grossisthandel, i avsikt att fa kontroll över handelns 
införsel och utförsel i bygden. Strävan efter att organisera både inlandets till
försel av varor och utförsel av bygdens exportprodukter, samt att kontrollera 
den viktigaste kommunikationskanalen sjöfarten begränsade möjligtvis sprid
ningen av det industriella företagandet i bygden. På så sätt skapades inga nya 
förutsättningar under den senare delen av 1800-talet för en utvidgning av det 
industriella företagandet i samband med att en lokal företagare fick ett större 
inflytande på sågverksnäringen. 

Däremot skedde det en inbrytning i företagarkulturen under 1860-talet i 
samband med att Johan T.B. Sidén, född i Nätra, flyttade in till Skellefteå.14 

Sidén blev den förste som startade en producentförening för att bönderna skulle 
fa större del av skogens avkastning.15 En ångsåg med tre ramar anlades i 
Clemensnäs 1866 och därmed hade ett av de första producentkooperativa före-

13 Lundmark I. (red), Skellefteå - en 150-årig historia, Skellefteå 1995, s 152. 
14Renhorn G., Gamla stadsbor: Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria del 2, Skellefteå 
1960, s 218. 
I5Fahlgren K., Skellefteå stads historia 1845-1945, Uppsala 1945, ss 351 ff. 
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tagen i landet etablerats, "böndernas såg".16 Den kooperativa idén mottogs väl 
hos bönderna. Originaliteten och entreprenörskapet var tydlig hos Sidén och 
bidrog bland annat till att utvidga det industriella intresset bland bönderna 
genom att han introducerade en ny organisationsform för att bedriva industriell 
verksamhet. Här har vi således en ny kulturbärare, en person som bröt sönder de 
gamla slutna sociala nätverken inom stadshandeln och industrin och som ska
pade nya kulturmöten mellan bönderna och sågverksägarna. Interaktionen hade 
därmed fått en ny riktning. Detta var ett tidigt försök att bryta ned den äldre 
företagartraditionen inom industrin. 

Johan T.B. Sidén försökte även konkurrera med de två dominerande indust
rierna i Ytterstfors och Brännfors och etablerade åren 1870-71 ett sågverk i 
Båtvik. Men allt för lite kapital bidrog till att det blev omöjligt i längden att 
hålla jämna steg med konkurrenterna, och sågen måste läggas ned under 1890-
talet.17 Förutom att syssla med sågverksnäring hade Sidén ett tekniskt kunnande 
och startade den första mekaniska verkstaden i Skelleftebygden under 1880-
talet, Ursvikens mekaniska verkstad.18 

7.2 Extern påverkan på lokala företagarnätverk 
I förra avsnittet belystes en del av de regionala industriella nätverken i 
Skelleftebygden och deras inflytande under 1800-talet. Ett annat sätt att studera 
hur företagsamheten påverkades av externa respektive interna impulser vid 
olika tidpunkter i Skellefteå är att se på hur förhållandet mellan lokala och in
flyttade företagare utvecklades i bygden. Fanns det något betydelsefullt externt 
företagarnätverk som etablerades i bygden och hur såg det i så fall ut? 

Ett första steg är att se hur det lokala företagandet utvecklades i relation till 
inflyttningen av företagare inom handel och hantverk/industri. Här definieras 
det som lokalt företagandet om man är född i bygden. Diagram 7:1 visar på för
ändringen inom handeln, och här skedde det ett markant brott i tillväxten av 
både lokalt födda företagare och inflyttade från 1840-talet och framåt. Detta är 
ytterligare ett tecken på att de institutionella förändringarna i villkoren för 
företagandet under 1840-talets mitt, bl a ökad näringsfrihet och stadsrättigheter, 

16 Ett sekel i Skelleftebygden. Fakta och tradition som samlats av deltagare i vuxenskolans 
studiecirklar.Urval, bearbetning och komplettering: utg. Emst Westerlund, Skellefteå 1972, 
s 12. 
17 Ett sekel i Skelle ftebygden, aa, ss 199-201. 
18 Renhorn, aa, s 219. 
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är en viktig förklaring till förstärkningen av Skelleftebygdens företagande. 
Ökningen av nya handelsföretagare når sin topp under 1880-talet. Vad man kan 
utläsa från diagrammet är den tydliga överensstämmelsen i tillväxten av antalet 
handelsföretagare mellan de som är födda i Skellefteå landsförsamling och de 
inflyttade. Detta tyder på att det är de inflyttade handelsföretagarna som i hög 
grad stått för reproduktionen av de nya lokala handelsföretagarna i bygden 
under senare delen av 1800-talet. Resultatet visar på vikten av nya externa im
pulser i Skellefteås företagsliv för tillväxten av företagare inriktade på handel. 

Diagram 7:1 Antalet infödda respektive inflyttade företagare inom handeln i 
Skellefteå landsförsamling och stadsförsamling, 1700-1900. 

• Födda i regione n 

- Inflyttade utifrån 

Anm: Kumulerad uppskattning av antalet företagare. I demografiska databasen utgör Skellef
teå region: Skellefteå stad och dess landsförsamling (inkl Bysk e och Ytterstfors). Födda i re
gionen = motsvarar födelseåren för de lokala företagarna. 
Källa: Demografiska databasen Umeå Universitet: "INDIKO - Kyrkböcker på nätet", region 
Skellefteå. 

I diagram 7:2 har en liknande studie gjorts över inslaget av lokala företagare i 
relation till inflyttade inom hantverk och i industri. Här sker brottet i tillväxten 
för hantverks- och industriföretagare tidigare än vad som gällde för handelsfö
retagarna. Det finns inte heller samma tydliga ökning av de företagare som var 
inflyttade till Skellefteå landsförsamling och de som var födda där. Det kan 
innebära att lokala förändringar varit viktigare för att förklara spridningen av 

80 



hantverkare. Ett förbättrat ekonomisk läge för hushållen kan i det här fallet vara 
en delförklaring till den tidigare expansionen av hantverkare. 

Diagram 7:2 Antalet infödda och inflyttade företagare inom hantverk respektive 
industri i Skellefteå landsförsamling och stadsförsamling, 1700-1900. 

• Födda i regionen 

- Inflyttade utifrån 

Anm: Kumulerad uppskattning av antalet företagare. I demografiska databasen utgör Skel
lefteå region: Skellefteå stad och dess landsförsamling (inkl Byske och Ytterstfors). 
Källa: Demografiska databasen Umeå Universitet: "INDIKO - Kyrkböcker på nätet" , region 
Skellefteå. 

Jag har tidigare visat att Skelleftebygden under lång tid var förankrad i Piteås 
näringsliv. En fråga som nu ställs är om detta mönster bröts under 1800-talet? I 
diagram 7:3 ges några indikatorer på hur inflytandet från Piteå förändrades. Här 
beskrivs hur andelen av inflyttade "piteföretagare" förändrades under 1800-
talet. Resultatet visar att dominansen från dem var mer framträdande under 
perioden 1831-1850. Därefter sjönk andelen ner mot 20 % för att sedan stagnera 
under resterande delen av 1800-talet. Vad som förefaller vara mest påtagligt är 
hur konstant andelen är under perioden trots den snabba inflyttningen av nya 
handelsföretagare från 1850-talet och framåt. Här kan man i hög grad se att ett 
gammalt företagsinflytande från Piteå lever kvar i Skellefteå landsförsamling 
under hela 1800-talet. 
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Diagram 7:3 Antalet inflyttade handelsföretagare från Piteå i relation 
till totala antalet inflyttade handelsföretagare (%). 

24 

23,5 --

23 --

22,5 --

22 - -

21,5 --

21 --

20,5 --

20 --

19,5 -I 
1831-1850 1851-1870 1871-1890 1891-1910 

Anm: Den procentuella beräkningen är relaterad till kumulerade uppskattningar av antalet 
inflyttade handelsföretagare från Piteå respektive från annat håll. Se diagram 7:5 för att fa en 
uppfattning om hur många Piteåföretagare det rörde sig om. 
Källa: Demografiska databasen Umeå Universitet: "INDIKO - Kyrkböcker på nätet", region 
Skellefteå. 

I diagram 7:4 har en kvot gjorts mellan de som flyttade in från Norrland och de 
handelsföretagare som flyttade in från övriga delar av Sverige till Skellefteå 
landsförsamling. Här kan "vågor" i företagsamheten upptäckas liksom hur 
företagare från de sydligare delarna har påverkat bygdens företagssamman
sättning. Resultatet visar på att den norrländska företagsinflyttningen för
svagades relativt övriga Sverige under två perioder, 1831-1850 och 1871-1890. 
Båda dessa perioder kan kopplas till vad som tidigare har sagts om viktiga in
stitutionella förändringar for företagandet i bygden, bl a skråväsendets av
skaffande 1846 och att Skellefteå fick stapelrättigheter under 1880-talet. 

Det har konstaterats att det externa inflytandet på företagandet i bygden 
varierade, och att det var mest omfattande inom handeln. Frågan är om detta 
innebar att det växte fram några nya viktiga externa företagarnätverk i 
Skellefteå landsförsamling under 1800-talet, dvs nätverk som ej var lokalt för
ankrade utan kom ifrån en annan kulturell "kontext"? Om detta stämmer är det 
också betydelsefullt ur ett kulturgränsperspektiv, m.a.o. om det kom in nya 
företagargrupper som skulle kunna skapa nya sociala mönster och nya kultur
gränser i Skelleftebygdens företagande. 
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Diagram 7:4 Kvot mellan antalet handelsföretagare som flyttade 
till Skelleftebygden från Norrland och övriga Sverige. 

0,6 -I 1 1 1 1 
1811-1830 1831-1850 1851-1870 1871-1890 1891-1910 

Källa: Demografiska databasen Umeå Universitet: "INDIKO - Kyrkböcker på nätet", region 
Skellefteå. 

Diagram 7:5 visar hur företagarinflyttningen förändrades under 1800-talet. In
flyttningen av handelsföretagare från Piteå fortsatte stabilt att öka, medan in
flyttningen från Stockholm stagnerade från 1850-talet och framåt. Vad som är 
viktigt är den ökade inflyttningen från andra delar av Sverige än Norrland från 
1880-talet. Den markanta ökningen av handelsföretagare från andra delar av 
Sverige kan i hög grad härledas till en enda plats, Markaryd. Vad som här ses är 
ett nytt företagarnätverk från en annan del av Sverige som etablerar sig i en ny 
miljö. 

Markaryds socken hade år 1880 3 671 invånare, och var en del av södra 
Sunnerbo som beskrivits som en av fa bygder i Sverige som haft en ovanligt 
mångskiftande hemtillverkning under senare delen av 1800-talet. De dåliga för
utsättningarna för jordbruk bidrog till att hantverk och hemslöjd växte sig starka 
i denna bygd. Trots avsaknaden av goda förutsättningar för att bedriva jordbruk 
klarade den sig bättre än jordbrukssocknarna under de emigrationsvågor som 
satte fart speciellt under 1860- och 1880-talen. 

Orsaken till att södra Sunnerbo kunde klara befolkningsexpansionen bättre 
berodde på expansionen av hemtillverkningen, t ex korg- och stegmakeri, lie-
tillverkning, vävskedsmakeri och hornslöjd. Markaryds socken blev det viktiga 
centrumet för vävskedsmakeri. Under 1860-talet fanns det 400 vävskedsknallar 
i Hinneryds och Markaryds socken och relateras det till att det inte fanns mer än 
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ca 3 000 invånare i respektive socknar är det en hög siffra. Knallarna reste 
långväga, till andra nordiska länder, till Baltikum, Polen, Ryssland, och till 
Svarta Havet för att sälja sina produkter.19 

Diagram 7:5 Inflyttade handelsföretagare i Skellefteå landsförsamling och 
stadsförsamling, 1800-1900 (Antal). 
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Anm: Av de 18 handelsföretagama som kom ifrån Småland var 11 frän Markaryd och 2 ifrån 
Hinneryd. 
Källa: Demografiska databasen Umeå Universitet: "INDIKO - Kyrkböcker på nätet" , region 
Skellefteå. 

Det har funnits tre framträdande "protoindustriella" områden i Sverige: Sju-
häradsbygden, Gränstrakterna mellan Småland och Skåne och Siljansbygden. 
Lars Magnusson anger Gnosjö och Markaryds socken som exempel på områden 
där avsaluslöjden blev tidigt ett dominerande inslag vid gränstrakterna mellan 
Småland och Skåne.20 

I figur 7:1 redovisas var de småländska handlarna bosatte sig i Skellefte-
bygden och pilarna visar om och hur de förflyttade sig. De flesta smålänningar
na bosatte sig i byarna runt Kågedalen och där ifrån förflyttade sig en del sedan 
vidare mot Byske eller Norsjö. Även i byar närheten av Skellefteå stad bosatte 
sig ett antal. 

''Karlsson I., Industrialisering och utvandring, finns i Beijbom U. (red), Utvandring från 
Kronoberg, Växjö 1978, ss 73-82. 
20Magnusson L., Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1996, s 216f. 
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Figur 7:1. Karta över Smålandsföretagamas bosättningsorte r i Skelleftebygden under senare 
delen av 1800-talet. 
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7.3 Det lokala företagarnätverket: en fråga om 
släktskapsrelaterade foretagartraditioner? 

7.3.1 Skellefteås företagande och dess släktskapsförbindelser 
Inom familjeföretagandets former kan både kompetens och förtroende bevaras 
över flera generationer. Frågan är om det finns ett lokalt nätverk som binder 
samman företagarna i Skellefteå under 1800-talet, dvs ett företagarnätverk be
stående av gemensamma släktskapsförbindelser. 

Jag har valt ut två exempel för att åskådliggöra hur det lokala företagandets 
släktskapsförbindelser utvecklats i Skellefteå stad, nämligen företagssläktena 
Clausén och Markstedt. Släkten Clausén var en central aktör i Skellefteå stads 
näringsliv under första hälften av 1800-talet. Markstedtarna dominerade under 
den andra hälften. Deras släktträd beskrivs i figur 7:2 och 7:3. Det kan konsta
teras att det var skillnader mellan släkterna och i deras sätt att bygga sina 
sociala nätverk. Hos Clauséns var det många som förblev ogifta, och de lyck
ades därmed inte förstärka sin position i de lokala eller externa nätverket. Hos 
Markstedt skapade andra generationens företagare ett flertal förbindelser till 
andra lokala företagssläkten och till personer med centrala positioner i lokal 
samhället, som kyrkoherden och rektorn för läroverket. Här blev entre-
prenörskapet en fråga om familjemas möjligheter att hitta nya företagarallianser 
över generationer. 

Frågan är om det fanns lokala nätverk som band samman de lokala före
tagarna i Skellefteå under 1800-talet, hur starka var släktskapsförbindelserna 
mellan Skellefteås företagare? För att studera detta har jag följt de lokala före-
tagarsläkternas utveckling. Det är en grupp bestående från böljan av 28 stor
företagare födda mellan åren 1780 och 1830. Ytterligare en grupp har under
sökts, nämligen de företagare som kom ifrån den småländska företagarbygden 
Markaryd. Som källa har använts Demografiska databasens befolkningsmaterial 
för att komma åt företagamas släktskap. Bilaga 3 visar på hur jag sammanfört 
data från källmaterialet till att göra en nätverksanalys. Vaije individs släktskap 
begränsas till att enbart bestå av föräldrar och syskon. Figur 7:4 utgör ett nät
verk som visar vilka förfader som har flest gemensamma släktskapsförbindelser 
med de utvalda företagarsläkterna i Skellefteå stad. Det kan konstateras att det 
fanns tydliga länkar mellan företagarsläkter i bygden och staden. 
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Figur 7:2. Familjen Clauséns släktträd 

Nils Clausén f. 1764 

Nils Clausén f. 1801 
Fredrika Westling f. 1807 

Maria Clausén f. 1804 
(gifter sig aldrig, dör 1872) 

August Clausén f. 1806 
(flyttar till Piteå 1826) 

Andriella Clausén f. 1805 
(flyttar ut 1837, inga not) 

Johan Clausén f. 1828 
(avlider tidigt) 

Nils Clausén f. 1826 
Adele Ytterberg 

Fredrika Clausén f. 1829 
Olof Häggbom, handlare 

Fanny Clausén f. 1864 
(avlider tidigt) 
Källa: INDIKO 

Nils Clausén f. 1854 
(avlider 1891, gifter sig aldrig) 

Johan Clausén f. 1862 
(flyttar till Luleå 1887) 

Maria Clausén f. 1859 
(gifter sig aldrig, avlider 1901) 

Figur 7:3. Familjen Markstedts släktträd 

Anna Markstedt f. 1851 
Gustaf Höij er, kontraktsprost 

Anders Markstedt f. 1804 

Johan Markstedt f. 1846 
Aurora Klockhoff 
(dotter till handlare/sjökapten) 

Anton Markstedt f. 1836 
Emma Markstedt f. 1849 / Josefina Lundeberg 
Axel Ihrfors (Doktor från Västerås) / (dotter till källarmästare) 

Reinhold Markstedt f. 1838 
Maria Ericsson 
(dotter till inspektom/sågverksägaren Gustav Ericsson) 

Eufrosyna Markstedt f. 1842 
Carl Ocklind (Rektor vid Elementära läroverket) 

Anm: Ytterligare personer som tillhör släkten Markstedts andra generation är: Greta 
Markstedt f. 1831, Mathilda Markstedt f. 1844, Nicanor Markstedt f. 1842, Fredrika 
Markstedt f. 1834, Hans Mark stedt f. 1832. 
Källa: INDIKO 

Figur 7:4 ger även besked om vilka personer som var centrala länkar mellan 
olika företagarsläkter. Jag drar två slutsatser. Den första är att det fanns sex 
centrala företagarsläkter som bildade ett centrum för släktskapsbildningar 
mellan olika företagare. Av dem var Steinwall, Hällberg och Markstedt lokala. 
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De andra tre företagarsläkterna hade sina rötter i Nolaskogsområdet 
(Ångermanland) och i Piteå stadsförsamling. Hit hörde släktena Sidenmark, 
Häggström, Sandström. Min andra slutsats är att det var ett flertal kvinnor som 
intog centrala positioner i detta nätverk, vilket innebar att kvinnorna spelade en 
viktig roll för att skapa nya sociala band mellan olika företagarnätverk genom 
släktskap. 

Figur 7:4. De lokala storföretagarnas gemensamma släktskapsbas i Skellefteå stad 

Anm: Totalt är det 40 företagarsläkter och 381 individer som är med i materialet. Denna 
sociometriska nätverksanalys har gjorts i samarbete med doktorand Rickard D anell (Socio
logiska institutionen, Umeå Universitet). 
Källa: INDIKO 

Detta kan jämföras med hur företagssläkternas giftermålsförbindelser såg ut 
mellan olika geografiska områden. Cirklarnas area i figur 7:5 är likvärdig med 
antalet individer som finns med i datamaterialet. Med avseende på giftermål 
mellan företagarna var det norrländska inslaget dominerande. Områden som 
Anundsjö, Styrsnäs, Häggdånger, Själevad, Skorped, och Torsåker tillhör Ång
ermanland, framför allt norra Ångermanland. Resultatet är att norra Ångerman
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land var viktigt för de lokala företagarsläktenas giftermålsförbindelser, ett om
råde karaktäriserat av starka företagartraditioner och bondestyrd avsaluslöjd. 
Det är ett av de områden där det tidigt utvecklades en protoindustriell miljö.21 

Ett annat var gränstrakterna mellan Skåne och Småland och till detta område 
hörde den småländska socknen Markaryd. 

Figur 7:5. Företagarsläkternas giftermålsmönster mellan olika områden 
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Anm: se figur 7:4. 
Källa: INDIKO 

Även här visar figur 7:5 på att det fanns giftermålsförbindelser. Det tycks som 
om äldre företagarkulturer, som de som fanns i Nolaskogs och Markaryd, bildat 
en ny företagarmiljö i Skellefteå, dvs det finns kopplingar mellan perifera om
råden och uppbyggnad av en viss typ av företagarkultur. Innan jag går in på 
frågan om äldre perifera företagarkulturer kan ha bildat liknande nya företagar-
miljöer i andra perifera områden vill jag framhålla att detta avsnitt visat på att 

21 Magnusson L., Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1996, ss 215-224. 
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släktskapet framstod som en viktig länk mellan företagarna och de företagar-
miljöer som utvecklats i olika bygder under 1800-talet. 

7.3.2 Skellefteås företagande - ett resultat av norrländsk 
företagarkultur i Nolaskogsområdet och Piteå? 
I föregående avsnitt visade jag hur företagarsläkter i Piteå och norra Ånger
manland blev viktiga länkar mellan skilda företagarsläkter i Skellefteå. Syftet är 
nu att granska i vilken mån som släktskapsbanden kan användas för att visa att 
företagandet i Skellefteå kan ses som ett resultat av en kombination av norr
ländsk företagarkultur i Skellefteå, Nolaskogsområdet och Piteå. 

Steg ett är att se hur företagarsläkter från Piteå skapade förbindelser med de 
lokala företagarsläkterna. Steg två är att göra en likadan studie, men utifrån de 
ångermanländska släktförbindelserna i Skellefteå. Steg tre består i att ge en 
inblick i Skellefteås lokala företagarnätverk och hur det var ett resultat av både 
inre och yttre påverkan. Slutligen gör jag en studie över det lokala företagarnät-
verkets sammanvävning med religiösa nätverk. Här söks en förklaring till varför 
det, förutom släktskap, fanns en tendens till att de lokala företagarnätverket var 
ett resultat av religiösa förbindelser. 

Hur binds då företagarsläktena från Piteå samman med andra företagarsläkter 
i Skellefteå? I bilaga 4 illustreras hur inflyttade Piteåföretagare skapade släkt
skapsförbindelser med andra företagarsläkter i Skellefteå. Den visar på en del 
av integrationsprocessen mellan företagarsläkterna i Skellefteå under 1800-talet 
och hur företagare från Piteå integrerades i den framväxande lokala företagar-
miljön. Det fanns tre centrala företagarsläkter från Piteå: Sandström, Törnsten 
och Clausén. Skeppsbyggmästarna Sandström skapade tidigt nya släktskapsför
bindelser med lokala företagare som t ex Steinwall. I stort visar resultatet på att 
företagarsläkter från Piteå stad utvecklade tydliga släktskapsband både med 
lokala och ångermanländska företagarsläkter. 

Hur har då de ångermanländska släktskapsbildningarna utvecklats i Skellef
teå? Bilaga 5 visar hur ångermanländska företagare blev integrerade med lokala 
företagare i Skellefteå stad. Jag har i tidigare avsnitt berört personer som Nils 
Nordlander och Johan Sidén och deras betydelse för företagandet i Skellefteå. 
Man kan konstatera att även dessa, som båda var födda i Ångermanland, ut
gjorde en del av de lokala företagarnätverk mellan olika företagarsläkter. Den 
ångermanländska företagarsläkten Sidenmark var stor inom diversehandeln. 
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Dess företag bedrev en omfattande handel med Lappmarken. De byggde upp 
kontakter med ett flertal återförsäljare och inte enbart med direkta kunder. Carl 
Norrman, son till komministern Olof Norrman i Skellefteå, blev delägare i 
företaget.22 

En skellefieföretagare som byggde upp en liknande verksamhet var sko-
makarsonen Johan Hällberg. Han hade en omfattande lappmarkshandel samt var 
en av de stora tjäruppköparna i Skellefteå stad från 1800-talets mitt. Hällberg 
hade egna fartyg och bedrev verksamheten som ett familjeföretag. Företa-
garsläkten Hällberg var en integrerad del av det lokala nätverket, se bilaga 6. Ett 
band mellan det lokala företagsarsläkterna Hällberg och Sidenmark var att Brita 
Hällbergs son Ludvig G Nyström var anställd i Sidenmarks firma. 

Två andra centrala företagare i de lokala företagamätverket är Erik Linde
mark från Gammelbyn i Lövångers socken och Mathias Steinwall som var 
skeppare och handlare i Kåge. Det hävdas att den förstnämnda tillhörde en av 
ortens driftigaste företagare. Lindemark startade ett flertal av ortens företag och 
var intressent i ett flertal andra.23 Med Steinwall och Lindemark skapades nära 
släktförbindelser via skeppsbyggarsläktet Sandström från Piteå. Anders 
Markstedt byggde upp sin verksamhet utifrån tjärhandeln. Hans företag bedrevs 
som familjeföretag.24 Genom att en av hans söner gifte sig med Aurora Klock-
hoff knöts en ny släktskapsförbindelse med de andra släkterna Steinwall och 
Lindemark. 

Detta är några exempel på hur det lokala nätverket utvecklades, som visar att 
företagamätverket i Skellefteå hölls samman av släktskapsrelationer mellan 
personer från Skellefteå, Ångermanland och Piteå. Bilagerna 4-6 visar att här 
bildades det täta släktskapsband mellan företagare från Skellefteå och inflyttade 
företagare från Ångermanland och Piteå. Präst- eller hantverkarhemmet var den 
vanliga bakgrunden för dessa företagarsläkter. 

Vilken roll spelade religiositeten för att binda samman dessa företagarnät-
verk? Är det här som det är möjligt att hitta den grundläggande sociala gemen
skapen, identifikationen med andra grupper, som binder samman en äldre före-
tagarkultur med en nyare och som förenar olika geografiska områden? En 

22 Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 1, Skellef
teå 1945, s 164f. 
23 Häggström A., Ar betsliv i Skelleftebygden 1836-1839, Uppsala 1944, s 127, och s 139. 
24 Renhorn G., Gam la stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 1, Skellef
teå 1945, s 124f. 
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betydelsefull släktförbindelse finns mellan Sidenmarkarna och komministern 
Olof Norrman, som var född i Nordmalings socken. Den sistnämnde tjänstgjor
de både i Burträsk och Skellefteå och hade, från sin uppväxttid i föräldrahem
met, stor förståelse för den nya tidens religiösa rörelse "nyläseriet". Han lyck
ades hålla kvar väckelsen inom kyrkans ramar i Skelleftebygden.25 En viktig 
aspekt på det ångermanländska inflytandet är det dominerande inslaget av 
prästbakgrund. Även företagarsläkterna i Skellefteå hade starka band till präst
hem. 

En annan nyckelperson i detta sammanhang var garverifabrikören Gustav 
Andersson f. 1825 i Nysätra. Han tjänstgjorde bl a hos komministern Anders 
Rosenius i Burträsk, som var far till väckelsepredikanten Carl O. Rosenius. I 
Ångermanland hade nyläseriet tagit fart med hjälp av Pehr Brandell. Både 
Anders Rosenius och Pehr Brandell tillhörde samma generation, och var präster 
som deltog i läsarnas möten och sågs som väckelsepredikanter. De hade svårt 
att bli accepterade av kyrkans etablissemang26 Garverifabrikören Gustav 
Anderssons tidiga kontakter med Rosenius var viktigt därför att här etablerades 
en länk mellan företagare och religiösa företrädare. Det är av ännu större 
intresse genom att Andersson fick en ledande position i Skellefteå stad. Han var 
ordförande i hantverksföreningen i 24 år, mångårig ledamot i drätselkammaren 
och fattigvårdsstyrelsen, styrelseledamot i Västerbottens banks skelleftekontor 
och extra rådman. Hans son kom senare att inneha liknande företroendeposter i 
Skellefteå stad. 

Garverifabrikören Gustav Andersson gifte sig med Eva Häggström, dotter 
till prästsonen och handlaren Abraham Häggström och Anna Renhorn, som i sin 
tur var dotter till komministern Olof Renhorn och styvbror till komminister 
Pehr Högström. Vad som också är betydelsefullt att konstatera är att Gustav 
Andersson delade religiös övertygelse med företagare som Reinhold Markstedt, 
Jonas Sidenmark och brodern telegrafkommissarien Carl-Olof Sidenmark, som 
tillsammans bildade Skellefteå stads bönhusförening. Carl-Olof Sidenmark var 
en uppskattad föreläsare vid de religiösa samlingarna.27 Det kan alltså konsta

25 Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 2, 
Skellefteå 1960, SS167-171. 
26 Linge K., Carl Olof Rosenius, Sveriges främsta lekmanna predikant, Uppsala 1956, s 15. 
27 Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 1, 
Skellefteå 1945, s lOf, och Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads 
personhistoria del 2, Skellefteå 1960, s 224f. 
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teras att det fanns religiösa band mellan de två dominerande lokala och ånger-
manländska företagarsläkterna i Skellefteå stad, Markstedt och Sidenmark. 

En tredje släktskapslänk bildades när dottern till garvaren Gustav Anders
sons gifte sig med den småländska handlaren från Markaryd Gustav Jonson. 
Här uppstod en förbindelse med en företagarbygd i Småland, med starka 
"protoindustriella" traditioner. Gustav Jonson flyttade till Norrland pga att han 
sökte nya marknader, när det blivit allt svårare att göra affärer i Danmark. Han 
startade ett foretag i Skellefteå tillsammans med Jonas Arvidsson, en annan in
flyttad smålänning. Smålänningen Gustav Jonson blev involverad i ett flertal 
lokala uppdrag, t ex ordförande i Skellefteå skyttegille, ledamot av länsskol
rådet, kyrko- och skolrådet i Skellefteå odelade församling, kyrkvärd, och dess
utom ledamot i stadsfullmäktige. Förutom detta förvärvade han aktiemajoriteten 
i Skelleftebladet och var dess verkställande direktör i 16 år och stadskamrer.28 I 
bilaga 7 redovisas resultatet och de centrala förbindelser som finns mellan 
företagarna och religiösa förgrundsgestalter. 

En annan aspekt är att ett flertal av dessa aktörer också var verksamma i 
Burträsks socken: garvarifabrikören Gustaf Andersson tjänstgjorde i Burträsk 
hos komministern Anders Rosenius. Sonen till fabrikören Abraham Häggström, 
Carl Häggström, utbildade sig till garvare och var verksam i Gammelbyn, 
Burträsk socken. Komministern Olof Norrman f. 1826 tjänstgjorde ett tag som 
pastor i Burträsk. Carl Rönngren f. 1807 var kronolänsman i Burträsk och gifte 
sig med en av döttrarna till storföretagaren Erik Lindemark i Skellefteå. Såg
verksägaren Johan Marklund, som gifte sig med en dotter till företagaren Johan 
Hällberg, hade sina "rötter" i Renbergsvattnet, Burträsks socken.29 Här uppstod 
ett antal förbindelser med företagare inom Skelleftebygden, mellan Skellefteå 
stad och Burträsks socken. Det verkar som religiositeten var åtminstone en av 
flera viktiga faktorer som band samman detta företagarnätverk. Den socio-
kulturella faktorn synes vara viktig, där viktiga aspekter av företagarens identi
tet och sociala tillhörighet kretsar kring religiositeten. Ett annat är att hantverks
fabrikörerna hamnat i centrum i detta nätverk med tydliga förbindelser med 

28 Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 1, 
Skellefteå 1945, ss 98-101. 
29 Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhistoria del 1, 
Skellefteå 1945, s 9, s 68, och Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads 
personhistoria del 2, Skellefteå 1960, ss 84-87, s 157, s 167, s 196. 
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andra former av företagande som var inriktat på handel och industriell verk
samhet. 

För att förstå hur dessa företagarnätverk byggdes upp är det viktigt att utgå 
ifrån familjernas strategier. Här kan, förutom gemensamma värderingar med 
andra företagarsläkter, nya nätverk ha bildats i samband med att familje
företagen försökte förstärka sina positioner både på marknaden och i det 
sociala. En fråga som inte går att besvara fullständigt utan ytterligare undersök
ningar är hur ett framträdande lokalt företagarnätverk uppstod på ett tidigt 
stadium? Det förefaller dock som det var viktigt, för att ett lokalt företagarnät
verk ska ha bildats, om de företagare som fick en dominerande position i lokal 
samhället kom utifrån eller var "uppstickare" från den egna bygden. Orsaken till 
detta är att det är troligare att de externa företagare som flyttade in till bygden 
redan hade tillgång till ett externt nätverk som fungerade och behövde därför 
inte på samma sätt utveckla ett nytt. Däremot kan de lokala aktörerna ha saknat 
liknande externa kontakter och erfarenheter och därför blev det viktigare att 
kompensera detta genom att söka nya band med nya företagarfamiljer. Detta 
innebar att man fick starka band mellan företagare i regionen och inte i första 
hand mellan företagare som var från orten, dvs här uppstod det nya släktskaps
relationer mellan lokala företagare och företagare från andra företagarområden i 
Sverige som Örnsköldsvik och Markaryd på lokal nivå. De lokala företagarna 
fick en framskjuten position i de nya framväxande sågverksindustrierna under 
1800-talets andra hälft i denna del av Västerbotten. Detta blev betydelsefullt 
genom att det kan ha bidragit till att underlätta och utveckla ett framträdande 
lokalt företagarnätverk. 
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8. Företagsamhet och religiösa företrädare 

8.1 Introduktion 
I föregående avsnitt kunde man se hur ett lokalt företagamätverk utvecklades 
under 1800-talet med protoindustriella och religiösa drag. Frågan är om detta 
fick större genomslag på bygden på grund av vissa interna förändringar i den 
religiösa miljön, dvs finns det något samband mellan nyläseriets utveckling i 
Skelleftebygden och en förstärkning av bygdens entreprenörskap under 1800-
talet? 

Tidigare forskning som behandlat det norrländska nyläseriet har i hög grad 
varit av religionshistorisk art. Litteraturen är betydelsefull genom att den på
visat spridningsvägar och inflytande över skilda områden. Den senaste forsk
ningen har försökt hitta sociala förklaringar till nyläseriets uppkomst. Bl a har 
Tom Ericssons & Böije Harnesks socialhistoriska analys av övre Norrlands ny-
läseri under 1800-talets förra hälft, bidragit till att ge viktiga generella ledtrådar 
och utgångspunkter för att förstå nyläseriets socio-kulturella uppkomst. De har 
utifrån rättegångs- och möteshandlingar kartlagt nyläsarnas sociala och demo
grafiska bakgrund.1 Resultat visar att läseriet attraherade den besuttna befolk
ningen i högre grad än den obesuttna. Den var nära förknippad med den sociala 
differentiering som tog fart inom bondeståndet under 1800-talet, och var i första 
hand förankrad hos bönder som fick en förbättrad ekonomiska ställning. Resul
taten är inte entydiga utan det finns regionala avvikelser, där de obesuttna varit i 
majoritet. Dock påpekar Ericsson & Harnesk att väckelserörelsernas över
levnadsförmåga på lång sikt var beroende av sin förankring i den etablerade 
bondeklassen. De konstaterar även att de norrländska nyläsarnas nätverk var 
relativt slutet, dvs att det i hög utsträckning fanns nära släktband. Förutom att 
nyläseriet främst attraherade självägande bönder karakteriserades rörelsen av 
två kulturella särdrag: det drogs en mycket skarp gräns mellan tro och vetande, 
mellan det andliga och det profana. I religiösa frågor hade förnuftet inget att 
bidra med, medan det motsatta förhållandet gällde i världsliga frågor. 
Frälsningen var inte en fråga om moraliska överväganden utan var knuten till en 

1 Ericsson T. & Harnesk B., Präster, predikare och profeter: Läseriet i övre Norrland 1800-
1850, Gideå 1994, ss 153-155, för ytterligare referenser se även Lindmark D., Puritanismen 
och lättsinnet. Fem föredrag om folkläsning och folklig fromhet, Kulturens frontlinjer nr 6, 
Umeå 1997. 
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stark tro och Guds nåd. För det andra bejakade nyläsarna en "dualistisk världs
bild", dvs de definierade tillvaron som en kamp mellan Guds goda krafter och 
djävulens onda. 

Förståelsen för det norrländska nyläseriets ställningstaganden blir tydligare 
om de relateras till den socio-kulturella förändring som böljade ta fart under 
1800-talet. De religiösa ståndpunkterna var inte formulerade i ett "vakuum", 
utan kan ses i en bredare kontext, ett möte mellan två kulturer i förändring. Det 
norrländska nyläseriet var förankrat i bondekulturen och fick sitt speciella ut
tryck i sitt avståndstagande från stadskulturens "rationella" syn på religionen. 
Den urbana övre medelklassens religiösa uppfattning var förankrad i upp
lysningsfilosofin och blev till stor del en fråga om moraliska ställnings
taganden. Här fick man frälsning genom ett moraliskt leverne och goda 
gärningar, medan nyläsarna strävade efter att hålla det religiösa livet utanför 
den praktiska vardagen.2 

8.2 Företagsamhet och nyläseri 
Vid böljan av 1800-talet dominerades Skelleftebygden av gammelläsarna. Här 
fanns en stor respekt för myndigheter och deras lagar samt för kyrkans 
representanter. När väl nyläseriet böljade bryta in i bygden, sågs det från böljan 
som en oskyldig händelse, men snabbt förändrades detta när nyläsarna böljade 
att allt hårdare angripa gammelläsarna och de traditionella auktoriteterna. 
Gammelläsarna fick mycket svårt att acceptera att nyläsarna böljade ifrågasätta 
prästerna, kyrkan och dess lära.3 Dock blev utfallet annorlunda i Skellefte
bygden än i Norrbotten, där det inte tog lång tid förrän nyläsarna bildade egna 
församlingar. Ett viktigt skäl till detta var att lokala myndigheter och präster
skap agerade olika. I Norrbotten gick myndigheterna i vissa fall hårdare fram, 
och bl a hämtades barnen för att sedan tvångsdöpas hos statskyrkans präster. 
Konsekvenserna av en bryskare hantering norröver blev att konflikten mellan 
prästerskap och väckelserörelsen hårdnade, och att väckelsen fick en tydlig 
separatistisk inriktning. I Skelleftebygden fick man aldrig samma splittring, 
dels pga att både separatisterna och de kyrkovänliga nyläsarna fick större frihet, 
dels för att ledarna för nyläseriet kom att ta starkt avstånd från Separatismen i 
samband med att den böljade fa förankring i bygden under 1840-talet. 

2 Ericsson T. & Harnesk B., aa, ss 158-179. 
3 Edqvist C., Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet, Stockholm 1917, ss 9-25. 
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Nyläsarnas radikalitet varierade och kan delas in i två grupper. Det moderata 
nyläseriet var präglat av den rosenianska inriktningen, medan det radikala ut
trycket hos nyläsarna fanns mest uttalat hos separatisterna. Från böljan av 1820-
talet, när nyläseriet fick sitt genombrott längs kusten i övre delen av Norrland, 
spreds separatistiska "tankegångar" både i Skelleftebygden och norröver. Brot
tet i denna utveckling skedde under 1840-50-talen, då det radikala nyläseriet 
fick allt färre anhängare i Skelleftebygden och söderut medan den förstärktes 
norröver, dvs i Över- och Nederluleå samt i Pite- och Älvsby församlingar. Här 
fick radikaliteten sitt tydligaste uttryck. Vad innebar då denna skillnad för mot
tagligheten för nya impulser mellan Skelleftebygden och de angränsade norr
bottniska församlingarna? Om man använder spridningen av Separatismen som 
indikator på de mera generella skillnader, som uppstod mellan de norrbottniska 
församlingarna och Skelleftebygden, skulle man kunna säga att det fanns en 
tendens till att nyläseriet blev mera mottagligt för det radikala i det norrbottnis
ka församlingarna under den senare delen av 1800-talet. Vad som är viktigt är 
om detta medförde att mottagligheten för nya impulser blev starkare. Utgår man 
ifrån Allan Sandewalls tolkning av Separatismen i övre Norrland under 1800-
talet blev det mest radikala uttrycket av nyläseriet alltmera konservativt. Det 
fanns ingen tolerans mot annan kyrklig litteratur än de "gamla kyrkböckerna", 
och Sandewall hävdar att det mest utmärkande draget för nyläseriets radikalaste 
del blev "misstron mot nyheter".4 Här fanns ett stort spektrum av gradskillnader 
i radikalitet och lokala avvikelser, som gör liknande generaliseringar osäkra, 
men man kan konstatera att de lokala religiösa initiativen under 1800-talet kun
de leda till mer eller mindre mottaglighet för nya impulser. De radikala strävan
dena kunde både leda till en ökad integrering och till ökad konservatism och 
misstänksamhet mot förändringar i lokalsamhället. 

Även om nyläsarna i Skelleftebygden i slutändan tog avstånd från separatis
terna fanns det stora överensstämmelser mellan dem. Båda riktningarna ansåg 
att det fanns präster som spred en falsk lära, ifrågasatte hårt de "nya böckerna" 
och tyckte sig slutligen se att kyrkan höll på att förfalla. Väckelseledarna bland 
nyläsarna, Anders Larsson och Gerhard Gerhardsson, tog bestämt avstånd från 

4 Sandewall A., Separatismen i övre Norrland efter 1855, Uppsala 1954. (Uppsala universitets 
årsskriftl954), ss 20-25, s 34, s 38 och s 135. Se även Sandewall A., Separatismen i övre 
Norrland 1820-1855, Uppsala 1952, ss 274-278. 
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viljan att frigöra sig från kyrkan och bidrog till att utvecklingen i bygden blev 
annorlunda än norrut.5 

Nyläseriet fick sitt genombrott i Skelleftebygden under 1800-talets andra 
decennium. Rörelsen spreds från Piteå ner mot Skellefteå och fick från böljan 
starkast fäste i den norra delen av bygden.6 Gerhard Gerhardsson tillhörde en 
släkt som tidigare gjort sig en förmögenhet på industriell verksamhet vid Fäll-
fors.7 Det var han som kom att stå för att organisera och förnya byabönerna och 
fick tidigt tillsammans med Anders Larsson ett stort inflytande också över 
Arvidsjaurs religiösa utveckling. Dock upphörde dessa besök för Gerhardsson 
när han flyttade till Burträsks församling.8 

I byarna nära Skellefteå hade väckelsen svårare att göra sig gällande, vilket 
Gerhardsson erfor när han först flyttade till Skråmträsk. Här var den traditionellt 
kristna uppfattningen för stark, medan han bemöttes annorlunda i Burträsks 
socken. År 1825 flyttade han till Bygdsiljum. Byn var fångad av väckelserörel
sen och bl a stödde de flesta Gerhardssons förslag att den nya prästen i 
Burträsks socken borde bli Anders Rosenius. Rosenius kom från Pitetrakten, 
Rosvik, och var far till den lekmannapredikant som kanske fick den största 
religösa påverkan på bygden, Carl-Olof Rosenius. Almqvist betonar i sin skrift 
om nyläsarväckelsen att Gerhard Gerhardsson hade goda förbindelser både med 
Anders Rosenius och dennes son Carl-Olof.9 

Det som Gerhard Gerhardsson representerade var något nytt som hotade det 
gamla, vilket innebar att han fick många fiender. Även i Burträsk fanns ett hårt 
motstånd mot hans väckelse. Han hotade den rådande samhällsordningen när 
han sökte ifrågasatta den traditionella auktoriteten. Ett skäl till att Gerhardsson 
ändå fick ett bra mottagande i Burträsk var att det uppstått ett "vakuum" i sock
nen i den bemärkelsen att det inte fanns några "ansedda" präster där. Därmed 
var det enklare för Gerhardsson att fa genklang för sina idéer.10 Han var emot 
Separatismen och bekämpade denna rörelse. Trots detta kunde han samtidigt 
framföra mycket hård kritik mot kyrkan och deras förändringar. John Olofsson 
beskriver denna inställning på följande sätt: "Den framträder trotsigt, ja nästan 

5 Edqvist, aa, ss 96-101. 
6 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, s 151. 
7 Ahnqvist M. J., Nyläsarväckelsen 1815-1923, Umeå 1972, s 7f. 
8 Ahnqvist, aa, ss 14-17 och s 21. 
9 Ahnqvist, aa, ss 23-25 och s 36. 
10 Ahnqvist, aa, s 68. 
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radikalt, mot sådant den inte gillar, och den har en klang i språket som man 
ännu kan höra rester av i byarna."11 

I Ångermanland hade nyläseriet tagit fart med hjälp av Pehr Brandell. Både 
Brandeli och Anders Rosenius tillhörde samma generation och var präster som 
deltog i läsarnas möten och sågs som väckelsepredikanter. De hade svårt att bli 
accepterade av kyrkans etablissemang12 Carl Olof Rosenius var påverkad av 
samma miljö. Förutom att Carl Olof vid några tillfallen hjälpte sin far med 
predikan i Burträsk fanns han oftast i Stockholm, där han till en böljan umgicks 
med metodistpastorn Georg Scott. Vid mitten av 1800-talet kom hans väckel
setankar att formuleras i tidskriften Pietisten.13 Hans kontakter med Georg Scott 
kan ses som att det fanns ett visst inflytande från de religiösa rörelserna i Eng
land och Amerika, där det individuella förhållningssättet blivit allt viktigare i 
det religiösa betraktelserna.14 

Generellt sett anammades 1800-talets väckelserörelse hos dem som önskade 
frigöra sig från den gamla auktoriteten, och de begränsningar som denna skapa
de. Den starkaste responsen för väckelsen fanns i första hand hos handlande och 
hantverkare, men i Norrland blev väckelsen också en stark bland bönderna.15 

Det är av betydelse att tolka väckelsen inte enbart som en andlig förnyelse utan 
även i ett bredare samhällsperspektiv. Utifrån ett sådant perspektiv kan den 
norrländska religiösa utvecklingen ses som ett första försök till en individuell 
frigörelseprocess. De tilldelade sig själva egen auktoritet på det religiösa om
rådet. När man väl ifrågasatte det traditionella var man tvungen 
att själv skapa en ny "plattform", dvs nya sätt att se på tillvaron som kanske inte 
bara fick konsekvenser på det religiösa området utan även på andra.16 

Väckelserörelsen i Skelleftebygden tog ordentlig fart under 1870-talet. Kon
flikten mellan nyläsama och gammelläsarna hade nu försvunnit, och det gjordes 
inte längre någon distinktion dem emellan. Folk benämndes nu enbart för 

11 Olofsson J., Byarnas förvandling 1930-1980, Skelleftebygdens historia del 4, Skellefteå 
1984, s 94. 
12 Linge K., Carl Olof Rosenius, Sveriges främsta lekmanna predikant, Uppsala 1956, s 15. 
13 Emanuelsson V., Carl Olof Rosenius och hans livsverk, Stockholm 1916, s 22 och s 56. 
14 Sjöberg F., Utomkyrklig svensk lekmannapredikan under 1800-talet, Stockholm 1923, 
ss 6-10. 
15 Linge K., Carl Olof Rosenius, Sveriges främsta lekmannapredikant, Uppsala 1956, s lOf. 
16 Olivenstam C-E., Skellefteregionens religiösa struktur under 1800-talet, i Forskardag arna i 
Skellefteå 12-13 september 1986, Föreningen för Skellefteforskningen rapport nr 1, Skellefteå 
1987, ss 83-87. 
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läsare. Läseriet hade utvecklats till en allmän väckelse som påverkade hela 
Skelleftebygden. Den första väckelserörelsen hade hårt ifrågasatt de "nya böck
erna" som var ett försök från kyrkans sida att modernisera och förnya den krist
na läran efter den tidens rationalistiska "anda". På 1870-talet hade Skellefte-
bygdens allmänna väckelse försonats med de "nya böckerna". Förtroendet och 
samarbetet med prästerna och kyrkan hade stärkts, vilket fick sitt klaraste ut
tryck när Simon Brandell år 1875, son till väckelsepredikanten Pehr Brandell, 
blev kyrkoherde i Skellefteå. Tillväxten av lekmannapredikanter och efterfrågan 
på deras tjänster var stor, och Brandell utnyttjade dem utan minsta tvekan. Trots 
närmandet till kyrkan fortsatte väckelsen att bejaka den "andliga individualis
men".17 

En av de lekmannapredikanter som Simon Brandell utnyttjade var Johan 
Zakrisson. Han härstammade från ett fattigt separatistiskt präglat hem i Jörns 
församling. Nödåren under slutet av 1860-talet gick hårt fram i dessa trakter. 
Zakrisson tog avstånd från Separatismen och blev inkallad av Brandell för att 
tjäna Skellefteå missonsförening.18 Tidigt böljade Zakrisson predika i Sävenäs 
men lånades sedan ut till kyrkoherden i Burträsk. Han kom att ägna mycket tid 
till att predika både i Burträsks och i Lövångers församlingar och möttes här 
med stor respekt.19 Vad som är kanske mest värdefullt att ta fasta på är lek
mannapredikantens konkreta beteende, närmare bestämt hans sätt att söka ny 
kunskap. Prosten Fellström beskriver honom som en person som hade både en 
praktisk och naiv läggning. Zakrisson arbetade mycket hårt med hantverk och 
försökte kontinuerligt och intensivt att utveckla nya hantverksprodukter. Han 
var alltid uppmärksam på hur saker var konstruerade och hade en hög mottag
lighet för nya metoder och uppfinningar. Ännu på dödsbädden satt han och 
studerade hur man kan göra glas. Zakrisson föll på många sätt ur den gängse 
ramen både i sitt sätt att klä och uttrycka sig men blev ändå accepterad och sågs 
som "ett föredöme värt att efterlikna".20 

8.3 Religiösa företrädare som företagare 
Ett annat sätt att närma sig hur nya kulturella mönster skapades är att studera de 
aktörer som representerade det nya i Skellefteå stad. Det visar sig här att det 

17 Edqvist C., Läser iet i Skelleftebygden under 1800-talet, Stockholm 1917, ss 120- 126. 
18 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976,s 111. 
19 Ahnqvist M. J., Nyläsarväckelsen 1815-1923, Umeå 1972, s 82, 102, 124. 
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skapades åtminstone ett embryo till en innovativ miljö, som hade sitt säte i 
Skellefteå prästgård. Att hitta nya sätt att producera och utveckla hantverks
kunnandet var där ett naturligt inslag i vardagen. På så sätt legitimerade en av 
kyrkans viktigaste lokala representanter vid mitten av 1800-talet en ny typ av 
företagsamhet, och det är viktigt att påpeka att förändringen legitimerades av en 
av de betydelsefullaste lokala kulturbärande elementen: religionen. I fokus stod 
prästen Nils Nordlander. 

Nordlander kom ursprungligen ifrån Ångermanland. Vid närmare 40 års 
ålder utsågs han till kyrkoherde i Skellefteå.21 Han var pragmatiskt inriktad och 
inte främmande för upplysningens idéer. En av beskrivningarna av honom tar 
fasta på att hans predikningar blev i första hand en plats för att uppmärksamma 
sociala och ekonomiska missförhållanden.22 Nordlander organiserade och drog 
upp riktlinjerna för den lägre skolutbildningen. Dessutom var han delaktig i att 
förbättra den högre utbildningen genom att se till att Skellefteå fick ett läroverk 
vid böljan av 1860-talet,23 och att Skellefteå fick stadsrättigheter och en spar
bank. Banken etablerades i böljan i en av hans lokaler på prästgården.24 Han 
införde och utvecklade även ett antal tekniska innovationer inom jordbruket, 
bl a ortens första tröskverk, och stora bevattningsanläggningar introducerades 
vid hans prästgård. På prästgården hade han egen smedja som tog en stor del av 
hans tid.25 Här kom han och kyrkväktarna att lära sig utveckla nya redskap 
framför allt för jordbruket.26 Att utveckla den praktiska färdigheten fick stort 
utrymme och kyrkoherden i Skellefteå blev därmed på många sätt en symbol 
och drivande kraft för detta i bygden under denna brytningsperiod. 

Dock förstärktes splittringen mellan nyläseriet och kyrkoherden Nordlander. 
Han hade svårt att acceptera nyläseriet av ett flertal skäl. De hade olika syn i 
nykterhetsfrågan, där kyrkoherden var stor motståndare till alkoholförtäring. 
Han hade även problem med att förstå den kritik som nyläseriets anhängare 
framförde mot kyrkan samt hade svårt att acceptera den gamla kyrkstadens 
handelsliv, som hade sina rötter i det äldre bondesamhället. När så kyrkstaden 

20 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, s 109-110. 
21 Svenskt Biografiskt lexikon band 27, Stockholm 1991, s 392. 
22 Fellström K. A., Prosten K. A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, s 65f. 
23 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, ss 71-76. 
24 Svenskt biografiskt lexikon band 27, Stockholm 1991, s 393f. 
25 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, ss 76-82. 
26 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, ss 146-148. 
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brann ner utvecklade han en ny skiss för hur den skulle byggas upp, där han bl a 
flyttade handelsplatsen längre bort från kyrkan. Här fick handelsmännen sig 
tilldelade bestämda platser för sina handelsbodar. Genom dessa åtgärder ökade 
kontrollen på "bondeaktiviteterna".27 Hans hårda ingrepp i bondelivet och dess 
"kulturella särdrag" gjorde att nyläseriet i bygden radikaliserades under en tid 
och fick en mera separatistisk inriktning. Bland annat begärde nyläsama hos 
K. M: t att få en egen präst, lämna statskyrkan och bilda en egen församling 
under 1840-talet.28 Men konflikten kan även ha rört sig om att Nils Nordlander, 
i grund och botten, tillhörde en annan kulturkrets. Han hade rört sig mycket i 
den urbana, övre medelklassen och var troligtvis påverkad av deras religiösa 
uppfattning som betonade just de moraliska aspekterna. 

8.4 Företagsamhet och kulturmöten 
Skelleftebygden påverkades av två olika typer av sekulariseringsprocesser. Den 
första sekulariseringsprocessen kan exemplifieras med kyrkoherden Nils 
Nordlander. Han var präglad av upplysningstidens idéer, och religionen blev till 
stora delar en fråga om moraliska åtaganden och principer. Konkret tog sig 
detta uttryck t ex i hans iver att få bort alkoholmissbruk och andra sociala miss
förhållanden. Nordlander lyckades även bryta upp en del av den gamla bonde
kulturens centrum kring kyrkplatsen. Det var till stora delar fråga om ett 
"samhällsbygge" som var baserat på den nya tidens idéer. Den andra sekulari
seringsprocessen i Skelleftebygden tog fart på "gräsrotsnivå" och böljade som 
en reaktion mot det "moderna". Här fanns ett stort missnöje bland befolkningen 
gentemot de ledande skikten och traditionella auktoriteter ifrågasattes. Väckel
sen innebar ett ökat intresse för religiösa livsfrågor, men också samtidigt att de 
egna tolkningarna och det personliga förhållningssättet framhävdes. Vad som 
tycks vara fallet med Skelleftebygden är dock att väckelserörelsen i slutändan 
inte innebar en brytning med det "moderna". Vid slutet av 1870-talets hade de 
"nya böckerna" i stället blivit en naturlig del av vardagen bland både äldre och 
yngre lekmannapredikanter. Det fanns också ett starkt förtroende bland präster
na för den väckelse som skedde lokalt, vilket innebar att den kunde utvecklas 
relativt fritt. Reaktionen på "gräsrotsnivå" skapade större behov och spelrum för 
individerna att själva skapa sin tillvaro, vilket möjligtvis gjorde dem mera 

27 Fellström K. A., Prosten K A Fellströms minnesbilder, Skellefteå 1976, s 76f. 
28 Svenskt biografiskt lexikon band 27, Stockholm 1991, s 392 och s 394. 
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mottagliga för det nya. Här hade inte samma konflikter skapats mellan de 
ledande skikten och befolkningen som norrut, och den större friheten för 
väckelsen att utvecklas innebar samtidigt att auktoriteten på ett helt annat sätt 
legitimerade befolkningen att vara mer öppen för nya kulturella yttringar. 
Väckelsen bröt sönder hierarkiska strukturer och centrala försök att organisera 
den viktigaste kulturella aktiviteten. Antalet väckelser kan därmed bli en viktig 
förklaring till att bygden kunde förstärka de lokala och självständiga initiativen. 

Vad två religiöst orienterade bygder som Jönköpingsbygden och Skellefte-
bygden har gemensamt är en hög väckelsefrekvens.29 Detta kan tolkas som att 
en kontinuerligt återkommande väckelse i sig kan bidra till att förnya och öka 
mottagligheten för originalitet och förändringar samt öka den lokala initiativ
förmågan. Det kan vara fråga om en kombination av en uppövad "visionär" 
förmåga fokuserad på mycket praktiska och konkreta saker. Här kanske finns en 
grogrund för stimulansen av Skelleftebygdens entreprenörskap. 

Vad som ytterligare förstärker religionens betydelse för bygdens ekonomiska 
särart har kunnat påvisats genom att jag studerat hur lekmannapredikanter kan 
ha spridit ett "entreprenöriellt beteende". Betraktar man en av Brandelis lek
mannapredikanter, Johan Zakrisson, framstår han som en person som bär 
entreprenörskapets kännetecken. Det var en man som trots sitt stora intresse för 
religiösa frågor var mycket pragmatiskt och rationellt inriktad. Värdet av att 
söka den praktiska kunskapen verkar nästan ha varit lika stort hos honom som 
att fa svar på livsfrågor. 

Utvecklingen i Skelleftebygden kan ses som ett kulturmöte på lokal nivå 
mellan två inflytelserika religiösa rörelser under 1800-talet. De spänningar, som 
uppstod dem emellan, handlade om att försöka definiera och legitimera nya 
förhållningssätt till en tillvaro stadd i förändring. I gränslandet mellan dessa 
kulturer kan det vara möjligt att det entreprenöriella förhållningssättet utveckla
des i Skelleftebygden. Det verkar finnas en viss rimlighet i sådan slutsats utifrån 
denna studie av några av aktörerna och hur den norrländska folkrörelsen ut
vecklades i samklang med de traditionella institutionerna i Skelleftebygden 
under 1800-talet. 

29 Olivenstam C-E., Ske llefteregionens religiösa struktur under 1800talet, i Forskar dagarna i 
Skellefteå 12-13 september 1986, Föreningen för Skellefteforskningen rapport nr 1, Skellefteå 
1987, s 85f. 
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8.3.5 En uppsummering 
Den första målsättningen i denna studie har varit att studera hur företagande och 
företagarkulturer manifesterat sig i Skelleftebygden och att relatera dem till ett 
antal olika spridningstendenser. Att fokusera på kulturspridning och olika 
gränsfenomen innebär att intresset riktas på de kontaktytor som uppstår i mötet 
mellan gammalt och nytt. 

Vilka gränsfenomen har kunnat urskiljas? I den första jämförande analysen 
av Skelleftebygden och andra delar av Norrland var skillnaderna i näringslivets 
förutsättningar relativt små. Grunden för näringslivet utgjordes av små själv
ägande jordbruk med binäringar som ett alternativt sätt för försöijning under 
perioder då "bondeaktiviteten" var låg. När väl den första industriella expan
sionen påverkade de norrländska kustområdena under senare delen av 1700-
talet och fram till mitten av 1850-talet verkar detta inte ha lett till att det ut
vecklades någon tydlig strukturell gräns mellan övre och nedre delen av 
Norrland. Denna blev inte tydlig förrän efter 1860-talet i samband med den allt 
starkare sågverksexpansionen. Denna nya industriella expansion framstod 
tydligare i den nedre delen av Norrland, medan tendenserna i den övre delen var 
en fortsatt dominans av äldre sågningsteknik och organisationsformer. Skill
naderna i dynamiken går att avläsa i form av en snabbare mottaglighet för nya 
tekniska innovationer som ångsågen och aktiebolagsbildning i nedre Norrland. 
På så sätt kan man säga att mottagligheten för de nya industriella försöijnings-
formerna minskade, ju längre upp man förflyttade sig efter den norrländska 
kusten. De lokala miljöerna var därmed starkare "motkrafter" mot nya försöij-
ningssätt i den övre delen av Norrland. Vad som inte går att upptäcka i denna 
analys av spridningen av den industriella företagsformen var att det samtidigt 
skedde stora förändringar i nära relaterade verksamheter till industrin som 
handel och hantverk inom Skelleftebygden, från 1800-talets mitt och framöver. 
Det här var ett företagarmönster som kan ha fått större betydelse i en senare ut
vecklingsfas. 

Under första hälften av 1800-talet dominerande de små självägande jord
bruken. Från 1840-talet böljade detta sociala och ekonomiska försöijnings-
mönster att brytas sönder i vissa delar av bygden. Företagsformer som hantverk 
och handel hade lättare att etablera sig i Skellefteå och Burträsks församlingar 
än i andra delar av bygden. Nya "uppstickare" inom industriellt företagande 
kom fram och nya möjligheter bildades för att utveckla lokala företagarnätverk 
och öka mottagligheten för entreprenörskap i bygden. 
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För att besvara den andra målsättningen, om vad som ökade mottagligheten för 
entreprenörskap, studerades om det fanns några tendenser till att ett lokalt 
entreprenörskap böljade utvecklas inom viktiga "kulturbärande element" och 
företagarnätverk under 1800-talet och hur detta kan ha förstärkts av nya im
pulser från andra delar av Sverige. Förutom att ett nytt lokalt företagarnätverk 
byggdes upp fanns de religiösa företrädarna som kunde ha underlättat den 
lokala förankringen av ett entreprenörskap. Kyrkans representanter spelade en 
viktig roll i bygden och genom Skellefteå stads kyrkoherde kunde nya institu
tionella former byggas upp för att förbättra befolkningens kunskapsnivå. 
Radikaliteten fick sitt bränsle från nyläseriet och legitimerades på många sätt, 
bl a genom att bygdens kyrkliga auktoriteter lät det fortgå. Dessa radikala 
kulturella yttringar hade sin grund i ett missnöje och fick först gehör i de om
råden där den traditionella auktoriteten var svagt representerad. 

Vad som förefaller att ha varit en viktig förändring under 1800-talet, och 
som kan ha haft effekt på 1900-talets industriella expansion, är hantverkets ut
bredning och dessutom den starka lokala väckelsen i Skelleftebygden. Här är 
lekmannapredikanten Johan Zakrisson ett bra exempel. Finns det något 
liknande mönster från de äldre entreprenörenas tid som även reproduceras under 
1900-talet? Här kan följande citat ur en historik om ett nutida företag och dess 
ledare som bl a tillverkar industrihissar, dvs Alimak ge ett exempel på hur det 
religiösa och det praktiska kan vara integrerade: 

"Alvar Lindmark var fascinerad av den bibliska berättelsen om Jakobs stege, som sträckte sig 
ända upp till himmelriket. Me d denna starka förebild sökte han efter den lösning som låg 
närmast visionen. Genom att låta ko rgen klättra på en kuggstångsförsedd mast skapade han en 
enkel, flexibel och kostnadseffektiv hiss."30 

Förutom detta fanns det ett nätverk, som hade sin förankring utanför men 
flyttade in till Skelleftebygden under 1870- och 1880-talen. Det var ett före
tagarnätverk med rötter i den småländska miljön. I huvudsak kom denna grupp 
från en enda plats, Markaryd, en socken som var känd för sin framträdande 
hemtillverkning under slutet av 1800-talet. Detta är ett exempel på hur företaga
re eller blivande företagare ur en region med flera småskaligt inriktade 

30Alvar Lindmark var en av de framgångsrikaste lokala entreprenörerna i Skelleftebygden 
under 1900-talets industriella uppbyggnadsperiod. Westerlund L., Alimak - De första femtio 
åren, Skellefteå 1998, s 9. 
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entreprenörer såg möjligheterna i en annan region och flyttade dit. I den 
meningen förefaller det som om Skellefteå var en lämplig miljö för nyföre-
tagande. Här finns upprinnelsen till det viktigaste som sker under 1800-talet för 
att en företagarkultur ska utvecklas i bygden. Nätverksanalyserna visar att de 
nya släktskapsförbindelserna som uppstod mellan företagarsläkter ledde till att 
banden mellan de lokala företagarna och företagare från norra Ångermanland, 
Piteå och Markaryd stärktes. Det småländska inflytandet är påtagligt, dels 
genom de giftermålsallianser som skapades med viktiga lokala företagare, dels 
genom den position som man fick i lokal samhället. 

Frågan är om denna företagarkultur är "embryot " till det lokala entre-
prenörskapet som blev allt tydligare i Skelleftebygden under efterkrigstiden? 
Vad som talar för att detta är viktigt, även för förändringar på 1900-talet, är de 
tydliga kopplingar som finns med andra protoindustriella miljöer som norra 
Ångermanland och Markaryd. Här utvecklades tidigt företagartraditioner på 
landsbygden med nära koppling till jordbruket. En första hypotes var att det 
fanns ett lokalt entreprenörskap redan långt före Bolidenbolaget etablerades i 
bygden under 1930-talet. I detta fall är min uppfattning att denna studie så här 
långt tyder på att hypotesen stämmer. För att pröva tesen relevans för 1900-
talets utveckling kommerjag att närmare undersöka hur starkt företagandet och 
det lokala entreprenörskapet är kopplat till Bolidenbolagets etablering och om 
det finns fog för att påstå att denna etablering ändå är tillräcklig förklaring till 
den lokala företagsutvecklingen i bygden under efterkrigstiden. 
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Del III - Lokala förutsättningar för 
företagsamheten under mellankrigstiden 

9. Bolidenetableringen: en central brytpunkt i Skelleftebygdens 
företagsutveckling? 

9.1 Introduktion 
En vanlig uppfattning är att etableringen av Bolidenbolaget bröt sönder äldre 
produktionssätt och värderingar och skapade en ny industrimiljö med 
företagaranda och en ny företagarklass i en region som tidigare saknat goda för
utsättningar för att utveckla sitt näringsliv. I kapitel 9 och 10 ska jag pröva om 
man kan finna belägg för att Bolidenbolaget skapade förutsättningar för att ut
veckla det lokala entreprenörskapet och företagandet i Skelleftebygden. Ett 
viktigt skäl till att man bör ifrågasätta tesen om att Bolidenbolaget är tillräckligt 
för att förklara framväxten av det lokala entreprenörskapet kommer fram i de 
intervjuer som jag gjort med lokala företagare och kommunalpolitiker. En 
företagare som ifrågasatt denna uppfattning är Samme Lindmark. Han har 
utifrån sina egna erfarenheter hävdat att företagande i Bolidens "grannskap" 
inte varit oproblematiskt och att det lätt uppstår svårigheter när företag blir allt
för beroende av ett enda storföretag.31 Kommunalrådet Lorentz Andersson be
skriver Bolidens roll i förhållande till den lokala företagsutvecklingen, och 
bolagets betydelse sägs ligga i dess närvaro och behov. Det har skapat ett flertal 
nya nischer som kunnat exploateras. Dock har det inte funnits en medveten 
strategi att bygga upp det lokala företagandet.32 

I detta kapitels första del behandlas kort gruvbolagets uppbyggnadsfas, där 
några centrala faktorer lyfts fram för att förklara företags- och näringslivs
utvecklingen. I den andra delen diskuteras relevansen av dessa faktorer för att 
tolka företagsutvecklingen i Skelleftebygden. Bland annat görs en jämförelse 
mellan två norrländska storbolag, Boliden i Västerbotten och NJA i Norrbotten, 
för att se hur de har integrerats i det lokala näringslivet i respektive region. 
Därefter behandlas i kapitel 10 frågan om företagandets utveckling i stort i 

31 Intervju med Samme Lindmark den 24/11- 99, tidigare VD för Karolin Invest AB. 
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Skelleftebygden med inriktning på vilka branscher som företagen startades i 
och skalan på verksamheten. I kapitel 11 diskuteras så företagandets gränser 
lokalt i Skelleftebygden i syfte att undersöka vilka regionala skillnader och 
lokala traditioner som det finns. Undersökningarna i dessa tre kapitel inriktas på 
1900-talets första hälft. 

9.2 Ett gruvbolag etableras 
Redan vid 1900-talets böljan fanns det lokala aktörer som försökte hitta guld i 
Skelleftebygden. En redaktör vid Skellefteå Nya Tidning tog fasta på uppgifter
na och på hans initiativ bildades ett konsortium. Verksamheten blev dock ingen 
succé pga att malmfyndigheterna innehöll en allt för låg guldhalt. Till slut tröt 
aktieägarnas tålamod och konsortiet gick omkull. När statens marker öppnades 
för prospektering 1918 tog nya aktörer vid och gjorde nya undersökningar och 
inmutningar. En av dessa var ett emissonsbolag, dvs ett av många högriskbolag 
som bildats under den spekulationsyra som rådde i Sverige under första världs
kriget. Centralgruppens emissionsbolag lyckades med hjälp av ny malm-
letningsteknik upptäcka flera nya malmfyndigheter.33 

Det stora genombrottet skedde 1924, då Centralgruppen hittade malm med 
ovanligt hög guldhalt nära Boliden. Upptäckten av fyndet skulle egentligen 
aldrig gjorts, eftersom styrelsen hade sagt nej till fortsatta undersökningar. 
Anledningen var att bolaget brottades med allvarliga ekonomiska problem. 
Dock fortsatte borrningarna, och nya borrningar visade på en större malmkropp 
med hög guldhalt.34 År 1926 var verksamheten igång i liten skala. Nackdelen 
med malmfyndigheterna var att de innehöll stora mängder arsenik, vilket med
förde att företagsledningen var tvungen att bygga ett eget smältverk för att 
exploateringen av malmen skulle bli lönsam. Bolaget planerade att anlägga 
smältverket nära gruvan i Boliden, men Skellefteå stadsfullmäktige insåg värdet 
av att smältverket anlades inom stadsområdet och erbjöd därför låga hamn
avgifter och billig elkraft. År 1930 var smältverket i Rönnskär igång. Under 
samma år beslutade Bolidenbolagets styrelse att produktionskapaciteten vid 
gruvan och smältverket skulle byggas ut, ett arbete som pågick till år 1935. Vid 

32 Intervju med Lorentz Andersson den 16/2 - 1999, kommunalråd. 
33 Ek S., Boliden 50, Stockholm 1975, ss 3-8 och Taube B ., Malmprospektering i Sverige 
1835-1939, Umeå Studies in Economic History nr 14, Umeå 1990, s 69f. 
34 Ek, aa, ss 10-13. 
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den tidpunkten hade företaget totalt ca 2 500 personer sysselsatta vid gruvan 
och smältverket, och den markerar en "slutpunkt" för Bolidenbolagets upp
byggnadsperiod.35 

9.3 Tidigare försök att förklara Bolidenbolagets betydelse för företags-
och näringslivsutvecklingen 
Det har gjorts tre större studier över Bolidenbolaget, nämligen av Jan Glete, 
Björn Gäfvert och Gunnar Lundkvist. Den första undersökningen fokuserar på 
Kreugerkoncernen och dess huvudverksamhet, kapitalmarknaden. Här behand
las frågan om finansering, kapitalvärderingar och relationer mellan ägare och 
företagsledning.36 Den andra undersökningen koncentreras på förbindelserna 
mellan Kreugerkoncernen och den svenska regeringen. I centrum är de för
handlingar som bedrevs i böljan av 1930-talet.37 Dock har dessa två studier små 
beröringspunkter med min undersökning. Den tredje studien är en undersökning 
över Bolidenbolagets roll i Skelleftebygdens näringsliv.381 detta fall har jag lyft 
fram fyra centrala faktorer, som jag anser att författaren betonar för att förklara 
betydelsen av Bolidenetableringen för Skelleftebygdens näringsliv: 

1. Skapare av sysselsättning och kompetens. 
2. Samhällsbyggare, skapare av framtidstro, företagaranda och engagemang. 
3. Skapare av ovanligt stor efterfrågan på transporter. 
4. Stimulans för övrig industri både i form av direkta (dvs som kund) och indi

rekta relationer (t ex genom att bidra till en köpstark lokal marknad). 

Lundkvist menar att dessa faktorer skapade ett nytt spridningsmönster som bröt 
sönder äldre produktionssätt och värderingar i Skelleftebygden och skapade en 
industrimiljö med nyföretagaranda.39 

35 Ek, aa, ss 17-30. 
36 Glete J., Kreugerkoncernen och Boliden, diss, Stockholm 1975, ss 21-23 och Glete J., 
Kreugerkoncernen och krisen på aktiemarknaden: Studier om svenskt och internationellt 
riskkapital under mellankrigstiden, Stockholms Studies in History nr 28, 1981, ss 22-21. 
37 Gäfvert B., Kreug er, riksbanken och regeringen, Stockholm 1979, s 17. 
38 Lundkvist G., Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Bol iden, Skellefte
bygdens historia del 2, Uppsala 1980. 
39 Lundkvist, aa, s 72 f och ss 184-207. 
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Den första faktor som Gunnar Lundkvist prövar är sysselsättnings- och kompe
tensutvecklingen i Bolidenbolaget. Undersökningen ger en inblick i hur många 
som flyttade till Skelleftebygden från andra delar av Sverige och var de bosatte 
sig. Man får också en uppfattning om vilken typ av erfarenhet och kunskap som 
fanns hos den nyinflyttade arbetskraften. Lundkvist konstaterar att företaget 
lyckades locka till sig yrkesutbildad arbetskraft från andra delar av Sverige, 
framför allt Bergslagen. Av dem som flyttade in var 46 % från andra områden 
än Västerbotten. Ett påtagligt skäl till att företaget lyckades locka till sig arbets
kraft var de sysselsättningsproblem som för tillfället rådde vid andra bruk i 
Bergslagen och Lapplandsfålten, samt att bolagets ledning tidigare varit verk
samma i de mellansvenska bruken. Den del av arbetskraften som inte kom från 
norra delen av Västerbotten flyttade in till det nya gruvsamhället, Boliden, 
medan de som kom från norra Västerbotten flyttade hellre till andra delar av 
Skellefteå landskommun.40 Samhället i Boliden blev på så sätt den plats i 
kommunen som påverkades mest av inflyttningen från övriga Sverige. Inflytt
ningen till Boliden blev en del i ett utbyte mellan svenska gruvor av kvali
ficerad och erfaren arbetskraft. Detta mönster bekräftas av de nyanställdas bak
grund. Lundkvist visar att arbetskraften under 1930-talets böljan sällan var för
ankrad i jord- och skogsbruk. Arbetarna hade framför allt tidigare erfarenheter 
från gruvindustrin och andra industriella näringar när de anställdes vid Boliden
gruvan. Majoriteten av de nyanställda var 30 år eller äldre.41 

I jämförelse med Bolidens gruvsamhälle, som byggdes upp i de inre delarna 
av Skelleftebygden i ett svagt befolkat område, anlades smältverket nära flera 
befolkningscentra och äldre industriområden. Vid smältverket hade den över
vägande delen, ca 68 %, av den nya arbetskraften sin hemort i norra delen av 
Västerbotten, i första hand i Skellefteå landskommun och Byske. De långväga 
inflyttarna till smältverket dominerades helt av Norrbotten. Även smältverkets 
arbetare var svagt förankrade i jord- och skogsbruk och rekryterades från andra 
industrier, framför allt skogsindustrin. Det fanns ett stort arbetaröverskott under 
trettiotalets sågverkskris, och många rekryterades från ett närbeläget lokalt såg
verk, Sävenäs, som lagts ned vid trettitalets böljan.42 

Den andra faktorn, Bolidenbolaget som samhällsbyggare i Skelleftebygden, 
är viktig pga att företaget var ansvarigt för samhällsutvecklingen i Bolidens 

40 Lundkvist, aa, ss 85-93 
41 Lundkvist, aa, s 95f 
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samhälle i drygt 45 är, fram till mitten av 1960-talet, då huvudansvaret flyttades 
över på Skellefteå landskommun. För att undvika ett för starkt beroende av ett 
enda företag fanns det redan år 1932 ett förslag om att göra Boliden till muni-
cipalsamhälle, men företagsledningen för Bolidenföretaget gick emot för
slaget.43 I bolagsledningen var man inte lika övertygad om att man också skulle 
ta på sig rollen som samhällsbyggare vid smältverket. Här befann man sig redan 
inom stadsgränsen med ett rikare serviceutbud. Företagsledningen ändrade dock 
sin inställning snabbt och köpte ett omfattande markområde, där nya tjänste
manna- och arbetarbostäder uppfördes, samt kyrka och Folkets Hus. Vid smält
verket anlades också några verkstäder för att tillgodose bolagets servicebehov.44 

Den tredje faktorn, Bolidenbolaget som stor köpare av tunga transporter, 
stimulerades eftersom man var tvungen att flytta malmen mellan fyndplatser 
och ett centralt beläget smältverk. Behovet av lastbilstransporter blev därmed 
stort. Bolaget lade ut dessa frakter på entreprenad, vilket innebar att fristående 
företagare fick chansen att utveckla sin verksamhet. Här kan som ett exempel på 
hur lokala företag kunde gynnas nämnas Bröderna Forslund, som utvecklades 
till ett av de ledande lokala bilförsäljnings- och verkstadsföretagen i bygden 
under efterkrigstiden. Bröderna Forslund fick under en tid ta hand om last
bilstransporterna av malmen.45 

Den fjärde faktorn, Bolidens relation till övrig industri, handlar om att 
bygden tillfördes ökad köpkraft i form av högavlönad arbetskraft, beställningar, 
och ökade skatteinkomster. Detta stimulerade i sin tur företagandet och före
tagsutvecklingen 46 Hit hör också beställningar till ortens företag, som ibland 
ledde till att nya företag startades. Det största legotillverkande verkstadsföre
taget till Bolidenbolaget karaktäriseras bl a av att företagsledaren hade varit 
anställd vid smältverket ända från dess start. Efter tjugo års anställning startade 
han eget. Ca 80-90 % av leveranserna var beställningar från Boliden. Under 
1970-talet köptes verkstadsföretaget upp av Boliden. Resultatet av Bolidens två 
samhällsbildningar i Skelleftebygden ledde till att servicen utvecklades och nya 
behov skapades som stimulerade den ekonomiska aktiviteten. Samhälls

42 Lundkvist, aa, ss 100-107 
43 Lundkvist, aa, ss 133-135 och ss 144-146 
44 Lundkvist, aa, ss 155-157 
45 Lundkvist, aa, s 163f och ss 176-179 
46 Lundkvist, aa, s 123f 
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bildningarna har i stort inneburit en tilltagande urbanisering och en expande
rande hemmamarknad.47 

Frågan är om Lundkvists faktorer är tillräckliga för att förklara den lokala 
företagsutvecklingen? 

9.4 Bolidenetableringen - ett startskott för det lokala företagandet? 
Bolidenetableringen innebar att bygden under 1930-talet tillfördes nya resurser 
i form av kapital och kompetens. En ökad köpkraft innebar även ökad stimulans 
för det lokala företagandet, framför allt detaljhandeln. Men frågan är hur stor 
vikt som man ska lägga på etableringen som förklaring till den lokala företags
utvecklingen? Bolidens betydelse kan diskuteras utifrån två scenarier. Det 
första är att innan Bolidenbolaget etablerades i bygden var det lokala industri
företagandet en sällsynt företeelse. Avsaknaden av företagartraditioner gjorde 
att Boliden var tvunget att bygga upp en ny lokal industriell företagarmiljö. Det 
andra scenariot utgår ifrån att det före Bolidenbolagets etablering redan fanns 
en utvecklad företagarmiljö i bygden. Detta gjorde att det lokala industriföre
tagandet kunde utvecklas betydligt bättre i denna bygd än på andra håll. Detta 
innebar att Bolidenetableringen fasade in i en tidigare utvecklad företagarmiljö 
och bidrog till att en redan påböljad småskalig industriexpansion utvecklades. 
Jag ska pröva hur det andra scenariot kan bidra till förståelsen av det lokala 
industriföretagandets utveckling i bygden. Intentionerna i det andra scenariot 
förringar inte Bolidens betydelse för regionen. Snarare är det ett försök att 
komplettera de tidigare studier som gjorts. Med denna utgångspunkt betraktas 
Bolidenetableringen fortfarande som ett nödvändigt, men kanske inte ett till
räckligt villkor för att förklara den lokala företagsutvecklingen. 

Vid 1930-talets början framstod Västerbottens län som ett område som hade 
ont om folk med högre utbildning utöver småskola eller folkskola.48 För Skel-
leftebygdens del innebar Bolidenbolagets etablering ett kraftigt tillskott av in
dustriarbetare och Ijänstemän. Framför allt var det snabba tjänstmannatillskottet 

47 Den företagsledare som avses är Herman Ögren som startade Skelleftehamns mekaniska, se 
Lundkvist, aa, s 191 och s 159. 
48 De som hade högre utbildning än små skola och folkskola i Västerbotten år 1930, utgjorde 
5,9 % av befolkningen, motsvarande tal för Norrbotten = 8,4 %, Jämtland = 8,3 %, Väster
norrland = 7,7 %, Riket = 12 %, och för landsbygden generellt låg det på 7 %. Se SOS:VI 
Folkräkningen 1930. Hushåll, skolbildning, yrkesväxling, biyrke m.m., Stockholm 1937, 
s 122f. 

112 



ett nytt kompetensinslag i bygden. Tabell 9:1 visar på förändringar i relationen 
mellan antalet arbetare och tjänstemän i gruvverksamheten. Det kan konstateras 
att under 1930-talets första fem år hade tjänstmannandelen ökat markant i jäm
förelse med antalet arbetare. Vid 1960-talets böljan var tjänstmannagruppen 
som störst och utgjorde totalt 1200 anställda.49 

Tabell 9:1 Tjänstemän/arbetare i 
Bolidens gruvverksamhet. 
Årtal Tj:Arb 
1925 1 10,7 
1930 1 15,5 
1935 1 4,0 
1940 1 6,2 
1945 1 4,7 
1950 1 4,5 
1955 1 4,2 
1960 1 2,7 
1965 1 2,7 
1970 1 2,9 

Källa: Lundkvist G., Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, 
Skellefiebygdens historia del 2, Uppsala 1980, s 84. 

Andra former av kompetenstillskott skedde genom andra initiativ, t ex genom 
att starta nya utbildningsinstitutioner. Redan år 1903 hade hantverksföreningen 
föreslagit att en skola för yrkesutbildning skulle etableras. Dock kom inte 
Skellefteå stad att starta en sådan skola förrän år 1932. När staten planerade att 
uppföra ett tekniskt gymnasium i Luleå lyckades skolkommittén i Skellefteå, 
uppbackad av länets industrier, få staten att även uppföra ett tekniskt gymnasi
um i Skellefteå. År 1946 etablerade Västerbottens läns landsting en yrkesskola i 
Skellefteå. Vad som även behöver påpekas är att den kommunala utbildningen 
expanderade kraftigt från 1940-talet, vilket väl sammanfaller med Bolidens 
ökade behov av utbildad arbetskraft. Dock har Boliden också haft internutbild
ning som varit viktig för att utbilda förmän och lärlingar. Bolaget startade en 
industriskola vid slutet av 1940-talet, och den avvecklades i samband med att 
utbudet av yrkes- utbildad arbetskraft från de kommunala skolorna steg kraftigt 
i slutet av 1950-talet.50 En central fråga med avseende på Bolidenbolagets 

49 Lundkvist, aa, s 83. 
50 Lundkvist, aa, ss 108-111. 
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betydelse för kompetensutvecklingen är bland annat hur den nyanställdes yrkes/ 
befattningsstatus utvecklades? 

Boliden anställde både utbildad och outbildad arbetskraft. Om det kan 
konstateras att en anställning innebar en snabb kompetens och befattningsför
bättring skulle det tyda på att det skapades en väsentlig utvecklingspotential för 
bygden och andra företag. Gunnar Lundkvist har studerat konsekvenserna av en 
anställning vid Bolidenbolaget. Han gjorde ett urval av två grupper, nämligen 
nyanställda under år 1930 respektive under åren 1950-51 och följde deras 
yrkeskarriär i bolaget. Resultaten visar dels att den överlägset största gruppen 
av dem som nyanställdes under år 1930 hade en låg yrkes/befattningsposition ca 
41 %, dels att gruppen nyanställda med låg kompetens kraftigt ökade sin andel 
åren 1950-51 till 66 %. Det kan även konstateras att den del av de nyanställda 
som lyckades förbättra sin yrkes/befattningsposition minskade från ca 25 % till 
20 % mellan de två jämförelseåren.51 Resultaten ger knappast några belägg för 
att en anställning vid Bolidenbolaget under 1950-talet innebar att en outbildad 
arbetare hade lättare än tidigare att få en förbättrad befattningsposition. Snarare 
tycker jag att det visar på att chanserna att den anställde blev fast i samma typ 
av yrkes/befattningsposition ökade mellan de två jämförelseåren.52 

En annan faktor som Lundkvist lyfter fram är att det kom in en ny grupp 
högavlönade arbetare till bygden, som bidrog till ökade inkomster och köpkraft. 
Det kan vara betydelsefullt att sätta dessa i relation till andra industriarbetares 
inkomster i andra norrländska bygder. Av de norrländska bygder som jämförs i 
diagram 9:1 var det endast Ljungabygden i Medelpad, Västernorrlands län, som 
hade högre medelinkomst än riket för industriarbetare. Skelleftebygdens 
inkomstnivå låg under rikssnittet och även under andra norrländska bygder. 
Ljungabygden, Umebygden och Lulebygden hade högre snittinkomst än 
Skelleftebygden. 

En annan sak är dock att skillnaderna mellan en industriarbetares snitt
inkomst inom malm- och metallindustri och övrig industri var större i Skellefte
bygden än i andra trakter. I de andra bygderna låg inkomstnivån för pappers-
och malm/metallindustrin relativt lika medan inkomstnivån inom trävaru
industrin var låg i jämförelse med de andra branscherna generellt sett. 

51 Lundkvist, aa, ss 95-98. 
52 Här gjorde inte Lundkvist någon vidare tolkning av resultaten utan hänvisar till att det är 
svårt att dra några generella slutsatser utifrån de urval som gjorts. 
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Diagram 9:1. Industriarbetares medelinkomster för riket och ett antal 
bygder, år 1930 (kronor). 
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Anm: På riksnivå jämförs enbart medelinkomsten för hela industrisektorn och för malm- och 
metallindustrin. Inga beräkningar har gjorts för trävaru- och pappersindustrin. 
Källa: SOS: Folkräkningen 1930 del 3, Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet, 
Stockholm 1936, s 36 och s 46, ss 70-75, och ss 124-129. 

Resultaten visar även att Skelleftebygdens inkomstnivå för industriarbetare 
inom malm- och metallbranschen inte avviker mycket från andra norrländska 
bygder och riksgenomsnittet. Att det kom in en grupp av högavlönade industri
arbetare stämmer på så sätt att de hade högre medelinkomster i relation till 
andra industrigrupper i Skelleftebygden men inte i relation till andra norr
ländska bygder.53 Undersöker man 1920-talets inkomstnivåer för industri

53 Jämförs detta med löneinkomsten per å r för arbetare inom gruvor och anrikn ingsverk under 
perioden 1929-1935 kan det konstateras att de hade högre genomsnittlig löneinkomst än 
många andra indust rigrupper. Dock förefaller deras löneinkomst mera konjunkturkänslig än 
t ex metallindustrins. Det kan också konstateras at t arbetare inom gruvor och anrikningsverk 
hade högre genomsnittlig löneinkomst i norra Sverige än för riket. Levnadskostnaderna var 
högre för gruvarbetare i norra delen av Sverige och därför fick de högre löner än sina kollegor 
i Bergsl agen. Se Björklund G & Stenlund H., Real wages in Sweden, 1870-1950: a study of 
six industrial branches, i Scholliers P & Zamagni V. (red), Labour's Reward. Real Wages and 
Economic Change in 19th- and 2Cfh- Century Europe, Brookfield 1995, s 156. Och se även 
SOS Lönestatistisk årsbok för Sv erige 1929-31, Stockholm 1931, s 56, s 52, s 54, och SOS 
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arbetarna har tom Skellefteås position försämrats jämfört med Luleås vid 
1930-talets böljan (se bilaga 9). Här krävs en viss försiktighet, och det är 
vanskligt att utifrån skillnader i inkomstnivån bedöma en bygds köpkraft. Det 
säger ingenting om förändringar i den totala köpkraften och här kan även skill
nader i prisnivån mellan olika områden vara av betydelse. Det avgörande för att 
framhäva förändringar i köpkraften som en central faktor för näringslivsutveck
lingen i Skelleftebygden är om den ökade betydligt i jämförelse med andra 
områden. För att pröva detta kan man studera hur stora skillnaderna är mellan 
yrkesutövarnas medelinkomster inom olika sektorer. Kan man visa att medel
inkomsten för yrkesutövare inom den agrara sektorn var markant lägre än inom 
den industriella sektorn är det möjligt att utnyttja förskjutningar i den icke
agrara sektorn som ett mått på förändringar i den totala köpkraften mellan olika 
områden. Tabell 9:2 visar på att det fanns stora skillnader i medelinkomsten 
mellan olika sektorer under 1920-talet. Framför allt framstår industri och hant
verk som en sektor med högre medelinkomst. Görs samma studie för 1930-talet 
far man i stort sett samma resultat som för år 1920.54 

Vilka förskjutningar har då skett hos den icke-agrara befolkningen i 
Skellefteå i jämförelse med andra norrländska områden? Jämförelsen under 
denna tid kan endast göras mellan olika tingslag. Skillnaderna mellan Skellefte
bygden och Skellefteå tingslag består i att i den senare ingår alla församlingarna 
förutom Norsjö, Burträsk och Lövånger. 

Innebar då Bolidenetableringen en markant ökad andel av den icke-agrara 
befolkningen jämfört med andra områden? Vad som kan konstateras är att det 
inte fanns några tendenser till att den icke-agara befolkningen i Skellefteå ökade 
sin andel snabbare än i andra områden mellan åren 1920 och 1940. Genom att 
medelinkomsten för industrisektorn var högre än medelinkomsten för alla 
yrkesutövare kan en förskjutning till denna sektor ha bidragit till ökad köpkraft 
i Skellefteå. Tabell 9:4 visar att industrisektorns tillväxt var större i Skellefteås 
tingslag än i de flesta andra norrländska områdena. Därför finns det en viss 

Lönestatistisk årsbok för Sverige år 1932 , Stockholm 1933, s 56, SOS Lönestatistisk årsbok 
för Sverige år 1933, Stockholm 1934, s 54, SOS Lönestatistisk årsbok för Sve rige år 1934, 
Stockholm 1935, s 58, SOS Lönestatistisk årsbok för Sverige år 1935, Stockholm 1936, s 54. 
54 Här kan ett exempel ges för år 1930, För Skelleftebygdens del gällde att jordbruk med binä
ringar hade en medelinkomst på 1052 kr och för industri och hantverk var medelinkomsten = 
1892 kr. Se SOS: III Folkräkningen 1930. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 
1 avd, Stockholm, 193 6, s 35, s 46, s 69, s 75, s 123, s 129. 
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relevans i att Skellefteås näringsliv fick i en ökad stimulans genom den köp
kraftsförbättring som skedde i bygden. Dock är tillväxten snabbast i Piteå. 

Tabell 9:2 Medelinkomsten för industri och hantverk, jordbruk med binäringar samt för 
alla yrkesutövare i Skellefteå, Umeå, Nederluleå och Piteå/Älvsby tingslag år 1920 (kr). 
Tingslag/sektorer Jordbruk med binäringar Industri och hantverk För alla yrkesutövare 
Skellefteå 1221 2269 1537 
Umeå 1312 2489 1780 
Nederluleå 1140 1826 1466 
Piteå/Älvsby 1207 1748 1381 

Anm: För uppskattningen av medelinkomsten för alla yrkesutövare har f.d. yrkesutövare 
exkluderats. 
Källa: SOS:IV Folkräkningen 1920. Yrkesräkningen 1: Folkmängden, inkomsten och för
mö g e n h e t e n  e f t e r  g r u p p e r  a v  y r k e n  i n o m  v a i j e  h ä r a d  o c h  s t a d ,  S t o c k h o l m  1 9 2 6 ,  s  1 0 6 f ,  s i l l .  

Tabell 9:3 Andelen icke-agrar yrkesverksam befolkning i Skellefteå, 
Umeå, Nederluleå, och Piteå/Älvsby tingslag, år 1920 och 1940 (%). 
Tingslag/årtal 1920 1940 
Skellefteå 35 50 
Umeå 41 50 
Nederluleå 36 38 
Piteå/Älvsby 33 49 

Anm: I icke-agrar befolkning ingår alla yrkesutövare förutom jordbr uk med binäringar och 
f.d. yrkesverksamma. Städerna ingår ej utan behandlas separat. 
Källa: SOS:IV Folkräkningen 1920. Yrkesräkningen 1: Folkmängden, inkomsten och för
mö g e n h e t e n  e f t e r  g r u p p e r  a v  y r k e n  i n o m  v a i j e  h ä r a d  o c h  s t a d ,  S t o c k h o l m  1 9 2 6 ,  s  1 0 6 f ,  s i l l ,  
och SOS:III Folkräkningen 1940. Folkmängden efter yrke, Stockholm 1943, s 95 och s 97. 

Tabell 9:4 Tillväxten av antalet industri- & hantverksarbetare i Skellefteå, 
Umeå, Nederluleå, och Piteå/Älvsby tingslag mellan åren 1920 och 1940. 
Tingslag Antal industri- & hantverks arbetare år 1920 Ökningen (antal) Tillväxt (%) 

Skellefteå 3859 1621 42 
Umeå 2871 306 11 
Nederluleå 934 -133 -14 
Piteå/Älvsby 2192 939 43 

Källa. Se föregående tabell. 

Tar man hänsyn till förändringarna i den icke-agrara sektorns andel och 
industritillväxten kan det konstateras att alla de undersökta områdena fick en 
förbättrad köpkraft. Vad som avgör i detta fall är om Skellefteå avviker markant 
från de andra. Resultaten är inte entydiga, och detta gör att det finns en viss 
tveksamhet från min sida i att framhäva köpkraftsförändringar för att förklara 
regionala avvikelser. Den är dock en viktig faktor för att förklara förändringar i 
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det lokala företagandet på så sätt att tidigare studier har visat på att medel
inkomsten för Västerbotten respektive Skelleftebygden var låg vid 1920-talets 
böljan, framför allt på landsbygden. År 1917 utgjorde den endast 49 % av 
Sveriges medelinkomst. Vad som skedde fram till 1950-talet var att denna in
komstskillnad minskade snabbt, framför allt i de mera perifera delarna av 
Västerbotten där medelinkomsten var som lägst.55 På så sätt har det skett stora 
förändringar i den lokala köpkraften som varit av betydelse för möjligheterna 
för det lokala företagandet att utvecklas. 

Hur utvecklades då Skellefteå stad jämfört med Umeå, Luleå, och Piteå stad? 
Här fokuserar jag på att s tudera hur städerna utvecklades före och efter 1930-
talet. Orsaken är att Bolidenetableringen inte borde ha fått någon effekt på 
stadens näringsliv förrän på 1930-talet. Det var då bolagets verksamhet byggdes 
upp i stor skala. 

Resultatet visar på ett antal tydliga mönster mellan de olika städerna redan 
vid 1930-talets böljan. Skellefteå stad utvecklades till en industristad medan 
man inte kunde se samma tendenser i de andra städerna. I Umeå ökade gruppen 
allmän förvaltningstjänst och fria yrken kontinuerligt sin andel. Det var till stora 
delar försvaret som expanderade. I Luleå var det gruppen handel och samfärdsel 
som ökade. Det var fråga om en expansion inom transportsektorn, speciellt 
olika former av landtransporter. 

Tabell 9:5 Städernas folkmängd fördelad på industri och hantverk, handel och 
samfärdsel, och allmän förvaltningstjänst och fria yrken, år 1920,1930,1940 (%). 

INDUSTRI 
OCH 
HANTVERK 

HANDEL 
OCH SAM
FÄRDSEL 

ALLMÄN FÖR-
VALTINGSTJÄNST 
OCH FRIA YRKEN 

Stad/årtal 1920 1930 1940 1920 1930 1940 1920 1930 1940 
Skellefteå 32 40 47 35 34 32 12 9 11 
Umeå 32 36 33 27 25 30 21 20 26 
Luleå 39 29 33 37 44 45 8 8 13 
Piteå 36 36 38 28 31 29 9 8 17 

Källa: SOS:IV Folkräkningen 1920. Yrkesräkningen 1: Folkmängden, inkomsten och förmö
genheten efter grupper av yrken inom vaije härad och stad, Stockholm 1926, ss 152-154, och 
SOS:III Folkräkningen 1940. Folkmängden efter yrke, Stockholm 1 943, s 108f, s 154f, SOS: 
III Folkräkningen 1 930. Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 1 avd, Stock
holm, 1936, ss 514-517. 

55 Hellgren M., Busstrafiken och dess initiativtagare. Samhälls- och trafikutvecklingen i Väs
terbottens län 1900-1940, Umeå Studies in Economic History nr 19, Umeå 1996, ss 46-52. 
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Det kan även konstateras att det industriella inslaget redan under år 1930 var ett 
framträdande drag i Skellefteå stad, det vill säga innan Bolidenbolaget fick 
något större genomslag på bygdens näringsliv. Sammanfattningsvis tyder dessa 
data på att Skellefteå stad tidigt var industriellt orienterad och att denna tendens 
förstärktes under 1930-talet medan de andra städerna expanderade inom andra 
områden. 

Vad innebar det för Skelleftebygdens företagare att det fanns ett storföretag 
med ett stort transportbehov? Eftersom transportkostnader utgör en betydande 
kostnadspost för gruvbolag var det viktigt att hitta ekonomiskt lönsamma 
transportsätt. Ur denna synpunkt låg malmfyndigheterna i Boliden bra till redan 
från böljan. Gruvan var belägen enbart några mil från kusten och från järn
vägen. Ett tämligen litet företag, Bröderna Forslund, fick under uppbyggnads
periodens första del ta hand om malmtransporterna med lastbil från gruvan till 
järnvägen. Den tiden karaktäriserades av låg produktionsnivå i avvaktan på att 
ett antal centrala frågor skulle lösas, dvs att fa tillstånd en långsiktig lösning på 
transportfrågan och var smältverket skulle anläggas. När planerna blev klara 
skrev Boliden redan år 1928 ett för företaget förmånligt, långsiktigt kontrakt 
med SJ på 33 år.56 Vid slutet av 1920-talet hade lastbilsfrakterna upphört och 
malmen fraktades med järnväg direkt från Bolidens gruva till smältverket. Detta 
innebar inte att efterfrågan på lastbilstransporter minskade i betydelse, utan 
snarare förflyttades behovet av lastbilstransporter och entreprenadverksamhet 
inåt landet, framför allt till Lycksele och Arjeplogs kommuner när Boliden
bolaget böljade bryta malm i Laisvall i böljan av 1940-talet.57 Samman
fattningsvis var Bolidenbolaget tvunget att hitta storskaliga lösningar på sitt 
transportproblem på lång sikt. Dock fanns ett stort behov av entreprenad
verksamhet som växte fram vid sidan om bolaget. Här var effekterna störst på 
de inre delarna av Västerbotten och Norrbotten. 

Den kanske viktigaste aspekten är att det lokala företagandet fick tillgång till 
en ny aktör som hade stort behov av att utveckla effektiva transport- och 
produktionslösningar, vilket i sin tur bidrog till att lokala företagare fick en ny 
möjlighet att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter i samarbete med ett 
exportinriktat storföretag. 

56 Lundkvist, aa, ss 163-165. 
57 Wik H., Bolidens gruvaktiebolag, i Harnesk P.(red), Svenska stadsm ongrafier - Umeå Skel
lefteå Lycksele, Uppsala 1948, s 249, och Lundkvist, aa, s 178. 
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9.4.1 Boliden som samhällsbildare 
"Bruksanda" är ett begrepp som använts för att karaktärisera bruksmiljöer. Vad 
som åsyftas är de patriarkaliska drag som definierade förhållandet mellan 
bruksägaren och arbetarna. Här förväntades att bruksägaren tog ett stort ekono
miskt och socialt ansvar för arbetarnas välfärd. Vid 1900-talets böljan böljade 
denna form att förändras och i samband med folkrörelsernas framväxt, framför 
allt arbetarrörelsen, upplöstes alltmera det patriarkaliska systemet.58 Hur agera
de då Bolidenbolaget som samhällsbildare under mellankrigstiden? I detta fall 
finns det åtminstone två tydliga aspekter. Den första är dess långsiktighet, dvs 
företaget satsade på omfattande långsiktiga investeringar för att bygga upp en 
samhällstruktur med nya bostäder, infrastruktur och sociala institutioner. Ett 
annat exempel på denna långsiktighet är den konflikt som fanns mellan ägar
sidan och företagsledningen i bolaget under 1930-talet. Både Kreuger och 
Skandinaviska Banken, som var storägare i Bolidenbolaget, var tveksamma till 
att investera vinsterna från Bolidengruvan i att utveckla andra västerbottniska 
malmfyndigheter. Oscar Falkman, verkställande direktör för Boliden, hade där
emot stora ambitioner att fa nyinvestera och prospektera. Här fanns det skill
nader mellan Falkmans önskan att utveckla verksamheten och de ekonomiska 
kraven på en snabb förräntning, som ställdes från ägarsidan. Falkman 
argumenterade för att man borde eftersträva att trygga sysselsättningen för de 
anställda och "plöja" ner en del av vinsterna i den bygd som företaget hade 
etablerat sig i.59 Utifrån denna aspekt hade Bolidenbolaget en företagsledning 
som var benägen att investera långsiktigt i bygden. 

Den andra aspekten är företagsgrundarnas strävan efter ordning. Ett ökat 
ansvar och långsiktighet innebar även att man sökte få kontroll och ordning. En 
tydlig hierarki manifesterade sig i stadsplanen, till exempel i placeringarna av 
disponentbostaden, tjänstemanna och arbetarbostäderna samt kyrkan. 

Hur påverkas det lokala företagandet av en sådan samhällsuppbyggnad. Här 
har tidigare forskning visat att småföretagandet har haft svårt att växa i 
bruksmiljöer.60 Den företagsstruktur som byggdes upp i Boliden var klar redan 
från start och gav inte utrymme för en spontan tillväxt av små- och medelstora 

58 Hellspong M., Bruk och industrisamhällen, i Hellspong M & Löfgren O., Land och stad. 
Svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, Malmö 1994, ss 173-175. 
59 Glete J., Kreugerkoncernen och Boliden, Stockholm 1975, ss 117-119. 
60 Johannisson B. & Gustafsson B-Å., Småföretagande på småort - nätverksstrategier i 
informationssamhället, Växjö 1984, ss 85-87. 
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foretag. Ett annat exempel på att mindre lokala industriföretag kan ha svårt att 
utvecklas i liknande storskaliga företagarmiljöer går att finna i Norrbotten, där 
Norrbottens järnverk (NJA) i Luleå inte fick några större spridningseffekter på 
småindustrins utveckling. 

9.4.2 En jämförelse med NJA 
År 1939 fattade Sveriges riksdag beslut om att ett järnverk skulle byggas i 
Norrbotten. Ett av flera skäl var att det hade uppstått obalanser i tackjärnshan
deln med utlandet. Sverige hade svårt att konkurrera med övriga Europa i till
verkningen av enklare järnprodukter, vilket under 1930-talet ledde till att ett 
tidigare exportöverskott förvandlades till ett underskott. I Norrbotten fanns det 
precis som i Skelleftebygden fördelar på råvarusidan genom stora järnmalms-
och vattenkraftstillgångar.61 Målsättningen med etableringen av ett järnverk i 
Luleå var att öka den svenska malmens förädlingsgrad, skapa sysselsättning 
samt bidra till att gynna småindustriutvecklingen. Ekonomisk-historikern 
Sverker Jonsson har konstaterat att denna företagsetablering innebar en kraftig 
urbanisering och ekonomisk tillväxt. Luleå hade karaktäriserats av negativ 
industriutveckling med krympande antal industriarbetare under mellankrigs
tiden men i samband med etableringen av järnverket under 1940-talet skedde ett 
trendbrott. Nya arbetstillfällen skapades i industrin. Både den ekonomiska till
växten och urbaniseringen skapade goda förutsättningar för en snabb ökning av 
antalet företag inom detaljhandeln. Den andra positiva effekten av etableringen 
blev ett markant ökat bostadsbyggande och den tredje positiva effekten låg i ett 
ökat skatteunderlag, som kunde finansiera ökande kommunala investeringar. 
Dock fick man inga större spridningseffekter på småindustrins utveckling.62 

Jämförs Skellefteås och Luleås näringslivsutveckling finner man likheter i 
ökad urbanisering, ökat antal företag inom detaljhandeln, "bostadsboom" och 
ökad köpkraft. Dock skilde sig dessa två orter med avseende på småindustrins 
utveckling. I Skellefteå blev den lokala småindustrin allt viktigare i relation till 
Boliden, medan ett sådant mönster inte går att se i Luleå. Detta kan kanske bero 
på att det fanns skillnader i inköpsmönstren mellan de två storbolagen. 

61 Jonsson S., NJA - St ålverket i norr, Luleå 1987, ss 251-255. 
62 Jonsson, aa, ss 318-321. 
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Diagram 9:2. Förändringen av antalet industriarbetare vid Bolidens smältverk 
respektive vid NJA under deras respektive uppbyggnadsperiod. 
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Källa: Jonsson S., NJA - Stålverket i norr, Luleå 1987, s 318 och Lundkvist G., Den industri
ella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, Skelleftebygdens historia del 2, Uppsala 
1980, s 81. 

Jämförelsen visar att det inte finns något givet samband mellan storskaliga 
industrietableringar och bildandet av nya lokala företag inom industrin. 
Diagram 9:2 visar på utvecklingen i de två bolagen under respektive uppbygg
nadsperiod. Boliden hade sin stora expansionsperiod under 1930-talet medan 
NJA hade sin under 1940-talet fram till mitten av 1950-talet. 

9.5 En uppsummering 
I detta avsnitt har jag studerat hur Skelleftebygdens företagande och näringsliv 
påverkades av Bolidenetableringen. Tidigare studier har visat på att faktorer 
som ökad köpkraft och stora utbyggnader av produktionen haft positiv effekt på 
detaljhandeln och på bostadsbyggandet i regionen. Både Lundkvist och Jonsson 
har lyft fram viktiga aspekter för att förklara hur olika sektorer av ekonomin 
påverkas i samband med nya tillväxtimpulser. Dock finns det fortfarande en del 
oklarheter. För att förklara skillnader mellan olika områden utifrån förändringar 
i den totala köpkraften måste man kunna konstatera att det funnits sådana 
mellan de olika områdena. I detta fall har jag inte funnit några markanta 
avvikelser på tingslagsnivå under perioden 1920-1940. Dock var skillnaderna 
större i städerna for sig. Det kan också konstateras att Skellefteås industriella 

122 



framtoning framträdde tidigt i jämförelse med de andra områdena, och innan 
Bolidenbolaget hade byggt upp sin verksamhet i full skala. I skildringar av 
Oscar Falkman och i intervjuer med bland andra direktörerna Roland Widmark 
och Per-Ove Nyström framstår det klart att ledningen för Boliden har varit 
starkt medveten om behovet av goda relationer till lokala företagare och 
entreprenörer. Vilken politik som företaget har valt har dock varierat från tid till 
annan, och det går därför inte att säga annat än att det har gynnat ortens företag 
när det har varit gynnsamt för Boliden självt. Både Falkman och Widmark syns 
visserligen ha försökt hävda ett större mått av långsiktighet i planering och om
givningsrelationer - som med lokala företagare - än ägarna, men slutsatsen blir 
ändå, att man bör gå vidare och söka andra faktorer än Bolidenetableringen som 
kan förklara den lokala företagsutvecklingen i Skelleftebygden.63 Forskningen 
har även visat på att små- och medelstora industriföretag har svårt att etablera 
sig i en bruksmiljö. Vidare fick samtida etableringar som NJA inte samma 
spridningseffekter på den lokala tillverkningsindustrin. Frågan är om dessa 
resultat förstärks vid en närmare studie av de förändringar som sker i det lokala 
företagandet i Skelleftebygden under första hälften av 1900-talet? 

63 Intervj u med Roland Widmark den 17/2 - 2000, fd VD för Boliden Mineral AB, och en in
tervju med Per Olov Nyström den 18/5 2000, Nyström har tidigare arbe tat med inköp (både 
gruvorna oc h Rönnskär), och som chef för Stekenjokk-gruvan (intervju are: Sv en Gaunitz), 
samt Falkman O., Så började Boliden, Stockholm 1953. 
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10. Skelleftebygdens företagsutveckling: före och efter 
Bolidenetableringen. 

10.1 Introduktion 
I detta kapitel ska industri- och företagsutvecklingen i Skelleftebygden studeras 
mellan åren 1900 och 1950. I fokus står hur bygdens företagande utvecklades 
innan Bolidenbolaget blev ett etablerat inslag i regionens näringsliv. Hur ut
vecklades företagandet i bygden före respektive efter Bolidenbolagets till
komst? 

Hur ska man då komma åt Bolidens roll? I mitt fall är det en fråga om att 
studera om en företagsexpansion i bygden satte igång i viktiga "potentiella" 
industrinäringar innan Bolidenbolaget etablerades. Jag utgår ifrån följande 
antagande. Om det visar sig att det redan i 1930-talets böljan fanns ett 
omfattande företagande, tyder detta på att det funnits andra centrala företags
traditioner än än de som kan knytas till Bolidenbolagets som varit viktiga förut
sättningar för Skelleftebygdens näringslivsutveckling. Mitt grundantagande 
bygger på att Bolidenetableringen inte kan ha hunnit påverka de företags
mönster och företagstraditioner som fanns redan i 1930-talets böljan. 
Antagandet stöds av att man tidigare hävdat att det är först efter 1950 som 
effekterna av Bolidenbolagets etablering blir synliga i form av ett ökat inslag av 
lokalt företagande och utvecklandet av en industriell miljö.1 Antagandet stöds 
även av det faktum att Bolidenbolaget var under uppbyggnad under 1930-talets 
första år. Under år 1930 var fortfarande antalet sysselsatta lågt vid Rönnskärs
verken. I industristatistiken redovisas att det fanns 167 arbetare vid smältverket 
medan Gunnar Lundkvists resultat visar en något högre siffra, 171 anläggnings
arbetare plus 146 driftsarbetare.2 

För att pröva tesen, om det funnits andra viktiga lokala företagstraditioner i 
bygden än Bolidenbolaget, har följande stegvisa upplägg gjorts: 

1 Lundkvist G., Den industriella utveckling en 1900-1975. Basindustrin Boliden, Skellefte
bygdens historia del 2, Uppsala 1980, ss 184-188. 
2 Lundkvist G., Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, Skellefte
bygdens historia del 2, Uppsala 1980, s 81 o ch SOS. Industri 193 0, s 80. Lundkvist har an 
vänts sig av Bolidens egna arkivhandlingar när det gäller personalstatistiken. 
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• Steg ett går ut på att se hur redovisningen av antalet företag påverkas av valet 
av källor som utnyttjas. Här granskas vilka skillnader som uppkommer om 
man studerar företagandet utifrån industristatistiken eller företagsräkningar
na. 

• Steg två är att se om det går att upptäcka nya företagsmönster under 1900-
talets första hälft. Om det visar sig att det redan då utvecklats ett framträdan
de småföretagande inom andra industrinäringar tyder detta på att det funnits 
en mera utvecklad företagsmiljö än vad man tidigare anat. 

10.2 Industristatistikens representativitet 
Industristatistikens representativitet i relation till företagsräkningarna kontrolle
ras utifrån följande. Jag har begränsat min undersökning till Skellefteå stad år 
1930 för att se hur industrimiljön framträder i samband med att man använder 
sig av den tryckta versionen av industristatistiken respektive primärmaterialet 
till företagsräkningarna.3 I tabell 10:1 redovisas hur industrimiljön såg ut i 
Skellefteå stad år 1930 utifrån industristatistiken. 

Dessa siffror kan jämföras med bilaga 1, som visar resultatet när jag utnyttjat 
primärmaterialet till företagsräkningarna för att beskriva industrisamman
sättningen i Skellefteå stad år 1930. Resultatet visar att det finns skillnader 
mellan dessa två källor. Utifrån primärmaterialet till företagsräkningarna kan 
inte mindre än 70 företag med industrianknytning och totalt 732 sysselsatta 
identifieras.4 Detta kan jämföras med industristatistiken som redovisar enbart 20 
industriföretag med totalt 479 sysselsatta. Orsaken till detta kan delvis sökas i 
att det fanns ett flertal företag som kombinerade industriell verksamhet med 
annan näring. Dessa saknas i industristatistiken. Liksom ett antal mindre 
industriföretag. Dock ligger den stora skillnaden i att företag inom byggnads
sektorn inte redovisas i industristatistiken. 

3 För att få närmare upplysning om vad s om räknades till Skellefteå stad se Lundkvist, aa, 
s 152. Vad som är viktigt att påpeka är att uthamnen tillhörde Skellefteå stad år 1930 och 
därmed fanns det två från varandra skilda stadsdelar. När det gäller Bolidenbolagets verksam
heter så tillhörde smältverket staden medan gruvan var en del av Skellefteå landsförsamling. 
4 Riksarkivet: Kommerskollegi arkiv. Primärmaterialet till företagsräkningen år 1931, se 
bilaga 1. 
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Tabell 10:1. Antalet industrier och industriarbetare i Skellefteå stad 
uppdelade efter bransch, 1930. 
BRANSCH ANTAL ARBETARE 
Verk för framställning av andra metaller 1 167 
Järn- och stålmanufaktur 1 4 
Mekaniska verkstäder 2 64 
Metallmanufaktur 1 13 
Sågverk och hyvlerier 1 3 
Snickeri- och möbelfabriker 1 8 
Kartongvarafabriker och annan pappersindustri 1 4 
Boktryckerier 2 21 
Kvarnrörelser 1 2 
Bagerier 3 121 
Bryggerier och mälterier 2 33 
Mejerier 1 10 
Slakterier och charkuterier 2 9 
Skofabriker 1 22 
Totalt 20 479 

Källa: SOS: Industriberättelser för år 1930, Stockholm 1932, s 80. 

Utifrån denna jämförelse kan man konstatera att det farms en mängd gränsfall, 
svårplacerade foretag, som hamnat utanför industristatistiken. Vidgar man 
perspektivet och även tar hänsyn till andra typer av företagande än industri för
skjuts bilden av näringslivets sammansättning ännu mer år 1930. Utifrån samma 
urvalskriterium, fann jag i Skellefteå stad ytterligare 142 stora företag i käll
materialet till företagsräkningen, fast utan industriell anknytning. Många av 
dessa företag var inriktade på service, framför allt handel. I tabell 10:2 redo
visas ett antal av dessa större företag år 1930 som inte var industriella verksam
heter men ändå utgjorde en viktig del av företagandet. Sammanlagt hade dessa 
företag 620 sysselsatta under år 1930. Detta visar just på att det finns andra 
företag i andra branscher än inom industrin som spelat framträdande roll i 
Skellefteå stads näringsliv. Den övergripande slutsats som kan dras från denna 
jämförelse är att industristatistiken ger en allt för begränsad bild över före
tagandet i Skellefteå stad. Bolidenbolaget framstår inte heller lika dominerande 
i näringslivet om man använder sig av andra källor än industristatistiken. Till 
detta ska tilläggas att resultaten enbart bygger på en studie kring Skellefteå stad 
och att det finns en mängd mindre företag som hamnat utanför denna undersök
ning. 
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Tabell 10:2. Exempel på ej industrianknutna foretag med minst åtta 
anställda i Skellefteå stad, enligt företagsräkningen 1931. 
VERKSAMHET OMSÄTTNING 

KRONOR 
SYSSELSATTA 

spirituosahandel 772246 13 
kolonialvaror, grossisthandel 582000 17 
diversehandel 270505 13 
bilaffär, reparationer 369318 11 
bilaffär, reparationer 164000 9 
järnhandel 817449 12 
kolonialvaror, grossisthandel 1259000 10 
kolonialvaror, grossisthandel 816629 9 
grossisthandel, glas och porslin 260000 8 
järnhandel 975586 13 
grossisthandel, bilaffär 360726 10 
apotek 179952 12 
diversehandel 212000 8 
restaurang 40000 8 
hotell, restaurang 405000 38 
hotell, restaurang 113598 16 
skeppstuveri 644072 361 
ekipering 207695 8 
ekipering 273000 8 
manufaktur 417612 9 
bankrörelse 12 
stadsunderhåll 15 
Totalt 620 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till företagsräkningen 1931. 

10.3 Småföretagsexpansionen 
För att få en uppfattning om företagsexpansionen inom industrin i hela 
Skelleftebygden utnyttjar jag den industridefinition som användes av SCB före 
respektive efter 1945. Använder man sig av den äldre definitionen far man med 
ett större spektrum av foretag, medan den senare definitionen markant reducerar 
antalet industriföretag. Dock finns undantag. Antalet spisbrödsfabriker och 
bagerier påverkas inte märkbart. Det finns även en risk för att man inte kommer 
åt viktiga företagartraditioner om man gör en alltför snäv definition av vad som 
skall räknas till industrin. Till exempel visar tabell 10:3 att äldre hantverk som 
garverier fortfarande under 1950-talet var ett välrepresenterat företagande i 
Skelleftebygden. Dock försvinner en sådan företagartradition nästan helt från 
materialet om man utnyttjar den industridefinition som användes efter 1945. 
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Tabell 10:3. Antalet foretag i Skelleftebygden år 1950, enligt industristatistikens 
definitioner före och efter år 1945. 
INRIKTNING/ANTAL FÖRETAG 1950 1950 

Industridefinition före 
1945 

Industridefinition efter 
1945 

Kvarnar 29 0 
Slakteri-charkuteri-bryggeri-mej eri 45 20 
Sågverk-pappersmassefabriker 73 47 
Garveri-repslageri-fargeri-sadelmakeri-skomakeri 51 7 
Mekaniska verkstäder-smide-plåtslageri-kopparslageri 80 25 
Möbelsnickeri-byggnadssnickeri-båtsnickeri 79 34 
Spisbrödsfabriker-bagerier 42 41 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till företagsräkningen 1951. 

Hur ser då företagsutvecklingen ut inom industrinäringarna i Skelleftebygden 
under 1900-talets första hälft? Trots brister i källmaterialet är det möjligt att fa 
en grov uppfattning om förändringen genom att studera samma slags 
industrigrupper över hela den undersökta perioden. 

Diagram 10:1 Jämförelse mellan industristatistiken och företagsräkningen år 1930. 

B 1930 

• 1930(f) 

Anm: Antalet industriföretag utifrån definitionen, inkomst 4000, produktionsvärde 15000, 
eller 10 anställda, (Skelleftebygden). 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till företagsräkningen 1931 och till 
industristatistiken 1930. 
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Jag har inte förlitat mig på den tryckta industristatistiken utan utnyttjat primär
materialet till denna, vilket inneburit att jag därmed fatt tillgång till ett antal 
mindre företag inom respektive industrigrupp. Följande studie avser hela 
Skelleftebygden inklusive staden, och de industrigrupper som undersöks är de 
som redovisas i tabell 10:3. 

Diagram 10:2. Totala antalet foretag inom industrinäringarna i Skelleftebygden 
enligt företagsräkningarna 1931 och 1951 och industristatistiken 1900-1940. 

700 

600 

500 

400 
TO 
C 
TO 

300 

200 

100 

0 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 

årtal 

E3 Industrin 

El Totalt 

• Industrin (F) 

• Totalt (F) 

Anm 1: Detta gäller alla foretag som redovisats i specifikt utvalda industrigrupper. Se 
närmare vilka industrigrupper som ingår i tabell 10:3. 
Anm 2: De svarta och vita staplarna åren 1930 och 1950 bygger på primärmaterialet till före-
tagsräkningama. De grå och randiga staplarna åren 1900, 1910, 1920, 1930 och 1940 bygger 
på primärmaterialet till industristatistiken. Den första stapeln under respektive år utgör antalet 
företag som uppfyller industridefinitionens krav, dvs antingen minst 10 anställda eller 4 000 
kr i inkomst eller 15 000 kr i produktionsvärde. Hänsyn har även tagits till att vissa branscher 
kräver ett högre produktionsvärde för att räknas som industri. Hit räkna s bagerier (75 000 kr) 
och charkuterier (50 000 kr). Den andra stapeln visar på totala antalet företag med industriell 
anknytning som redovisats i primärmaterialet till industristatistiken och företagsräkningarna. 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Prim ärmaterial till industristatistiken, 1 900, 1910, 
1920 och 1940, och primärmaterial till företagsräkningarna 1931 och 1951. 

Diagram 10:1 visar hur skillnaderna ser ut mellan primärmaterialet till företags
räkningarna och primärmaterialet till industristatistiken utifrån exakt samma 
industridefinition. Det är inom vissa branscher som skillnaderna mellan käll
materialen är stora. Sammanfattningsvis rör det sig om att antalet företagare 
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inom "hantverksyrken" är underskattade i industristatistiken i jämförelse med 
företagsräkningen. Det är företagare inom slakterier, charkuterier, garverier, 
skomakerier, möbel-byggnadssnickerier, och mekaniska verkstäder. Detta inne
bär att man missar en stor del av den småindustriella verksamheten om man 
enbart använder sig av industristatistiken. Det kan vara en förklaringen till den 
tidigare överbetoningen av Bolidenbolagets roll för Skelleftebygdens industri
ella utveckling. 

I Diagram 10:2 görs ytterligare jämförelser mellan primärmaterialet till 
industristatistiken och företagsräkningama. Den visar, dels totala antalet företag 
med industriell anknytning, dels totala antalet företag som uppfyllde industri
definitionens krav. Vid en närmare granskning av hela populationen kan det 
konstateras att fördelningen mellan antalet industriföretag och totala antalet 
företag förändrades mellan 1930 och 1950. Det fanns ett större antal småföretag 
hos de undersökta industrigrupperna år 1930 än 1950. Detta tyder på att till
växten av företag före 1930-talet i första hand kännetecknades av en småföre
tagsexpansion bland industrigrupperna, vilket försvagades under 1940-talets 
företagsexpansion, då det blev en ökad tillväxt av större industriföretag. 
Resultatet pekar på att förutsättningarna för företagandets tillväxt i Skellefte
bygdens näringsliv skapades före 1930-talet genom en markant tillväxt av små
företag inom industriella näringar som sedan följdes av en tilltagande storskalig 
företagsexpansion. 

10.4 Skelleftbygdens företagande före och efter Bolidenetableringen: 
traditioner, karaktär och kompetens 
Går det att upptäcka några mönster i de tidiga industri- och företagstraditioner 
som utvecklades i Skelleftebygden under perioden 1900-1950? Här gör jag en 
ny typ av kategorisering av det industriella företagandet för att se om några 
specifika företagstraditioner kan upptäckas. Kategoriseringen är uppbyggd efter 
hur nära företagandet är relaterat till kunskaper om och utnyttjande av 
naturresurser. 

• Grupp 1 - Jordbruksbaser ad industri: ett företagande som är nära relaterat 
till jordbruk och ett kunnande i att utnyttja jordbruksprodukter. Här ingår 
kvarnar - slakterier- charkuterier - bryggerier - mejerier - spisbrödsfabriker -
bagerier. 
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• Grupp 2 - Skogsbruksbaserad industri: ett företagande som är nära relaterat 
till skogsbruk och ett kunnande i att utnyttja trä. Här ingår sågverk - pap
persmassafabriker - olika typer av snickerier (möbelsnickeri, båtsnickeri, 
byggnadssnickeri). 

• Grupp 3 - À Idre hantverksbaserad industri: ett företagande som är nära 
relaterat till äldre former av hantverk och ett kunnande i att utnyttja läder. 
Här ingår garveri - repslageri - sadelmakeri - skomakeri - fargeri. 

• Grupp 4 - Nyare hantverksbaserad industri: ett företagande som är nära 
relaterat till nyare former av hantverk och ett kunnande i att utnyttja metaller. 
Här ingår mekaniska verkstäder - plåtslagerier - bleckslagerier - smedjor -
kopparslagerier - urmakerier. 

Indelningen lider av vissa brister, t ex att smide och kopparslageri tillhör 
gruppen nyare former av hantverk. De har gamla anor i bygden men det är inom 
dessa kunskapsområden som många av de nya industrierna växer fram. Därför 
har de fatt ingå i en specifik grupp för att jag skall kunna se om det finns något 
tidigt tydligt mönster som växer fram i Skelleftebygdens företagande innan 
Bolidenbolaget etableras. Trots bristerna med industristatistiken är det den bästa 
möjligheten att fa någon indikator på hur industriförtagandet förändrades från 
1900-talets böljan fram till 1940-talet. 

Diagram 10:3 visar på en kontinuerlig ökning av industriföretag i bygden 
från 1900-talets böljan. Fram till 1930-talet ökar företagandet inom de flesta 
kategorierna förutom hos den äldre hantverksanknutna industrin. Under perio
den 1900-1920 är ökningen av företag inom den jordbruks- och skogsbruks-
baserade industrin framträdande. Ökningen kan karaktäriseras som en företags
expansion av äldre traditionella näringar som är nära integrerad med jord
bruket.5 Från 1930-talet och framåt böljar den nyare formen av hantverksbase
rad industri att öka i jämförelse med andra industriella företagskategorerier. Re
sultatet kan ses som en grov indikator på att det under 1930-talet böljade ske en 
övergång från en äldre till en nyare form av hantverksbaserad industri. Här kan 
man förmoda att Bolidenetableringen hade effekt på den inriktningen. 

5 Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärm aterialet till foretagsräkningarna år 1931 och 
1951, och primärmaterialet till industristatistiken 1900, 1910,1920, 1930 och 1940. 
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Diagram 10:3. Antalet industriföretag i Skelleftebygden uppdelat på 
företagskategorier, 1900-1940. 
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40 

1910 1920 1930 1940 

Jordbruks baserad industri 

Skogsbruksbaserad industri 

Äldre hantverks baserad 
industri 

Nyare hantverksbaserad 
industri 

Totalt 

Anm: Urvalet by gger på samma industridefinition ö ver hela den undersökta perioden, dvs 
antingen minst 10 anställda eller 4000 kr i inkomst eller 15 000 kr i produktio nsvärde. Hänsyn 
har även tagits till att viss a branscher ska ha ett högre produktionsvärde för att räkn as som 
industri. Hit hör bagerier (75 000 kr) och charkuterier (50 000 kr). 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primä rmaterial till industristatisti ken, 190 0, 1910, 
1920, 1930 och 1940. 

Inom den skogsbruksbaserade industrin fortsatte ökningen av företag med 
snickeritillverkning. Sågverksföretagandets expansion stannade upp under 1920 
och 30-talen för att därefter fortsätta att öka under 1940-talet. Inom den äldre 
hantverksbaserade industrin dominerande garverierna under 1900 och 1910-
talen. 

Vid 1930-talets inträde hade skomakerierna tagit över. Det var dessa företag 
inom den äldre hantverksbaserade industrin som ökade och industrialiserades. 
Inom den nyare hantverksbaserade industrin dominerades företagandet av verk
samheter inriktade på olika typer av smide. Detta höll i sig under hela den 
undersökta perioden. Det är viktigt att konstatera att det verkar troligt att det 
inträffat en vändpunkt i Skelleftebygdens företagande innan effekten av Bolien-
etableringen hade slagit igenom i bygden. Vad som talar för detta är dels att den 
äldre traditionella näringsstrukturen med en stort inslag av sågverk, kvarnar och 
garverier fick ett nytt inslag vid 1930-talets inträde. Det var ett företagande in-
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riktat på tillverkning av, t ex bröd, skor, smiden, möbler, skidor och diverse 
snickerier.6 

Diagram 10:4. Totala antalet sågverk och pappersmassefabriker samt snickerier, 1900-1950. 

• Möbelsnickeri-byggnadss nickeri-
båtsnickerier 

• Sågverk-pappersmassafabriker 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till industristatistiken, 1900, 1910, 
1920,1930 och 1940, och primärmaterial till företagsräkningarna 1951. 

Jag kan därmed se två utvecklingslinjer i bygdens företagande, som var beroen
de av varandra: en process karaktäriserad av en spridning av småföretagandets 
"tillverkningsiver" och en annan process karaktäriserad av att utveckla en mer 
industriell storskalighet och industriellt kunnande. 

Diagram 10:5 visar förändringen av industriföretagandet under perioden 
1900-1940. Till skillnad från diagram 10:4 har alla företag fatt komma med som 
redovisats i källmaterialet. En snabb småföretagsexpansion i industriella näring
ar, före 1930-talet, kan iakttas. Den slutsats som åter går att dra är att den in
dustriella expansionen böljade ta fart innan Bolidenbolaget etablerades. Dia
gram 10:3 och 10:5 kan inte användas för att göra alltför detaljerade precise
ringar av när genombrottsperioden inträffade. Utifrån diagram 10:5 skulle man 
kunna påstå att det skedde en genombrottsperiod under 1920-talet. En del av 
förklaringen är att den jordbruksbaserade industrin ökade kraftigt under 1920-
talet. Dock hade denna företagskategori varit inne i en tillfällig svacka mellan 
åren 1910-1920. 

6 Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterialet till industristatistiken, 1900, 1910, 
1920, 1940, och primärmaterialet till företagsräkningama 1931 och 1951. Se bilaga 2. 
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Diagram 10:5. Totala antalet foretag inom Skelleftebygdens industri, uppdelade 
på ett antal företagskategorier, 1900-1940. 

Jordbruks baserad 
industri 

Skogs br u ks bas erad 
industri 

Äldre hantverks baserad 
industri 

Nyare 
hantverks bas erad 
industri 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till industristatistiken, 1900, 
1910, 1920, 1930 och 1940. 

Diagram 10:6 Industriföretagandets sammansättning av äldre och nya företag 
i Skelleftebygden, 1900-1940. 

EJ kvar 

• nya 

• försvunnit/förändras 

• inte gått att bedöma 

1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 

Källa: Primärmaterialet till industristatistiken. 

Om denna förändring har att göra med konjunkturläget, slumpmässiga faktorer 
eller omläggningar i bearbetningen av industridata är svårt att avgöra. Dock är 
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det så osäkert att det inte går att dra någon slutsats, t ex visar diagram 10:3 på 
att genombrottsperioden skulle kommit tidigare än 1920-talet. För min del är 
inte detta avgörande vilket decennium som detta genombrott skedde utan det är 
viktigare att konstatera att företagandet i bygden ökade snabbt även före 1930-
talet. 

Nybildningen av foretag var stor under hela perioden, vilket visas i diagram 
10:6. Mellan hälften och två tredjedelar av de gamla företagen upphörde inom 
en tioårsperiod. De nya och unga var hela tiden fler än de gamla, och de var 
också fler än de som upphörde. Detta pekar på en livlig industriell företagar-
verksamhet både före och efter Bolidenetableringen. 

10.5 Företagsformer 
De tidigare avsnitten har visat att mycket tyder på att småföretagandet vuxit sig 
starkt i Skelleftebygden innan en mera omfattande industrialiseringsprocess 
satte igång. I detta avsnitt är målsättningen att närmare granska förändringen av 
bygdens företagande och dess mönster utifrån indikatorer som bolagsform, 
drivkraft och sysselsättning. 

Den vanligaste företagsformen var den enskilda firman, men hur var det med 
aktiebolagen? Ett ökat utnyttjande av denna kan tyda på, dels ett ökat behov av 
kapital, dels en tendens till att bilda större foretag. Vid 1900-talets böljan var 
aktiebolagsformen etablerad främst bland kvarnföretagen i Skelleftebygden. 
Ökningen av antalet aktiebolag i 1900-talets böljan kan hänföras till sågverken 
och pappersmassefabrikerna. Dock är det viktigt att påpeka att aktiebolagen inte 
fick något större genomslag i bygden utan var en begränsad företagsform fram 
till 1940-talet, då antalet nästan fördubblades. Detta berodde inte enbart på en 
ökning av antalet aktiebolag inom skogsindustrin utan aktiebolagsformen ökade 
i de flesta industrigrupper som undersökts i denna studie. Dessa data stärker 
bilden av att det inte var förrän på 1940-talet som ett mera storskaligt industri
företagande fick genomslag i bygden. 

Förändringar i användningen av drivkraft kan ge en uppfattning om mekani
seringens utveckling. Jämförs år 1920 med 1940 ser man att det skett en 
markant ökad mekanisering. Den största skillnaden fanns mellan sågverks- och 
pappersmassefabrikerna och de äldre hantverksbaserade industrierna. 
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Diagram 10:7. Antalet aktiebolag med industriell verksamhet i Skellefiebygden, 1900-1950. 

• Totalt 

E3 Kvarnar 

• Sågverk-pappers massafabriker 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till industristatistiken, 1900, 
1910,1920 och 1940, och primärmaterial till företagsräkningaina 1931 och 1951. 

Ett sätt att tolka dessa data är att den likartade förändringen av utnyttjandet av 
hästkrafter i produktionen hos industrigrupperna mekaniska verkstäder, spis
brödsfabriker och snickerier tyder på det finns vissa gemensamma utvecklings
drag mellan dessa företag trots att företagarna tillhört olika branscher. Här 
verkar ett nytt mönster framträda i Skelleftebygdens företagande, i så måtto att 
mekaniseringen blev en angelägenhet för företagare i alla branscher vid denna 
tid. 

Tabell 10:4. Uppskattning av antalet hästkrafter som utnyttjats vid några 
industrigrupper i Skellefiebygden, 1900-1940 (medeltal). 
INRIKTNING/DRIVKRAFT (HKR) 1900 1910 1920 1940 
Kvarnar 56 55 56 60 
Slakteri-charkuteri-bryggeri-mej eri 2,5 9,5 
Sågverk-pappersmassefabriker 64 214 297 579 
Garveri-repslageri-färgeri-sadelmakeri-skomakeri 6,8 
Mekaniska verkstäder-smide-plåtslageri-kopparslageri 13 28 

Möbelsnickeri-byggnadssnickeri-båtsnickeri 12 22 
Spisbrödsfabriker-bagerier 7 27 

Källa: Riksarkivet: Primärmaterial till industristatistiken, 1900,1910,1920 och 1940. 
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Tabell 10:5. Antalet sysselsatta inom de olika industrigrupperna i Skelleftebygden, 
1900-1950 (medeltal). 
INRIKTNING/ 
SYSSELSÄTTNING 

1900 1910 1920 1940 1930 1950 

Kvarnar 3,6 3,4 2,6 1,8 2,1 1,5 
Slakteri-charkuteri-bryggeri-mej eri 4 6,6 2,8 6,5 3,5 7,3 
Sågverk-pappersmassefabriker 74 47 45 26 24 41 
Garveri-repslageri-fargeri-sadelmakeri-skomakeri 1,6 1,9 1,9 5,5 2,9 3,5 
Mekaniska verkstäder-smide-plåtslageri-kopparslageri 17 21 3,7 7,1 
Möbelsnickeri-byggnadssnickeri-båtsnickeri 7,3 4,6 4,2 13 
Spisbrödsfabriker-bagerier 16 17 4,9 5,5 

Anm: Industrigruppen mekaniska verkstäder visar ett alltför högt snitt under år 194 0. Här 
saknas mindre foretag redovisade i primärmaterialet till industristatistiken vilket ger ett för 
högt snitt. Åren 1930 och 1950 ger en bättre bild av företagens sysselsättningsmönster i 
Skellftebygden. Här det viktig t att notera att det är två olika källor som använts. Åren 1900, 
1910, 1920, 1940 bygger på primärmaterial till industristat istiken medan åren 1930 och 1950 
bygger på primärmaterial till företagsräkningama. Det är detta som ger olika resultat. 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Prim ärmaterial till industristatistiken, 190 0, 1910, 
1920 och 1940, och primärmaterial till företagsräkningarna 1931 och 1951. 

Även i fråga om företagens sysselsättningsutveckling går det att konstatera att 
det endast skedde en begränsad ökning mellan år 1930 och 1950. Dock finns 
det undantag, framför allt i industrigruppen sågverk och pappersmassefabriker 
samt snickerierna, där det skedde en markant ökning mellan år 1930 och 1950. 
De övriga industrigrupperna bibehöll sin småföretagsstruktur även vid 1950-
talets böljan, och de hade i genomsnitt ca 3-7 anställda per företag. Detta visar 
på att karaktären på företagsexpansionen i bygden under lång tid varit till stora 
delar småskalig. 

10.6 En uppsummering 
Vad detta kapitel har visat är att det finns skäl till att påstå att det funnits viktiga 
äldre lokala företagstraditioner i bygden som existerat före Bolidenbolaget och 
fortsatt att utvecklas jämsides med detta. En närmare granskning av skillnader
na mellan företagsräkningarna och industristatistikens källmaterial visar att det 
är lätt att underskatta företagandet och dess förändring under tidigt 1900-tal. 
Följaktligen missar man centrala delar av företagsutvecklingen och de tradi
tioner som då redan fanns i Skelleftebygden. Ett annat viktigt resultat är att det 
redan vid 1930-talets inträde hade skett en tydlig småföretagsexpansion inom 
industrinäringarna. Här fanns det ett företagande inriktat på varierande former 
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av tillverkning. I stort visar dessa resultat att det fanns en mera utvecklad före
tagsmiljö i Skelleftebygden vid böljan av 1930-talet än vad man tidigare anat. 
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11. Företagandets gränser 

11.1 Koncentrationstendenser 
Frågan är nu var i Skelleftebygden som företagsutvecklingen ägde rum, dvs 
vilka delar som påverkades och vilka som förblev relativt oförändrade under 
mellankrigstiden? I utgångsläget förväntade jag mig att skillnaderna mellan de 
olika socknarna i Skelleftebygden skulle öka, och att vissa typer av äldre före
tag på sina håll fortfarande skulle dominera. 

Tabell 11:1. Förändringen av antalet företagare inom stagnerande och expansiva branscher i 
Skelleftebygden, 1931 och 1951 (%). 
OMRÅDE STAGNERANDE BRANSCHER 

(+,-) 
EXPANSIVA BRANSCHER 
(V) 

Skellefteå stad-skelleftehamn, Skellefteå 
landsförsamling (inkl. Bureå) 

-25 +320 

Byske -44 +285 
Norsjö - Jörn -37 +553 
Burträsk - Lövånger -13 +378 
Burträsk -25 +324 
Lövånger +12 +533 
Boliden -50 + 0 

Anm 1: Stagnerande branscher = sågverk, skomakeri, herr- och damskrädderi. 
Anm 2: Expansiva branscher - Åkeri, mekaniska verkstäder, järn-, metallvaru- och 
fordonshandel. 
Källa: Riksarkivet: Primärmaterialet till företagsräkningama, 1931 och 1951. 

Data i tabell 11:1 bekräftar inte detta. Det första som dessa data återspeglar är 
att företag inom de expansiva branscherna spreds till alla socknar. De företag 
som märktes tydligast vid jämförelsen mellan de olika socknarna var åkerierna. 
Här fanns det nästan inga undantag, utan antalet företag ökade mycket kraftigt i 
samtliga delar av Skelleftebygden.7 Enda undantaget från detta var intressant 
nog Bolidens samhälle som hade generellt en svag företagsutveckling mellan 
åren 1930 och 1950. När det gäller de mekaniska verkstäderna ökade före-
tagsetableringarna framför allt i Skellefteå stad med Skelleftehamn och Skel
lefteå landsförsamling. Från att Ursviken sedan 1880-talet varit ett givet 
centrum för mekanisk verkstadstillverkning ökade nu antalet verkstadsföretag 
kraftigt i staden och i andra delar av landsförsamlingen. Det verkar som om en 
del av Skelleftebygdens snabba företagsexpansion under 1930- och 1940-talen 

7 Riksarkivet: Primärmaterialet till företagsräkningarna, 1931 och 1951. 
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skulle ha styrts av ett samspel mellan åkerinäring - mekaniska verkstäder och en 
lokal detaljhandel med järn- och metallvaror samt fordon. I Lövångers socken 
höll dock de äldre näringarna kvar sin centrala position inom näringslivet, och 
antalet företagare inom de stagnerande branscherna till och med ökade. I övriga 
områden inom bygden minskade däremot antalet företagare inom de stagneran
de branscherna. 

Det har funnits ett antal områden i bygden med framträdande hantverkar-
traditioner och ett sådant är Kågedalen, vilket tidigt påverkades av ett stort antal 
inflyttade hantverkare som garvare, skräddare, byasmeder och sadelmakare.8 I 
Kågedalen har t ex bröderna Nils och Lennart Bergmark utvecklat egna 
produkter (köksfläktar) som under 1950-och 1960-talet böljade tillverkas i 
industriell skala.9 Det finns även andra exempel på företag i Kågedalen som ut
vecklats till industriföretag.10 

11.2 Småföretagens spridning 
Ett annat sätt att karakterisera företagsexpansionen under 1930- och 1940-talen 
i Skelleftebygden är att studera förändringen av småföretagandet. För att till
höra en sådan skara fick inte företaget ha fler än två sysselsatta. Anledningen 
till en sådan avgränsning är att detta var den vanligaste typen av företag i början 
av såväl 1930- som 195 O-talen. För he la Skelleftebygden var andelen småföre
tag i stort lika stor (ca 60 %) vid båda dessa två tidpunkter, vilket gör det till ett 
bra jämförelsemått för att bedöma om småföretagandet var över eller under-
representerat inom olika delar av bygden. I diagram 11:1 har andelen småföre
tag i regionens huvudorter och socknar beräknats. Resultatet visar att småföre
tagen var underrepresenterade i relation till genomsnittet för bygden under 
1930-talet i Skellefteå stad och i orterna Byske och Jörn samt Jörns socken. En 
överrepresentation av småföretag var mest framträdande i Burträsk, Lövånger 
och Norsjö socknar samt i orten Norsjö. Det fanns även en överrepresentation 
av småföretag i Skellefteå landsförsamling. I stort sett var under 1930-talet små
företagandet mest framträdande i Skellefte landsförsamling, Byske socken och 

8 Westerlund E., Kågedalen förr och nu, Föreningen för Skellefteforskningen rapport 4, 1991, 
ss 9-33. Se även Westerlund E., Kolonisationen, uppodling och utveckling. Seder och bruk, 
skrock, sägner och folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Uppsala 1973, ss 148-152. 
9 Lundmark, aa, s 132. 
10 Lundmark I (red)., Skellefteå - en 150-årig historia, Skellefteå 1995, s 137. 
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den sydliga delen av Skellefitebygden (Burträsk -Bureå-Lövånger) och sträckte 
sig inåt landet ända in i Norsjö socken. 

I samband med den snabba företagsexpansionen i Skelleftebygden under 
1930- och 1940-talen blev småföretagandet jämnare fördelat mellan de olika 
socknarna. I allmänhet spreds alltfler småföretag till andra delar av socknar och 
orter som tidigare haft en underrepresentation. Andelen småföretag ökade 
markant i t ex Jörns socken. Fortfarande var dock Burträsk och Lövånger sock
en de starkaste småföretagscentra. Det enda undantaget fanns inom Skellefteå 
landsförsamling där förekomsten av småföretag minskade från 71 % till 61 %. 
En något jämnare fördelning av småföretagandet verkar ha uppstått i Skellefte
bygden vid 1950-talets böljan jämfört med 1930-talets böljan. 

Diagram 11:1. Andelen småföretag i Skelleftebygden, 1930 och 1950 (max två anställda). 

Norsjösock 

Norsjö 

Lövångsock 

Lövånger 

Byskesock 

Byske 

Burträsks ock 

Burträsk 

Jörnsock 

Jörn 

Skförsamling 

Skellefteå stad 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Procent 

Anm: Både huvudort och socknens andel småföretag (exkl huvudort) är uppskattade. 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärm aterialet till 1931 års och 195lårs före
tagsräkning. 

Hur har då företagsstrukturen utvecklats i Skelleftebygden under perioden 
1930-1950? I absoluta siffror har den största förändringen skett inom småföre-

• 1950 

• 1930 
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tagandet, dvs de företag med lika eller färre än två anställda. Dock är inte detta 
det generella fenomen som diagram 11:2 återspeglar, snarare är det att den rela
tiva ökningen inom vaije företagskategori upp till 20 sysselsatta i s tort sett har 
ökat lika mycket. Detta blir tydligt om man jämför förändringar i andelen. 

Diagram 11:2 Företagsstrukturen i Skelleftebygden åren 1930 och 1950 (%). 

70,00 

• år 1930 andel företagare 

• år 1950 andel företagare 

Antal sysselsatta 

Källa: Riksarkivet: Primärmaterialet till företagsräkningarna, 1931 och 1951. 

Jag drar slutsatsen att det inte skedde någon tydlig polarisering mellan större 
och mindre företag utan man fick en ökning av både små, medelstora och större 
företag. Vad som kan konstateras är att företagsstrukturen var relativt stabil 
under en period av stark omvandling av Skelleftebygdens näringsliv. Att det 
inte märktes några tydliga polariseringstendenser i företagarstrukturen kan 
möjligtvis tolkas som att de små och medelstora företagen fortsatte att utvecklas 
i bygden. 

Diagram 11:3 ger en tydlig bild av inriktningen på Skelleftebygdens före
tagande och hur den förändrades mellan åren 1930 och 1950. Främst på
verkades Skelleftebygdens företagsmiljö inom områden som snickerier, åkerier, 
verkstäder samt diversehandel. Jämförs Dahméns beskrivning av Sveriges fö
retagsutveckling under mellankrigsperioden med Skelleftebygdens finns det 
likheter. Det handlar i första hand om att branscher som verkstadsindustrin ex
panderade snabbt, medan sågverksindustrin stagnerade. Även etableringen av 
nya företag med inriktning på byggnadssnickerier ökade markant både i Skel
lefteå stad och för riket under denna period. 
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Diagram 11:3 Branschfördelningen i Skellftebygdens företagande, åren 1930 och 1950. 

Källa: Riksarkivet: Primärmaterialet till företagsräkningarna, 1931 och 1951 

Erik Dahmén har gjort omfattande undersökningar av det svenska företagandets 
utveckling under mellankrigsperioden. Han hävdar att det kom ut en mängd nya 
innovationer på marknaden tack vare första världskriget och ett ökat inflytande 
från Förenta Staterna under 1920-talet. En central innovation skedde inom 
kommunikationsväsendet, när dieselmotorn lanserades och det bidrog till ett 
ökat användande av tyngre lastbilar. Byggnadsverksamheten stimulerades kraf
tigt av den ökade hushållsbildningen under 1930-talet. Fortfarande under 1920-
talet kunde de äldre företagen i de traditionella branscherna konkurrera effektivt 
med de nya företagen tack vare låga fasta kostnader. När deras konkurrenskraft 
alltmer försvagades, bidrog det till att stimulera nyföretagandet under 1930-
talet.11 Förutsättningarna för företagsbildningen förändrades radikalt och nya 
företag växte fram snabbt i expansiva branscher som verkstadsindustrin, byg
gandsindustrin, och konfektions- och sömnadsindustrin. Branscher som stagne
rade var bl a sågverks-, järn och stål- samt läder- och skoindustrin. En viktig 
orsak till företagstillväxten inom verkstadsindustrin var att det fanns ett ökat 

11 Dahmén E., Svensk industriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella 
utvecklingen 1919-1939, Stockholm 1950, ss 361-374. 
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behov av kompletterande företag som kunde tillgodose en lokal marknad. Tidi
gare hade företagen varit mera direkta konkurrenter med varandra, men nu 
byggdes det upp ett system där det blev allt vanligare att utnyttja olika nischer 
och därmed ökade integrationen mellan företagen.12 

Hur ska man då förklara spridningstendenserna och de förändringar som 
uppstod i Skelleftebygdens företagsbestånd? Här skulle jag vilja urskilja två 
tydliga former av företagande som dominerade företagsbeståndet i Skellefte-
bygden. Den ena formen karaktäriseras av företagare som var inriktade på att 
tillgodose den lokala marknaden med ett antal servicetjänster. Denna typ av 
företagande dominerades av företag som diversehandel, åkerier, bagerier och 
konditorier, kafé och matserveringar. Den andra formen av företagande, och 
som utgjorde en stor andel av företagsbeståndet, var företagare med industriell 
anknytning. 

Att den servicerelaterade formen av företagande var betydelsefull åskådlig
görs bäst genom att studera hur dess dominans förstärktes mellan åren 1930 och 
1950.1 tabell 11:2 jämförs andelen företagare som varit verksamma inom denna 
form i de 12 största företagarbranschema i Skelleftebygden under åren 1930 
och 1950. Indelningen grundar sig på att en viss form av företagande är foku
serad på att upprätthålla vissa servicetjänster som efterfrågas dagligen. Detta 
kan vara i form av servering, livsmedel eller lokala transporter, vilket skiljer sig 
från det industriella företagandet som är tillverkningsrelaterat. Studerar man 
antalet företagare fördelade på de tolv största branscherna finner man att 
serviceföretagandet blev allt viktigare mellan åren 1930 och 1950. Diverse
handel, åkeri, bageri och konditori med servering samt kafé- och matservering 
utgjorde redan år 1930 en stor andel av företagsbeståndet (se tabell 11:2). Vid 
1950-talets början hade detta förstärkts och förutom dessa branscher som tidiga
re nämnts växte de även fram många hygieninstitut, frisersalonger, och kiosker. 

En stor del av nyföretagandet i bygden beror på ett ökat behov av servicefö
retag på landsbygden. I detta fall är de mindre tätorternas befolkningstillväxt 
och den snabba inkomstökningen i periferin viktiga förklaringsfaktorer. Det var 
en tätortsexpansion som satte fart under böljan av 1910-talet och som höll i s ig 
till slutet av 1940-talet, då det skedde en stark uppgång för gamla såväl som nya 
tätorter på landsbygden och detta brukar benämnas "landbygdens urbanisering". 

12 Dahmén, aa, ss 383-393. 
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Det var i dessa tätorter som nya servicebehov skapades och bidrog till en livlig 
småföretagsamhet.13 

Tabell 11:2 Andelen serviceföretag hos de tolv största 
företagarbranscherna, år 1930 och 1950. (procent och antal). 
Kategori/årtal 1930 1950 
Service baserade 42 (422) 59 (855) 
företag 
Anm 1: Det som beskrivs inom parentes är lika m ed antalet företag. De tolv största bran 
scherna bestod av totalt 994 företagare år 1930 och 1450 företagare år 1950. 
Anm 2: Serviceföretagen består av följande år 1930 - diversehandel, åkerier, bageri och kon
ditori med servering, kafé- o ch matserveringar, år 1950 består andel serviceföretag av diver
sehandel, åkerier, kafé- och matserveringar, kiosker, hygieninstitut och frisersalonger. 
Källa: se bilaga 2 

En annan faktor som lyfts fram tidigare är konsekvenserna av en innovation 
som bilismen, där många mindre företagare tog chansen att utveckla nya servi
cetjänster till bilisterna. Dock har det konstaterats att även i ett serviceorienterat 
företagande som busstrafiken har det visat sig att en stor andel (18 %) av de 
som engagerade sig i denna bransch redan var etablerade företagare.14 Därmed 
finns det även inom det servicerelaterande företagandet fog för att hävda att ti
digare erfarenheter har varit betydelsefulla för dess etablering och spridning i en 
bygd förutom de strukturella faktorerna, som jag tidigare varit inne på. Denna 
studie är dock främst fokuserad på entreprenörskap inom industrin. Dock är det 
viktigt att påpeka att en stor andel av företagsbeståndet bestod av ett småföreta
gande som inte var direkt relaterad till industriell verksamhet. 

Hur har spridningen av det industriella företagandet sett ut i Skellefte-
bygden? Fanns det några specifika områden i bygden där denna form av 
företagande dominerat? I tabell 11:3 har jag undersökt hur den småindustriella 
verksamheten brett ut sig. Jag har exkluderat större verksamheter som sågverk 
och pappersmassafabriker för att få en uppfattning om hur verksamheter inrik
tade på tillverkning som smide, snickerier, läder eller textilier brett ut sig i 
Skelleftebygden. Både industrier och industrier i kombination med annan 
näring är inräknade. Resultatet visar att den landsbygdsindustriella framtoning

13 Magnusson L., Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1996, s 434. 
14 Hellg ren M., Busstrafiken och dess initiativtagare. Samhälls- och trafikutveckling i Väster
bottens län 1900-1940. Umeå Studies in Economic History nr 19, Umeå 1996, s 150f, 
ss 156-161. 
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en är starkast i bygdens äldre socknar, Burträsk, Lövånger, och Skellefteå 
(inklusive Byske). Den del av Skelleftebygden som avviker mest markant är 
Jörn socken, där det industriella i stort sett var lokaliserad till tätorten och ej till 
landsbygden under år 1930. Vid 1950-talets inträde hade bygdens landsbygds
industriella framtoningen förstärkts hos de flesta socknarna. 

Tabell 11:3 Kvoten mellan företag med industriell anknytning som är 
lokaliserad till socknens centralort respektive dess omnejd, år 1930 och 1950. 
Centralort/ 1930 1950 
omnejd 
Byske 0,58 0,61 
Burträsk 0,68 0,52 
Lövånger 0,79 0,53 
Skellefteå 0,83 1,07 
Norsjö 1,10 0,71 
Jörn 5,4 1,57 
Anm: Omnejd = socknen exklusive dess centralort. I följande tabell är inte alla industriella 
verksamheter med, utan här har jag gjort ett urval av bra nscher där småindustrien tillverkning 
är dominerande. Det är denna form av aktivitet som jag varit intres serad av att se spridninge n 
av i bygden och hur denna har förändrats. Sågverk, pappersmassafabriker, gruv, järn- och 
stålverk, jord och stenarbeten och närings- och njutningsmedel har uteslutits. Med finns t ex 
olika former av smidestillverkning, snickerier, textiltillverkning, skomakerier, garverier och 
sadelmakerier, byggnadssnickerier och målerirörelser. 
Källa: se bilaga 2. 

Var skedde då den snabbaste landsbygdsindustriella förändringen mellan år 
1930 och 1950? Jämförs den totala förändringen med den förändring som 
skedde utanför de centrala tätorterna finner man den tydligaste avvikelsen hos 
Burträsks socken. Här var förändringen av den landsbygdsindustriella utveck
lingen mest framträdande om man tar hänsyn till att här fanns redan vid 1930-
talets böljan ett stort antal industrella verksamheter som var lokaliserade utan
för socknens centralort. Jämförs detta med Jörn förklaras dess extrema tillväxt
siffror av att det knappt fanns några industrilokaliseringar utanför tätorten vid 
1930-talets böljan. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att i många av Skelleftebygdens socknar 
bredde det industriella företagandet ut sig utanför de centrala tätorterna. För 
Skellefteås del, som i böljan hade flest företag med industriell anknytning loka
liserade utanför staden, skedde det en motsatt tendens med en starkare industri
ell utbredning i staden än i dess omnejd. Det verkar som om den landsbygds
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industriella framtoningen varit starkast i socknarna Skellefteå (inkl Byske), 
Burträsk och Norsjö. 

Tabell 11:4 Den procentuella ökningen av antalet företag med industriell 
anknytning utanför socknens centralort och totalt för respektive socken 
i Skelleftebygden, mellan år 1930 och 1950 (%). 
Socken Socknens om nejd (exklusive Totalt 

centralort) 
1. Skellefteå 12 27 
2. Burträsk 64 49 
3. Byske 42 46 
4. Norsjö 69 38 
5. Lövånger 89 61 
6. Jörn 280 12 
Anm 1. Tabellen är rangordnad efter hur många företag med industriell 
anknytning som fanns utanför socknens centralort. 
Anm 2. Se föregående tabell när det gäller urvalet av industrier. 
Källa: se bilaga 2. 

Dock tycks inte de andra socknarna ha utgjort någon barriär mot spridningen av 
det industriella företagandet utan även här förstärktes det landsbygdsindustriella 
företagandet. Jämförs detta med jordbruksstrukturen i Skelleftebygdens olika 
socknar har de äldre socknarna som Lövånger, Burträsk och Skellefteå (Byske) 
en likartad struktur. Lövånger är det mest utpräglade jordbruksområdet följt av 
Skellefteå och Burträsk i den be- märkeisen att här fanns en stor andel av jord
bruksenheter som hade fler än 5 ha åkerareal. Alla dessa tre områden utgjorde 
på så sätt framträdande jordbruksområden. Från detta mönster avvek socknarna 
Jörn och Norsjö markant. Här hade närmare 90 % av jordbruksenheterna inte 
mer än 5 ha åkerareal under 1930-talet.15 Går det att utifrån dessa data se några 
tydliga kopplingar med den landsbygdsindustriella förändringen? I detta fall 
visar resultaten på att för Lövånger och Burträsk fanns det både en stark jord
bruksdominans och en tydlig landsbygdsindustriell utveckling. Denna industri
ella förändring var därmed nära förankrad med förändringar i en jordbruksbygd. 

Skelleftebygden kan ännu under 1930-talet ses som en jordbruksbygd där 
den landsbygdsindustriella utbredningen var framträdande. En utbredning som 
var förankrad i de traditionella socknarna men som växte sig allt starkare i de 

15 SOS: Jordbruk med binär ingar. Jordbruk sräkningen år 1932, Stockholm 1936, s 122f, och 
SOS: Jordbruk med binäringar. Jordbruksräkningen 1951, Stockholm 1956, s lOOf. 
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perifera delarna av bygden. Jämförs den landsbygdsindustriella utbredningen 
med småföretagandets spridning generellt verkar de vara sammanlänkade. Det 
tydligaste exemplet på detta är att det var i Burträsk och Lövånger socken, de 
två jordbruksbygder som var mest "småföretagspräglade" av alla socknarna, 
som den mest framträdande landsbygdsindustriella förändringen skedde. Detta 
visar tydligt att det fanns en viss dynamik även i jordbruksbaserade bygder och 
att det kunde utvecklas ett speciellt småskaligt industriellt entreprenörskap i ett 
jordbruks- dominerat område. 

11.3 En uppsummering 
Kapitlet har haft som målsättning att undersöka koncentrations- och sprid
ningstendenser i företagandet i Skelleftebygden och hur dessa förändrades 
under den snabba företagsexpansionen i regionen fram till 1950-talets böljan. 

När företagsexpansionen satte igång i Skelleftebygden under 1930- och 
1940-talen förändrades företagandet och en mängd nya företag startades inom 
åkerinäringen, den mekaniska verkstadsindustrin samt inom handelsföretag 
inriktade på järn-och metall varor, maskiner, fordon och dylikt. I det här 
sammanhanget antog jag att polariseringen mellan olika delar av Skellefte
bygden skulle öka, men resultaten tyder snarare på det motsatta, dvs en snabb 
övergång till de nya expansiva branscherna inom hela Skelleftebygden. 

Utgår man ifrån småföretagandets fördelning i bygden var skillnaderna 
snarare större mellan olika delar i Skelleftebygden under 1930-talet än i böljan 
av 1950-talet. Det tyder på att det var många mindre företag inom de nya 
expansiva branscherna som etablerades i tidigare svaga småföretagsområden. 
Detta avsnitt har försökt belysa var företagsförändringarna ägde rum och vilka 
delar som påverkades och vilka som förblev relativt oförändrade. En viktig 
iakttagelse är att när man studerar företagandet i stort är att stora delar av dess 
bestånd består av serviceverksamhet. Dessa företagare har till uppgift att 
tillgodose de framväxande mindre tätorterna med viss service. Här utgör 
diversehandeln ett dominerande inslag. Denna typ av företagande är nära för
knippat med tätortens befolkningstillväxt och köpkraftsutveckling. Det andra 
dominerande inslaget är det industriellt anknutna. Företagsutvecklingen i 
bygden tyder på att företagandet inte enbart var knutet till ett fåtal områden utan 
spreds till stora delar av bygden. Vad kan det bero på att det skedde en "bred" 
omvandling av regionens företagande? Här tycker jag att resultaten pekar på att 
det finns en koppling mellan en jordbruksbaserad bygd och utvecklandet av ett 
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småindustriellt entreprenörskap, där ett framträdande småföretagande blir en 
viktig förutsättning för en landsbygdsindustriell expansion. 
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12. Företagsamhet och föreningsliv 

12.1 Introduktion 
I en studie har Bengt Johannisson med flera försökt bekräfta tesen om före
ningslivets betydelse för företagandets utveckling. De har undersökt skilda fö
retagsbygder. I jämförelsen mellan en typisk småföretagarbygd och ett bruks
samhälle konstaterade de att den största skillnaden mellan de två jämförelseob
jekten låg i föreningsengagemanget. Företagarna i småföretagarbygden var 
medlemmar i bland annat frikyrkan och Rotary, medan sådana gemensamma 
fora saknades i brukssamhället.1 Detta avsnitt kommer att pröva om man kan 
förklara Skelleftebygdens företagsutveckling genom använda samma utgångs
punkt. För att pröva tesen, som jag benämner "föreningskapitalets" inverkan på 
den lokala företagsutvecklingen, ska jag undersöka om det går att finna några 
bevis för starka länkar mellan de lokala företagarna. Detta operationaliseras ge
nom att undersöka i vilken utsträckning som de är medlemmar i samma typ av 
föreningar. En viktig utgångspunkt för denna studie är hur man ska karaktärise
ra Skelleftebygdens "företagsliv". Både Mark Casson och Bengt Johannisson 
utgår ifrån att föreningslivets inverkan på företagandet har större betydelse i 
bygder som karaktäriseras som småskaliga.2 Frågan är om kan man karaktärise
ra Skelleftebygdens företagande som småskaligt? 

12.2 Skellefteås småföretagskaraktär i ett jämförande perspektiv 

12.2.1 Skellefteå i ett norrländskt perspektiv 
Ett vanligt sätt att beskriva det norrländska verkstadsföretagandet är att det 
dominerades av filialföretag till moderföretag i andra regioner eller lokala före
tag som tillverkade produkter för skogsindustrin. Varken stark företagstillväxt 
eller underleverantörssystem var något framträdande inslag. Den norrländska 
verkstadsindustrin fick en företagsstruktur som bestod, dels av ett stort antal 

1 Johannisson B.& Gustafsson B-Å., Småföretagande på småort - nätverksstrategier i infor
mationssamhället, Växjö 1984, ss 85-87. 
2 Johannisson B.& Gustafsson B-Å, aa, ss 85-87 samt Casson M., Entreprenurship and Busi
ness Culture. Studies in the Economies of Trust, Brookfield 1995, ss 38-43. 
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lokala småföretag som förblev små, dels ett fåtal stora, dominerande företag, 
som stod för stor del av sysselsättningen.3 

Under mellan- och efterkrigsperioden framstod Västerbotten dock som en 
expansiv industriell region. Jämförs olika regioners verkstadsindustriella ut
veckling i riket, med avseende på nyföretagsandel, etableringskvot och döds
andel under 1940-talet och 1950-talet, utmärks Västerbotten som ett län i snabb 
förändring. Nyföretagsandelen innebär att Dahmén uppskattat hur mycket som 
de nystartade företagen under en viss specifik period tillfört av den totala 
sysselsättningen vid periodens slut (uttryckt i procent), medan etablerings-
kvoten bedömer relationen mellan hur mycket nya och gamla företag bidragit 
med i sysselsättningstillskott under samma period. Dödsandelen anger hur 
mycket av det totala antalet sysselsatta som tillhört företag som gått omkull 
under den undersökta perioden.4 Det kan konstateras att Västerbotten avviker 
markant från rikssnittet, och de övriga länen under åren 1946-1959. Andelen 
sysselsatta, som tillkom i de nya verkstadsföretagen i Västerbottens län utgjorde 
ca 45 % av det totala antalet, och dessa bidrog med ett sysselsättningstillskott 
som var nästan lika omfattande som i de äldre företagen. Motsvarande siffra för 
riket låg på enbart drygt 9 %. 

Förändringen i Västerbotten sammanföll med Skelleftebygdens industriella 
expansion. Det var här som verkstadsindustrin expanderade. Jämförs företagan
dets "småskalighet", utifrån genomsnittligt antal anställda per företag, fram
träder Skellefteå mera "småskaligt" än både Umeå och Luleå. Den sistnämnda 
avvek mest.5 

Denna bild förstärks ytterligare om man ser till förändringen av antalet 
anställda per företag över tid. Ingen större förändring inträffade i Skellefteå stad 
med avseende på genomsnittligt antal anställda per företag mellan 1930 och 
1972. Dock visar resultatet på en markant ökning i Luleå stad under samma 
period. Trots att både Skellefteå och Luleå hade samma snabba industriella 
omvandling, fick detta inte samma konsekvenser på "småföretagskaraktären" i 
Skellefteå som i Luleå. 

3 Albinsson, aa, s 101 f. 
4 Dahmén E., Svensk in dustriell företagarverksamhet: Kausalanalys av den industriella ut
vecklingen 1919-1939, band 1, Stockholm 1950, s 188. 
5 SOS Folk- och bostadsräkningen 1965 VI, Förvärvsarbetande dagbefolkning efter närings
gren samt utpendling och inpendling i kommuner och kommunfolk, Stockholm 1968, s 83. 
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Tabell 12:1. En jämförelse av nyföretagsandelen, etableringskvoten och dödsandelen 
i riket och några län, 1946-1959 (verkstadsindustrin). 
LÄN NYFÖRETAGSANDEL DÖDSANDEL ETABLERINGSKVOT 
Västerbotten 44,6 14,1 0,69 
Västernorrland 16,5 9,2 0,37 
Norrbotten 8,6 7,7 0,15 
Jönköping 7,9 7,0 0,47 
Riket 8,8 4,5 0,39 

Källa: Dahmén E., Industriell sysselsättning o ch företagsbildning i Norrland, i Albinsson G. 
mfl(red), Norrländska framtidsperspektiv, Stockholm 1964, s. 112-113. 

Diagram 12:1 Antalet anställda per företag i Skellefteå, Luleå och 
Umeå stad, utifrån företagsräkningarna 1931, 1951, och 1972 (medeltal). 

H1931 
• 1951 

• 1972 

Skellefteå Umeå Luleå 

Anm: 1972 års företagsräkning är ett mått på hela storkommunen och inte enbart staden. Där 
för är 1972:års data inte riktig jämförbart med de tidigare åren. 
Källa: Statistiska meddelanden: 1931 års företagsräkning, Stockholm 1935, s. 354-365; SOS: 
1951 års företagsräkning, Stockholm 1955, s. 355-357, och SOS: 1972 års företagsräkning del 
2:3, Stockholm, s. 433, s. 439 och s. 469. 
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Diagram 12:2. En jämförelse mellan Skellefteå, Umeå och Luleå kommuns företags
struktur inom verkstadsindustrin, 1972 och 1996 (%). 

Skellefteå 72 

Skellefteå 96 

Umeå 72 

Luleå 72 

Umeå 96 

Luleå 96 

(20-49) (50-200) 

Antal anställda 

Anm: Indelat i fem grupper, 1-4 anställda, 5-19, 20-49, 50-200 och 200- anställda. 
Källa: SOS: Företagsräkningen 1972 , Basdata för företags och myndigheters verksamhets
ställen fördelade efter näringsgren, storlek, region och ägarkategori, 2:3 Verksamhetsställen 
fördelade på kommuner; N-BD-län, Stockholm 1976, och SCB regionala basfakta 96. Tabel
ler ur företagsregistret, Kommuner och län. ( Ett utdrag.) 

För att ytterligare pröva Skelleftebygdens småföretagskaraktär har jag studerat 
hur företagsstrukturen i verkstadsindustrin ser ut i jämförelse med Luleå och 
Umeå kommuner. De strukturella skillnaderna mellan Skellefteå och de övriga 
är tydliga oavsett vilket av åren som studeras. Påfallande är att Skellefteå hade 
en annan fördelning mellan de små, mellanstora och stora företagen än i Luleå 
och Umeå. För de två sistnämnda var andelen småföretag mycket större (ca 
70 %) än i relation till Skellefteå (ca 50 %). Det kan konstateras att både i Luleå 
och Umeå saknades i hög grad de mellanstora företagen. Företagslivet domine
rades alltså i högre grad av ett fatal stora företag. Den lokala rekryteringsbasen 
av medelstora företag är på så sätt sämre i dessa kommuner. 

12.2.2 Skellefteå i jämförelse med riket och småföretagarbygden 
Gnosjö 
Frågan är om det finns några likheter mellan Skellefteå och en småföretagar-
bygd som Gnosjö? Diagram 12:3 visar att Skellefteås och Gnosjös verkstadsin
dustriella företagsstruktur är lika och skiljer sig från rikssnittet. Avvikelsen för
klaras inte av att småföretagandet är mera omfattande, snarare att de har en stör
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re andel företag i de mellanstora grupperna (från 5-49 anställda) och framför allt 
en större andel av foretag med 5-19 anställda. Rekryteringsbasen för företagan
de är sålunda stark i Skellefteå och Gnosjö pga ett relativt brett "företags
spektrum" av små och medelstora foretag inom verkstadsindustrin. För att be
döma stabiliteten i företagsstrukturen kan 1970-talets företagsstruktur jämföras 
med 1990-talets (diagram 12:4). Resultatet förblir detsamma. Företagsstruktu-
rena förefaller vara stabila och likartade i båda kommunerna och avviker från 
rikssnittet. 

Diagram 12:3. En jämförelse mellan Skellefteå och Gnosjö kommun samt 
rikets företagsstruktur, 1972 ( %). 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 4— 
(1-4) (50-200) (200- ) (5-19) (20-49) 

Antal anställda 

Skellefteå 72 

Gnosjö 72 

Riket 72 

Anm: Företagen fördelade på fem grupper utifrån antalet anställda: (1-4), (5-19), (20-49), 
(50-200) och (200- ) anställda. Avser verkstadsindustrin. 
Källa: SOS: Företagsräkningen 19 72, Basdata för företags och myndigheters verksamhets
ställen fördelade efter näringsgren, storlek, region och ägarkategori, 2:2 Verksamhetsställen 
fördelade på kommuner; A-M-län, Stockholm 1976. 

För att ytterligare pröva stabiliteten i företagsstrukturen har jag undersökt hur 
den totala sysselsättningen inom verkstadsindustrin fördelas på mindre respek
tive större företag på läns- och riksnivå. Diagram 12:5 visar på viktiga 
skillnader. För riket i stort ser man hur sned sysselsättningsfördelningen varit 
bland verkstadsindustrins företag. 
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Diagram 12:4. En jämförelse mellan Skellefteå och Gnosjö kommun samt 
rikets företagsstruktur, 1996 (%). 

70 

60 

50 

40 

30 
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0 -I — 
(1-4) (5-19) (20-49) (50-200) 

Antal anställda 

(200-

Skellefteå 96 

Gnosjö 96 

Riket 96 

Anm: Se diagram 12:3. 
Källa: SCB regionala basfakta 96. Tabeller ur företagsregistret, Kommuner och län. 
( Ett utdrag). 

Diagram 12:5. Fördelningen av totala antalet sysselsatta bland verkstadsindustrins 
mindre och större företag på läns- och riksnivå, 1972 (%). 
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(1-4) (5-19) (20-49) (50-200) (200- ) 

Antal anställda per företag 

Riket 

Jönköpingslän 

Västerbotten 

— •— Norrbotten 

Källa: SOS: Företagsräkningen 1 972, Basdata för företags och myndigheters verksamhets
ställen fördelade efter näringsgren, storlek, region och ägarkategori, 2:1 Verksamhetsställen 
totalt och fördelade på riksområden, län och A-regioner, Stockholm 1976. 
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På länsnivå kan det konstateras att Västerbottens och Jönköpings län ligger 
mycket nära varandra, medan rikssnittet och Norrbottens ser helt annorlunda ut. 
I Norrbotten är en större andel av de sysselsatta lokaliserade till de allra minsta 
företagen, medan snarare det motsatta gäller för riket i stort. Västerbottens och 
Jönköpings län befinner sig i ett mellanläge. Eftersom en stor del av Väster
bottens verkstadsindustri är lokaliserad till Skellefteå kommun avspeglar detta 
likheterna mellan Skellefteå och Jönköpings län. Likheterna med Jönköpings 
län är betydelsefulla, dels pga att Jönköpings län också har starka rötter i en fri
kyrklig tradition, dels för att verkstadsindustrin under lång tid varit ett domine
rande inslag i detta läns näringsliv.6 Att betrakta Skellefteå som en småfore-
tagarbygd innebär, liksom för Gnosjö, att det finns både ett stort antal små och 
medelstora företag. Utifrån en sådan utgångspunkt visar resultaten att Skellefteå 
är en småföretagarbygd. 

12.3 Företagande, företagsamhet och föreningsliv 
Kan Skellefteås småindustriella företagsutveckling förklaras av bygdens speci
fika föreningsliv? I boken "Min stad" har ett antal nutida skelleftebor fatt ge sin 
personliga syn på "skelleftebon". Deras beskrivningar återspeglar att det inte 
finns någon enkel given uppfattning om Skellefteå. En person betraktar 
Skellefteå som en väldigt typisk svensk stad, där folkrörelserna har satt sin 
prägel. En annan beskriver det speciella med staden som att här har det funnits 
kvar ett gammalt utvalt elitskikt, en kvarleva från ett klassamhälle, vilket finns 
varstans i Sverige, men som blir tydligare i en småstad. En tredje person ser det 
unika med Skellefteå i att det har funnits en speciell mix av självständiga, själv
ägande bönder, frikyrklighet, nykterhetsivrare, bruksanda och arbetarrörelse, 
som formade dess tillväxt. I detta fall lyfts engagemanget i föreningslivet fram 
för att förklara det unika i Skellefteås entreprenörskap.7 

6 Rydén J (red)., Jönköpings läns historia: Småländska kulturbilder 1986-87, Meddelanden 
från Jönköpings läns hembygsförbund och stiftelsen Jönsköpings läns museum, 1987, s 337, 
341, 359. 
7 Hedmark A ., Är det något särskilt med Skellefteå?, ss 82-86, och Idergard T., Skellefteås 
värderingar, s 72.s 83, och Tordne G., Skelettet i Silicon Valley, ss 209-212. De ingår i 
Lundin G.,(red) Min stad, Skellefteå 1994. Annkristin Hedmark (sångerska), Thomas Idergard 
(politiskt aktiv i moderatema), Göran Tord ne (lärare, radioreporter, kommunalmarknadschef, 
VD for näringslivsbolaget i Härnösand, fristående konsult). 
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"Jag minns att jag studsade till när jag fick sifferunderlaget. Närmare 2 00 bidrag till bön-
hus/församlingslokaler betalades ut. Med tiden har jag sett det som ytterligare ett bevis på 
entreprenörsandan i Skellefteå: Den innebär att det som är viktigt för mig det gör jag något åt. 
Kan han eller hon, så kan jag. Det går inte att vänta på att state n, landshövdingen eller kom
munen gör det åt mig. Finns engagemanget, då blir det entre prenörskap i S kellefteå. Vare sig 
det gäller trosfrågor, livsstil, idrott, socialt engagemang eller affarsideér."8 

Detta avsnitt behandlar föreningslivets inverkan på det lokala företagandet. 
Syftet är, dels att undersöka om karaktären på och engagemanget i Skellefte-
bygdens föreningsliv avviker från andra områden i Västerbotten, dels att studera 
hur starka förbindelser man kan finna mellan det lokala företagandet och det 
lokala föreningslivet. Jag använder mig av hur många föreningar som har 
bildats i respektive socken som ett mått på föreningsengagemang. En 
förteckning finns över föreningar som bildats i följande socknar: Burträsk, 
Bureå, Byske, Jörn, Norsjö och Lövånger. Dock saknas det en sådan för 
Skellefteå stad. Detta medför att jämförelsen måste begränsas till föreningslivet 
i Ske lleftebygdens perifera områden. Därför har jag valt en jämförelseförsam
ling, Bjurholms församling, som upprätthåller samma perifera läge i den nedre 
delen av Västerbotten, sex mil från Umeå centralort, för att bedöma om 
Skelleftebygdens föreningsliv avviker i relation till andra näraliggande om
råden. Resultatet visar att det har bildats flest föreningar i den nedre delen av 
Skelleftebygden, som är de mest jordbruksdominerade områdena i bygden. 
Skillnaderna är inte stora mellan Bjurholms församling och Skelleftebygdens 
församlingar. Snarare har det bildats färre föreningar i de flesta församlingarna i 
Skelleftebygden än i Bjurholm. Det kan nämnas att i Burträsk har det bildats 
906 föreningar och i Bjurholm 331.9 Både Lövångers och Burträsks församling
ar har ett överskott medan de flesta andra perifera församlingarna i 
Skelleftebygden har ett underskott om man utgår ifrån församlingarnas befolk
ningsstorlek vid mitten av 1900-talet (se diagram 12:7). 

8 Tordne G., Skelettet i Silicon Valley, i Lundin G.(red), Min stad, Skellefteå 1994, s 209. 
9 SOS:IV Folkräkningen 1950. Folkmängden efie r yrke i kommuner, församlingar och tät
orter. Stockholm 1954, ss 178-185. Skellefteå kommun: Arkivinventering i Burträsk 1993-95 
del 1-5, Skellefteå 1995, Skellefteå kommun: Arkivinventering i Byske 1985-1986 del 1-2, 
Umeå 1988, Skellefteå kommun: Arkivinventering i Jörn 1987-1988 del 1-2, Umeå 1989, 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Lövånger 1992 del 1-2, Umeå 1993, Bjurholms 
kommun: Arkivinventering 1989-1990, del 1-2, Umeå 1990, Norsjö kommun: arkiv
inventering 1975 del 1-2, Umeå 1975, Bureå: arkivinventering 1970, Umeå 1971. 
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Den församling som det har bildats flest föreningar i är Burträsk. I en allmän 
historik över Burträsk kommun beskrevs föreningslivet år 1964 som intensivt. 
Inom tätorten fanns det ett 50-tal föreningar av alla slags intressen. Det religiösa 
livet dominerades av statskyrkan, som hade en besöksfrekvens som var en av de 
högsta i landet.10 Utgår man ifrån att antalet föreningar är en bra indikator på 
skillnader i lokalt engagemang och företagsamhet förefaller Burträsk vara den 
församling som skulle ha ett visst överskott av företagsamhet. Diagram 12:7 
visar på att det finns ytterligare en församling i Skelleftebygden där det bildats 
många föreningar i relation till dess befolkningsstorlek. Denna församling är 
Lövånger. Detta innebär att det är i de jordbruksdominerande områdena 
Skelleftebygden som de lokala föreningsengagemanget har varit störst. 

Hur ska då Skelleftebygdens föreningsliv beskrivas? Jämförs Skellefte-
bygdens föreningsliv med Bjurholm är skillnaderna inte stora. Studerar man 
vilka typer av föreningar som bildats framstår det som likartad. Föreningar 
inriktade på nykterhet- och religiösa frågor var centrala i det sociala förenings
livet. Den vanligaste formen av nykterhetsförening är Blåband eller IOGT/NTO 
och inom de religiösa föreningslivet dominerar EFS.11 

I ett nationellt perspektiv var frikyrkorörelsen starkast i Jönköpings län följt 
av Västerbottens län. I det sistnämnda länet har EFS sin starkaste ställning i 
landet. Ett annat framträdande drag, framför allt för Västerbotten, var att 
nykterhetsrörelsen hade procentuellt sett högst antal anslutna medlemmar i jäm
förelse med andra delar av landet.12 

Finns det då några tydliga förbindelser mellan de lokala företagarna och det 
lokala föreningslivet? Både EFS och IOGT/NTO var centrala delar av före
ningslivet i Skelleftebygden. Min utgångspunkt är att använda 1931 :års och 
1951:års företagsräkningar för att följa upp hur väl dessa företagare är repre

10Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Burträsk fab riks- & hantverksförening. Historik och histori
ker över medlemmars företag. Här ingår en även allmän historik över Burträsk kommun, 
arkivnr 2654. 
11 S kellefteå kommun: Arkivinventering i Burträsk 1993-95 del 1-5, Skellefteå 1995, Skellef
teå kommun: Arkivinventering i B yske 1985-1986 del 1-2, Umeå 1988, Skellefteå kommun: 
Arkivinventering i Jörn 1987-1 988 del 1-2, Umeå 1989, Skellefteå kommun: Arkivinvente
ring i Lövånger 199 2 del 1-2, Umeå 1993, Bjurholms kommun: Arkivinventering 1989-1990, 
del 1-2, Umeå 1990, Norsjö kommun: arkivinventer ing 1975 del 1-2, Umeå 1975, Bureå: ar-
kivinventering 1970, Umeå 1971. 
12 Johansson H., Folkrörelserna i Sverige, Stockholm 1980, s 86f. 
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senterade i sådana föreningar. Följande studieobjekt har valts ut: Skellefteå 
stad, Boliden, och några orter i Burträsks församling. 

Diagram 12:7. Antal föreningar i Skelleftebygdcns församlingar i relation till 
befolkningstorlek. 
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Anm: Det är Lövånger och Burträsk som ligger högst ovanför linjen. 
Källa: Skellefteå kommun: Arkivinventering i Burträsk 1993-95 del 1-5, Skellefteå 1995, 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Byske 1985-1986 del 1-2, Umeå 1988, Skellefteå 
kommun: Arkivinventering i Jörn 1987-1988 del 1-2, Umeå 1989, Skellefteå kommun: Ar
kivinventering i Lövånger 1992 del 1-2, Umeå 1993, Bjurholms kommun: Arkivinventering 
1989-1990, del 1-2, Umeå 1990, Norsjö kommun: arkivinventering 1975 de l 1-2, Umeå 1975, 
Bureå: arkivinventering 1970, Umeå 1971. SOS:IV Folkräkningen 19 50. Folkmängden efter 
yrke i kommuner, församlingar och tätorter. Stockholm 1954, ss 178-185. 

Orsaken till att studera Skellefteå stad är att den utgör ett centrum för Skellefte-
bygden. Gruvsamhället Boliden är ett viktigt jämförelseobjekt till resterande 
delar av bygden på grund av, dels att det utgör en ny företeelse i bygden, dels 
att här har företagsutvecklingen inte varit lika framträdande som i andra områ
den av Skelleftebygden. Att undersöka några orter i Burträsks församling är 
betydelsefullt pga att de befinner sig i de perifera områdena av bygden och som 
jag tidigare konstaterat har utmärkts av en livlig föreningsbildning. 

Resultaten visar att Skelleftebygdens företagare inte var anmärkningsvärt 
integrerade i det sociala föreningslivet. Varken EFS eller nykterhetsföreningar
na utgjorde ett framträdande inslag i företagarnas nätverk. Detta stämmer även 
med intervjuer som gjorts med företagare i Skelleftebygden. I mina försök att få 
en uppfattning om de sociala föreningarna utgjorde viktiga samlingsplatser för 
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bygdens företagare har det inte kommit fram synpunkter som skulle stödja 
tesen.131 ett fall ansågs sådana synpunkter vara alltför idealiserande. Företagare 
sägs vara "kufar/säregena typer" och inga föreningsmänniskor.14 

Diagram 12:8. Antalet bildade föreningar efter verksamhetsinri kting. Redovisningen gäller 
Burträsks församling, Bjurholms församling samt totalt för Skelleftebygdens "perifera" för
samlingar. 

• Totalt 

E3 Burträsk 

• Bjurholm 

Anm: Totalt = församlingarna Burträsk, Lövånger, Bureå, Byske, Norsjö, och Jörn. 
Källa: Skellefteå kommun: Arkivinventering i Burträsk 1993-95 del 1-5, Skellefteå 1995, 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Byske 1985-1986 del 1-2, Umeå 1988, Skellefteå 
kommun: Arkivinventering i Jörn 1 987-1988 del 1-2, Umeå 1989, Skellefteå kommun: Ar
kivinventering i Lövånger 19 92 del 1-2, Umeå 1993, Bjurholms kommun: Arkivinventering 
1989-1990, del 1-2, Umeå 1990, Norsjö kommun: arkivinventering 1975 del 1-2, Umeå 1975, 
Bureå: arkivinventering 1970, Umeå 1971. 

Tabell 12:3 visar dock på att fabriks- & hantverksföreningar samt köpmannafö
reningar var viktigare samlingsplatser för företagarna i Skelleftebygden. Fram
för allt stadens Fabriks- & hantverksföreningen var en central samlingsplats för 
en stor del av stadens företagare. 

Jämförs antalet företagare i relation till befolkningen och förvärvsarbetande 
kan det konstateras att företagarnas medlemstal är lågt i föreningar som EFS 

13 Intervjuer med: Lennart Forslund 3/11-1997, Assar Svensson den 3/11- 1997 och den 
24/11-99, Nils Bergmark den 1 5/6-99, Lorentz Andersson den 16/2-1999, Samme Lindmark 
den 24/11-99. 
14 Intervju med Assar Svensson den 3/11- 1997. 
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och IOGT/NTO, dvs är lågt jämfört med hur många företagare som fanns på 
den undersökta orten. 

I tabell 12:5 undersöks nykterhetsföreningarnas medlemssammansättning i 
Burträsk, Bursiljum, Boliden och Skellefteå stad. Om man enbart koncentrerar 
sig på hur medlemssammansättningen i nykterhetsföreningen förändrats mellan 
olika tidsperioder kan man finna följande tendenser. Det verkar som om nykter
hetsföreningarna gått ifrån att ha varit ett forum för företagare från 1800-talets 
slut till att bli ett forum för de flesta samhällsklasserna. Vid 1800-talets slut 
dominerades nykterhetsföreningen i Skellefteå av företagare inriktade på hant
verk.15 Därefter har det skett stora förändringar. Under 1900-talets fyra första 
decennier blev både arbetare och yngre medlemmar som bondsöner/fröknar en 
viktig del av medlemssammansättningen i både Boliden och Bursiljums nykter
hetsförening. 

Vad jag inte har berört är hur den lokala företagarens totala förenings
engagemang såg ut. För detta ändamål har jag studerat föreningslivet i 
Drängsmark, en liten ort i Skelleftebygden som var en av de tio företagstätaste 
orterna i bygden vid 1950-talets böljan.16 Resultatet blir detsamma om bonde
gruppen exkluderas, dvs företagarnas totala föreningsengagemang var inte 
större än någon annan yrkeskategori. Däremot kan det konstateras att bönder, 
arbetare och tjänstemän var välrepresenterade i Drängsmarks föreningsliv. 
Föreningsutvecklingen i bygden bör tolkas som om den var en del av en allmän 
samhällsförändring, där många arbetargrupper och bönder var delaktiga i det 
lokala föreningslivet. 

15 IOGT-Logen 125 Adlercreutz, Skellefteå medlemsförteckningar 18 83-1897 arkivnr. 2611: 
Uppropningsbok över logen Adlercreutz medlemmar 1882-1883. 
16 Företagstäthete n har uppskattas mellan olika orter i Skelleftebygden utifrån hur många fö
retagare som funnits i relation til l antalet förvärvsarbetande. Se Riksarkivet: Primärmaterialet 
till 1951:års företagsräkning över Skelleftebygden. och SOS:IV Folkräkningen 1950, Folk
mängden efter yrke i kommuner, fö rsamlingar och tätorter, Stockholm 19 54, ss 344-350, och 
SOS:l Folkräkningen 1 950, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m m 
tätorter, Stockholm 1954, ss 235-237. 
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Tabell 12:3. Antal företagare från 1931 och 1951 års företagsräkning som är med i 
någon av fyra centrala föreningar. 
OMRÅDE FABRIKS-

& HANT
VERKS 
FÖRENING 

KÖP
MANNA
FÖRENING 

EFS NYKTER
HETS
LOGEN 

år 1930 år 1950 år 1930 år 1950 år 1930 år 1950 år 1930 år 1950 
Skellefteå 
stad 

62 37 36 58 6 18 6 7 

Boliden 6 13 4 1 3 3 
Burträsks 
socken 

20 37 22 30 1 2 12 8 

Uttryckt i % av totala antalet företagare 
Skellefteå 
stad 

17% 4,5 % 10% 7% 1,7% 2,2 % 1,7% 0,8 % 

Boliden 9,4 % 16,4% 6,2 % 1,3% 4,7 % 3,8 % 
Burträsks 
socken 

10,4 % 12,4 % 11,4% 1 0 %  

Anm: För Bolidens EFS fanns det ingen medlemsmatrikel utan enbart styrelsemedlemmar. 
Källa: Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Skellefteå fabriks- & hantverksförening Dl. Medlemsförteckningar 1934, 
1939, 1941, och Skellefteå köpmannaförening D l. Medlemsförteckningar 1928, 1939, 1959, och IOGT logen 
125 Skel lefteå medlemsbok år 1948 , EFS ungdomsförening "De våra" Skellefteå, D3. Medlemsmatriklar 1897-
1955, medlemsmatrikel 1926-1929, 1943-1952, och Logen 4860 Boliden, Dl. Medlemsmatriklar 1927-1934, 
material bearbetat inom KFUK/M:s studieförbund, EFS:studieavdelning, Styrelseledamöter i Bolidens EFS 
1931-1999, Bolidens köpmannaförening, Medlemsförteckning år 195 8, Burträsk fabriks- & hantverksförenin g, 
medlemsmatrikel okänt årtal, år 1938, år 1957, och Burträsk köpmannaförening, medlemsmatrikel år 1929, 
1943, 1957, Logen enighet 3595 Bursiljum, Dl. Medlemsmatrikel 1906-1939, 1906-1955, och Bygdsiljums 
EFS, Dl medlemsförteckning 1919-1968, och Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterialet till 1931 :års 
och 1951:års företagsräkning över Skelleftebygden. 

Tabell 12:4. Jämförelse mellan andelen företagare på orten och andelen anslutna företagare 
till EFS och nykterhetsförening (%). 
ORT ANDEL 

FÖRETAGARE/ 
BEFOLKNING 

ANDEL FÖRETA
GARE/FÖRVÄRVS
ARBETANDE 

ANDEL EFS 
ANSLUTNA 
FÖRETAGARE 

ANDEL NYKTER
HETSANSLUTNA 
FÖRETAGARE 

Skellefteå stad 6,2 14 2,2 0,8 
Boliden 3,9 9,6 1,3 3,8 
Burträsk 9,3 23 

Anm: För Bolidens del, med avseende på EFS anslutna företagare, gäller det endast styrelsemedlemmar. 
Källa: se föregående tabell och SOS:VI Folkräkningen 1950, Folkmängden efter yrke i ko mmuner, församlingar 
och tätorter, Stockholm 1954, ss 344-350, och SOS:l Folkräkningen 1950, Areal och folkmängd inom särskilda 
förvaltningsområden m m tätorter, Stockholm 1954, ss 235-237. 

162 



Tabell 12:5. Fördelning av de medlemmar som ingick i några av Skelleftebygdens nykter
hetsföreningar (procent och antal). 
KATEGORIER BURTRÄSK (ÅR 1897) BURSILJUM (ÅREN 

1906-1939) 
BOLIDEN (ÅREN 1927-
1934) 

Arbetare (här ingår även 
handelsbidräden, chauffö
rer, pigor) 

13 (4) 14 (20) 57 (46) 

Tjänstemän (här ingår 
även läraryrken) 

26 (8) 2 (3) 5 (4) 

Företagare (bönder, hant
verkare, handelsmän, övri
ga företagare) 

45 (14) 12 (16) 12 (10) 

Yngre anhängare (här 
ingår bondsöner, fröknar, 
mjölnarsöner etc) 

10 (3) 69 (97) 14 (11) 

Övriga (fruar etc) 6 (2) 3 (4) 12 (10) 
Kategori Skellefteå stad (år 1948) Drängsmark Drängsmark (exkl bönder) 
Arbetare (här ingår även 
handelsbidräden, chauffö
rer, pigor) 

25 (24) 33 (125) 42 

Tjänstemän (här ingår 
även läraryrken) 

27 (26) 23 (86) 29 

Företagare (bönder, hant
verkare, handelsmän, övri
ga företagere) 

10 (10) 32 (120) 13 

Yngre anhängare ( här 
ingår bondsöner, fröknar, 
mjölnarsöner etc) 

13 (13) 1 (3) 1 

Övriga (fruar etc) 25 (24) 11 (43) 15 

Anm 1: se källförteckningen för att fa reda på de föreningar och andelsverksamheter so m ingår i studien av 
Drängsmark. Det som redovisas inom parentes = antal. 
Anm 2: För Skellefteå stad och Boliden är korrekthete n i fördelningen osäkrare än för de andra orterna . Här 
finns det en stor grupp av medlemmar som saknar yrkestitel i källmat erialet. För Skellefteå stad är det 46 styck
en och för Boliden är det 77 st. För Bolidens del går det att jämföra med fördelningen i samma nykterhetsföre
ning år 1969. Av de 39 medlemmarna år 1 969 var 15 st tjänstemän. Därmed finns det troligtvis i Bolidens 
nykterhetsförening en viss underskattning av antalet tjänstemän i denna tabell. För re sterande orter är det endast 
ett fåtal individer som inte har några notiser om yrkestitel. 
Källa: Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Burträsk IOGT-Logen 2435 Aftonstjärnan Dl . Medlemsmatrikel år 1897, 
och Logen enighet 3595 Bursiljum, Dl. Medlemsmatrikel 1906-1939, och IOGT logen 125 Skellefteå medlems
bok år 1948, och Logen 4860 Boliden, Dl. Medlemsmatriklar 1927-1969, samt studiecirkel material över 
Drängsmarks föreningsliv. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att denna typ av sociala nätverk 
inte är mera viktig för företagarna i Skelleftebygden än för någon annan 
samhällsgrupp som undersökts. Det finns något motsägelsefullt mellan före
ningslivets strävanden och en företagares strävanden, nämligen att en viktig 
drivkraft till att bli företagare kan vara att man vill vara sig egen och bestämma 
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själv. Detta berördes i en av intervjuerna, där det frågades om vad som krävs för 
att bli en bra företagare? Det första är en drivkraft, som tidigare bestod av att 
nöden var ständigt närvarande samt att man vill vara sin egen och bestämma 
själv. Det andra är att en företagare måste vara kreativ och visionär och se nya 
möjligheter, och slutligen krävs det en oerhörd energi och vilja att genomföra 
sitt projekt, där det är viktigt att välja goda medarbetare.17 Detta innebär att det 
är viktigt för företagaren att själv utveckla sitt nätverk för att fa tillgång till rätt 
kompetens, kontakter samt nya impulser. Men hur ett sådant konkurrenskraftigt 
företagarnätverk utvecklats på lokal nivå kan inte förklaras av en tät samman
hållning bland företagarna i det framväxande sociala föreningslivet under 
mellankrigstiden. Dock utesluter inte detta att lokala företagare kunde inneha en 
viktig roll i dessa föreningar. 

Frågan är vilka nätverk som är mest betydelsefulla för att förklara företag
samheten i Skelleftebygden? Jag har tidigare varit inne på att det är det små-
industriella särdraget som förefaller vara det unika med Skelleftebygden och 
detta innebär att det finns en del som kan klargöras om man koncentrerar studi
en till de enskilda företagarnas och entreprenörernas livsförlopp. Hur små
industrins företagare kan vara integrerade i sin lokala miljö kan tydliggöras med 
följande exempel. I en intervju med snickerifabrikören Henning Carlsson 
berättade han hur hantverk och småindustri hör samman. Han var född i Norr
långträsk, en by i Skelleftebygden där hantverkstraditioner alltid varit ett fram
trädande inslag. I detta fall visar han på betydelsen av släktskapstraditioner och 
att både hans släkt och lokala miljö varit starkt förknippade med hantverket. 
Hantverk kombinerad med småbruk var en vanlig försöijningsform i denna by. I 
diskussionen om de sociala nätverkens betydelse visade det sig att han varit 
starkt engagerad i föreningslivet. Han var ordförande i fiskevårdsföreningen, 
vatten och avloppsföreningen, samhällsnämnden och han hade varit vice ordfö
rande i kommunens hälsovårdsnämnd. Han hade också varit ledamot i kyrko
fullmäktige och suttit i styrelsen för Skellefteå snickericentral från dess start.18 

Detta exempel visar att det lokala företagandets sociala engagemang varierar, 
och är kanske i första hand ett uttryck för att det ofta förekommer ett starkt 
lokalt engagemang som tar sig uttryck i varierande former av samhällsuppdrag. 
Det är viktigt att skilja på föreningslivets betydelse som gemensamt socialt 

17 Intervj u med Lennart Forslund 3/11-1997. 
18 Intervju med snickerifabrikören Henning Carlsson den 8/7-1999. 
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forum för företagarna och föreningslivets betydelse för Skelleftebygdens 
befolkning i stort, dvs vad man i allmänhet betraktar som viktigt och värderar 
högt i bygden. Här tyder intervjuerna på att de lokala företagarna är en del av en 
större gemenskap, och att de faster vikt vid att de har blivit uppfostrade i en 
omgivning där religionen utgjort en central del av kulturen. Förtroendet för det 
lokala har sammanförts till religionens inverkan ofta som påståenden som att 
man kan lita på den lokala arbetskraften och att det finns en hög arbetsmoral, 
samt att ingen är förmer än någon annan. I intervjuerna var det vanligt att före
tagarna reflekterade över religionens roll för att uttrycka vad som är speciellt 
med Skelleftebygden.191 ett försök att fa företagarna själva att rangordna vad 
som varit viktigast för Skelleftebygdens utveckling framkom det att det fanns 
tre viktiga faktorer: 

1. Mentalitet 
2. Naturtillgångarna 
3. Boliden20 

Mentaliteten betraktas som en viktig faktor, som företagarna kopplade till reli
gionens roll. Samtidigt har de inte kunnat konkretisera på vilket sätt som det 
lokala föreningslivet inverkat på det lokala företagandet. Här tyder både de 
empiriska undersökningarna och intervjuerna på att det inte finns några tydliga 
direkta kopplingar mellan nykterhetsrörelsen och religiösa föreningar och det 
lokala företagandet. Här är det betydelsefullt att göra en distinktion mellan 
företagsamhet och företagande. Ett omfattande föreningsengagemang kan vara 
ett uttryck för företagsamhet, oavsett om det saknar direkta kopplingar till före
tagarna. 

19 Intervju er med: Gunnar Sundvall 19/10 -1997, Lennart Forslund 3/11-1997, Assar Svensson 
den 3/11- 1997 och den 24/11-99, Nils Bergmark den 15/6-99, Samme Lindmark den 
24/11-99. Se källförteckningen for e n presentation av de som intervjuats. Ett problem s om 
tidigare har belysts av Gunnar Sundvall är att den lokala orienteringen o ch traditionen i 
Skellefteå varit ibland for framträdande, vilket innebar att man underskattade betydelsen av att 
satsa på högre utbildning och utveckla andra sektor er utanför industrin , från 1960-talet och 
framåt. Ett problem som b lev akut under 1970-talet. Se Gunnar Sundvalls arkiv: Forsknings
arkivet, Umeå Universitet. 
20 Intervju med Lennart Forslund 3/11-1997, Assar Svensson den 3/11- 1997. 
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Del IV - Entreprenörskap i industrialismens 
gränsområde? 

13. Skellefteås entreprenörskap och företagarnätverk 

13.1 Introduktion 
Vilka nätverk är särskilt betydelsefulla för att förklara den livaktiga företag
samheten i Skelleftebygden? För att fa svar på detta kommer jag att undersöka 
några aspekter på företagens och företagarnas livslopp och de nätverk som fö
retagarna skapat utifrån följande två frågor: Vilka samband fanns mellan famil-
jeföretagandet och det lokala entreprenörskapet? Fanns det ett nära samarbete 
mellan de lokala entreprenörsföretagen? Slutligen har jag studerat samman
sättningen av den lokala eliten i Skellefteå stad under 1900-talets första hälft för 
att se om det förelåg några likheter med den lokala elit som fanns under 1800-
talet. En annan viktig aspekt av detta är om det fanns ett samband mellan före
tagarna och stadens nyckelpersoner1 samt de nyckelpersoner som fanns runt 
omkring i byarna? 

13.2 Entreprenörskap, företagarbakgrund och företagens livslopp 
I detta avsnitt ska åter det lokala entreprenörskapet behandlas. Det var under 
senare delen av 1900-talet nära förbundet med verkstadsindustrins utveckling. 
Jag har undersökt de enskilda företagens livslopp och företagarnas bakgrund. 
För att fa ett begrepp om företagens livslopp har jag delat in deras livscykel i 
fem olika stadier: 1. Legotillverkning 2. Egen produkttillverkning 3. Utveckling 
av nya produkter 4. Mångsyssleri/bisyssla 5. Annan företagarverksamhet. I 
fokus för indelningen är hur man etablerat sig och sedan fortsatt som företagare 
i bygden, t ex om företagandet från början var en bisyssla som sedan utveck
lades till legotillverkning eller egen produktutveckling? Var det vanligt att man 
tidigare varit sysselsatt i annan form av företagande och sedan ändrat in
riktning? Jag har räknat fram hur många företagare som har övergått från ett 
stadium till ett annat inom verkstadsindustrin. Beräkningarna kan sägas ge et t 

1 Nyckelperson er = individer som haft en central ställning i lokalsamhället, t e x suttit i flera 
olika styrelseuppdrag. 
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mått på hur stor sannolikheten är för att de företagare som befunnit sig i ett 
stadium, t ex som legotillverkare skulle övergå till ett annat, t ex till egen 
produktutveckling. Undersökningen bygger på 79 verkstadsföretag som varit 
verksamma under mellan- och efterkrigstiden. Resultatet visar att det har varit 
ganska stor sannolikhet för att en legotillverkare i Skelleftebygden skulle 
övergå till att utveckla egna produkter. Från att ha utvecklat en egen produkt 
var även sannolikheten stor (41 %) att företagaren skulle komma att ut
veckla nya produkter. Det kan även konstateras att övergångar från bi-
syssla/mångssyssleri till ett företagande byggt på egna produkter är fram
trädande, vilket i detta fall betyder att företagandet har haft sin utgångspunkt i 
hantverk, t ex en bysmedja som tillverkat för den lokala marknaden. Sannolik
heten var även hög för att företagaren skulle gå från en till en annan form av 
företagande, t ex först varit konsult och sedan utvecklat egna produkter för för
säljning. Sammanfattningvis går det att se fyra centrala startpunkter för verk
stadsföretagarna i Skelleftebygden. Från böljan utvecklades företagandet 
antingen som legotillverkning eller bisyssla, ofta med stark förankring i 
hantverk eller från tidigare företagandeerfarenhet i andra branscher än verk
stadsindustrin. Förutom detta var det inte heller ovanligt att företagaren redan 
från början startade sin verksamhet med att försöka lansera en egen produkt. 

Tabell 13:1. Chanserna för att Skelleftebygdens verkstadsföretagare gick över från ett 
stadium till en annat under mellan- och efterkrigstiden. 

LEGOTILL EGEN UTVECKLAT BISYSSLA/ ANNAN FORM 
VERKNING PRODUKT NYA 

PRODUKTER 
MÅNG-
SYSSLERI 

AV FÖRE
TAGSVERKS. 

legotillverkning 0,56 0,44 0 0 0 
egen produkt 0,05 0,54 0,41 0 0 
utvecklat nya 0 0 0 0 0 
produkter 
bisyssla/mång- 0,28 0,62 0 0,05 0,05 
syssleri 
annan form av 0 0,71 0 0 0,29 
företagsverks. 

Anm: Studien består av totalt 79 verkstadsföretag i Skelleftebygden. 
Källa: Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 

Vad som är viktigt att konstatera är betydelsen av att det finns nischer i form av 
legoarbeten och andra uppdrag för nya företagare i regionen. Vidare att man 
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inte fastnar i alltför hårt beroendeförhållande som legotillverkare utan efterhand 
utvecklar egna produkter. 

Det har varit möjligt att, utifrån enskilda företag inom verkstads- och såg
verksindustrin, göra ett urval av en företagsgrupp som har haft tydliga entrepre-
nöriella egenskaper. Entreprenörskapet är inget kontinuerligt tillstånd hos före
tagarna utan är ofta mera framträdande under vissa tidpunkter. Det entreprenö-
riella kan enligt min definition bestå i en förmåga att skapa förbindelser med 
andra starka företagarnätverk eller att utveckla nya produkter eller nya sätt att 
organisera produktionen. Urvalet av entreprenörgruppen har gjorts utifrån att 
något av följande kriterier måste vara uppfyllt. Det är koncentrerat till två bran
scher, verkstads- och sågverksindustrin. 

1. Företagaren har skapat förbindelser med ett framträdande företagarnätverk 
2. Företagaren har utvecklat egna produkter eller produktionsmetoder. 
3. Företagaren har hittat avsättning för sin produkt på betydande internationella 

marknader. 

För att närma mig entreprenörskapets karaktär i Skelleftebygden har jag, utifrån 
ovannämnda kriterier, valt ut en grupp företagare där entreprenörskapet varit 
framträdande. Utgår man ifrån att Skelleftebygden är en periferi med protoin-
dustriella drag borde en typisk entreprenör i denna bygd ha drag som liknar de 
som haft sina rötter i en annan framträdande protoindustriell miljö, Dalarna.2 

Här har jag valt ut en företagarsläkt från Dalarna som har ett distriktskontor i 
Skellefteå. Företaget är Mattson Norr och bildades ursprungligen av Frost Matts 
Mattson år 1865 i Mora. Till en böljan tillverkade man olika slags enklare 
hushållsprodukter till kök och uthus i hemgårdens gjuteri och smedja samt ut
förde legoarbeten till dåtidens urmakare. Produktionen bestod av skackel-
klockor, bjällerkransar, seldonsspännen, knivar, bajonetter, luskammar, klock-
hjul, snörmaskiner, baksporrar, spolmaskiner, slädgaller, oxhornsknoppar, tyg
elkrokar, klädhängare, möbeltrissor etc. Sedan har produktionsinriktningen än
drats och koncentrerats till tillverkning av kranar och cementblandare. Verk
samheten böljade som familjeföretag, men allt eftersom böljade övriga släktin
gar arbeta inom företaget tillsammans med bybor och deras familjer och 

2 Isacson M & Magnusson L., Östnor - en dalaby med protoindustriella traditioner, i Bebyg-
gelsehistorisk tidskrift nr 16,1988, ss 111-119. 
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släktingar. År 1996 hade man åtta distriktskontor från Skellefteå i norr till 
Malmö i söder och totalt 600 sysselsatta.3 Det betydelsefulla med detta exempel 
är om man kan påvisa att Skelleftebygdens entreprenöriella miljö har ett 
liknande protoindustriellt ursprung. I tidigare kapitel har jag konstaterat att 
Skelleftebygdens företagarmiljö tidigt påverkades av andra protoindustriella 
centra. Frågan är om även företagandet under 1900-talet har en protoindustriell 
karaktär? En viktig aspekt på det valda exemplet är att det visar hur nätverken 
byggdes upp, dvs företroende skapades mellan aktörerna genom att man i första 
hand anställde folk med nära personliga bindningar, t ex sina släktingar, sedan 
sina vänner och deras släktingar och därefter folk från den närmaste lokala om
givningen. Jämförs detta exempel med Skelleftebygdens entreprenörer inom 
verkstads- och träindustrin finns det liknande drag. Urvalet av entreprenörer är 
gjort utifrån totalt 111 verkstads-, trä- och snickeriföretag. Av dessa kunde jag 
finna nästan ett trettiotal entreprenörföretag. 

Skelleftebygdens entreprenörföretag kännetecknas ofta av att syskon 
startade en verksamhet på hemgården eller i dess närhet, dvs verksamheten 
böljade som familjeföretag och kännetecknades av mångsyssleri. De flesta av 
dessa företagare hade hantverkar- eller jordbrukarbakgrund. Hos båda dessa 
grupper var mångsyssleriet vanligt. Ett annat karaktäristiskt drag var att de i hög 
grad eftersträvat att utveckla egna produkter.4 Ytterligare exempel på det pro
toindustriella i Skelleftebygden har framkommit i samband med intervjuer med 
lokala företagare. Detta kan belysas genom det sätt man låtit företaget 
expandera och anställt ny personal. För ett av de största lokala företagen 
(SKEGA) rekryterades ny personal från den nära omgivningen. Man lärde upp 
lokala småbrukare som inte hade någon tidigare erfarenhet från industriarbete.5 

Jämförs detta med det tidigare exemplet på protoindustriell utveckling finns det 
tydliga parareller mellan det nyssnämnda storföretaget från Dalarna och de 
framväxande storföretagen från Skellefteå. I båda fallen anställdes först släkt
ingar, sedan folk från den närmaste omgivningen osv. I bilaga 11 har jag gjort 
en sammanställning av ett antal brödragrupper bland entreprenörföretagen och 
angett några specifika särdrag för dem, till exempel företagsgrundarnas 

3 Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 
4 Företagsinventering vid Ske llefteå Museum år 1996, projektansvarig Christer Selin, primär
material till foretagsräkningen 1930 och 1950, primärmaterial till industristatistiken åren 
1950, 1960. 
5 Intervju med Assar Svensson den 24/11 - 99. 
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bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet, produktion, startår och maxår räknat 
utifrån antal anställda. Med dessa exempel vill jag markera, att många av 
SkelleftefÖretagare har grundats av och engagerat flera familjemedlemmar. 

Den slutsats som jag drar utifrån detta företagsmonografiska material om 
Skelleftebygdens entreprenörskap är att det har haft en protoindustriell karaktär 
vid starten, oavsett om man studerar entreprenörskapet under den första eller 
andra hälften av 1900-talet. Med detta avses att 1930-60-talets entreprenörskap 
har sitt ursprung i hantverks och jordbruksmiljöer, och att hemmiljön bildar en 
gemensam "plattform" för många av entreprenörerna. Utbildning och för
beredande yrkeserfarenhet framstår som mindre betydelsefulla för uppkomsten 
av entreprenörandan under denna tidsperiod. 

I diagram 13:1 jämförs relationen mellan de lokala entreprenörföretagens 
startår och deras maxår utifrån antalet sysselsatta. Här kan det konstateras att de 
flesta hade sina maxår under 1970-och 1980-talen. 

Diagram 13:1. Entreprenörgruppens startår respektive maxår för antalet anställda. 
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Anm: Startår = x-axeln, Maxår = y-axeln. 
Källa: Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 

Hur fördelar sig då denna grupp geografiskt inom Skelleftebygden? Resultatet 
visar att många kom, dels från Burträsk socken, dels från Skellefteå stad. Men 
det som i första hand är anmärkningsvärt är att den övervägande delen av dessa 
entreprenörer hade sin hemort i byarna utanför Skellefteå stad (se diagram 
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13:2). Här har vi ytterligare ett exempel på Skelleftebygdens protoindustriella 
karaktär och hur en periferi kan "producera" entreprenörskap i en bygd.6 

Diagram 13:2. Fördelning av entreprenörgruppen utifrån geografisk hemort. 

Skellefteå stad 
17% 

Övriga områden 
49% 

Burträsk socken 
34% 

Anm: övriga områden = entreprenörer som har sin hemort i andra delar av Skelleftebygden, 
dvs följande orter Bergsbyn, Degerbyn, Ersmar k, Furunäs, Jörn, Kroksjön, Medie, Norrlång
träsk, Ostvik, Storkågeträsk. 
Källa: Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 

13.3 Företagarnätverk lokalt 
Frågan är om det utvecklats några starka lokala förbindelser mellan entre
prenörerna i Skellefteå? Boliden har varit en viktig utgångspunkt för tre av de 
främsta lokala entreprenörerna, bröderna Forslund, Lindmark med Alimak och 
Svensson med Skega. Boliden var en aktör som efterfrågade produkter som ut
vecklades av de lokala entreprenörföretagen. Bröderna Lindmark har bl a ut
vecklat gruvhissar, Forslundama hydraliska tippanordningar för lastbilstrans
porter och familjen Svensson gummiprodukter. Den senare utvecklade nya 
produkter i gummi under trettiotalet, då behovet av skyddskläder var stort vid 
Bolidenbolaget. Ett första utvecklingssteg togs när man gick över från att 
tillverka arbetshandskar i rågummi till handskar i vulkaniserat gummi.7 Detta är 

6 Begreppet protoindustriella miljöer används för att karaktärisera en företagarmiljö som ut
vecklades nära jordbruket och jag vill understryka likheter med de företagarmiljöer som upp
stod under den tidiga industrialiseringen. Se Magnusson L., Sveriges ekonomiska historia, 
Stockholm 1996, ss 215-218. 
7 Ett sekel i Skelleftebygden, s 126f, och Lundmark I.(red), en Skellefteå - 150-årig historia, 
s 137 och Lundkvist G., Den industriella utv ecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, 
Skelleftebygdens historia del 2, Uppsala 1980, s 192f. 
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ett exempel på hur ett nytt etablerat storföretag som Boliden kan ge impulser till 
produktutveckling i det lokala företagandet i en bygd. 

En annan aspekt på det lokala nätverkets uppbyggnad är hur de starkt fram
växande Skellefteföretagen som Alimak, Forslunds och Skega agerade gente
mot andra lokala foretag. Här stärktes de lokala länkarna mellan företagen 
genom uppköp. Forslunds köpte upp Bröderna Brännströms mekaniska verk
stad. Bröderna Lindmarks Alimak förvärvade Ursvikens mekaniska verkstad 
och Basks mekaniska verkstad i Norsjö. Den yngre brodern, Samme Lindmark 
köpte även bröderna Lundbergs företag år 1969. Ett annat lokalt företag som 
utvecklade ett samarbete med bröderna Lindmark och Boliden var Bröderna 
Nyströms, som Samme Lindmark sedan köpte vid 1970-talets mitt. 

Redan på 1950-talet hade bröderna Lundberg inlett ett samarbete med Erik 
Hedlund.8 Det långa samarbetet mellan Hedlunds företag och bröderna Lund
bergs slutade med att de sistnämnda köpte upp företaget vid mitten av 1970-
talet. Ett ytterligare exempel på lokalt samarbete uppstod när två företagare och 
en yrkeslärare startade Föreningen Renholmens mekaniska. Ett trettital personer 
blev medlemmar i föreningen. Här inriktade man sig på att utföra legoarbeten åt 
lokala företag i Skellefteå (Skega, Bröderna Lundberg och Alimak). 

Det lokala samarbetet sträckte sig även utanför den egna branschen. Exempel 
på detta var Westermarks företag, Skelleftebygdens såg AB, som under 1980-
talet böljade tillverka fläktskåp åt bröderna Bergmarks företag Futurum. Före
tagaren Gunnar Larsson arbetade med utveckling av plastprodukter på Futurum 
från 1970-talet. Därefter startade han eget familjeföretag i samband med ett ökat 
behov av plastprodukter. Företagarna Sture Grönlund och Krister Johansson 
böljade också sin yrkesbana på Futurum med att utveckla plastprodukter. Sedan 
startade de egen firma som levererar tekniskt formgods av hög kvalité till 
norrländska företag.9 

Sammanfattningsvis visar dessa exempel att det förekom ett flertal kontakter 
av karaktären lokala leveranser, legotillverkning och lokala uppköp mellan lo
kala entreprenörföretag. Förbindelserna mellan entreprenörföretagen stärktes, 

8 Hedlunds foretag prövade tidigt ett annorlund a sätt att organisera produktio nen. Det hade 
självstyrande arbetslag med en arbetande lagbas som var kontaktlänk mellan arbetslaget och 
företagsledningen. Vaije arbetslag var till stora delar självbestämmande och planerade själva 
produktionen, materialflödet och personalbehoven. Se Företagsinventering vid Skellefteå 
Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 
9 Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 

172 



dels genom de samarbeten som utvecklades, dels genom de lokala uppköp som 
gjordes under framfor allt 1970-talet. 

13.4 Företagens kontaktnät: inköpsmönster och externa förbindelser 
Under 1970-talet fanns det inom företagsekonomi ett stort intresse för skilda 
typer av produktionssystem och ett flertal undersökningar genomfördes för att 
studera integrationsmönster mellan företagen. Dessa används här för att komp
lettera bilden av kontakterna mellan företagen i Skellefteå. Studier av bolagens 
inköpsmönster visar att den lokala inköpsandelen av ett bolags totala inköp är i 
normala fall mellan 20 och 30 %. Studeras Skellefteå kommuns tillverkningsfö
retag framträder några särdrag. Tillverkningsföretagen gjorde 60 % av sina in
köp inom norra stödområdets gränser under 1970-talet. Inom metall- och verk
stadsindustrin utgjorde de medelstora företagen de viktigaste lokala inköpsaktö
rerna. Beroendeförhållandena mellan Skellefteås verkstadsföretag var följande: 
Av 31 bolag hade 13 ingen avsättning i form av lokala underleveranser. I denna 
kategori var alla företagsstorlekar representerade, men framför allt sex stora 
verkstadsbolag med över 100 anställda. Dessutom fanns det åtta små företag 
som avsatte mindre än 40 % i lokala underleveranser och en grupp på 5 som 
avsatte mellan 40-50 % i lokala underleveranser. Fem bolag avsatte 80-90 % av 
sin produktion genom lokala underleveranser till en enda aktör.10 Den slutsats 
som Lindmark och Fredriksson gör för Skellefteås tillverkningsföretag är att de 
i böljan av 1970-talet var betydligt mera lokalt inriktade när det gäller inköp än 
försäljning.11 

Jämför man de lokala verkstadsföretagens inköpsmönster med storföretagen 
Boliden och NJA far man följande resultat: Bolidens inköpsandel i Västerbotten 
utgjorde 19 % år 1970 medan motsvarande siffra för NJA i Norrbotten var 38 % 
år 1974. Dock kan i NJA:s fall drygt hälften räknas till inköp av transporter, 
malm och energi. Utifrån dessa data verkar de norrbottniska företagarna få en 
större del av utbytet med NJA än vad de västerbottniska företagarna far med 
Boliden, men totalsiffrorna på inköpen avslöjar inte hur starkt länkade storbola
gen är med annan industri i respektive län. Tabell 13:2 ger en bättre beskrivning 
av dessa bolags inköpsmönster. 

10 Fredriksson C & Lindmark L., Underleverantörssystem i Skellefteå A-region, Umeå 1972, 
ss 54-57. 
11 Fredriksson C. & Lindmark L., aa, s 43. 
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Tabell 13:2. Den procentuella fördelningen av Bolidens och NJA:s inköp i Västerbotten 
respektive Norrbotten år 1970 och 1974 (%). 
BRANSCH BOLIDEN (VÄSTERBOTTEN NJA (NORRBOTTEN 

ÅR 1970) ÅR 1974) 
Transporter 18 (10,8 milj) 34 (128 milj) 
Grossister 14 (8,3 milj) 19 (69 milj) 
Byggnadsindustri 10 (6 milj) 22 (82 milj) 
T illverkningsindustri/metallindustri 32 (18,8 milj) 9 (32 milj) 
Övrigt 26 (15,4 milj) 16 (60 milj) 
Totalt 100 (59 milj) 100 (371 milj) 

Anm 1: NJA's siffror redovisas enbart i %. Doc k har det varit möjligt att uppskatta vad in
köpsandelens procentandel motsvarat i miljoner kronor utifrå n att veta följande: 19 % av in
köpssumman för malm motsvarade 87 miljoner kronor. Malminköpen har exkluderats från 
dessa uppskattningar. 
Anm 2: Bolidens inköp för 18,8 miljoner (32 %) avser enbart metallindustrin medan motsva
rande siffra för NJA är för hela tillverkningsindustrin. 
Källa: SOU 1978:68 Bilaga 6, Johansson M-B., NJA's leverantörssystem, Stockholm 1978, 
ss 65-67 och Lundkvist G., Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, 
Skelleftebygdens historia del 2, Uppsala 1980, s 189f. 

Båda storbolagen gjorde omfattande inköp av transporter, byggnadsarbeten och 
hos grossister. Däremot finns det en markant skillnad mellan de två storbola
gens inköpsmönster. Boliden hade en högre andel lokala inköp från metallin
dustrin och en lägre inköpsandel hos grossisterna, medan förhållandena var de 
motsatta för NJA. Deras upphandlingsmönster dominerades av färdiga produk
ter och halvfabrikat från grossister i storstadsområdena, Kopparberg, Östergöt
land och utlandet.12 Här fanns det stora skillnader mellan Bolidens och NJA:s 
förmåga att integrera sig med den lokala tillverkningsindustrin. Till detta kan 
det läggas att Bolidens inköp hos metall- och verkstadsindustrin i Västerbotten 
till 88 % bestod av inköp från Skellefteå kommun medan NJA:s inköp i Norr
botten var spritt på "fyrkantskommunerna" och Kiruna.13 

Bolidens inköpsmönster visade på att företaget var en central aktör i byg
den. Dock är det som tidigare sagts tveksamt att enbart använda sig av 
Bolidenetableringen som förklaring till det goda förutsättningarna för före
tagandet som utvecklats i bygden. Tidigare studier över hur stora företagslokali
seringar påverkat glesbygdskommuner har pekat på att effekterna av en stor 

12 SOU 1978:68 bilaga 6, Johansson M-B., NJA's leverantörssystem, Stockholm 1978, ss 48-
51 och s 72f. 
13 SOU 1978:68 bilaga 6, Johansson M-B., NJA's leverantörssystem, Stockholm 1978, s 74 
och Lundkvist G., Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden, Skellefte
bygdens historia del 2, Uppsala 1980, s 189. 
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etablering har varit positiv om det tidigare har funnits företagartraditioner. 
Riskerna är annars överhängande för att större expanderande företag skall växa 
ifrån sina lokala leverantörer. Resultaten visar även att en lokal anknytning hos 
företagaren ökat benägenheten för lokala inköp.14 

Regionala kopplingar mellan de stora gruvbolag som varit verksamma i 
Norrbotten, nämligen Boliden Mineral AB och LKAB, och lokala små- och 
medelstora foretag har undersökts. Den slutsats som drogs var bl a att trots att 
det funnits stort utrymme för underleveranser har de varit av liten betydelse. De 
lokala tillverkningsföretagen har haft svårt att hävda sig och varken Boliden 
Mineral AB:s eller LKAB:s upphandlingsmönster bidrog till att skapa bättre 
förutsättningar för de lokala företagen att leverera produkter till dem. LKAB 
hade visserligen mera kontakter med länets företag än Boliden, men i stort visa
de dessa två stora gruvbolag likartade kontaktmönster, dvs svaga kontakter med 
de mindre och medelstora tillverkningsföretagen i Norrbotten.151 detta fall har 
Bolidenföretaget inte varit aktivare än något annat storbolag för att bygga upp 
den lokala tillverkningsindustrin. 

När det gäller Skelleftebygdens företagande kan det konstateras att det 
funnits ett flertal samarbeten mellan de lokala entreprenörföretagen. Men hur 
ser de lokala entreprenörföretagens externa uppkopplingar ut? Bröderna Lind
marks och Forslunds företag blev en del av Handelsbankssfaren genom att in
vestmentbolaget AB Promotion köpte upp företagen i mitten av 1960-talet. Idag 
är bröderna Lindmarks företag en del av Atlekoncernen, medan Forslunds före
tag ägs av Industrivärden. Forslunds har haft ett flertal internationella sam
arbeten, t ex har de ett licensavtal med japanska Kayaba, världens största 
tillverkare av cylindrar. Bröderna Lundberg hade under lång tid samarbetat med 
Volvo BM. Assar Svenssons företag (Skega) har haft Incentive AB som 
delägare i bolaget under lång tid och under 1990-talet såldes bolaget till Svedala 
industri AB. Detta är några exempel på hur bygdens lokala företag har blivit en 
del av ett större nationellt företagarnätverk. Här kan man återkoppla till Porters 
resonemang om att framgångsrik industri inte enbart kan ses som ett resultat av 
isolerade framgångsrika foretag utan är en del av uppbyggnaden av starka 

14 SOU 1978:68 Bilaga 6, Sundin E., Inköpsmönstret vid tre Norrbottensföretag, Stockholm 
1978 ss 129-137, se även SOU 1974:3, Produktionskostnader och regionala produktions
system, Stockholm 1974, s 552. 
15 Lassinantti L., Regionala länkar: Luossavaara-Kiirunavaara AB, Boliden mineral AB, 
Luleå 1983, ss 47-50. 
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regionala och nationella nätverk.16 För företagandet i Skelleftebygden stämmer 
detta. Entreprenörföretagen har förstärkt både det lokala och det externa nät
verket genom de ägarkonstellationer som uppstått från 1960-talet och framåt. 
Detta innebar i stort att de gamla entreprenörföretagen inordnades i större 
organisationer. Bildandet av Karolin Invest var ett lokalt försök att bibehålla det 
lokala ägandet och kontrollen över Skelleftebygdens företag.17 Detta gällde 
ända fram till att Atle köpte upp Karolin Invest under 1990-talets mitt.18 

13.5 Skellefteå stads lokala företagarnätverk åren 1910-1950. 
Tidigare konstaterade jag att den företagarmiljö som växte fram under senare 
delen av 1800-talet i Skellefteå påverkades av företagartraditioner från andra 
perifera bygder. Detta tog sin form dels genom nya släktskapsförbindelser 
mellan företagarsläkter, dels genom att man ingick i samma religiösa nätverk. 
Företagande och prästbakgrund var en inte ovanlig utgångpunkt för före
tagandet i Skelleftebygden under 1800-talet. Förutom den religiösa väckelse
aktiviteten spelade fabriks- och hantverksföreningen en central roll i Skellefteå 
stad under denna tid. I föreningen kunde man hitta många av de hantverkare 
som beslutade om stadens angelägenheter.19 Frågan är om det fortfarande under 
1900-talets första hälft fanns kvar en liknande lokal elit i Skellefteå stad i sam
band med den snabba företagsexpansionen i bygden? Mitt syfte är att undersöka 
vilka personer som satt representerade i viktiga beslutsorgan och föreningar. 
Undersökningen bygger på uppgifter om personer som innehaft styrelseuppdrag 
och som varit medlem i något av följande beslutsorgan och föreningar: Fabriks-
och hantverksföreningen, köpmannaföreningen, Skellefteå stads sparbank, 
stadsfullmäktige, Skellefteå stads kraftverk, drätselkammaren, EFS, nykterhets
föreningen IOGT, och Rotary. 

Figur 13:1 visar att det fanns en mängd nära kontakter mellan de olika be
slutande organen och andra centrala ekonomiska och sociala föreningar i 
bygden. Det första som kan konstateras är att det fanns många kontakter mellan 
aktörerna i beslutande positioner och de som varit delaktiga i det ekonomiska 

16 Porter M., The Competitive advantage of Nations, London 1990, ss 154-175. se även utred
ningen om Gnosjöfenomenet Ds 1992:91 s 68. 
17 Intervju med Samme Lindmark den 24/11 - 99. 
18 Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 
19 Minnesskrift till Skellefteå fabriks- & hantverksförenings årsjubilium 90, Skellefteå 1939, 
ss 6-21. 
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och sociala föreningslivet. Dock var förbindelserna starkast till fabriks- och 
hantverksföreningen. Här kan man se att medlemskap i fabriks- och 
hantverksföreningen fortfarande var en central del av elitstrukturen i Skellefteå 
stad under 1900-talets första hälft. Resultatet visar även att det ofta var samma 
personer som hade olika styrelseuppdrag, framför allt att samma personer både 
satt i beslutande- och verkställandeorgan som stadsfullmäktige och drätsel
kammaren samt Skellefteå stads sparbank och Skellefteå stads kraft
verksstyrelse. 

Frågan är om denna samhällselit är mera företags- och hantverksmässig än 
arbetar- och tjänstmannamässig? Detta kan kanske återspegla den företagarkul-
tur som fanns i Skellefteå och bidra till att förklara varför företagandet har 
bibehållit en "småindustrien" karaktär under lång tid, trots att en omfattande 
arbetar- och tjänstemannaexpansion satte fart i samband med Bolidenbolagets 
etablering i bygden.20 Figur 13:2 visar de starka förbindelser som fanns mellan 
de individer som var verksamma i ovannämnda beslutsorgan och föreningar 
under perioden 1910-1950. Dessa individer har många gemensamma kopplingar 
till varandra. Den övervägande delen av dem var företagare, antingen handlare 
eller hantverkare. Garveri- och bagerifabrikörer var ett centralt inslag. Till 
denna kategori räknades Kågströmarna, K E Lundström, Åsell, O M Andersson 
och Gustaf Andersson. Förutom detta fanns ett antal byggmästare och småföre
tagare som åkare och körsnär. 

Den slutsats som jag drar utifrån detta är att fortfarande under 1900-talets 
första hälft fanns en samhällselit i Skellefteå stad, där de centrala aktörerna var 
företagare med antingen hantverkar- eller handlarbakgrund. Här fanns det en 
viss kontinutet i relation till 1800-talet. Trots den markanta förändring som 
skedde i samband med Bolidenetableringen fanns det nämligen länge kvar en 
samhällselit med hantverkarmässiga och småindustriella särdrag, se även bilaga 
12 och 13. 

20 Lundkvist G., aa, s. 78 och s 84. 
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Figur 13:1. Kopplingar mellan aktörer som suttit representerade i skilda styrelser, 
politiska organ och ekonomiska föreningar i Skellefteå stad under 1900-talets första hälft. 
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:otarys presidenter 
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Anm: Denna sociometriska nätverksanalys har gjorts i samarbete med doktorand Rickard 
Danell (Sociologiska institutionen, Umeå Universitet). 
Källa: Kommunarkivet i Skellefteå: Protokoll - Stadsfullmäktige, Drätselkammaren, 
Skellefteå stads kraftverkstyrelse, 1910-1950. Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Skellefteå fab
riks- & hantverksförening Dl. Medlemsförteckningar 1934 , 1939, 1941, och Skellefteå köp
mannaförening Dl. Medlemsförteckningar 1928, 1939, 1959, och IOGT logen 125 Skellefteå 
medlemsbok år 1948, EFS ungdomsförening "De våra" Skellefteå, D3. Medlemsmatriklar 
1897-1955, medlemsmatrikel 19 26-1929, 1943-1952, Minnesskrift till Skellefteå fabriks- & 
hantverksförening årsjubilium 90, Sk ellefteå 1939, Westerlund E., Skellefteå sparbank 1853-
1953, Skellefteå 1953, ss 129-136, Skellefteå Rotaryklubb 50 år, 1937-1987. 
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Figur 13:2. Personer med gemensamma styrelseuppdrag i beslutsorgan och föreningar 
i Skellefteå stad, 1910-1950-talet. 
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Anm: se figur 13:1. 
Källa: Kommunarkivet i Skellefteå: Protokoll - Stadsfullmäktige, Drätselkammaren, 
Skellefteå stads kraftverksstyrelse, 1910-1950. Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Skellefteå fab
riks* & hantverksföreni ng Dl. Medlemsförteckningar 1934, 1939, 1941, och Skellefteå köp
mannaförening Dl. Medlemsförteckningar 1928, 1939, 1959, och IOGT logen 125 Skellefteå 
medlemsbok år 1948, EFS ungdomsförening "De våra" Skellefteå, D3. Medlemsmatriklar 
1897-1955, medlemsmatrikel 1926-1929, 1943-1952, Minnesskrift till Skellefteå fabriks- & 
hantverksförening årsjubilium 90, Skellefteå 1939, Westerlund E., Skellefteå sparbank 1853-
1953, Skellefteå 1953, ss 129-136, Skellefteå Rotaryklubb 50 år, 1937-1987. 

Jämförs stadens samhällselit med de personer som spelade en central roll i 
näraliggande byar och tätorter finner man även vissa likheter mellan denna lo
kala elit och byns nyckelpersoner. 

Ett talande exempel härpå är följande: När man under 1920-talet skulle 
starta en bönhusförening i Strömfors var en av eldsjälarna företagaren Axel 
Sandström och hans bror. Ett år efter tillkomsten av bönhusföreningen bildades 
en missionsförening som omfattade samma medlemmar som fanns i bönhus
föreningen. Ledande aktör inom dessa föreningar var, förutom företagaren Axel 
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Sandström, snickeriföretagaren Nils Forslund som definieras som "byns allt i 
allo". Han tillhörde styrelsen från 1929 och lång tid framåt. En annan central 
person var företagaren Alvar Forslund som var uppväxt i en småbrukarfamilj. 
Han var under lång tid ledare för byns barnsyförening och juniorförening, samt 
söndagsskollärare och ordförande i EFS i ett par omgångar, engagerad i kyrko
fullmäktige och kyrkorådet. Förutom detta var han lekmannapredikant. 

Brodern och företagaren Johan Bertil Forslund, som var verksam inom snick
eri och möbelbranschen, tjänstgjorde också som söndagsskollärare, satt i styrel
sen i Bönhusföreningen och var ordförande inom EFS under perioden 
1941-1961 och ledamot av kommunalfullmäktige.21 Ett annat exempel på 
nyckelpersoner i den lokala bymiljön hittar man i Ersmark. Här satt företagaren 
Adolf Lindberg i styrelsen som ordförande i både Ersmarks bönhusförening och 
blåbandsföreningen från 1930-talet fram till 1960-talets böljan samt var revisor 
i Ersmarks missionsförening.22 Det kan alltså ofta röra sig om ett fåtal personer 
som under lång tid sitter med i sådana förtroendeuppdrag.23 Detta torde fa som 
följd att förändringen inom den lokala samhällseliten blir en långsam och trög-
påverkad process. 

13.6 Kopplingar mellan de äldre företagarnätverken under 1800-talet 
och de framväxande under mellan- och efterkrigstiden. 
I detta avsnitt ska jag studera på vilket sätt som det hantverksbaserade industri
företagandet, som växte fram i Skelleftebygden under mellan och efterkrigsti
den, hade rötter längre tillbaka än till år 1930. Detta gör jag för att närma mig 
en svårare fråga att besvara: Är det möjligt att se några tydliga kopplingar 
mellan de företagarnätverk som utvecklades under 1800-talet och de som fanns 

21 Andlig hembygdshistoria Boliden. Material samlat och bearbetat av en studiecirkel inom 
KFUK/M:s studieförbund, EFS:studieavdelning efter initiativ av Bolidens hembygdsförening, 
ss 18-20. Här i ingår också en pärm med personbeskriving av styrelseledamöter i Bolidens 
EFS 1931-1999. 
22 Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Ersm arks Blåbandsförening Al Protokoll 1923-1929, Proto
koll 1942-52, A2. Protokoll, styrelsen 1946-51, Ersmarks bönhusförening Al: Protokoll 
1917-1940, Protokoll 1 941-1966, Ersmarks missionsförening Al Protokoll 1911-1931, Proto
koll 1955-1990. 
23 Folkrörelsearkivet i Skellefteå: Ersmarks Blåbandsförening medlemsmatrikel 1913-52, Al 
Protokoll 1923-1929, Protokoll 1 942-52, A2. Protokoll, styrelsen 1946-51, Ersmarks bönhus
förening Al: Protokoll 1917-1940, Protokoll 1941-1966, Ersmarks missonsförening Al 
Protokoll 1911-1931, Protokoll 1955-1990. 
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och utvecklades under mellan- och efterkrigstiden? För att kunna studera detta 
har jag undersökt förfäderna till ett antal av mellan- och efterkrigstidens lokala 
entreprenörer samt företagare som hade en central position i stadens lokala 
samhällselit under mellankrigstiden. Jag har följt upp 14 st företagarfamiljer.24 I 
stort sett är företagarna födda under perioden från slutet av 1800-talet fram till 
1930-talets böljan. 

Det första som kan konstateras om denna företagargrupp är att i de flesta fall 
har även deras förfäder en företagarbakgrund. Det finns tre undantag från detta. 
Den vanligaste formen av företagande bland förfäderna var hantverk, framför 
allt garveri, snickeri och smide. Garverifabrikörerna Simon och Gunnar Kåg-
ström, Gustaf Andersson d.y, samt Skegas Assar Svensson tillhörde före-
tagarsläkter som var sysselsatta i garverinäringen. Nils och Lennart Bergmarks 
far var byggmästare och Nikanor Lundströms var murare. Verner Perssons far 
var byasmed och bröderna Rolf och Arne Sandström kom ifrån Norrlångträsk 
och tillhörde släkten Långström.25 Långströmarna i Norrlångträsk var kända för 
sin urmakeriverksamhet och de drev tidigt denna yrkesmässigt. Den mest kända 
av dem är Hans Olofsson Långström som var född vid mitten av 1700-talet och 
som bl a tillverkat tornuret i Skellefteå landskyrka.26 Bröderna Forslunds far 
höll på med tjärhandel, vilket bröderna fortsatte med. Bröderna satsade hårt på 
att bygga upp ett stort lager. Dock misslyckades spekulationen tack vare en 
priskrasch, vilket bidrog till att de förändrade sin verksamhet och satsade på 

24 Här har jag i samarbete med Stig-Henrik Wiklund från folkrörels earkivet i Skellefteå, för
sökt spåra mellan- och efterkrigstidens företagares förfäder utifrån framför allt INDIKO-
kyrkböcker på nätet, region Skellefteå. De företagare som ingår i studien är Simon och Johan 
Gunnar Kågström (f 1895 och f. 1889), Johan och Gustaf Brännström (f. 1882 och f. 1888), 
Bröderna Forslund (Johan f. 1893 mfl), Bröderna Nils och Lennart Bergmark (f. 1929 och 
f. 1932), Bröderna Lindmark (Alvar f. 1917 mfl), Bröderna Ingemar och Ivan Nyström 
(f. 1928 och f. 1923), Bröderna Erik och Yngve Lindgren (f. 1930 och f 1935), Bröderna Pers
son (Verner f. 1 919), Bröderna Arne och Rolf Sandström (f. 1939 och f. 1937), Svensson As
sar (f. 1919), Garverifabrikören Gustav Andersson d y (f. 1860), byggmästaren Nikanor 
Lundström f. 1869, K E Lundström (spisbröd sfabriken, o ch Wasabrödskoncernens grundare 
f. 1887), möbelsnickaren Gunnar D. Åsell f. 1880. 
25 INDDCO - kyrkböcker på nätet, region Skellefteå, Svensson A., Från spinn till topproll. 
Minnen, äventyr, reflektioner, Skellefteå 1994, ss 7-19, Nyblom G.(red), Sveriges privata 
företagare. Norrland, Uppsala 1943, s. 824. 
26 Westerlund E., Kolonisation, uppodling och utveckling. Seder oc h bruk, skrock, sägner och 
folktro, Skelleftebygdens historia del 1, Uppsala 1973, s 150. 
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bilar istället.27 K-E Lundströms far var bonde och åkare. K-E Lundström fick 
lära sig bageriyrket av sin broder som startade ett bageri.28 Redan dessa exem
pel tyder på att de nya lokala entreprenörerna och företagareliten under mellan
krigstiden till stora delar var förankrade i ett äldre lokalt företagande. Därmed 
finns det något som förenar en äldre företagartradition från andra hälften av 
1800-talet med den yngre framväxande under 1900-talet. 

Finns det då några andra kopplingar till den äldre företagarkulturen? Jag har 
granskat den lokala samhällseliten i staden under mellankrigstiden för att kom
ma åt de företagarnätverk som fanns inom detta (se figur 6). Inom denna grupp 
var företagarna/grosshandlarna Hjalmar och Emil Lagerkvist och möbelfabri
kören Gunnar Åsell från trakterna kring Örnsköldsvik.29 Detta visar att det fanns 
fortfarande under senare tid ett visst inslag av företagare från Örnsköldsvik i de 
centrala lokala företagarnätverken. Vidare kan jag konstatera att det fanns två 
nyckelpersoner som skapade en länk till de äldre företagarnätverket. Den förste 
är garverifabrikören Gustaf Andersson d.y. Han övertog faderns garverirörelse 
och innehade många olika slags förtroendeposter i stadens kommunala liv.30 

Som jag tidigare visat i kapitel 7 var även hans far en nyckelperson i det äldre 
företagarnätverket och företagarkulturen. Här skapades allianser både med 
lokala företagarsläkter och externa företagarsläkter från trakterna kring 
Örnsköldsvik och i Småland. I dessa allianser verkar det ha varit viktigt både att 
vara företagare och att dela religiös övertygelse. De andra nyckelpersonerna i 
mellankrigstidens nätverk var garverifabrikörerna Gunnar och Simon Kågström. 
Deras företag startades år 1881 av deras far Erik Kågström. Det var ett företag 
som böljade som garveri och läderaffar för att sedan utvecklas till en fabriks-
mässig tillverkning av skodon vid 1920-talets böljan.31 Det bildades även en 
länk mellan den lokala företagaren Erik Kågström och en företagarsläkt från 
småländska Markaryd genom att en son till företagaren Jonas Arvidsson från 
Markaryd ingick äktenskap med Maria Sundell, som hade en syster Anna, gift 

27 Intervju med Lennart Forslund den 3/11-1997 och upplysningar från Martha Hellgren. 
28 W asabröd AB 1914-1994, Jubileumsskrift, Filipstad 1994, ss 1-5. K-E Lundström är Wasa-
koncemens grundare. 
29INDIKO - kyrkböcker på nätet, region Skellefteå. 
30 Renhorn G., Gamla s tadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria del 1, Skellefteå 
1945, s 11. 
31 Nyblom G.(red), Sveriges privata företagare. Norrland, Uppsala 1943, s. 824. 
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med Erik Kågström.32 I dessa hantverkarmiljöer växte nya lokala entreprenör 
upp som Assar Svensson och Nils Bergmark. I en intervju med Nils Bergmark 
betonade han just att en viktig drivkraft för honom var att han ville blir 
"fabrikör". Han ansåg att den titeln hade en speciell klang och såg sin granne i 
sin hemby Ersmark, fabrikör O A Svensson, som en förebild.33 Detta är ytterli
gare ett exempel på hur äldre företagande, fabrikörer i hantverkarmiljöer, kan ha 
påverkat de nya lokala entreprenörer i Skelleftebygden under mellan- och efter
krigstiden. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns ett antal kopp
lingar mellan de äldre företagarnätverken och de nya under mellankrigstiden. 

32INDIKO - kyrkböcker på nätet, region Skellefteå. 
33 Intervju med Nils Bergmark denl 5/6-99. 
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14. Skelleftebygden: en annorlunda norrländsk företagarkultur? 

14.1 Företagarkultur i industrialismens gränsområde 
Den här avhandlingen har behandlat företagandet och företagarkulturen i 
Skelleftebygden. En utgångspunkt har varit att denna region sedan lång tid till
baka har haft ett rykte om sig som rikt på foretag och entreprenörskap, och att 
detta ofta har förklarats med de stora investeringar och arbetskraftsbehov, som 
följde med etableringen av Bolidenbolaget från 1930-talet och framåt. 

Entreprenörskap har diskuterats i många olika sammanhang, ofta med ett 
kort eller halvlångt tidsperspektiv. Jag har funnit det väl värt att pröva att detalj-
studera några särskilt viktiga perioder i Skelleftebygden i ett mycket långt 
perspektiv. 

Hur skapas företagaranda? I de två huvudteserna som jag ställde upp i inled
ningen kan det urskiljas två alternativa sätt att förklara uppkomsten av entre
prenörskap. Det ena har att göra med att det utvecklas i samband med att villko
ren för företagandet blir extremt bra. I detta fall skulle Bolidenetableringen vara 
en sådan utlösande faktor. Det andra handlar om att entreprenörskap är ett 
resultat av långsiktiga förändringar i de företagarkulturer som utvecklas i en 
region. Här blir kontakter i den lokala omgivningen mellan regioners företagar
kulturer och värderingar viktiga delkomponenter i det samspel mellan företag
aren och den företagaranda som utvecklas i den sociala miljön. Resultatet i den
na avhandling tyder på att uppkomsten av entreprenörskap kan förklaras av ett 
sådant samspel. 

Denna region utsattes för industrialiseringen relativt sent och den därför kan 
betraktas som ett industriellt gränsområde, eller en periferi. Det ger anledning 
till att jämföra med andra regioner, som också har betecknats som särskilt 
"företagsamma", t ex Gnosjö. Även i dessa fall finns det förklaringar som går ut 
på att de skulle ha utgjort områden med speciella näringsförutsättningar, och 
om de inte är gränsområden i samma mening som Skelleftebygden skulle kunna 
anses vara under sågverksindustrins och senare jordbruksmoderniseringens 
framväxt, så avviker de tydligt från angränsande områden. 

Är det vanligt att företagande växer sig starkt i gränsområden? Att betrakta 
Skelleftebygden som ett gränsområde är att man även lägger viss tonvikt på att 
detta är ett område där möjligheterna är större att en annorlunda företagarkultur 
än i andra områden kan uppstå. I Skellefteå kan man tidigt finna, att det utgjor
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de ett slags gränsområde mellan de äldre städerna Piteå och Umeå och att det 
blev en startpunkt och bas för kolonisationen av inland och lappmark i det om
råde som gick under namnet Pi te lappmark. Tidigare forskning har kommit fram 
till att det i stor utsträckning var Skelleftebor som koloniserade Pite lappmark 
under 1700-talet. Det var personer som saknade egen jord, främst soldater. Det 
fanns inte samma skäl för Pitebor att kolonisera sin egen lappmark. I Pite sock
en hade det utvecklats större byar med bättre försöijningsmöjligheter. I 
Skellefteå socken var byarna mindre och det fanns inte lika stora möjligheter till 
arbetsdelning, vilket gjorde det mera attraktivt att söka sig inåt landet därifrån.1 

Bygden har dessutom under lång tid saknat stadsrättigheter och var ett handels
område som tillhörde Piteå stads köpenskap. Mina studier tyder på att stads
bildningen var viktig för företagandet i bygden, dels för att öka självständighe
ten i handeln, dels och framför allt för att det lokala företagandet fick nya im
pulser från nyinflyttade företagare från traditionella "företagarrika" bygder i 
andra delar av landet. 

Det fanns tidigt i Skellefteå en utvecklad landsbygdsindustri uppbyggd kring 
sågverk, tjära och skeppsvarv, som i sin tur skapade ett visst behov av hantverk. 
Den protoindustriella framtoningen i företagandet har länge funnits kvar i 
Skelleftebygden. Tidigare forskning har betonat beydelsen av framväxten av 
nya regioner i Sverige, där jordbrukarens binäring utvecklades till avsaluslöjd 
och blev allt viktigare del av dennes försörjning.2 I sådana perifiera regioner 
växte det fram nya företagarkulturer. Den protoindustriella karaktären fanns 
även hos de entreprenörföretag som utvecklades i Skelleftebygden under 1900-
talet. Här var det framför allt jordbrukare och hantverkare som med familjen 
som bas startade ett företag i liten skala antingen på hemgården eller i en lokal i 
byn. Några familjemedlemmar anställde sina närmaste släktingar eller bedrev 
verksamheten tillsammans med dem, och böljade samarbeta med andra lokala 
företag, och försökte hitta en nisch antingen som legotillverkare eller 
produktutvecklare. Skelleftebygdens företagande avspeglade därmed likheter 
med företagarbygder i andra gränsområden. 

I Skelleftebygden är religionen en viktig del av den lokala kulturen med en 
framträdande väckelseaktivitet. I de intervjuer som gjorts med lokala entre
prenörer och andra betonas också religiositetens roll. De understryker särskilt 

' Bylund E., Koloniseringen av Pite Lappmark to m år 1867, Uppsala 1956, s 207-208. 
2 Schön L., Industrialismens förutsättningar, Lund 1982, ss 5-9 och ss 18-21. 
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att det i bygden har utvecklats vissa preferenser som gynnar en lokal företags
bildning, dvs man vill vara självständig och inte ligga någon till last, och detta 
kombineras med en hård arbetsmoral. Ett tydligt exempel på denna preferens
struktur är Assar Svensson som tidigare var testpilot och erbjöds goda in
komster. Han såg det dock inte som ett "riktigt jobb" utan återvände hem for att 
bli företagare i faderns företag.3 

Mångsyssleriet inom jordbruket och hantverket samt religiositeten är viktiga 
för att förstå varför företagandet som försöijningsform blev en central del av en 
bygds identitet över en lång tidsperiod. Jönköpings län beskrevs som "magert 
och skogsfattigt", och Västbo härad tillhörde de fattigaste delarna. Detta inne
bar i en socken som Gnosjö att den enda möjligheten att hitta en försörjning 
under ökat befolkningstryck var att utveckla binäringar. Redan vid mitten av 
1800-talet var Gnosjös småföretagskultur utvecklad, och släktskapet var en 
viktig länk som ökade samhörighetskänslan.4 Under 1930-talet tog nyföre-
tagandet åter fart i Gnosj obygden, då småindustrin utvecklades under en lång 
tid vid sidan av jordbruket. Företagarna startade på hemgården i liten skala men 
inte ensamma utan för det mesta tillsammans med en släkting eller arbetskam
rater. Ofta tillhörde företagaren en företagarsläkt. Det anses vara dessa faktorer 
som gjort att Gnosjö bibehållit småskaligheten i industrin. Även Gnosjö är en 
bygd där väckelseaktiviteten varit livlig.5 Jämför man Gnosjobygden under 
1900-talet med Skelleftebygden finns det alltså många likheter. Framför allt är, 
förutom religionen, släktskapet och släktsammanhållningen en central del för 
att förklara och förstå företagarkulturen i dessa gränsområden. 

En annan utgångspunkt i denna avhandling har varit att studera förändringar 
både på individ- och strukturnivå. Ett sätt att se om företagande och periferi kan 
vara sammanlänkade med varandra på strukturnivå är att studera hur Skellefte-
bygdens företagande har påverkats inom dess perifera områden i jämförelse 
med dess centrum? För att kunna uppskatta hur centrala och perifera delar av 
bygdens företagande påverkats har jag använt mig av ett rutmönster. 

3 Intervju med Assar Svensson den 24/11-1999. 
4 Gummesson O., Därför lyckas Gnosjö, Stockholm 1997, ss 32-44. 
5 Gummesson, aa, ss 66-73. 
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Figur 14:1. En kartbild över Skelleftebygden och de rutmönster som har använts 
vid uppskattningarna för åren 1930 och 1950. 
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Anm: Norsjö är ej med i denna illustration. 
Underlagskarta: Lantmäteriet 

187 



Figur 14:2. Antalet företag som finns i 
rutmönstret under år 1930. 

6 6 
70 7 86 19 

82 42 77 581 21 
18 33 132 85 

27 6 49 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. 
Primärmaterial till företagsräkningen 1931. 

Figur 14:3. Antalet företag som finns i 
rutmönstret under år 1950. 
6 11 9 
23 123 36 134 30 
114 63 89 937 122 

24 54 229 123 
48 25 71 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. 
Primärmaterial till företagsräkningen 1951. 

Det första som kan konstateras är att de två starkaste företagsområdena i 
Skelleftebygden finns i de två rutorna runt Skellefteå stad och sydvästerut mot 
Burträsk. Detta gäller för både år 1930 och 1950 och utgjorde 52,9 % under det 
förstnämnda året och 51,3 % under det sistnämnda. Beräkningarna är baserade 
på de företag som finns i figur 14:2 och 14:3. Detta stämmer väl överens med 
tidigare resultat som visar att Skellefteå stad och byarna ner mot Burträsk varit 
viktiga för bygdens företagande. Hur har då Skelleftebygdens perifera före
tagande påverkas under denna tid? Jag ställer upp följande teser för att se hur 
bygdens perifera och centrala områden påverkats: 

Tes 1. Tillväxten av företag är starkast i centrum och avtar sedan kontinuerligt 
med avståndet från detta. 
Tes 2. Tillväxten av företag har varit starkare i den sydliga periferin än den 
nordliga periferin. Sydliga periferin = Bureå - Burträsk-Lövånger mfl. Nordliga 
periferin = Byske - Fällfors - Jörn mfl). 
Tes 3. Tillväxten av företag har varit starkare vid kusten i jämförelse med in
landet. Kusten = Lövånger - Bureå - Skellefteå stad - Skelleftehamn - Kåge -
Byske - Åbyn. Inlandet =Burträsk - Boliden - Fällfors - Jörn - Norsjö etc. 
Tes 4. Tillväxten av företag har varit starkast vid den äldre kulturgränsen 
mellan Byske och Skellefteå stad. 
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Den första tesen prövar om det är i centret som tillväxten av företag är mest 
framträdande eller om det är i Skelleftebygdens periferi. Här delade jag in 
Skelleftebygdens företagande i ett rutmönster med centrum, semiperiferi och 
periferi. Resultatet visar att företagstillväxten varit starkare i semiperiferin, och 
sedan periferin än i centrum. Detta innebär att i stort verkar det som företag
andet har lättare för sig att växa sig starkt i periferin. 

Tabell 14:1. Tillväxten av foretag i perifera områden av Skelleftebygden 
mellan år 1930 och 1950. 
OMRÅDE I SKELLEFTE
BYGDEN 

ANTAL FÖRETAGARE ÅR 
1930 

FÖRÄNDRINGEN MELLAN ÅR 1930 
OCH 1950 

Centrum 581 1,61 (937/581) 
Semiperiferi 460 1,78 (817/460) 
Periferi 306 1,69 (517/306) 

Anm: centrum = i närheten av Skellefteå stad (en ruta), semiperiferi = de åtta närmaste rutor
na som kretsar runt centret, periferin = resterande rutor se figur 14:2 och 14:3. 
Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till företagsräkningen 1931 och 
1951. 

Den andra tesen undersöker i vilken typ av periferi som tillväxten av företag var 
mest framträdande. Resultatet visar att den nordliga periferin under denna peri
od varit riktigt stark. Finns det då någon relevans för att tillväxten av företag 
skulle skilja sig mellan kust och inland. Här visar resultatet att det inte finns 
någon skillnad mellan kust och omland utan de har haft en likvärdig tillväxt, 
som genomsnittet för bygden. Slutligen testades om tillväxten av företag varit 
speciellt framträdande i det äldre kulturgränsområdet mellan Byske och 
Skellefteå stad. 

Tabell 14:2. Tillväxten av företag i perifera områden av Skelleftebygden 
mellan år 1930 och 1950. 
OMRÅDE I SKELLEFTEBYGDEN ANTAL FÖRETAGARE ÅR 

1930 
FÖRÄNDRINGEN MELLAN ÅR 1930-
1950 

Nord periferin 194 1,92 (372/194) 
Syd periferin 350 1,64 (574/350) 
Kusten 821 1,69 (1388/821) 
Omlandet 526 1,68 (883/526) 
Äldre kulturgräns (Byske-Sk.stad) 713 1,64 (1166/713) 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterial till företagsräkningen 1931 och 
1951. 
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Resultatet visar att här fanns inga sådana tendenser. Detta innebär att man inte 
kan upptäcka några tydliga samband mellan företagandets gränser och en äldre 
språklig kulturgräns. 

14.2 Skellefiebygden - en unik företagarkultur? 
Hur unik är då företagarkulturen i Skelleftebygden? Det finns vissa utveck
lingsdrag i Skelleftebygden som skiljer den från Gnosjö. Det viktigaste är 
etableringen av Bolidenbolaget. Denna studie visar emellertid att det, vid sidan 
om de företagsbildningar som kan ha initierats av Bolidenetableringen, har 
funnits en företagarkultur som utvecklats från 1800-talets mitt och framöver. 
Denna lokala företagarkultur är ett resultat av ett samspel mellan lokalt och 
externt inflytande på den sociala miljön. Här fanns möjligheter för utomstående 
att etablera sig, här skapade religionen och nya släktskapsförbindelser en ökad 
samhörighetskänsla och mottaglighet för företagarkulturer från andra regioner. 

Diagram 14:1. Städernas överskott respektive underskott av antal företag 
i relation till deras befolkning år 1930 och 1950 (kvot). 

1,4 --

1.2 

0.9 --

0,8 --
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0,6 -L 

—*—år 1930 

------- år 1950 

Anm: Detta är avvikelsen från den uppskattade linjära trenden som beskriver 
sambandet mellan befolkningsstorlek och antal foretag. 
Källa: Statistiska meddelanden. 1931 :års företagsräkning, Stockholm 1935 och SOS 
Befolkningsrörelsen år 1930, s 12 och ss 17-19, SOS:1951 års företagsräkning, 
Stockholm 1955, SOS Befolkningsrörelsen år 1950, Stockholm 1953, s 36 och ss 41-43. 
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Frågan är om denna mottaglighet också hade bidragit till att utveckla den före-
tagarkultur som fanns i Skelleftebygden vid 1900-talets mitt? Detta blir en fråga 
om hur det moderna lokala entreprenörskapet ska karaktäriseras. Min studie 
tyder på att det tidigt fanns en framträdande småindustrien och hantverksmässig 
tradition, som fick stora möjligheter att utvecklas vidare när den stimulerades 
av en markant ökad efterfrågan från 1930-talet och framåt. Företagandet 
sträckte sig ofta över flera generationer och man använde sig av flera olika 
företagsformer. Sådana "företagskärnor" kunde bestå över en lång tidsperiod 
och det säger sig självt, att sammanhållningen inom och mellan dem underlätta
des av gemensamma kulturella värderingar, med andra ord en företagarkultur. 
Förutom att företagandet och karaktären på entreprenörskapet kunde stimuleras 
av den sociala miljö som utvecklats är det viktigt att även påpeka att andra 
faktorer som befolkningsstorlek och skillnader i företagsstruktur har betydelse 
för hur stort företagsutbudet blir i en region (se bilaga 8). 

I diagram 14:1 belyses relationen mellan antalet foretag och befolknings
storleken i åtta städer för att bedöma om Skellefteå stad hade en över- respek
tive underrepresenterad företagssektor åren 1930 och 1950. Jag har jämfört hur 
många företag staden borde ha utifrån sin befolkningsstorlek med det faktiska 
antalet företag för att bedöma om stadens företagande är under- respektive över
representerat. Resultatet visar att norrlandsstäder som Skellefteå, Örnsköldsvik 
och Piteå hade förhållandevis många företag vid 1900-talets mitt. I synnerhet i 
de två förstnämnda fanns det många ganska nybildade industriföretag, särskilt 
verkstadssektorn, och dessa utvecklades senare till för orten stora företag. Det 
var en ny inriktning, och det var nu som dessa regioner fick namn om sig som 
diversifierade industriregioner.6 Det kan även konstateras att här finns likheter 
mellan dessa tre norrländska städer, där de två förstnämda är områden som har 
anknytning till äldre kulturgränser, nämligen Skellefte-Byske och Nolaskogs 
gränserna. 

I denna studie har Skelleftebygden i första hand betraktats som ett industri
ellt gränsområde som industrialiserades jämförelsevis sent. De lokala företagar-
nätverk som utvecklades under senare hälften av 1800-talet underlättade en 

6 Gaunitz S., Näringslivet Nolaskogs. Stadsnäringarna, köpingen och staden, i Lundberg O. & 
Axenström K-E. (red), Örnsköldsvik 100 år 1894-1994, Örnsköldsvik 1993, ss 121ff och 
ss 130ff, och Gaunitz S., Skelleftebygdens industrihistoria. Manus. Utkommer 2001. 
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övergång till ett industriellt småskaligt företagande. Nya viktiga kopplingar 
uppstod mellan mångsyssleri och industri, och på så sätt kunde traditionerna 
från äldre foretagarverksamhet föras vidare. Det skapades ett i mångt och 
mycket småskaligt entreprenörskap, och detta fungerade väl när etableringen av 
Bolidenbolaget öppnade nya möjligheter på den regionala marknaden. På detta 
sätt samverkade den äldre företagartraditionen med de nya impulserna från stor
företaget och ur detta växte det nya industriella entreprenörskapet fram i 
Skelleftebygden under decennierna omkring 1900-talets mitt. 
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Summary 

Today's researches into the topic of entrepreneurship focus largely on the influ
ence of small-scale business enterprise on regional development. How has this 
appeared from an historical perspective, and has small-scale entrepreneurship 
been an important prerequisite of regional development? The starting point of 
this dissertation is to illuminate how changes in the local environment influence 
the entrepreneurial spirit as new relationships and conditions arise over a long 
period of economic transformation. To study the local environment means in
vestigating an interaction between various factors at the local level. In this in
teraction, between economic and socio-cultural factors for example, a new line 
of demarcation can emerge in the entrepreneurial culture. One such line of de
marcation is whether the local environment in the Skellefteå region creates, to a 
higher degree than in certain other regions, a propensity for entrepreneurship to 
develop in industrial enterprise. What is in view here is that there has been an 
interaction, at local level and over a long period of time, between changes in 
economic conditions and changes in the socio-cultural sphere which have been 
of benefit to the development of local entrepreneurship. 

I have studied changes in business enterprise, entrepreneurial networks and 
entrepreneurship in this region, viz the Skellefteå region, which is situated in 
northern Sweden and forms part of the county of Västerbotten (West Bothnia). 
Northern Sweden has been characterised as an area where the absence of entre
preneurship is marked and therefore an important partial explanation of the 
economic problems of this part of the country. How well does this observation 
accord with the facts? Is it the case that entrepreneurship has difficulty in de
veloping in peripheral parts of Sweden because the conditions are not good 
enough? To be situated on a periphery brings disadvantages in the form of 
longer distances to markets and an inferior outgrowth of infrastructure. My con
cern is with two broad problem areas: Is the Skellefteå region a region typical of 
northern Sweden, where lack of entrepreneurship is a conspicuous feature? If 
this is not so, then why is it that local entrepreneurship has become more deeply 
rooted in this region than elsewhere? 

This case study is to be regarded as an attempt to investigate how local en
trepreneurship can develop in a region over a protracted period. The hypothesis 
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which is being tested is that either prior to or alongside the great international 
Boliden group of companies, there was already a tradition of local entrepreneur-
ship which subsequently developed in unison with Boliden's expansion. I have 
focused here on the question of what influence internal and external impulses 
had on the development of a local competitive entrepreneur ship. In terms of 
time I have concentrated the study on two key changes, viz the grant of 
Skellefteà's town charter in the middle of the nineteenth century and the estab
lishment of the Boliden corporation in the 1930s. The starting point has been to 
study the development of enterprise from an innovation perspective and the way 
in which local entrepreneurial networks were influenced by new impulses asso
ciated with major radical changes in local conditions. This has meant that the 
study has been conducted on both the structural and the individual level. 

My results show that there are a number of factors indicating that even prior 
to or side by side with the international Boliden corporation there was a tradi
tion of local entrepreneurship which subsequently developed in unison with the 
expansion of the corporation. The results also show that the emergence of this 
local entrepreneurship was a result of interaction between both economic and 
socio-cultural factors. 

Then how can amenability to entrepreneurship have increased? In this regard 
I draw attention to the interaction between local enterpreneurial tradition and 
external impulses. The local enterpreneurial tradition was afforded new scope to 
develop when the social structure began to change after the middle of the nine
teenth century. New social groups emerged which became dependent on finding 
new opportunities of making a living outside agriculture. This was happening at 
the time of the granting of Skellefteà's charter, which increased the commercial 
attractiveness of the town and impelled new entrepreneurs and entrepreneurial 
groups to move into it. 

Local entrepreneurship was able to develop and disseminate via local proto
types which enjoyed great trust among the local community and also through 
socio-cultural changes which were taking place in the local arena, i.e. the 
changes which were going on in the religious sphere during the nineteenth 
century. As well as this local tradition there was another entrepreneurial net
work, with roots in the Småland region of southern Sweden, which moved into 
the Skellefteå region during the 1870s and 1880s. This group came mainly from 
a single locality, Markaryd, a parish which was known for its outstanding do
mestic manufactures. This is an example of how businessmen or future busi
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nessmen from a region with many small-scale entrepreneurs saw the opportuni
ties in another region and migrated to it. In that sense it seems as though 
Skellefteå was a suitable environment for new enterprise. Here is the origin of 
what in the nineteenth century was the most important factor enabling an enter
prise culture to develop in the district. My network analyses show that the new 
kinship ties which arose between business families led to a strengthening of the 
bonds between local businessmen and businessmen not only from Markaryd but 
from areas such as Ångermanland province and the town of Piteå as well. The 
influence from Småland can be detected partly through the marriage alliances 
which were created with important local business people and partly through the 
position which the people concerned attained in the local community. This form 
of enterprise culture was built up via the kinship relations which developed 
between different entrepreneurs, and it seems probable that these business net
works were strengthened by both economic and social causes. 

There are several examples of local enterprise being closely linked to the re
ligious network. The question is whether this enterprise cultore is the "embryo" 
of the local entrepreneurship which became ever more clearly in evidence in the 
Skellefteå region during the postwar period. What suggests that this is impor
tant, even for changes in the twentieth century, is the clear links existing with 
other proto-industrial environments. In the country district of Ångermanland 
and in Småland there was an early development of enterprise traditions deeply 
rooted in agriculture. 

In the Skellefteå region too, industrial development occurred in close unison 
with agriculture. The occupational versatility developed on the family farm 
alongside agriculture was a seedbed for an efflorescence of local entrepreneur-
ship. What such regions have in common is that it was a matter of domestic 
manufacturing developing on an increasing scale in rural settlements. 

In order to test the relevance of the hypothesis to the twentieth century as 
well, I have studied how strongly enterprise and local entrepreneurship are 
linked to the establishment of the Boliden corporation, and whether there is 
ground for asserting this to be a sufficient explanation of the development of 
local enterprise during the postwar period. The result shows that Skellefteà's 
industrial leanings were a conspicuous feature early on by comparison with 
other Norrland towns and prior to the Boliden corporation's build-up of its op
erations to their full scale. Earlier research has shown that small and medium-
sized industries found it difficult to establish themselves in bruk settlements 
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(the uniquely Swedish environments in which metalworking industries were 
combined with agriculture and forestry within the framework of the traditional 
manorial social organisation). In addition, contemporary establishments such as 
the large NJA corporation of Norrbotten (North Bothnia) did not have the same 
diffusion effects on the local manufacturing industry. A detailed study of the 
differences between business accounts and industrial statistics shows that it is 
easy to underestimate enterprise and the way it changed during the early twenti
eth century. Consequently one thus misses key features of the growth of enter
prise, and of the traditions formerly present in the Skellefteå region. By the be
ginning of the 1930s a tangible expansion of small-scale firms had already 
taken place in industry there, focusing on varying forms of manufacture. These 
results show that there was a more developed enterprise environment in the 
Skellefteå region at the beginning of the 1930s than was previously known. 

Do the growing trade and other association activities of the internar years 
reveal anything of the character of local entrepreneurship? Businessmen were 
not notably integrated into local association activities in quantitative terms. On 
the other hand businessmen did play a key role in the local bodies governing 
association activities. My interviews suggest that local businessmen were part 
of a larger fellowship and that they were brought up in an environment where 
religion formed a central feature of the local culture. Local trust had been built 
up in a religious context, often in the form of assertions that local labour could 
be depended upon, that the work ethic was high, and that no man is superior to 
another. The most important assembly-places for businessmen were the manu
facturers' and trade associations. 

The enterprise culture is a result of interaction between both local and exter
nal influences on the social environment. Here there were opportunities for out
siders to establish themselves, and here piety and new ties of kinship created a 
heightened sense of affinity and amenability to enterprise cultures from differ
ent regions. My study suggests that at an early stage there was a distinct tradi
tion of small industries and crafts offering much potential for development 
when stimulated by a notably increased demand in the 1930s. The study also 
indicates that local entrepreneurship forged links with older craft traditions and 
business families. Enterprise often extended over several generations and use 
was made of numerous different entrepreneurial forms. Such "entrepreneurial 
cores" could last for a long time, and solidarity within and between them was 
made easier by common cultural values, or in other words by an enterprise cul-
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ture. In addition to the possibility that enterprise and the character of entrepre-
neurship could be influenced by the social environment, it is important to stress 
that there are also other factors which affect the supply of enterprise in a region, 
for example population and income trends. However, this study has focused 
mainly on industrial enterprise and the way in which the local environment may 
have influenced its development. 

Are there any other clear links with the older enterprise culture? The results 
indicate that the new local entrepreneurs and business élite of the internar years 
were largely rooted in an earlier version of local enterprise in that to a large ex
tent they also had ancestors who had been businessmen. Accordingly there is a 
factor which unites an older enterprise tradition of the second half of the nine
teenth century with the younger emergent enterprise tradition of the second half 
of the twentieth century, viz an older group of entrepreneurs linked to a younger 
group through kinship. The kinship analysis also shows that during the internar 
years there were still close links between external entrepreneurial networks such 
as those from Markaryd in Småland and local entrepreneurs who enjoyed a 
dominant position in the local community. This also means that the older form 
of entrepreneurship which developed during the nineteenth century will have 
been able to continue developing within the new local entrepreneurship. It is 
probable that within this entrepreneurial network it proved possible to maintain 
and develop amenability to entrepreneurship in the Skellefteå region over a 
lengthy period. I can sum up by saying that there were a number of links be
tween the older entrepreneurial network and the new during the interwar period. 
New local entrepreneurs emerged in these craft environments. However, further 
studies would be required in order to see how closely the younger entrepreneu
rial generation was linked with the older. 

How, then, is the diffusion of industrial enterprise and entrepreneurship in 
the district to be understood from an innovation perspective? One important 
starting point, as has been urged previously by economic historians, consists of 
the close links which exist between changes in the agricultural sector and in
dustrial development. Starting out from innovation and its attributes, which in 
this case constitute industrial enterprise, this means that one focuses on the ad
vantages of innovation, its complexity and its rootedness in a region's values. In 
the present instance the occupational versatility which emerged early in country 
districts stands out as a key attribute of increased amenability to and diffusion 
of industrial enterprise in the region. The fact that entrepreneurial traditions 
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which originate from strong "domestic manufacturing areas" are also strongly 
represented and rooted in the region's key networks may have increased the 
scope for local actors to choose a life-career and thus become participants in the 
creation of an industrial enterprise structure. Experience and knowledge can be 
passed on from one generation to another and so help local entrepreneurship to 
evolve. In this way entrepreneurial culture-encounters occur between both older 
and younger generations and between other entrepreneurial traditions from 
other areas. This may be regarded as signifying that different entrepreneurial 
innovations meet and that from this meeting there emerge the new entrepreneu
rial combinations which develop in a particular direction. This struggle between 
older and newer entrepreneurial forms, over a lengthy period and in combina
tion with changed economic conditions, has signified a shift towards industrial 
entrepreneurship in the Skellefteå region. 

In this enquiry, amenability to entrepreneurship has been studied on the basis 
of three theoretical starting points. The first implies that one is studying actors 
able to draw on a substantial stock of trust among the local community. In this 
case there is much resemblance to Everett M Rogers, who indeed stresses the 
importance of innovation proceeding mainly via key adopters or innovators ca
pable of handling a high degree of uncertainty. If these have a large stock of 
trust to draw on this means that the diffusion effect and amenability will be 
greater. Amenability can also be influenced, according to Mark Granovetter's 
theory that there are both short and long contact-waves between entrepreneurs 
and imitators, and many weak links between these actors. Such weak links often 
arise in the course of lively association activities in which individuals partici
pate in numerous different contexts simultaneously and thereby open them
selves to greater chances of being influenced by new impulses. In this study 
there are clear examples of how such key adopters may have helped to increase 
amenability to entrepreneurship. However, I have not succeeded in finding a 
clear link between extensive local enterprise and lively local association activi
ties in the Skellefteå region. 

The second theoretical starting point is the type of rationality which has 
evolved in the region. In this case it is a matter of what kind of knowledge is 
being reinforced. As far as the Skellefteå region is concerned, it could to some 
extent be likened to the "industrial districts" on which Charles Sabel and others 
have laid stress. The results of earlier studies have shown that there are two 
competing strategies: one based on mass production principles in which multi-
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national corporations link together production and market in different countries, 
and one based on handicraft principles. This strategy is characterised by flexible 
specialisation, so that one visualises a technically advanced industrial district 
which succeeds in competing effectively through a high degree of flexibility, a 
skilled labour force and close cooperation with other specialised firms. Sabel 
and others stress that in many of the renowned industrial districts it was com
mon for small firms to develop and adopt new technology without becoming 
big firms. Thus there were alternatives, resting on craft foundations, to mass 
production as a model for technological progress. Great handicraft proficiency 
and close cooperation between local entrepreneurs in the Skellefteå region indi
cate that in certain cases a similar form of organisation of local industrial enter
prise was developed in order to increase competitiveness vis-à-vis other re
gions. 

The third and last starting point is the social network. At this point I should 
like to stress, as many other scholars have done before me, the importance of 
personal networks to any understanding of the routes via which industrial entre-
preneurship is diffused. In my case it is closely linked with the kinship ties 
which arise between the entrepreneurial family, the local recruitment of labour 
which is done, and the strong family ties existing in this type of enterprise. This 
creates enhanced solidarity, cooperation, and influence over individual choices. 
In these networks there is a prominent local stock of trust, which enhances the 
opportunities for small-scale competitive firms to develop their activities. 

Are the features unique to regions such as the Skellefteå region, and are there 
differences within the region? Within the region, small-scale enterprise and 
small-scale industrial entrepreneurship proliferated in various parts of the 
Skellefteå district. It seems as though this form of small-scale entrepreneurship 
found it easier to develop outside the key population centres in older agricul
ture-based areas. If the region is compared with other areas of Sweden it can be 
said that there are certain structural similarities as regards enterprise to Gnosjö 
in Småland and also to other Norrland areas such as Örnsköldsvik. In that case 
more research is needed to enable the differences which exist between the vari
ous regions to be explained. To sum up: this study has shown how local entre
preneurial networks can change and link together in new constellations during 
periods of economic transformation. The results also indicate that small-scale 
entrepreneurship is an important prerequisite for regional development to take 
place. 
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Bilaga 1. Industriföretag i Skellefteå stad år 1930. 
måleri 15000 5 

läder-skofabrik och affär 447280 35 måleri 44300 8 
tillverkning och charkuteriaf-
fär 

121000 6 måleri, tapeter, 
färger 

60365 9 

tillverkning och charkuteriaf-
fär 

130000 8 måleri 7480 2 

slakteri och charkuteriaffär 218000 8 måleri 24034 5 
tillverkning och försäljning 
av tunnbröd 

34510 7 måleri 6035 5 

konditori 104000 14 byggnads
entreprenad 

16000 5 

bageri, konditori 182700 19 byggnads
verksamhet 

20000 13 

bokbinderi, pappershandel, 71900 6 byggnads
verksamhet 

66690 11 

tillverkning, möbelaffär 130000 11 husbygg
nationer 

25800 4 

tapetserarverkstad, möbelaf
fär 

105000 6 golvläggning 4580 3 

trävaruexportör 625478 12 byggnads
verksamhet 

100000 16 

optisk verkstad och affär 
(urmakeri och uraffär) 

34200 4 byggnads
verksamhet 

12500 16 

urmakeri 15000 3 byggnads
verksamhet 

16000 5 

urmakeri 21000 2 husbygg
nationer 

39500 6 

elinstallationsbyrå och för
säljning 

311563 5 byggnads
verksamhet 

40000 15 

elinstallationsbyrå och för
säljning 

124600 14 murning, ka-
kelugns-
makeri 

26000 6 

prod.- och distri, av elenergi 1331000 28 försäljning 
och uppsätt
ning av kakel
ugnar 

6400 1 

rörledningsinstallationer 900699 48 grundläggning 
sarbeten 

24500 4 

värme, vatten och avlopps
ledningar 

100000 15 byggnads
verksamhet 

50800 16 

måleri 12450 6 tapetserar
verkstad 

6500 2 
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spis- och knäckebröds till 1950182 120 sadelmakeri, 12400 3 
verkning tapetserar-

verkstad 

12400 

avidens och tidningstryck 143578 20 vulkanisering 
av däck och 
slangar o affär 

62300 3 

tryckeri och tidningsutgiv 140706 17 bildäck och 158223 6 
ning slangar 
snickeri 10000 3 tillverkning av 

näbbskor 
71620 13 

såg & hyvlerirörelse 62600 3 skomakeri 6100 2 
mekanisk verkstad, smide 29969 7 skomakeri 13800 4 
och bilrep. 
mekanisk verkstad, gjuteri 40500 12 pälssömnad 20000 2 
smidesrörelse 11220 3 skrädderi

rörelse 
10200 3 

smides- och hovslageri 5000 3 skrädderi 4744 3 
smides- och hovslageri 7000 3 skrädderi 8000 4 
bleckslageri 16000 3 slakteri och 

charkuteri-
rörelse 

54140 4 

plåtslageri 7000 5 mejerirörelse 116531 11 
tillverkning av kok 174202 15 bryggeri 45529 5 
kärl,köksartiklar av koppar, 
aluminium 
intumning av virke 148170 6 bryggeri 426134 33 
kvarnrörelse 9650 2 

Källa: Riksarkivet: Kommerskollegiarkiv. Primärmaterialet till 1931:års företagsräkning. 
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Bilaga 2. Rangordning av branscher utifrån antal företagare som 
var aktiva i respektive bransch i Skelleftebygden år 1930 och 1950. 
BRANSCH (1931) ANTAL FÖRE

TAGARE 
BRANSCH (1951) ANTAL FÖRE

TAGARE 
Diverse handel 201 Åkerirörelse 351 
Sågverksrörelse 153 Diversehandel 288 
Åkerirörelse 117 Byggnadssnickeri 118 
Skomakerirörelse 88 Målerirörelse 100 
Damskrädderi 72 Järn - och metallva-

ror, maskin, fordon o 
dylikt 

92 

Bageri och konditori 
med servering 

69 Sågverksrörelse 89 

Byggnadssnickeri 63 Hygieninstitut, friser-
salonger 

85 

Herrskrädderi 56 Damskrädderi 83 
Målerirörelse 50 Kiosker, gårdfarihan-

del 
74 

Möbel- och diverses
nickeri 

47 Mekanisk verkstad 
och varvsrörelse 

57 

Elektricetetsverk 43 Kafé- matserveringar 57 
Kafé- matserveringar 35 Skomakerirörelse 56 
Anm: Med Skelleftebygden avses Lövånger, Burträsk, Bureå, Skellefteå, Byske, Norsjö och 
Jörn socken. 
Källa: Riksarkivet: Primärmaterialet till 1931:års och 1951 :års företagsräkningar över 
Skelleftebygden. 
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Bilaga 3. Grundmall för sociometrisk nätverksanalys. 
FF- SKELLEFTEÅ| 
IN- NEJ| 
UT- NEJ| 
FÖ- STORFÖRET AG ARE/SKEPPSBYGGMÄSTARE/IN SPEKTOR| 
KH-ll 
GE- 2| 
AU- NICANOR SANDSTRÖM F. 18121 
GI- JA/LOVISA WESTBERG, F. 1812/INGA UPPGIFTER/SKELLEFTEÅ/DOTTER TILL JOHAN 
WESTLING, F. 1777/STORFÖRET AG ARE/LULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING! 
SL- JOHAN SANDSTRÖM F. 1781 

EVA NILSDOTTER 
ROBERT SANDSTRÖM F. 1818 
WILLEHAD SANDSTRÖM F. 1823 
VIKTOR SANDSTRÖM F. 1825 
MARIANA SANDSTRÖM F. 1814 
THEODOR SANDSTRÖM F. 1822 
EDVARD SANDSTRÖM F. 1823 
EVA SANDSTRÖM F. 1827 
JOHAN SANDSTRÖM F. 1811 
JOACHIM SANDSTRÖM F. 1815|| 
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Bilaga 4. Piteås företagarinflytande på lokala och ångermanländska företagarsläkter. 

Johan Sandström f.1781 (Piteå) Mattias Törnsten f. 1786 (apotekare i Piteå) Nils Clausén f. 1764 
(handlare i Piteå) 

\ 1 

Nils Clausén 
Fredrika We 

f. 1801 
stling f. 1807 

Johan Sandström f. 1811 - Anna Steinwall f. 1811 
Joachim Sandström f. 1815 - Mathilda Steinwall 
Nicanor Sandström f. 1812 - Lovisa Westberg f. 1812 

Fredrika Clausén f. 1829 
OlofHäggbomf. 1826 

IJohn Westling f. 1809 I 

Ludvig Nyström f. 1821 
Brita Hallberg f. 1830 

Lovisa Hallberg f. 1825 
Johan Marklund f. 1824 

Betty Westling f.1850 
Georg Nyström f. 1850 

Helmer Häggbom f. 1864 
Elsa Sidenmark f. 1879 

iFrans Törnsten f. 1818 lAnders Höiier f. 1814 | 

IAnna Törnsten f. 1852 
Reinhold Markstedt f. 1833 

i i i 

IMaria Törnsten f. 1854 
Harald Höijer f. 1845 

Hilma Höijer f. 1844 
James T Sandström f. 18421 

Anna Markstedt f. 1851 
Gustaf Höijer f. 1849 t i 

Lokala företagarsläkter Ångermanländska företagarsläkter 
Matthias Steinwall f. 1780 Erik Olof Häggbom 
Anders Markstedt f. 1804 Erik Olof Sidenmark 
Johan Hallberg f. 1797 
Johan Marklund f. 1824 

Anm: Obs! Förbindelsen som dragits mellan företagarsläkten Sidenmark och Ludvig Nyström 
består i endast att hans so n Ludvig Nyström f. 1846 ägnade sig ett tag åt affärslivet i Siden
marks firma. 
Källa: INDIKO och Renhorn G., Ga mla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhis
toria del 1, Skellefteå 1945, Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads per
sonhistoria del 2, Skellefteå 1960. 
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Bilaga 5. Ångermanländskt företagarinflytande i Skellefteå (släktskapsförbindelser) 

Erik Olof Häggbom f. 1777 (komminister i Skellefteå) Abraham Häggström f. 1758 (prästson från Umeå) 
Anna Renhorn f. 1787 (dotter till komministern Olof R) 

Olof Häggbom f. 1826 
Fredrika Clausén f. 1829 

Se nästa sida 

Helmer Häggbom f. 1864 
Elsa Sidenmark f. 1879 

,—i 
|Erik Olof Sidenmark (komminster i Själevad) | 

Erika Sidenmark f. 1830 
Olof Norrman (komminister i 
Skellefteås 

Carl Olof Sidenmark f. 1833 
Maria Sundelin f. 1835 

[Âbrâhâ^^ïdënmârk|^^3^| 

Jonas Sidenmark f. 1843 
Hanna Nordlund f. 1856 Johan Sidemark f. 1839 

Carl G Norrman f. 1854 
Amalia Saedén f. 1854 

Î 

1 
Elsa Sidenmark f. 1879 
Helmer Häggbom f. 1864 

t t 
i 

i 1 
Lokala foretaçarslâkten: Matthias Steinwall f. 1780. Anders Markstedt f. 1804. Johan Hällberg f. 1797 
Johan Marklund f. 1824, Erik Lindemark f. 1777, Nils Vikström f. 1806, Moses Bergmark f. 1825, Gustaf Anders
son f. 1825 Företaearsläkte från Piteå: Nils Clausén f. 1764 
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Bilaga 5. Fortsättning från föregående sida. 

Mo J. O Klockhoff 
(kyrkoherde, Häggdånger) 

Maria Nordlander f. 1836 
Carl Rönngren f. 1833 

Sofia Sidén f. 1845 
Olof Wahlberg f. 1845 

Johan Sidén f. 1848 
Charlotta Wikström f. 1847 

Lovisa Häggström f. 1826 
Moses Bergmark f. 1825 

Eva Häggström f. 1826 
Gustaf Andersson f. 1825 

O. D. Klockhoff 
Maria C Lindemark 

Aurora Klockhoff f. 1860 
Johan Markstedt f. 1846 

Hampus Klockhoff f. 1830 
Charlotta Häggström f. 1824 

Maria Lindemark 
Carl E Rönngren f. 1807 

Johan T Sidén f. 1823 
Katarina Sundström f. 1811 

Nils Nordlander f. 1796 
Anna Maria Gestrin f. 1802 
(prostdotter) 

Lovisa Gustafsdotter f. 1862 
Gustaf Jonson f. 1852 
(handlare från Markaryd 
socken) 

Erik Olof Häggbom f. 1777 (komminister i Skellefteå) Abraham Häggström f. 1758 (prästson från Umeå) 
Anna Renhorn f. 1787 (dotter till komministern Olof R) 

Lokala företagarsläkter: Matthias Steinwall f. 1780, Anders Markstedt f. 1804, Johan Hällberg f. 1797 
Johan Marklund f. 1824, Erik Lindemark f. 1777, Nils Vikström f. 1806, Moses Bergmark f. 1825, Gustaf Anders
son f. 1825 Företagarsläkte från Piteå: Nils Clausén f. 1764 

Anm: Förbindelsen mellan Sidenmarkarna och släkten Hällberg och Marklund består av att 
Ludvig G Nyström ägnade sig åt affärslivet i Sidenmarks firma. Abraham Häggström är ur
sprungligen född i Umeå. Dock bodde han från böljan i Ångermanland (Själevads församling) 
och bedrev lanthandel. När det gä ller Olof Wahlbergs förbindelse med släkten Markstedt be
står den i att han var anställd inom firman. 
Källa: INDIKO och Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads personhis
toria del 1, Skellefteå 1945, Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads per
sonhistoria del 2, Skellefteå 1960. 
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Bilaga 6. Släktskapsförbindelser inom det lokala företagandet. Obs! bilaga 6 fortsät

ter även på nästa sida. 

Axel Conradsson f. 1840 
Maria Svartling f. 1852 

Erik Lindemark f. 1777 
Maria C. Steinwall 

Aurora Klockhoff f. 1860 
Johan Markstedt f. 1846 

Carl Rönngren f. 1833 
Maria Nordlander f. 1836 

Maria Svartling f. 1825 
Ferdinand Öhman f. 1825 

Mathias Steinwall f. 1780 
Anna Nor lund 

Hampus Klockhoff f. 1830 
Charlotta Häggström f. 1824 

Nils Nordlander f. 1796 
Anna Maria Gestrin f. 1802 

Henrik Svartling f. 1810 
Ida Forsslow f. 1823 

Carolina Conradsson f. 1845 
Algot Rönngren f. 1844 

Carolina Steinwall f. 1816 
Erik Conradsson f. 1805 

Maria Lindemark 
Carl E Rönngren f. 1807 
(Luleå) 

Maria Carolina Lindemark 
O D Klockhoff (företagare, 
brukspredikant) 
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Brita Hällberg f. 1830 
Ludvig Nyström f. 1821 

Ludvig Nyström f.1846 

Anna Westling f. 1836 
Carl A. Rehn (Inspektor vid 
Bryggeriet) 

Gustav Ericsson (sågverksägare) 
Maria Markstedt (dotter till 
gruvfogden Anders Markstedt) 

lAnders Höijer f. 1814 (Umeå) 

|Frans Törnsten f. 1818 | 

Olof Wahlberg f. 1845 
Sofia Sidén f. 1845 

Georg Nyström f. 1850 
Betty Westling f. 1850 

Maria Törnsten f. 1854 
Harald Höijer f. 1845 

Anders Markstedt f. 1804 
Cajsa Davidsdotter 

Johan Sandström f. 1811 
Anna Steinwall f. 1811 

Aurora Klockhoff f. 1860 
Johan Markstedt f. 1846 

Lovisa Hällberg f. 1825 
Johan Marklund f. 1824 

Johan Sidén f. 1848 
Charlotta Wikström f. 1847 

Johan Westling f. 1809 
Margareta Brunnius f. 1813 

Hilma Höijer f. 1844 
James T Sandström f. 1842 

Johan T Sidén f. 1823 
Katarina Sundström f. 1811 

Oscar Nyström f. 1848 
Maria Marklund f. 1851 

Anna Markstedt f. 1851 
Gustaf Höijer, f. 1849 
(kontraktsprost) 

Johan Hällberg f. 1797 
(skomakarson) 
Brita Nyström f. 1800 

Nils Vikström f. 1806 (skomakarmästare) 
Charlotta Wahlberg f. 1815 

Reinhold Markstedt f. 1838 
Maria Ericsson 
Anna Törnsten f. 1852 

Anton Markstedt f. 1836 
Josefina Lundeberg (dotter till 
Källarmästaren) 

Anm: Reinhold Markstedt var gift två gånger, först med Maria Ericsson och sedan med Anna 
Törnsten. Henrik Svartling är grosshandlare från Norrköping och Erik Conradsson kommer 
från Åryd församling. 
Källa: INDIKO och Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett b idrag till Skellefteås stads personhis
toria del 1, Skellefteå 1945, Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads per
sonhistoria del 2, Skellefteå 1960. 
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Bilaga 7. Förbindelser mellan företagare och religiösa företrädare i Skellefteå stad. 

Gerhard Gerhardsson 

Anders Markstedt f. 1804 
Caj sa Davidsdotter 

Carl Olof Rosenius 

Per Brandell (präst) 
Anna Brita Geting 

Gustav Andersson f. 1825 
Eva Häggström f. 1826 

Anders Rosenius 
(präst från Piteå) 

Abraham Häggström f. 1758 
Anna Renhorn f. 1787 

Olof Renhorn 
(komminister) 
Sara Lindblad 

Lovisa Häggström f. 1826 
Moses Bergmark f. 1825 

Pehr Högström (Komminister, 
styvson) 

Reinhold Markstedt f. 1833 
Anna Törnsten f.1852 

Carl Olof Sidenmark f. 
1833 
Maria Sundelin f. 1835 
(prästdotter) 

Kerstin Brandeli f. 1883 
K A Fellström f. 1878 
(kyrkoherde i Skellefteå) 

Simon Brandell f. 1822 
(kyrkoherde i själevad) 
Jenny Sellding f. 1830 
Utnämdes till Kyrkoherde i 
Skellfteå landsförsamling. Ansåg 
att det var viktigt att lekmännen 
spelade en aktiv roll i missions-
och församlingsarbetet. Anställde 
lekmanna-predikanter. 
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Bilaga 7. Fortsättning från föregående sida. 

Carl Olof Sidenmark f. 
1833 
Maria Sundelin f. 1835 
(prästdotter) 

Reinhold Markstedt f. 1833 
Anna Törnsten f. 1852 

Abraham Sidenmark 
f. 1836 

Jonas Sidenmark f. 1843 
Hanna Nordlund f. 1856 

Erika Sidenmark f. 1830 
Olof Norrman 
(komminister i Skellefteå) 

Johan Sidenmark f. 1839 
Maria Gill jam f. 1848 

Carl G Norrman f. 1854 
Amalia Saedén f. 1854 

Gustaf Höijer f. 1849 
Anna Markstedt f. 1851 

Hilma Höijer f. 1844 
James T Sandström 
f. 1842 

Maria Törnsten f. 1854 
Harald Höijer f. 1845 

Frans Törnsten f. 1818 
Anders Höijer 
f. 1814 (Umeå) 

Anm: Länkarna består av antingen släktskap eller att de deltagit i gemensamma religiösa 
verksamheter. 
Källa : INDIKO och Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteås stads person
historia del 1, Skellefteå 1945, ss 23-29, Renhorn G., Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellef
teås stads personhistoria del 2, Skellefteå 1960. 
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Bilaga 8. Sambandet mellan befolkning och antalet företag i 
några svenska städer. 

Sambandet mellan städers befolkning och antal företag utifrån 
1930 års data. 
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Anm: De städer som ingår i materiale t är Skellefteå, Umeå, Luleå, Sundsvall, Örnsköldsvik, 
Jönköping och Stockholm. 
Källa: Statistiska meddelanden. 1931 :års företagsräkning, Stockholm 1935 och SOS Befolk
ningsrörelsen år 1930, s 12 och ss 17-19. 

Sambandet mellan städers befolkning och antal foretag utifrån 1950 års data. 

100000 

10000 

1000 

100 

10 

y = 0,0508x + 20,211 
R2 = 0 ,9999 

» 
••• 

.4 

100 1000 10000 100000 1000000 

Anm: De städer som ingår i materialet är Skellefteå, Umeå, Luleå, Sundsval l, Örnsköldsvik, 
Jönköping och Stockholm. 
Källa: SOS:1951 års företagsräkning, Stockholm 1955, SOS Befolkningsrörelsen år 1950, 
Stockholm 1953, s 36 och ss 41-43. 
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En viktig förklaring till under- respektive överrepresentationen är städe rnas företagsstruktur. 
Städer som Örnsköldsvik och Piteå har i genomsnitt ett lågt antal sysse lsatta per företag me
dan för Luleås del är det tvärtom. Jag har jämfört hur stark t sambandet är mellan företags
strukturen (genomsnittligt anta l sysselsatta per företag) och antalet företag i staden. Det finns 
inte lika tydligt samband , men förfarande är det Örnsköldsvik och Sk ellefteå som avviker po
sitivt. Örnsköldsvik stads småföretagsstruktur är tydligare än Skellefteås men det är de två 
städerna som ligger högt upp ovanför trendlinjen och förefaller ha ett överskott av företag i 
jämförelse med de andra stä derna. En stor del av Luleås svaga företagande förklaras av dess 
annorlunda företagsstruktur med det högsta genomsnittet per anställda under de båda jämfö
relseåren. 

Sambandet 1930 mellan avvikelsen från genomsnittet av antal företag 
och genomsnittlig storlek på företaget i respektive stad. 
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Anm: Genomsnittligt antal sysselsatta per företag: Örnsköldsvik =5,36, Umeå = 4,84, 
Sundsvall = 6,43, Jönköping = 7,55, Stockholm = 7,96, Skellefteå = 8,79, Luleå = 9,79. 
Källa: SOS: Folkräkningen 193 0 del 3, Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet, 
Stockholm 1936, Statistiska meddelanden. 1931:års företagsräkning, Stockholm 1935. 
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Sambandet 1950 mellan avvikelsen från genomsnittet av antal företag och 
genomsnittlig storlek på företaget i respektive stad. 
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Anm: Genomsnittligt antal sysselsatta per foretag: Örnsköldsvik =7,02, Umeå = 11.57, 
Sundsvall = 10,2, Jönköping = 9,16, Stockholm = 9,64, Skellefteå = 10,72, Luleå = 15,31, 
Piteå = 7,74. 
Källa: SOS:1951 års företagsräkning, Stockholm 1955, SOS Folkräkningen 1950:IV Folk
mängden efter yrke i kommuner, församlingar och tätorter, Stockholm 1954. 

Bilaga 9. Näringsstruktur 

Hur såg då näringsstrukturen ut i Skelleftebygden strax innan Bolidenbolaget etablerades? 
Jämför man ett antal norrländska bygder med andra områden i riket finner man, att vid 1920-
talets böljan, domineras fortfarande näringsstrukturen av jordbruket i norrländska områden 
som Luleå, Piteå, och Skellefteå. En liknande periferi hittar man i Västbo härad (Jönköpings 
län). I de norrländska områdena börjar inte jordbrukssektorns andel att minska förrän vid 
Umeå och ner mot Ångermanlands södra tingslag. Framför allt näringsstrukturen i Ånger
manland södra tingslag skiljer ut sig från de övriga norrländska områdena under 1920-talet 
med en hög industriandel och hög medelinkomst bland industriarbetarna. Vad som också är 
ett framträdande drag hos den norrländska områdena vid 1920-talets böljan är trä- och pap
persmassaindustrins dominans inom industrisektorn. Detta skiljer sig från andra periferia om
råden som Västbo härad i Jönköpings län. 
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Näringsstrukturen i norrländska tingslag, Västbo härad, Sollentuna härad år 1920. 
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Källa: SOS: Folkräkningen 1920: IV. Folkmängden, inkomsten, och förmögenheten efter 
grupper av yrken inom vaije härad och stad, Stockholm 1926. 

Industrisektorns fördelning på ett antal centrala branscher i norrländska tingslag och 
Väsbohärad, Sollentuna härad år 1920. 
Tingslag/ härad Malm-, metall- Trävaru Pappers- & Byggnads

& maskin industri grafisk indu verksamhet 
industri stri 

Sollentuna härad (Stockholms 45 3 7 17 
län) 
Riket 24 13 8 14 
Västbo härad (Jönköpings län) 22 12 18 9 
Luleå 19 20 5 24 
Piteå 4 66 1 16 
Skellefteå 3 52 23 10 
Umeå 3 46 14 14 
Ångermanlands södra 2 54 24 8 

Källa: SOS: Folkräkningen 1920: IV. Folkmängden, inkomsten, och förmögenheten efter 
grupper av yrken inom vaije härad och stad, Stockholm 1926, ss 54-113. 
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Bilaga 10. De största sågverksföretagen i Skelleftebygden 1876 och 1900. 

De största sågverksföretagens tillverkningsvärde år 1876. 
FÖRETAG TILLVERKNINGSVÄRDE KRONOR SÅGVERKSTYP SOCKEN 
Brännfors AB 26500 vatten Byske 
Båtviks ångsåg AB 14500 ånga Byske 
Ytterstfors AB vatten Byske 
Furuögrunds ångsåg 15000 ånga Byske 
Holmfors intressenter 42000 vatten Skellefteå 
Klintfors intressenter 16800 vatten Skellefteå 
Skellefteå ångsåg 95000 ånga Skellefteå 
Bure AB 15000 vatten Skellefteå 
Lejonströms sågverk vatten Skellefteå 
Sävenäs ångsåg ånga Skellefteå 
Ursvikens ångsåg 85000 ånga Skellefteå 

Anm: Ytterstfors och Furuögrunds sågverk är sammanräknade, detsamma gäller för Lejon
ström, Sävenäs, Ursviken och dess cirkelsåg. 
Källa: Kommerskollegiets arkiv: Sammandrag af uppgifter angående fabriks- och manufak
turinrättningar i Västerbottens läns andra fögderi för år 1876. RA: Mikrofiche 

Antalet sysselsatta och tillverkningsvärde hos de största 
sågverken i Skelleftebygden år 1900. 
FORETAG TILLVERKNINGS 

VÄRDE KRONOR 
ANTAL SYSSELSATTA 

Brännfors AB 770181 121 
Bure AB 909765 301 
Clemensnäs sågverk 429529 200 
Halsösunds AB 190680 85 
Holmfors sågverk 73907 46 
Klintfors sågverk 2000 21 
Nyhamns sågverk 190481 91 
Lejonström 
Sävenäs ångsåg 
Ursvikens ångsåg 1071090 398 
Ytterstfors sågverk 
Furuögrunds sågverk 1695214 289 
Örvikens ångsåg 916600 186 

Medeltal 624945 174 

Källa: Kommerskollegiets arkiv: Primäruppgifier för fabriker och 
hantverk år 1900 Hld:volym 76. RA. 
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Bilaga 11. Exempel på brödragrupper som entreprenörer 
i Skelleftebygden. 

Bröderna Brännström 

Grundarna utbildade sig till svarvare vid Ursvikens mekaniska verkstad, 
Skellefteås äldsta. Företaget startades 1913, och alla fyra bröderna engagerades 
i firman. Här tillverkades cirkelsågverk, båtmotorer etc. Gjuteri 1920. Senare 
även tillverkning av hyvelutrustning och mekaniska hanteringsutrustningar. Ny 
ägare 1945, och uppköpt av Forsslunds mekaniska verkstad 1973. Max antal 
anställda 1969 (80 personer) 

Bröderna Bergmark 

Två bröder startade företaget 1952 med diverse mer eller mindre hantverks
mässigt tillverkade produkter. Fadern var byggmästare. 1956 inleddes produk
tionen av köksfläktar, som till en böljan såldes genom på Norrland genom 
företagets egna resande försäljare. Tillverkningen byggde på egen design och 
omfattade förutom fläktar även köksventilatorer, torkskåp och plast- och snick
eriprodukter. Såldes till finsk koncern 1982. Max antal anställda 1975 (310 
personer). 

Bröderna Forslund 

Företaget startades 1919 av fyra bröder, som växte upp på ett litet jordbruk i 
Ostvik. Verksamheten inriktades på försäljning av traktorer och trävaror och på 
egna arbeten vid gårdssmedjan. Detta resulterade också i egna produkter. 1926 
böljade de köra malmbilar för Bolidenbolaget. 1932 hade de utvecklat en pro
totyp till hydraulisk tipp, som tillverkats vid Ursvikens och Bröderna Bränn
ströms mekaniska verkstäder. Denna tipp böljade serietill verkas och blev sedan 
företagets huvudprodukt. År 1944 delades firman upp på dels bilförsäljning, 
dels verkstad. 1957 dog den som ledde verkstadsföretaget, och 1965 såldes 
företaget till investmentbolaget Promotion. Numera drivs verksamheten under 
namnet Hydrauto. Max antal anställda 1980 (615 personer). 
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Bröderna Lindmark 

Den äldste av fyra bröder som växte upp i ett jordbrukarhem i Burträsks socken 
startade 1948 ett verkstadsföretag, som alla fyra arbetade i. Tre av dem hade 
ingenjörsexamen. Grundaren konstruerade maskiner för byggnadsindustrin och 
specialiserade sig på hissar - senare också gruvhissar. Företaget växte starkt 
och etablerade sig på flera orter. Det såldes 1965 till investmentbolaget Promo
tion. En av grundarna återkom som ägare. Max antal anställda i Skellefteå 1995 
(485 personer). 

Bröderna Lundberg 

Två bröder som var söner till en smed i Medie (i Skellefteå) startade 1945 ett 
företag som böljade producera baklastare åt Volvo BM efter en egen konstruk
tion. Smedstraditionen gick åtminstone ytterligare två generationer bakåt i 
tiden. Företaget såldes till Skellefteföretaget Karolininvest 1969, fick nya ägare 
under 1980-talet och lades ned 1991 sedan en konkurrent köpt upp det. Nya 
ägare återupptog dock reparationsservice och reservdelsproduktion i liten skala. 
Max antal anställda på 1960-talet (Ca 500 personer). 

Bröderna Svensson 

Här fanns två brödragenerationer, som startade industriell verksamhet. De två 
äldre kom från Lövånger och var garveriutbildade. De startade skomakeri i 
Bureå 1915 och den ene brodern böljade tillverka pjäxor fabriksmässigt. Detta 
höll dock inte utan ledde till konkurs och till nystart med inriktning på gummi
handskar och andra gummiprodukter, bland annat för Boliden. År 1934 flytta
des fabriken till Ersmark, och efter en paus på grund av gummibristen under det 
andra världskriget kom fadern och en son igång i aktiebolagsform 1945 (1946?) 
med en snabbt växande produktion. Ytterligare två bröder och en svåger var 
engagerade i företaget. Försäljning till investmentbolaget Incentive 1969, men 
tidigare ägare fortsatte i företagsledningen. Max antal anställda = 1990 (666 
anställda). 

Bröderna Nyström 

Två bröder i Mjödvattnet (i Skellefteå) startade 1948 i en bysmedja för lokal 
marknad och snart också legotillverkning och egna produkter som utrustning 
för truckar. I industristatistiken 1960 angavs bland annat följande produkter: 
Cisterner, möbler för medicinskt eller kirurgiskt bruk, tandläkar- och frisör
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stolar, lyftkranar, person- och varuhissar, maskiner och apparater för framställ
ning av syntetiska textilfibrer, betongblandare, maskiner för sortering och tvätt
ning av jord och andra mineraliska ämnen, förarhytter, släpfordon och cam
pingvagnar. Såldes 1974 till Skellefteföretaget Karolin Invest, men bröderna 
fortsatte en tid under de nya ägarna. Max antal anställda på 1970-talet 
(102 personer). 

Bröderna Stenlund 

En av sönerna till en hantverkare och modellsnickare startade en verkstad i 
Furunäs (i Skellefteå) som tillverkade maskinutrustningar efter han brors 
ritningar. Denne broder jobbade som konstruktör på Ab Scharins söner. År 
1955 slog de sig samman och bildade ett eget företag. Detta delades dock re
dan 1963 för att konstruktören skulle kunna bilda nytt eget med sina två söner. 
Han lämnade det 1975, och tio år senare, 1985, gick det i konkurs. Verksam
heten fortsatte dock i flera mindre företag. Max antal anställda 1997 
(16 personer). 

Bröderna Lindgren 

Från böljan två bröder i Ljusvattnet (i Burträsk) som böljade hemma med jord
bruksarbete och byggnadsarbete och sedan från 1957 reparationer av jordbruks
verktyg för den lokala marknaden. De startade sitt företag 1958. En tredje bror 
kom in efter fordonsmekanisk utbildning 1960, och på 1970-talet gick också en 
av brorsönerna med ekonomiutbildning in i firman. Den sistnämnde övertog 
den senare. Tendensen har varit att gå in för egna produkter, som ladugårdsin
redningar för nötdjur och svin. En märkesprodukt är hästboxen "Pegasus". För
säljningen har lämnats till andra företag. Max antal anställda 1996 
(25 personer). 

Bröderna Persson 

En byasmed i Burträsks socken, som lärt jobbet av sin far, startade i lite större 
skala på sin hemgård 1967 och utförde reparationer och smide för grannarna. 
Han gjorde även arbeten åt företaget Norrlandsvagnar, och denna del växte, så 
att hans två söner böljade arbeta hos honom 1969 och bildade ett verkstads 
företag inriktat på svetsning m. m. 1970. 1973 flyttade företaget till Bygdsiljum. 
Affärsidén var att utveckla egna produkter vid sidan om legotillverkning, bland 
annat redskap till entreprenadmaskiner. Ett modernt exempel på detta är den så 
kallade "multiskopan". Företaget drevs 1996 fortfarande av grundarnas familjer. 
Max antal anställda 1996 (22 personer). 
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Bröderna Berglund 

En av fyra bröder startade år 1926 tillsammans med en smed ett företag som 
tillverkade kärrhjul och körredskap samt enkla möbler och köksinredningar. 
Efter hand kom de övriga tre bröderna in i firman. På 1940-talet inriktade man 
sig på specialsnickerier för offentliga lokaler, i Sverige och utomlands -
regeringsbyggnader i Bagdad, konserthus i tyskland. Övertogs av en son till 
grundaren. Ny ägare 1989. Max antal anställda 1965 (30 personer). 

Bröderna Dahlqvist 

Två bröder startade 1918 en liten snickerifabrik i Burträsk, tillsammans med en 
kompanjon. Den tillverkade alla slagsbyggnadssnickerier. När en av ägarna dog 
1935 övertogs fabriken av en släkting samt en ny kompanjon, och de drev verk
samheten fram till 1969, då den gick i konkurs och köptes up av Skellefteå 
snickericentral och drevs vidare under namnet Snidex ab. Under andra världs
kriget producerades detaljer som lastbilsflak för arméns transportbehov. På 
senare tid statusinredningar för offentliga lokaler, till exempel för riksbanken, 
SAS och Globen. Max antal anställda 1996 (140 personer) 

Bröderna Sandström 

Två bröder i Norrlångträsk (i Skellefteå) blev egna företagare med en mekanisk 
verkstad respektive en tavelinramningsfirma. År 1965 startade de en gemensam 
firma och böljade bland annat att tillverka båtar av plast, vilket sedan blev hu
vudprodukten. En tid tillverkade man även jordkällare och filtklädda mini
golfbanor. Max antal anställda 1975 (75 personer). 

Källa: Företagsinventering vid Skellefteå Museum år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 
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Bilaga 12. Antal gånger som personer förekommer i skilda styrelser, politiska 
organ och ekonomiska föreningar i Skellefteå stad under 1900-talets första hälft. 
7 Lundström Nikanor, byggmästare 
6 Kågström Simon, garverifabrikör 
6 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
5 Utterström John, järnhandlare 
5 Bexelius Almar, rektor 
5 Lundström Karl E, direktör/spisbrödsfabriken 
5 Lindgren Anders, körsnär 
4 Andersson 0 M, fabrikör/bageri 
4 Wikström Henning, byggmästare/läroverksadjunkt 
4 Lagerkvist Emil, grosshandlare 
4 Kågström J Gunnar, fabrikör 
4 Wikner E A, grosshandlare 
4 Lagerkvist Hj., handlare 
4 Sandberg Johan, byggmästare 
4 Åsell G D, möbelsnickerifabrikör 
4 Sjödin Tycko, direktör/järnhandlare vid John .. 
4 Andersson Gustaf, garverifabrikör 
4 Borg K Gustaf L, överjägmästare 
4 Palmgren Sten, advokat 
4 Andersson Herman, jägmästare 
3 Insulander R, civilingenjör 
3 Nordstedt J 0 , disponent 
3 Pettersson Herman P, hemmansägare 
3 Furberg Alfred, kamrer/stadmissionär 
3 Dahlqvist Alarik, kronofogde 
3 Lundqvist Thomas, borgmästare 
3 Lindgren Hj, körsnär 
3 Andersson Edvin, grosshandlare 
3 Öman E A, åkare 
3 Andersson Anna E, husmor 
3 Wikström Arvid, Köpman/lagerföreståndare 
2 Lindberg K J, handlande 
2 Schwartz Sven, direktör på Rönnskär 
2 Lindgren Anton, trävaruhandlare 
2 Sellman V, lokalredaktör 
2 Frick Ivar, redaktör 
2 Fahlgren Nils J. hemmansägare 
2 Stenberg J A (konsul), 
2 Stärner Zolo, redaktör 
2 Sellman V, montör 
2 Forslund Olof, predikant 
2 Snellman G A, distriktslantmätare 
2 Lundström Henrik, kakelugnsmästare 
2 Hedlund Hugo, skiftesgodesman 
2 Pehrsson Harry, 
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2 Holmström Bror, hemmansägare 
2 Johansson Johan, hemmansägare 
2 Norrman Carl, grosshandlare 
2 Kågström Erik, garverifabrikör 
2 Grenholm J 0 , kronolänsman 
2 Gren Per Oskar, flottningschef 
2 Granberg Carl, handlare 
2 Lundmark Nils, hemmansägare 
2 Hedenström Sune, överjägmästare 
2 Rosenberg H V , överjägmästare 
2 Grundström Johan Albert, kamrer 
2 Bäcklund Viktor, fabrikör 
2 Wikström Hugo, lantbruksingenjör 
2 Burman Otto, landsfiskal 
2 Björnbom Tor, överingenjör kraftverket 
2 Bergstedt Helmer, överlärare 
2 Unander-Scharin Erik, disponent vid Klemensnäsfab. 
2 Boström Johannes, veterinär 
2 Andersson James, byggnadssnickare/mätningsman 
2 Wallgren Albin, landsfiskal 
2 Sätterberg Ernst, ombudsman 
2 Wiklund Oscar, fabrikör 
2 Bexelius Sten, läroverksadjunkt 
2 Wallmark J E , kyrkvärd 
Källa: Se figur 13:2. 
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Bilaga 13 • Gemensamma styrelseuppdrag m.m (samförekomst mellan personer i 
skilda styrelser, politiska organ och ekonomiska föreningar i Skellefteå stad under 1900-
talets första hälft). 

6 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
5 Lundström Nikanor, byggmästare 
5 Bexelius Almar, rektor 
5 Bexelius Almar, rektor 
5 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
5 Bexelius Almar, rektor 
4 Lundström Nikanor, byggmästare 
4 Borg K Gustaf L, öveijägmästare 
4 Lindgren Anders, körsnär 
4 Bexelius Almar, rektor 
4 Kågström Simon, garverifabrikör 
4 Lundström Nikanor, byggmästare 
4 Andersson O M, fabrikör/bageri 
4 Borg K Gustaf L, öveijägmästare 
4 Kågström Simon, garverifabrikör 
4 Lagerkvist Emil, grosshandlare 
4 Lundström Nikanor, byggmästare 

4 Andersson Herman, jägmästare 
4 Andersson Herman, jägmästare 
4 Bexelius Almar, rektor 

4 Kågström J Gunnar, fabrikör 
4 Borg K Gustaf L, öveijägmästare 
4 Andersson Herman, jägmästare 
4 Andersson Gustaf, garverifabrikör 
4 Lindgren Anders, körsnär 
4 Bexelius Almar, rektor 
4 Bexelius Almar, rektor 
4 Andersson Herman, jägmästare 
4 Utterström John, järnhandlare 

4 Kågström Simon, garverifabrikör 
4 Lagerkvist Emil, grosshandlare 
4 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
4 Andersson O M, fabrikör/bageri 
4 Borg K Gustaf L, öveijägmästare 

4 Kågström Simon, garverifabrikör 
4 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
4 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
4 Andersson O M, fabrikör/bageri 
4 Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 

Källa: Se figur 13:2. 

Lundström Nikanor, byggmästare 
Utterström John, järnhandlare 
Utterström John, järnhandlare 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Utterström John, järnhandlare 
Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
Åsell G D, möbelsnickerifabrikör 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Wikner E A, grosshandlare 
Borg K Gustaf L, öveijägmästare 
Lundström Karl E, direktör/spisbrödsfabriken 
Sandberg Johan, byggmästare 
Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
Utterström John, järnhandlare 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Utterström John, järnhandlare 
Wikström Henning, 
byggmästare/läroverksadjunkt 
Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Wikström Henning, 
byggmästare/läroverksadjunkt 
Palmgren Sten, advokat 
Dahlqvist Oskar, lokförare/landstingsman 
Bexelius Almar, rektor 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Lagerkvist Emil, grosshandlare 
Kågström Simon, garverifabrikör 
Utterström John, järnhandlare 
Wikström Henning, 
byggmästare/läroverksadjunkt 
Lagerkvist Emil, grosshandlare 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Lindgren Anders, körsnär 
Lindgren Anders, körsnär 
Wikström Henning, 
byggmästare/läroverksadjunkt 
Utterström John, järnhandlare 
Lagerkvist Emil, grosshandlare 
Kågström Simon, garverifabrikör 
Lundström Nikanor, byggmästare 
Wikström Henning, 
byggmästare/läroverksadjunkt 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Riksarkivet 

Kommerskollegi arkiv 

Avdelningen för näringsstatistik 
Primäruppgifter fabriker och hantverk år 1900. Hld:volym 76. 
Primäruppgifter från fabriker Västerbotten år 1910. Hlaaa:volym 197. 
Statistiska byrån 
Primäruppgifter för fabriker Västerbotten år 1920. Hlaaa:volym 69. 
Specialuppgifter från fabriker Västerbotten år 1930 och 1940 Hlaaa:vol; 
Specialuppgifter för gruvor år 1930 och 1940 (blankett A). 
Specialuppgifter från fabriker Västerbotten år 1950 och 1960 
Specialuppgifter för gruvor 1950 och 1960. 

Sammandrag af uppgifter angående fabriks- och manufakturinrättningar 
Västerbottens läns andra fögderi 1863-1889 (Mikrofiche). 

Företagsräkningen 1931 
Volym HA 675 (Skellefteå) 
Volym HA 678 (Burträsk) 
Volym HA 679 (Byske) 
Volym HA 682 (Jörn) 
Volym HA 685 (Norsjö, Lövånger) 
Volym HA 686 (Skellefteå norra och södra distrikt) 

Företagsräkningen 1951 
Volym Hl a 763-769, 780, 781 
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Forskningsarkivet i Umeå 
Befolkningsstatistiska tabeller för Västerbottens län 1749-1859 (Mikrofiche). 
Summariska folkmängdsredogörelser Västerbottens län 1865-1940 
(Mikrofiche). 
Folkräkningarna 1860 och 1880 för Västerbottens län ( Mikrofiche). 
Gunnar Sundvalls arkiv 

Demografiska databasen (DDB) 
Befolkningsdatabasen Popum 
Datorregistrerat kyrkobokföringsmaterial (Indiko) 
Skellefteå landsförsamling 1720-1900 

Folkrörelsearkivet i Skellefteå 
Fabriks- och köpmannaföreningar 
Burträsk fabriks- & hantverksförening. Medlemsmatrikler 1938 och 1957. 
Burträsks köpmannaförening. Medlemsmatrikler 1929, 1943, 1957. 
Skellefteå fabriks- & hantverksförening. Medlemsförteckningar 1934, 
1939, 1941. 
Skellefteå köpmannaförening. Medlemsförteckningar 1928, 1939, 1959. 
Bolidens köpmannaförening. Medlemsförteckning 1958. 

Nykterhetsloger och föreningar inom EFS 
IOGT-LOGEN 125 Adlercreutz, Skellefteå medlemsförteckningar 1883-1897: 
Uppropningsbok över logen Adlercreutz medlemmar 1882-1883. 
IOGT logen 125 Skellefteå. Medlemsbok år 1948. 
Burträsks IOGT logen 2435 Aftonstjärnan. Medlemsmatrikel år 1897. 
Logen enighet 3595 Bursiljum. Medlemsmatrikel 1906-1939, 1906-1955. 
Bygdsiljums EFS. Medlemsförteckning 1919-1968. 
IOGT Logen 4860 Boliden. Medlemsmatriklar 1927-1969. 
EFS ungdomsförening "De våra" Skellefteå. Medlemsmatriklar 1897-1955, 
1926-1929,1943-1952. 
Ersmarks Blåbandsförening. Protokoll 1923-1929, 1942-52. 
Styrelseprotokoll 1946-51. 
Ersmarks bönhusförening. Protokoll 1917-1966. 
Ersmarks missonsförening. Protokoll 1911-1931, 1955-1990. 
Ersmarks Blåbandsförening. Medlemsmatrikel 1913-52. 
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Kommunarkivet i Skellefteå 
Skellefteå stad 
Stadsfullmäktiges protokoll 1910-1950 
Drätselkammarens protokoll 1910-1950 
Skellefteå stads kraftverks protokoll, 1910-1950. 

Intervjuer 
Intervjumaterialet finns på institutionen för ekonomisk historia, Umeå 
Universitet. 
Gunnar Sundvall fd politiker och företagare i Skellefteå. Intervju 1997-10-19. 
Lennart Forslund fd VD inom Forslundkoncemen. Intervju 1997-11-03. 
Assar Svensson fd VD SKEGA. Intervju 1997-11-03 och 1999-11-24. 
Lorentz Andersson kommunalråd i Skellefteå. Intervju 1999-02-16. 
Nils Bergmark grundare till företaget Futurum. Intervju 1999-06-15. 
Henning Carlsson fd snickerifabrikör Kusmark. Intervju 1999-07-08. 
Samme Lindmark fd VD för Karolin Invest AB och Alimak. Intervju 
1999-11-24. 
Roland Widmark fd VD för Boliden Mineral AB. Intervju 2000-02-17. 
Per Olov Nyström, fd inköpschef vid Boliden Mineral och Rönnskär samt chef 
för Stekenjokk-gruvan. Intervju 2000-05-18. 

Otryckta bearbetningar 

Folkrörelsearkivet i Skellefteå 
Burträsks fabriks- & hantverksförening. Historik och historiker över medlem
mars företag. Här ingår även en allmän historik över Burträsk kommun. 

Skellefteå Museum 
Företagsinventering år 1996. Projektansvarig Christer Selin. 

Tidigare bearbetningar av studieförbund i Skellefteå 
Material bearbetat inom KFUK/M:s studieförbund, EFS:studieavdelning, 
Styrelseledamöter i Bolidens EFS 1931-1999. 
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Material bearbetat för Drängsmark med uppgifter om medlemmars yrke och 
utbildning i följande föreningar och andelsverksamheter. Kontaktperson 
Per-Gösta Persson, Drängsmarks byaförening. 
Föreningen Bävern (verksam åren 1943-50). 
Drängsmarks idrottsförening. 
Drängsmarks husmodersförening (bildades 1946). 
Föreningen hjälpsamma heder (bildades 1944). 
Drängsmarks bagarstugeföreningen "Bullhem". 
Drängsmarks bönhusförening (bildades 1920). 
Drängsmarks IOGT log 5396 (bildades 1950). 
Drängsmarks fiskevårdsområde (1985-1995). 
Drängsmarks elektriska förening, EFS (1903-1980). 
Drängsmarks byaråd (1938-1998). 
Drängsmarks arbetarkommun (1931-1967,"Vi Unga" (bildades 1970). 
Drängsmarks jaktklubb (bildades 1953). 
Drängsmarks södra vatten & avlopp (1957). 
Drängsmarks kooperativa byggnadsförening (1917). 
Drängsmarks avd. SLFK (1944-1983). 
Drängsmarks kooperativa kvinnogille (1943-1986). 
Drängsmarks Folkets husförening (bildades 1933). 
Drängsmarks Byaförening samhällsnämnd,. 
Drängsmarks Skid & friluftsfrämjande (1974-1996). 
Drängsmarks ångsåg (startades år 1897), andelssåg. 

Tryckta källor 

Officiellt tryck 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS): 
BISOS A. Befolkningsstatistik 1856-1900. 
BISOS H. Kungl. Maj:ts Befallningshavandes (KB:s) femårsberättelser 
1828-1832. 

Sveriges officiella statistik (SOS) 
SOS. Industri år 1913, 1917, 1926, 1930, 1940. 
SOS. Jordbruk med binäringar. Jordbruksräkningarna år 1932 och 1951. 
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SOS. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1929-35. 
SOS.IV Folkräkningen 1920. 
SOS.VI Folkräkningen 1930. 
SOS.III Folkräkningen 1930. 
SOS.III Folkräkningen 1940. 
SOS.l Folkräkningen 1950, 
SOS.IV Folkräkningen 1950. 
SOS.VI Folk- och bostadsräkningen 1965. 
Statistiska meddelanden. Serie A Band IV: 10, 1931 års företagsräkning. 
SOS. 1951 års företagsräkning. 
SOS. Företagsräkningen 1972(2:1, 2:2, 2:3). 
SCB. Regionala basfakta 96. Tabeller ur företagsregistret, Kommuner och län. 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1974:3, Produktionskostnader och regionala produktionssystem, 
Stockholm 1974. 
SOU 1978:68 bilaga 6, Johansson M-B., NJA's leverantörssystem, 
Stockholm 1978. 
SOU 1978:68 Bilaga 6, Sundin E., Inköpsmönstret vid tre Norrbottensföretag, 
Stockholm 1978. 

Departementsserien (Ds) 
Ds 1992:79, Johannisson B & Bång H., Nyföretagande och regioner - modeller, 
fakta, Stockholm 1992. 
Ds 1992:91, Gnosjöfenomenet, Stockholm 1992. 

Folkrörelsearkivet i Skellefteå 
Bureå: arkivinventering 1970, Umeå 1971. 
Norsjö kommun: arkivinventering 1975 del 1-2, Umeå 1975. 
Bjurholms kommun: Arkivinventering 1989-1990, del 1-2, Umeå 1990. 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Burträsk 1993-95 del 1-5, 
Skellefteå 1995. 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Byske 1985-1986 del 1-2, Umeå 1988. 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Jörn 1987-1988 del 1-2, Umeå 1989. 
Skellefteå kommun: Arkivinventering i Lövånger 1992 del 1-2, Umeå 1993. 
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