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Familjeföretag utgör den vanligaste företagsformen i världen. Som kan
utläsas av begreppet rör det sig om en ett nära förhållande mellan
familj och företag och detta ger organisationsformen en speciell
karaktär. I fokus för avhandlingen står stora familjeföretag,  även
kallade dynastier. Med utgångspunkt i två svenska dynastier, Ekman
och Wallenberg, undersöks familjens betydelse för företagets
verksamhet under 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets första
decennier. Vilka roller hade familjemedlemmarna i två av de
mäktigaste familjerna under denna period? Vilka förväntningar fanns
på företagsledarens barn och hustru i att säkra företagets fortlevnad?
Genom att problematisera gränsdragningen mellan det privata och det
offentliga och undersöka sammanflätningen mellan familj och företag
ges en fördjupad bild av förutsättningarna för framstående
företagarfamiljer under industrikapitalismens framväxt i Sverige. 
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Abstract
In the margins of business history. Family, upbringing, and continuity in two Swedish dynasties

The dissertation addresses the question of power structures in corporate families. Two leading Swedish corporate dynasties
during the pre-first world war era are examined from an intersectional perspective: the Ekman and the Wallenberg families.
The Wallenberg family is still situated in the absolute top of Swedish business community, while the Ekman family has
lost its position as a leading dynasty.Traditionally, research about family firms has been shaped by the understanding of a
public/private dichotomy. The focus has often been on formal processes and arenas for corporate management in the “public
sphere”. Another focus area in studies about family businesses is the matter of succession of leadership. This dissertation
draws on critical research that has put the public/private dichotomy into question regarding the everyday operation of
family businesses. In line with this research, the present study argues for a more inclusive understanding of this type of
corporation, where the “private sphere” may also be considered an arena for management in the family firm. An important
aspect in building and developing a dynasty is biological reproduction and the upbringing of future successors in order
to secure continuity. Furthermore, this study seeks to deepen such an understanding by examining the significance of
social reproduction for management and continuity in these families.Three of the articles investigate the interplay between
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1. Introduktion 

I fokus för avhandlingen står stora svenska familjeföretag kring sekelskiftet 
1900 – vilka även kan kallas dynastier. Familjeföretaget utgör den vanligaste 
företagsformen i världen, men vad som avses med familjeföretag varierar 
inom forskningen.1 Här åsyftas främst företag där familjen har stort inflytande 
över verksamhetens riktning och där familjemedlemmar är involverade i det 
dagliga arbetet i firman, ofta över flera generationer.2 Familjeföretaget har se-
dan länge varit en viktig del i svenskt näringsliv och fortfarande finns en rad 
framgångsrika familjeföretag som har stort inflytande i den svenska affärs-
världen.3 Bland dessa dynastier finner vi familjer som Wallenberg, Bonnier 
och Ax:son Johnson. Över tid har också andra ledande dynastier fallit bort från 
näringslivets topp som till exempel Ekman, Broström och Mark.4 Utmärkande 
för dynastier i näringslivet är att de i flera generationer äger, leder och kon-
trollerar företag, inte sällan inom olika branscher.5  

                                                   
1 Den stora majoriteten företag i Sverige utgörs av familjeföretag, även om antalet varierar be-
roende på definition. Melin (2012). 
2 Ett sätt att avgöra huruvida något är ett familjeföretag har utgått från huruvida familjen har 
ägarmajoritet samt att flera generationer är verksamma i företaget på en daglig basis. Sharma 
(2006) diskuterar olika definitioner som förekommit i forskningen och ser en tendens att från 
att familjeföretag har definierats för att kunna skiljas från det som inte är familjeföretag har 
forskare börjat anta en icke-binär syn på vad ett familjeföretag är, och istället fokusera på hur 
familjen påverkar företagandet. Med en förhållandevis snäv definition – en ägarfamilj har ägar-
majoritet, minst en familjemedlem är aktiv i företagets ledning och att ägarna betraktar det som 
ett familjeföretag – är 50 procent av alla företag i Sverige familjeföretag. En mindre strikt de-
finition gör gällande att upp till 75 procent av Sveriges företag utgörs av familjeföretag, se 
Melin (2012), s. 8. 
3 I flera fall är det mer motiverat att tala om företagarfamiljer än familjeföretag, då alla sådana 
familjer inte är helägare av sina företag. Såväl Investor som IKEA förvaltas exempelvis av 
stiftelser, och är i formell mening således inte familjeföretag. De nordiska länderna har proport-
ionellt sett ovanligt stor andel familjedynastier, och flest har Sverige, Sjögren (2017), s. 9–10. 
4 För en översikt kring ledande dynastier se exempelvis Glete (1994) och Landes (2007). 
5 Se Landes (2007). För att räknas som dynasti anser Sjögren (2012) att det krävs minst fyra 
generationer av ägande. Utöver det ska minst ett av bolagen under familjens kontroll vara 
världsledande inom sin bransch samt utöva ett så stort inflytande i samhället att familjen har 
riksdagens och regeringens öra i centrala näringslivsfrågor. Sjögren gör skillnad på mogna och 
omogna dynastier, där det senare inte uppfyller kravet på fyra generationers ägande. 
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Forskningen kring familjeföretag är mycket omfattande. Vanligen behandlas 
såväl små familjedrivna företag som globala aktörer.6 Ett centralt tema har 
varit att studera ägande.7 Traditionell forskning kring familjeföretag har an-
nars i hög grad ägnat sig åt att skriva framstående företagarfamiljers historia, 
med ett huvudsakligt fokus på formellt ledarskap – vilket med få undantag har 
utövats av män i dessa familjer.8 Det som skildras är då formella processer och 
arenor för företagsledning, i vad som ofta kallats den ”offentliga sfären”. Vad 
som ytterligare har tagit plats i historieskrivningen är generationsskiften och 
succession av ledarskap, där primogenituren ofta tagits för given. Om fokus i 
företagshistorien traditionellt har legat på den ”offentliga sfären” har det som 
ställts upp som dess motsats – ”den privata sfären” – mer sällan inkluderats 
som potentiell arena för företagsledning.9  Emellertid finns det forskning som 
har nyanserat fältet och efterlyst en vidgad förståelse av familjeföretag genom 
att inkludera hemmet som en arena för företagsledning.10 En viktig del i att 
bygga och utveckla en företagsdynasti är att föda och fostra barn. Det är inve-
steringen i familjens framtid som är det centrala för att kunna vidareutveckla 
verksamheten.  
       I föreliggande avhandling problematiseras familjeföretaget utifrån en in-
tersektionell maktförståelse. Istället för att skriva en separat företagshistoria 
som handlar om kvinnor är syftet här att låta genusperspektivet genomsyra 
disciplinen genom att lyfta fram relationen mellan familj och företag och un-
dersöka artikuleringen och implementeringen av sociala skillnader. De famil-
jer som står i centrum i denna avhandling är göteborgsfamiljen Ekman och 
den stockholmsbaserade familjen Wallenberg. Motivet till detta empiriska val 
är att koncentrera undersökningen kring två kapitalstarka familjer som före 
första världskriget ansågs tillhöra de ledande dynastierna i Sverige.11  Utöver 
den gemensamma nämnaren kapital hade de också politiskt engagemang och 
intresse för välgörenhet i samhället.12 Ekman och Wallenberg var verksamma 

                                                   
6 I Brundin et al (2012) tecknas en översiktlig bild över forskningen på området i en svensk 
kontext. För en sammanfattning av problemområden inom den internationella forskningen se 
Sharma (2006). 
7 En aspekt som ofta uppmärksammas är ägandets logik, inte minst behandlas ägares inflytande. 
Vidare finns forskning som analyserar (det otidsenliga) familjeföretaget som organisationsform 
visavi andra ägarstrukturer. Se Chandler (1994).  
8 Se exempelvis Landes (2007); Glete (1987; 1994); Sjögren (2017). 
9 Det offentliga har traditionellt sett betraktats som en manlig sfär medan det privata istället har 
förknippats med kvinnan och familjen. Som resultat har kvinnor i familjeföretagen ofta räknats 
bort som betydelsefulla aktörer och fokus i mellanmänskliga relationer har istället legat på för-
hållandet mellan fäder och söner. Symptomatiskt nog genomsyrar detta binära förhållningssätt 
även genrens nyckelverk där förhållandet mellan familj och företag sällan problematiseras. Ex-
empelvis har Andrea Colli (2003) i ett försök att skriva familjeföretagens historia lämnat denna 
koppling därhän. 
10 Se exempelvis Karlsson Stider (1999).  
11 Nordlund Edvinsson (2017). 
12 Det var inte ovanligt att industrimän engagerade sig politiskt i Sverige vid denna tid.  
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i skilda branscher, men kom tidigt att ses som centrala makthavare i närings-
livet. De ansågs entreprenöriella i sin samtid, där deras tekniska och finansi-
ella nytänkande resulterade i en rad satsningar och projekt som fick vida sprid-
ning inom Sverige och internationellt. Under Johan Ekmans ledarskap utveck-
lades exempelvis handelshuset Ekman & Co. till en av Sveriges ledande trans-
marina exportorganisationer. Familjen Wallenberg blev tidigt en symbol för 
storkapitalismen genom sitt omfattande inflytande i näringslivet. Enligt histo-
rikern Jan Glete planerade de tidigt sitt ägande i termer av långsiktighet.13  Av-
sikten är inte att göra en komparation mellan de båda familjerna, likväl går det 
att konstatera att de har gått olika öden till mötes. Familjen Wallenberg tillhör, 
till skillnad från Ekmans, fortfarande svenskt näringslivs absoluta toppskikt. 
Under 1970-talet var exempelvis mer än 10 procent av svensk arbetskraft an-
ställda inom företag kontrollerade av Wallenbergfamiljen.14  
       I familjeföretagen finns inga vattentäta skott mellan familj och företaget, 
även om så ofta har framställts. Det är inom familjen som de framtida ledarna 
fostrats till att en dag ta över företaget och normerna för företagande har såle-
des reproducerats inom familjen. Växelspelet mellan företag och familj väcker 
frågan kring formell och informell makt inom familjeföretaget. Detta aktuali-
serar, i sin tur, frågan kring maktstrukturer i dessa familjer. Föreställningar 
om kvinnors respektive mäns egenskaper samt normer för hur de bör uppträda 
korresponderar också med uppfattningen om vilka sysslor och yrken som läm-
par sig för respektive kön – med kvinnor i den mer vårdande rollen. Den ge-
nusarbetsdelning som blir följden att detta kan också analyseras i termer av 
formellt respektive informellt arbete. De ansvarsområden som fallit på kvin-
nans lott i denna arbetsdelning är till mångt och mycket sådant som inte har 
betraktats som yrken, som exempelvis hushållsarbete och ansvar för barnen, 
det vill säga reproduktivt arbete.15   
 

Syfte och övergripande frågeställningar 
 

Avhandlingens fokus ligger på maktstrukturer i företagarfamiljer. Utifrån ett 
intersektionellt perspektiv undersöks två stora svenska företagarfamiljer – 
Wallenberg och Ekman – från 1800-talets mitt fram till 1900-talets första de-
cennier. Genom att problematisera familjerelationer utifrån kön, klass och 
                                                   
Se exempelvis Stenlås (1998). 
13 Glete (1994). 
14 Lindgren (2002), s. 5. 
15 Emellertid ska det tilläggas att kvinnor i denna, borgerliga, sfär inte ägnade sig åt direkt 
hushållsarbete utan ofta intog en mer arbetsledande roll i hushållet. Se exempelvis Nordlund 
Edvinsson (2012). 
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sexualitet är det övergripande syftet att fördjupa kunskapen om relationen 
mellan familj och företag och därigenom nyansera bilden av familjeföretag – 
vilken ofta har utgått från dikotomin privat/offentligt.  
      I förlängningen handlar det om att belysa kapitalismens dynamik kring 
sekelskiftet 1900 och om hur familjer svetsas samman för att generera mer 
makt och inflytande. Utöver att studera (manligt) ledarskap är det också av 
vikt att undersöka hur kvinnor och barn har varit viktiga för att upprätthålla 
kontinuitet. Under denna tidsperiod var kvinnor generellt sett underordnade 
män oavsett klass – de flesta män betraktades som patriarker, och självut-
nämnda familjeöverhuvuden. Detta var roller som barnen också förväntades 
axla beroende på kön. Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv vill 
jag belysa hur individer i företagarfamiljer påverkades av olika interagerande 
maktstrukturer som kön, klass och sexualitet – men också hur de på olika sätt 
utmanat dessa strukturer. Avhandlingens problemformulering centreras såle-
des kring familjen – där kärnan är att försöka nyansera dels de som befann sig 
i företagets utkanter – såsom kvinnor och barn – dels bidra till att undersöka 
hur ledarskapet förvaltas och förs vidare mellan generationer. Familjen utgör 
i detta ett överordnat ideal i kampen om att frammana framgångar, inte enbart 
av ekonomiska skäl men också med en ambition att ge avtryck i samhället 
genom olika former av inflytande i politik och samhällsliv.  
       Genom att problematisera den ideologiska tudelningen mellan privat och 
offentligt vill jag belysa familjeföretagens komplexitet. Familjeföretagens 
livscykel är beroende av generationsskiften och biologisk reproduktion. Den 
biologiska reproduktionen i företagarfamiljer, vilken avser barnalstring, krav 
på mäns och kvinnors fertilitet, framtida arvtagare och blodsband, aktualiserar 
kontrollen över kroppen och sexualiteten. Viktig för att driva företaget framåt 
är en vidare definition av reproduktion – den sociala reproduktionen som även 
avser fostran och omsorgsarbete. I en 1800-tals kontext handlar det om ferti-
litet och att välja rätt make/maka, men också om att mannen måste uppfylla 
sin roll som familjeförsörjare med ansvar för alla familjemedlemmar. Han ska 
kunna visa omsorg om företagets väl och ve och minst lika mycket tid ska 
ägnas åt att integrera familjemedlemmarna så att var och en vet sin plats i 
hierarkin. På hustruns lott föll inte minst ansvaret för barnens fostran. Hon 
förväntades också genom omsorg om hem och familj anpassa sig efter företa-
get som en ledstjärna i val av sysslor eller underhåll av relationer. Hur kan vi 
förstå familjeföretagens livscykel genom att studera reproduktion och fostran 
som viktiga beståndsdelar i dynastiers kontinuitet i sekelskiftets Sverige? 
Vilka faktorer har påverkat maktstrukturerna inom ledande familjedynastier 
runt sekelskiftet 1900? 
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Sammanfattning av artiklar 
 
I fyra artiklar kommer jag att närma mig avhandlingens problemformulering. 
Den första artikeln är samförfattad med docent Therese Nordlund Edvinsson. 
Artikeln publicerades i Historisk Tidskrift för Finland årg. 101, 2016:3. Den 
andra artikeln är jag ensam författare till och är publicerad i Tidskrift för ge-
nusvetenskap 39 (2-3) 2018. Dessa två artiklar har genomgått granskning och 
är publicerade i peer-review tidskrifter. Den tredje artikeln har accepterats för 
publicering i Personhistorisk Tidskrift efter vissa revideringar. Den fjärde ar-
tikeln har ventilerats vid seminarium, och kommer att skickas in till en peer-
review tidskrift. 

I familjeföretagets utkant: om dotterns fostran i företagarhemmet 
1900–1915 

Artikeln problematiserar företagsdöttrarnas roll i Göteborgsfamiljen Ekman 
och belyser i synnerhet tre arenor för fostran – hemmet, skolan och det sociala 
rummet. I familjeföretag har reproduktion och antalet barn ofta spelat en 
avgörande roll för företagandets framtid. Familjen Ekman utgör ett intressant 
exempel, eftersom döttrarna tidigt involverades i att knyta nätverk som var 
viktiga för att bygga upp familjeföretagets anseende utåt. I fokus står paret 
Ekmans näst äldsta dotter Agnes Ekman (sedermera Hellner), som förde 
dagbok under större delen av sitt liv. Undersökningen avgränsas till perioden 
1900–1915, från det att Agnes var tolv år gammal till det att hon gifte sig. 
Källmaterialet, som utgörs av dessa dagböcker, kompletteras med Hedda 
Ekmans tryckta krönika över familjens vardagsliv, där hon samlat 
anteckningar över viktiga händelser i familjens historia. Utöver detta används 
handskriven korrespondens mellan Agnes och hennes far Johan Ekman. Syftet 
är dels studera hur fostran såg ut när det gällde döttrar från företagarhem, dels 
undersöka vad en enskild dotter kunde bidra med till faderns yrkesliv. 
Begreppet ”fostran” betraktas i artikeln som en socialiseringsprocess som 
framför allt tar sin utgångspunkt i familjen. Genom att fokusera på kvinnliga 
familjemedlemmar har syftet varit att synliggöra maktstrukturer – det vill säga 
över- och underordningar som präglade familjelivet inom ramen för 
familjeföretaget. Den teoretiska utgångspunkten är att genus skapas och 
formas genom särskiljande praktiker. Kvinnor har traditionellt haft andra typer 
av roller, där de verkat för att bevara och reproducera mannens sociala 
nätverk. Borgerlighetens skapande av separata rum kan tänkas få 
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konsekvenser även för förståelsen av familjeföretag. Genom att fokusera på 
tre arenor, hemmet, skolan och det sociala rummet förvärvas ny kunskap om 
hur döttrar involverades i verksamheten och hur de förbereddes inför 
framtiden. Källmaterialet visar att döttrarna befann sig i utkanten av företaget, 
men att de samtidigt gradvis vävdes in i det sociala umgänget – vilket spelade 
en viktig roll för att befästa familjens namn och anseende. Materialet visar på 
att denna företagardotter inte var en passiv aktör, utan i högsta grad involverad 
i det sociala umgänget, där hon successivt involverades i faderns kontaktnät. 
Artikelns resultat tyder på att företagshistoriker även bör uppmärksamma 
privat källmaterial som inte i första hand berör företaget. Genom att ta del av 
exempelvis brev mellan familjemedlemmar och dagböcker visas en ny bild av 
döttrar och kvinnors funktioner, där analysen av olika arenor kan tillföra ny 
kunskap om genusordningen i familj och hushåll. Vid en närmare 
undersökning av relationen till föräldrarna går det exempelvis att skönja hur 
Agnes Ekman anpassade sin roll efter faderns och moderns sysslor – efter de 
behov som uppstod inom familjen. I detta fall suddades den ofta förgivettagna 
gränsen mellan privat och offentligt ut och genom fadern övades Agnes upp i 
”kvinnorollen”, där värdinneskap och representation var hennes huvudsakliga 
uppdrag. Företagsdotterns fostran kan, som i detta fall, betraktas som en 
förlängning av familjeföretaget samt som ett led i utvecklandet och 
upprätthållandet av nätverk. Hemmet blev inte enbart en arena för 
förberedelse inför vuxenlivet, utan också en arena där döttrar kunde ta plats 
och bidra till verksamheten. Som artikeln också visar förväntades döttrar fun-
gera som stöttepelare till fäder/bröder och andra män. Samtidigt som de invol-
verades i utkanten av männens karriär, fick de inte ta alltför stor plats, då det 
eventuellt kunde hota företagshierarkin och genusordningen, som var viktig 
att upprätthålla för att säkerställa verksamhetens kontinuitet. Det var viktigt 
att alla visste sin plats och fyllde en funktion vid eventuella behov. 

Den opassliga hustrun: handlingsutrymme i narrativ och praktik 
i företagarfamiljen 

Syftet med artikeln är att undersöka gränslandet mellan familj och företag med 
avseende på företagarhustruns handlingsutrymme, samt hur detta villkoras 
utifrån olika maktordningar. Jag har utgått från Hedda Ekman – hustru till 
företagsledaren och politikern Johan Ekman – och hennes efterlämnade 
skrifter. Genom att undersöka hustruns handlingsutrymme i förhållande till de 
plikter som ålåg henne som hustru och mor utifrån ett intersektionellt raster 
vill jag belysa aspekter av företagarfamiljen som går bortom den traditionella 
uppdelningen mellan privat och offentligt. Som ett led i detta undersöks hur 
kvinnans subjektsposition formas genom över- och underordning utifrån 
hennes kön, klass och sexualitet, vilket här identifieras som de centrala 
maktordningarna. Hedda Ekmans familjekrönika, opublicerade manuskript 
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och handskrivna anteckningar utgör det huvudsakliga källmaterialet för 
studien. Materialet har bearbetats genom textanalys, vilken syftar främst till 
att undersöka kroppars närvaro och icke-närvaro i narrativet samt hur dessa 
tar plats. Jag har sökt identifiera mönster men också lyfta ambiguiteter i 
materialet, med avseende på möjliga subjektspositioner. Jag tar avstamp i 
Michel Foucaults förståelse av subjektspositioner som uttryck för maktens 
verkningar. Det handlar om hur människor i grunden formas av de diskurser 
de blir föremål för och lär sig tillämpa på sig själva; hur en kombination av 
övervakning och normering formar det sätt på vilket vi betraktar och använder 
den egna kroppen. Kvinnans ställning under perioden förstås i hög grad i 
reproduktiva termer. Hon skulle föda och fostra barn, men centralt var också 
den sociala reproduktionen där värderingar ämnas föras vidare till nästa 
generation. Till de centrala resultaten i artikeln hör att hustrun kan ses som en 
aktör som verkar för familjevärden, vilka betonar vikten av kontinuitet i 
familjeföretaget. I Heddas krönika finns ett cykliskt narrativ om familjens 
fortbestånd, genom reproduktionens olika skeenden – barnafödande, samt 
förberedelser inför vuxenlivet. I detta förenas den faktiska reproduktionen – 
avlandet – med den sociala reproduktionen. Det som narrativet visar på är en 
spänning mellan makt och maktlöshet. Medan Heddas kön skapar 
underordning, skapar hennes klass samtidigt en överordning i förhållande till 
tjänstefolket, vilka får träda i hennes ställe i omsorgen om barnen. Hedda är 
en aktiv producent av klassideal, vilka är en del av den kapitalistiska 
strukturen, men hon är samtidigt underordnad de ideal som dominerar denna 
diskurs. Reproduktionens olika former kan här kopplas direkt till succession 
och är något som skrivs fram av Hedda själv i de olika narrativen, med den 
självreglering som blir synlig i hennes berättelse. Kroppen var en primär plats 
för social kontroll och reglering under perioden men kunde också till synes 
vara en plats utifrån vilken det fanns visst utrymme att skapa frihet och 
sjukdomen framträder som ett möjligt svar på den högborgerliga kvinnans ofta 
begränsade handlingsutrymme.  

”Bli den du är” – att fostra en ledare i finansfamiljen 
 
I artikeln studeras korrespondensen mellan bankdirektör André Oscar Wallen-
berg och hans son Knut Agathon Wallenberg i syfte att undersöka hur ledar-
skap och värderingar konstitueras narrativt, samt traderas till nästa generation 
– det vill säga till den tilltänkta efterträdaren. Det är ett sätt att förstå de mas-
kulinitetsnormer som produceras och reproduceras i näringslivet samt den 
styrning som präglar det nedärvda ledarskapet. Undersökningen utgår från fa-
miljen Wallenbergs tryckta brevsamling. Korrespondensen som är föremål för 
undersökningen inleds 1864, när Knut Agathon är elva år gammal, och avslu-
tas 1885, strax innan AOWs död, och varade alltså under drygt tjugo år.  Jag 
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är här intresserad av hur AOW konstruerade sin persona narrativt. Den narra-
tiva ingången handlar då om hur den självbiografiska berättelsen ordnas på ett 
sådant sätt att det får mening. Ett sätt att förstå ett sådant narrativ är, med 
sociologen Oriana Bernasconis analytiska modell, genom motivet strävan, vil-
ket explicit eller implicit organiserar berättelsen. Strävan fungerar som en resa 
eller en bana med ett mål eller en mission med hinder att överkomma – något 
att utstå, att uppnå eller transformera. Narrativet kan formas som historier om 
tillblivande, om bedrift eller prestation samt om motgångar som övervunnits. 
Företagshistoria – oavsett om det handlar om att skriva ett företags historia 
eller biografiska historieskrivningar om företagsledare – handlar om att skriva 
fram en berättelse. Ett narrativ kan förstås som ett sätt att ordna verkligheten, 
tillskriva kausalitet och konstruera mening. Latenta tankefigurer som the self-
made man har gått igen i berättelser om företagsledare och präglar format vad 
gäller innehåll såväl som struktur. Att skapa och reproducera narrativ blir ett 
sätt att göra världen begriplig och att studera dessa kan därför vara ett sätt att 
rama in hur en individ eller organisation betraktar sin egen plats i världen. I 
brevväxlingen framkommer det hur viktigt upprätthållandet av kontinuitet är 
för AOW. Den dynastiska organisationen bygger på succession och AOW 
lämnar inget åt slumpen när han uppfostrar sina söner. Narrativet konstrueras 
inte minst kring en framåtrörelse, en strävan. Knut Agathon föds in i finans-
familjen, han har alltså en födslorätt, samtidigt som han ska förädlas och ut-
vecklas till en ledare. I viss mån handlar det om tillblivelse, om att bli en ledare 
– något som inte minst skrivs fram via tillbakablickar. Samtidigt finns en in-
byggd ambivalens här, för i själva verket handlar det kanske mer om att re-
producera de ideal som AOW bygger med sin egen persona som modell, vil-
ken tydligt härstammar från de olika idealtyper som cirkulerade vid denna tid. 
Framtidsperspektiv, strävan framåt, utmärker AOWs självkonstituering men 
också de värderingar han för över till sin son och framtida efterträdare. Det 
visar på en medvetenhet om arv och eftermäle som kan tänkas utgöra en del 
av förklaringen till familjen Wallenbergs unikt långa tid i näringslivets topp, 
men det är även ett exempel på hur maskulinitet traderas och kopplas samman 
med karaktärsdaning och ledarförmåga under industrikapitalismens framväxt 
i Sverige.  

 

Arkiven och hierarkin: ett (företags)historiskt dilemma 
 
Denna avslutande artikel utgör ett metodologiskt bidrag till diskussionen om 
företagsarkivens betydelse. Genom att diskutera historiografi och arkivens roll 
i kunskapsproduktionen gör jag en kritisk läsning av arkivets funktion utifrån 
en intersektionell läsning och belyser, vad jag anser vara, vissa grundproblem 
inom traditionell företagshistorisk forskning. Med avstamp i arkivteori i 
Foucault och Derridas efterföljd diskuteras arkiven som hierarki utifrån vilken 
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typ av material som kvalificerar sig som arkivalier. Historiska arkiv diskuteras 
utifrån epistemologiska och materiella aspekter och jag söker här problemati-
sera företagsarkivens roll i kunskapsproduktionen kring familjeföretag samt 
vilka narrativ som dessa möjliggör. Utifrån konkreta arkiv kopplade till dy-
nastierna Wallenberg och Ekman tar jag avstamp i skillnaden mellan familje-
arkiv och företagsarkiv och vilken historia som är möjlig att skriva utifrån 
dessa. Om vägen till företagens historia endast går via företagsarkiven kom-
mer också resultatet bli färgat av tidens syn på företag och familj. I företags-
arkiven reproduceras gränsen mellan privat och offentligt och vad gäller histo-
rieskrivning kring familjeägda näringar riskerar ena halvan av begreppet, fa-
miljen, därför att falla bort i företagshistoriska narrativ, trots att familjen har 
visat sig vara viktig för företaget – ur nätverkssynpunkt samt för kontinuitet. 
Jag argumenterar för vikten att komplettera de narrativ som är möjliga att 
skriva utifrån företagsarkiven utifrån annat källmaterial samt att göra historio-
grafiskt medvetna omläsningar av arkiven. 
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2. Bakgrund  

Industrikapitalismens tidevarv 
 
Perioden som avhandlingen behandlar – 1800-talets andra hälft fram till 1900-
talets första decennier – inhyser tiden för industrikapitalismens genombrott i 
Sverige. Det är en period som präglas av stora sociala och ekonomiska för-
ändringar. På det ekonomiska planet innebar det en strukturell förändring av 
produktionens organisering och en övergång från agrar till industriell produkt-
ion. Vidare var det en viktig period för utvecklingen av den finansiella sektorn 
– mer specifikt handlar det om banksystemets framväxt. Under perioden gick 
svensk ekonomi alltmer över till finanskapitalism, där bankernas grepp om 
industrin ökade.16 Finansiering hade tidigare främst varit en syssla för resurs-
starka handelsmän och deras familjer, där handelshusen också bedrev omfat-
tande utlåning av pengar.17 Handelskapitalismen byggde på personliga nätverk 
där relationer ofta var kopplade till sociala relationer och status.18 Under andra 
hälften av 1800-talet dominerade det regionala handelskapitalet och de per-
sonliga nätverken svensk ekonomi, men under den senare delen av 1800-talet, 
och i allt högre takt efter 1870, förlorade handelshusen sin tidigare domine-
rande position. Banker kom att överta finansieringsverksamheten och indu-
striföretagen byggde upp egna internationella försäljningsorganisationer och 
gjorde sig oberoende av handelshusens kontaktnät.19 De flesta handelshus för-
svann med tiden, men några – särskilt de Göteborgsbaserade – lyckades om-
vandla sig till moderna grossistföretag och levde som sådana vidare, varav 
Ekman & Co var ett exempel.20 Under Johan Ekmans ledning vid handelshuset 

                                                   
16 Glete (1987); Larsson (1998). I Sverige kom bankerna att spela en särskilt stor roll för indust-
rialiseringen i jämförelse med länder som Storbritannien och USA. Andersson–Skog & Mag-
nusson (2014), s. 167–170.  
17 Se Kuuse (1999). Det fanns på flera håll i Sverige en tydlig koppling mellanhandelshusens 
verksamheter och den snabbt växande industriella ekonomin. Denna koppling var mer tydlig 
vad gäller Göteborg än Stockholm. Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 95–96.  
18 Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 34. 
19 Se Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 95, 124. I Stockholm och Göteborg hade han-
delshus upprättats för att sköta utrikeshandel, Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 31.   
20 Familjen förlorade kontroll och ägande i företaget på 1960-talet, men kom åter in som ägare 
1995 och äger sedan 2006 åter Ekman och Co, som nu är ett handelsföretag inom papper- och 
massaindustrin. Se Kuuse (1996); Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 97, 124. 
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stärktes de internationella förbindelserna och dotterbolag grundades tidigt i 
Japan och Kina.  
       Under 1830-talet började enskilt ägda banker, finansierade av sedelutgiv-
ning, att etableras och 1864 blev bankaktiebolag tillåtna. Under 1850- och 
1860-talen startades en rad affärsbanker, vilka spelade en viktig roll för indu-
strifinansieringen.21 Affärsbankerna utgjorde en viktig del i det industriella ge-
nombrottet i Sverige under 1800-talets andra hälft, inte minst genom att i stor 
omfattning finansiera uppbyggnaden av infrastruktur och industriella byggna-
der.22 Av dessa affärsbanker utgjorde Stockholms enskilda bank (SEB) och 
Skandinaviska kreditaktiebolaget de mest framgångsrika. Den främste initia-
tivtagaren till bildandet av Skandinaviska kreditaktiebolaget var Oscar Ek-
man, som också blev bankens första ordförande.23 SEB, i sin tur, startades 
1856 av AO Wallenberg – ”bankfabrikören”– som även var delaktig i utveck-
landet en ny banklagstiftning.24 Redan under AOWs tid hade SEB byggt relat-
ioner till olika företag men det var först efter dennes död 1886 som sönerna 
Knut Agathon och Marcus i stor skala gav sig in i finansieringen av det 
svenska industriella genombrottet. 25 AOW betraktades av många i sin tid som 
en pionjär inte minst genom sin drivkraft att modernisera och reformera inom 
en rad områden. I Stockholm var han en tid drivande inom linjetrafik med 
ångbåtar. AOW var också reformvänlig när det gällde kvinnors förbättrade 
ställning i samhället genom att bland annat rekrytera kvinnor som personal till 
banken. Som ledamot i riksdagen och Stockholms stadsfullmäktige kunde han 
skapa en plattform för sin politiska övertygelse. 
       När Sverige på allvar under 1890-talet tog klivet in i industrialismen, en 
period även kallad ”den andra industriella revolutionen”, blev det starten för 
många nya företag medan etablerade företag växte till storföretag, ofta med 
en hög exportandel i verksamheten. 26 Utöver industrialiseringen var just fram-
växten av storföretag ett särdrag i det svenska samhällets omvandling och ut-
veckling från mitten av 1800-talet och framåt, och en modern storindustri tog 

                                                   
21 Redan under 1820-talet startades sparbanker i Sverige. Dessa skulle dock inte få särskilt stor 
betydelse för finansieringen av den industriella sektorn. Sveriges första affärsbanker såg ljuset 
under 1830-talet men det var först under 1870-talet som dessa fick någon betydande roll för 
industrifinansieringen Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 35–36. 
22 Larsson (1991), s. 54–60. 
23 Banken stod för stora krediter till bland annat textilföretag, massafabriker och järnvägsföre-
tag, Olsson (1997). Familjen Ekman var en av de mäktigaste finansfamiljerna under det sena 
1800-talet. Andersson-Skog & Magnusson (2014), s 97.    
24 Nilsson (2001), s. 170. 
25 Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 173. 
26 Vidgade marknader, ny teknik, förändrade former för ägande och kapitalförsörjning (riskka-
pital blev tillgängligt genom aktieremittering och börshandel) tillät även storföretagen att växa, 
Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 181. 
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sin form.27 Företagandet hade hittills karakteriserats av att ägande, företags-
ledning och kreditgivning var integrerat; först under 1800-talets sista decen-
nium kunde en uppdelning mellan företagsledning och ägande skönjas i vissa 
branscher där det fanns behov av teknisk och ekonomisk expertis.28 Denna 
utveckling ledde till förändringar i företagsledandet som blev alltmer blev pro-
fessionaliserat, vilket gick hand i hand med processer av ökad institutional-
isering och organisering.29  
       I såväl familjen Ekmans som familjen Wallenbergs verksamheter går det 
att skönja utvecklingen av svensk ekonomi under 1800-talets andra hälft. Fa-
miljen Wallenberg ägnade sig åt finans och investeringar i industriföretag. 
Göteborgsfamiljen Ekmans verksamhet hade sin begynnelse i ett handelshus 
som startade 1733 i och bedrev handel med bland annat trävaror och spann-
mål.30 Via handelshuset kontrollerade familjen ett antal bruksegendomar och 
skogsindustrier, däribland även Orrefors glasbruk. Till en början blev Ekman 
& Co en framstående järnvaruproducent, för att senare, vid slutet av 1800-
talet, övergå till massa- och pappersproduktion.31   
       Perioden utmärktes av stor social förändring i form av en omfattande ur-
banisering, med en växande befolkning i industristäderna. Denna förändring 
hängde ihop med andra förändringar i samhällsstrukturen. Mellan stad och 
land fanns en arbetsdelning; råvaruindustrialiseringen skedde på landsbygden 
medan expansionen för verkstadsindustrin och konsumtionsvaruindustrin 
ägde rum i städer och tätorter. 32 I och med industristädernas expansion växte 
sig sociala och politiska rörelser starkare, som en konsekvens av undermåliga 
arbetsvillkor och fattigdom. I spåren av ett alltmer utbrett lönearbete uppstod 
nya fackliga och politiska rörelser där skiljelinjen mellan kapital och arbete i 

                                                   
27 Tiden mellan 1890 och 1914 blev startskottet för många svenska storföretag som genom 
export kom att bli världsledande. För att vara ett litet land hade Sverige också ovanligt många 
storföretag. Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 174. I bilden av den framväxande verk-
stadsindustrin ingår de så kallade snilleindustrierna som grundades runt sekelskiftet 1900. Med 
detta avses framstående verkstadsföretag som ASEA, AGA, LM Ericsson och Separator som 
byggde på svenska uppfinningar. Wennerholm (2007) beskriver hur dessa företag och uppfin-
narna bakom idéerna i nationalistisk anda inkorporerades i den svenska självbilden.  
28 Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 95  
29 Det patriarkala ledarskapet levde trots allt, i mångt och mycket, kvar vilket avspeglade sig 
inte minst auktoritära företagsledare och hierarkiska organisationer. Hasselberg & Petersen 
(2006), s. 26–33. Ericsson & Horgby (2007). 
30 År 1802 antogs namnet Ekman & Co. Kuuse (1996). 
31 Släktens olika grenar ägde och kontrollerade flera bruk framför allt i Värmland och Dalsland. 
Grenar av familjen var verksamma i det stora Uddeholmsbolaget och även i Orrefors och Fin-
spång. År 1845 blev Oscar Ekman chef för porterbryggeriet och sockerbruket D. Carnegie & 
Co. Företaget var år 1850 ett av Sveriges mest lönsamma och största industriföretag, främst 
genom de stora vinster det kunde göra genom sockertillverkningen. Se Kuuse (1996); Anders-
son-Skog & Magnusson (2014), s 97, 124.  
32 Peterson (2006), s. 77.  
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allt högre grad ställdes i fokus. Härmed förändrades hushållens position i eko-
nomin samt arbetsdelningen mellan män och kvinnor.33  
 

Staten och kapitalet 
 
Under 1700- och 1800-talen fick adeln som politisk och ekonomisk makt-
centra konkurrens i och med framväxten av en industriborgerlighet. Den 
gamla ståndsriksdagen avskaffades till förmån för en tvåkammarriksdag.34 I 
den nya riksdagen förenades liberala och konservativa krafter för att bygga 
det nya industrilandet Sverige. Samtidigt avskaffades de flesta av de ekono-
miska privilegier som var knutna till den gamla ståndsindelningen.35 Känne-
tecknande för det sena 1800-talets pragmatiska ekonomiska politik var ett nära 
samarbete mellan staten och industriella aktörer och nätverk, vilka långsamt 
kom att överta den jordägande adelns tolkningsföreträde i ekonomiska frå-
gor.36 Staten engagerade sig aktivt för att förbättra förutsättningarna för den 
industriella utvecklingen, bland annat genom att ingå internationella frihan-
delsavtal och genom inlåning på den internationella kapitalmarknaden för in-
hemska investeringar. Expansionen inom handel och industri hade i andra län-
der resulterat i ökat välstånd men också i ökade resurser för att stärka statens 
roll. Utifrån denna insikt låg det även i den svenska statens intresse att främja 
industrin och att utveckla infrastruktur som järnvägar – för att främja handel 
och kommunikation, men också för att bygga ett starkt nationellt försvar.37 
Staten och näringslivets intressen sammanföll således delvis under denna eko-
nomiskt expansiva tid. Hos de två studerade familjerna fanns starka kopp-
lingar mellan ekonomi och politik; männen var verksamma på ledarpositioner 
i näringslivet men innehade även politiska ämbeten under perioder.38 Stat och 

                                                   
33 Schön (2014b), s. 162–165. 
34 Tvåkammarriksdagen upprättades år 1866. Fortfarande hade emellertid endast en minoritet 
svenskar rösträtt, vilken var ekonomiskt villkorad. 
35 Handel var vid denna tid inte längre en exklusiv rättighet för statsköpmän och adeln var inte 
längre förbehållen rätten att äga frälsejord med särskilda skattefriheter eller att uppbära vissa 
yrken och funktioner, Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 60. Andra stora ekonomiska 
reformer var skråväsendets avskaffande år 1846 samt näringsfriheten genomförande år 1864. 
36 Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 60–61. 
37 Andersson-Skog & Magnusson (2014), s. 60–61. 
38 Vid tiden var det inte ovanligt att företagsledare engagerade sig politiskt, se exempelvis Er-
icsson & Horgby (2007); Stenlås (1998).  André Oscar Wallenberg var liberalt sinnad och tog 
i plats i borgarståndet i fyraståndsriksdagen och lierade sig med den oppositionella vänstern. 
Knut Agathon Wallenberg var riksdagsman och kom närmast att tillhöra det liberalmoderata 
partiet. Johan Ekman var liberal politiker och ledamot av riksdagens andra kammare och där-
efter riksdagens första kammare. Hans son Carl valdes också in i Göteborgs stadsfullmäktige 
1918. Under 1930-talet blev det svårare att rekrytera industrimän till politiken.  
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kapital var således, på sätt och vis, ett och samma. Detta var innan den poli-
tiska och den ekonomiska makten, även kallade ”de två eliterna”, kom att se-
pareras under 1900-talet.39  
 

Borgerlighetens århundrade   
 
Industrins expansion förändrade hushållets och familjens funktioner. Överfö-
ringen av arbete och arbetskraft från hushåll till marknad var en av de stora 
strukturella förändringarna under industrialismen. Från att ha utgjort en pro-
duktionsenhet, inom såväl jordbruk och hantverksyrken som inom handeln, 
skiftade familjens roll i stora drag till att producera arbetskraft till industrin 
och att konsumera dess produkter. Den åtskillnad mellan hushåll och mark-
nad, mellan familj och företag, som växte fram under 1800-talet – samt dess 
institutionalisering i samband med marknadsekonomins framväxt – är en vik-
tig aspekt av den strukturella samhällsomvandling som nationalekonomen till-
lika historikern Karl Polanyi beskriver som de ekonomiska relationernas ”ur-
bäddning” ur de sociala relationerna.40 Perioden har beskrivits utifrån begrep-
pen Gemeinschaft och Gesellschaft – där det förra representerar det traditions-
bundna lokalsamhället medan det senare står för det moderna, framväxande 
industrisamhället där individen står i fokus. Det ansvarskännande som präg-
lade det gamla samhället, med ett mellanmänskligt socialt ansvar, kom alltmer 
att utmanas i och med urbaniseringen och den kapitalistiska produktionens 
uppluckring av hushållorganisationen.41 Industrikapitalismen hade stark för-
ankring via samhällets mellanskikt, i den alltmer inflytelserika borgerlig-
heten.42 Borgerlighetens 1800-tal kan till stor del förstås genom skillnadsskap-
ande – utifrån såväl kön och klass som ur geografisk hänsyn – och kan besk-
rivas utifrån såväl materiella som kulturella aspekter.  
       Det var en tidsperiod under vilken kvinnors rättigheter stärktes, dock utan 
att villkoren för kvinnor och mäns medborgarskap blev likvärdiga. Från 1858 

                                                   
39 Hasselberg och Petersen (2006), s. 26 ff. Se även Glete (1994) och Therborn (1989). Emel-
lertid har Stenlås (1998) visat att den ekonomiska eliten i realiteten även hade politiska ambit-
ioner under 1940-talet. 
40 Polanyi (2012). Denna urbäddning ser Polanyi som en viktig del i marknadssamhällets fram-
växt. För en skildring av den institutionella omvandling som borgerlighetens framväxt innebar 
i en svensk kontext se Therborn (1989). 
41 Se Asplund (1991). 
42 Begreppet borgerlighet är onekligen oprecist och i en svensk kontext syftar det till en mycket 
heterogen grupp bestående av olika skikt. Utöver trubbigheten finns även variationer mellan 
länder i hur begreppet har använts och förståtts internationellt. För en diskussion kring detta se 
exempelvis Åberg (1991). Här åsyftas den framför allt den industriella borgerligheten, något 
som eventuellt kan benämnas som högborgerlighet. 
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kunde ogifta kvinnor bli myndiga efter ansökan, men vid giftermål blev kvin-
nan åter omyndig. Lika arvsrätt för kvinnor och män infördes 1845, men gifta 
kvinnor fick inte förfoga över sin egendom förrän 1874. Vad gäller högre ut-
bildning fick kvinnor rätt att avlägga studentexamen vid privatskolor 1870 och 
rätt att avlägga akademisk examen i ett flertal ämnen 1873, men utan att efter 
avlagd examen ha rätt att få anställning i statlig tjänst.43 Kvinnors ekonomiska 
handlingsfrihet var således strikt reglerad, begränsad och kontrollerad. Oav-
sett samhällsklass var kvinnans försörjning beroende av familjens ställning 
och ekonomiska resurser. Giftermål var den självklara försörjningsstrategin 
för kvinnor under hela 1800-talet; i kärnfamiljen hade den borgerliga kvinnan 
sin naturliga plats. I övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle 
förändrades emellertid barnafödandet i Sverige. Under perioden 1880 till 1930 
minskade medelantalet barn från sex till två per familj.44  
       En given omständighet för det borgerliga familjeidealet var att familjes-
fären i och med industrialiseringen succesivt tömdes på produktionsrelaterade 
funktioner, vilket placerade mannen som ensam familjeförsörjare. På samma 
gång som borgerlighetens privathet på detta sätt institutionaliserades fick hem 
och familj emellertid också vissa offentlig-representativa funktioner. De blev 
den scen på vilken välstånd och social framgång spelades upp.45 När familje-
sfären genomgick denna förändring blev familjen också ett naturligt centrum 
i barnens uppfostran. Där integrerades könens skilda uppgifter till en enhet, 
ett mål – familjens fortbestånd.46 På mannens lott föll att planera sönernas ut-
bildning och yrkesverksamhet, kvinnans lott blev att skapa en psykologisk och 
ideologisk beredskap för denna yrkesverksamhet. Även om det borgerliga 
hemmet inte alltid tog aktiv del i den direkta undervisningen, då det inte längre 
var möjligt att inom familjens ramar inhämta kunskapen för den roll som den 
uppväxande generationen förväntades spela i produktionen – hade det ändå en 
viktig del i inlärningen.47 I hemmet grundlades det allmänna värderingsmöns-
ter och de normer som förberedde barnet för dess kommande plats i produkt-
ionen. Här spelade modern en central roll och enligt idéhistorikern Ronny Am-
björnsson stod hon för den moraliska fostran, samtidigt som hon utgjorde och 
en buffert mellan barnets och produktionens värld – utåt sett representerad av 

                                                   
43 Det rör sig om ett klass- och könssegregerat utbildningssystem. Läroverkseleverna var till 
övervägande del från borgerliga skikt. Dessa var statliga och i princip avgiftsfria fram till 1905, 
medan döttrarnas undervisning fick bekostas av föräldrarna. Florin & Johansson (1993), s. 98–
99. Det fanns därtill en uppfattning om att kvinnor kunde ta skada av intellektuellt arbete, se 
Johannisson (2013). 
44 Under 1910-talet skedde en nedgång i fruktsamheten bland gifta svenska kvinnor under 30 
år. Alltfler födde sitt första barn senare samt ökade tidsspannet till nästa barn. Schön (2014), s. 
212. 
45 Se Åberg (1991), s. 131 f. Inte minst är detta fallet för mer betydande företagarfamiljer. 
46 Här ryms en utpräglad idé om komplementaritet; utifrån de biologiska könen bör män och 
kvinnor befinna sig på olika platser och ägna sig åt olika sysslor, tillsammans bildar de en helhet 
– de kompletterar varandra.  
47 Ambjörnsson (1978), s. 20. 
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mannen, vilken mestadels av dygnet vistades utanför hemmet.48 Den borger-
liga modern kunde också, tack vare tjänstefolk, helt ägna sig åt familjelivet 
och därmed fokusera på att överföra det ”kulturella kapitalet” till nästa gene-
ration. Familjen, mer specifikt kärnfamiljen, har varit central för borgerlighet-
ens ideal och har utgjort en symbol för framgång. Individuella familjemed-
lemmars eventuella misslyckande har på så vis kunnat få konsekvenser för 
familjens anseende och för företagarfamiljerna, i förlängningen, företaget.49  
      Denna avhandling utgår från en förståelse kring den industriella borger-
ligheten. Historikern Jürgen Kocka har beskrivit borgerligheten som en di-
stinkt kultur som definierades av en specifik typ av familjeorganisering och 
ojämlika relationer mellan könen, men också av respekt för arbete och utbild-
ning.50 Familjer från olika kategorier inom borgerligheten delade en respekt 
för individuella prestationer, vilka låg till grund för deras anspråk på belö-
ningar, erkännande och inflytande. Kocka lyfter fram hur familjen, dominerat 
av det manliga överhuvudet, skulle separeras och skyddas från den hotfulla 
omvärlden.51 Här vävs familjen som ideal ihop med idén om det privata och 
det offentliga som dikotomi – en dikotomi som sociologen och filosofen Jür-
gen Habermas menar är utmärkande för det borgerliga samhället, eller den 
borgerliga ideologin.52 Genom en omfattande individualisering och framhä-
vande av vikten av enskilda prestationer och utbildning, arbete och självtillit 
menade Kocka att borgarklassen understödde ”den framväxande visionen av 
ett modernt, sekulariserat, självreglerande, upplyst civilt samhälle bortom 
ståndssamhället, där det inte fanns någon plats för privilegierna och enväldet 

                                                   
48 Ambjörnsson (1978), s. 21.  
49 Hobsbawm (1996) understryker att familjen i det borgerliga samhället inte endast var en 
social enhet, den utgjorde även grunden för ägande och företagande och länkades till andra 
sådana enheter genom giftermål. Allt som skadade denna enhet var otänkbart, och inget kunde 
skada den mer än en okontrollerad passion som band familjen till opassande (det vill säga eko-
nomiskt oönskade) allianser eller uppbrott, s. 236. 
50 Kocka (1999), s. 283. I 1600-talets England menar Zaretsky (1976) att familjeideologin var 
kopplad till den framväxande idén om privat egendom och individualism. Denna ideologi kom 
till uttryck inte minst i religiösa termer, genom puritanismen. s. 39–41. 
51 Gemensamt för borgerligheten var vidare ”en positiv inställning till regelbundet arbete, en 
benägenhet för rationalitet och känslomässig självbehärskning och en grundläggande strävan 
efter oberoende, antingen individuellt eller genom olika sammanslutningar och initiativ.”, 
Kocka (2007), s. 23. 
52 Habermas (2003) modell av borgerlighetens uppdelning mellan privat och offentligt är emel-
lertid mer komplex än den mer intuitiva förståelsen av de olika sfärerna där företag och marknad 
uppfattas som en offentlighet stående i opposition till familjen och de känslor och värderingar, 
vilket förstås som den privata sfären. Habermas identifierar istället tre olika kategorier: den 
offentliga sfären, den privata sfären samt intim- eller familjesfären. Den privata sfären avser 
arbete, produktion och individens politiska och ekonomiska agerande på samhällelig nivå. In-
tim- eller familjesfären avser i sin tur hemmet, familjen och reproduktionen och utgör i Haber-
mas modell den privata sfärens kärna. Dessa två ”privata sfärer” står i kontrast till den ”offent-
liga sfären” vilken utgörs av staten – lagstiftaren och den offentliga myndigheten. 
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i den gamla ordningen, ancien régime.”53 Genom denna kulturella avgränsning 
utvecklade borgerligheten en inre känsla av samhörighet gentemot samhällets 
övre och undre skikt – det vill säga i förhållande till en utsida.54 Formationen 
av borgerligheten skedde medvetet i opposition till såväl aristokrati som arbe-
tarklass.55  Historikern George Mosse har drivit tesen att den moderna mas-
kulinitetskonstruktionen var nära sammanlänkad med borgerlighetens fram-
växt.56 Konstruktionen av den maskulina stereotypen skulle i så fall således 
sammanfalla med kapitalismens framväxt.57 
       I den borgerliga diskursen, där den vita, ekonomiskt besuttne, mannen 
innehar tolkningsföreträdet, framhävs vissa ”egenskaper” – som rationalitet 
och arbetsmoral – framför andra, och genomsyras av en kategorisering och 
sortering av människor utifrån kön, klass och etnicitet och nation.58 Histori-
kern Christina Florin och pedagogikforskaren Ulla Johansson framhåller att 
de borgerliga dygderna gick att återfinna i läroverkens organisation och inre 
                                                   
53 Kocka (2007), s. 22.  
54 Angående borgarklassens framväxt och dess ökade ekonomiska och politiska och kulturella 
inflytande har det diskuterats huruvida aristokratin förborgades eller om borgarklassen tog över 
de aristokratiska idealen. Wiener (1981) hävdar det senare i en brittisk kontext. Det skall dock 
tillägas att den kapitalägande borgerligheten i Sverige var betydligt mindre än i England. Gö-
ransson (2006), s. 236. 
55 Den borgerliga självförståelsen och dess ideal konstruerades således som något skiljt från 
”den andra”. Att borgerlighetens berättelse inte rymmer detta antagonistiska förhållande, annat 
än i framhävandet av det borgerliga primatet, kan betraktas som en produkt av dess politiska 
konsolidering, jfr Skeggs (2000). På så sätt görs borgerlighetens konstruktioner som en mono-
log, som också kan belysas genom tystnaden från ”den andra sidan”. 
56 Mosse (1996) visar hur maskulina ideal blev en central symbol för samhället och för nationen. 
Se även Connell & Wood (2005). 
57 Maskuliniteten, som alla maktordningar, skapas och omskapas i ständigt pågående processer. 
Som alla maktordningar är maskulinitetsideal djupt avhängig tid och rum och Connell (1995) 
framhäver vikten av att tänka i termer av maskuliniteter snarare än en singulärt artikulerad mas-
kulinitet. Connell menar emellertid att det går att identifiera hegemoniska maskuliniteter, vilka 
definieras av rådande praktiker som legitimerar mäns dominerande position över kvinnor och 
gentemot andra, marginaliserade, män. Den hegemoniska maskuliniteten förändras över tid, 
olika manlighetsideal råder under olika perioder, i olika kulturer och i olika samhällsskikt – i 
en västerländsk kontext har den varit konstruerad i förhållande till kvinnor och till underordnade 
maskuliniteter och står i relation till den dominerande idén om heterosexuell hegemoni och 
äktenskapet.  
58 Med succéboken Self-Help (1859) i svensk översättning Menniskans egna kraft. Rätta vägen 
till utmärkelse och rikedom (1867) fick skotske Samuel Smiles självhjälpsideologi stor sprid-
ning. Bokens budskap var grundat i en utpräglad individualism där det inte var staten utan in-
dividuella ansträngningar som skulle leda till förbättrade villkor för individen och för samhället. 
Den borgerliga mannen var den självklara blåkopian för självhjälpsideologin och kom att utgöra 
den manliga idealbilden i det borgerliga samhället. Jordansson (1998) poängterar att Smiles 
”förmedlade de klassiska ekonomernas tro på det dynamiska kapitalistiska samhället där var 
och en genom hårt arbete och självdisciplin skulle kunna avancera till ett bättre liv […]”, s. 52.  
Alla män ansågs emellertid inte vara lika ansvarskännande som idealet förespråkade och själv-
hjälpsideologin förmågan att tillämpa denna ideologi blev således ytterligare ett sätt att markera 
borgerlighetens överhet.   
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liv, och att de uppfostringsideal som praktiserades också gick väl ihop med en 
borgerlig ideologi. Utbildningssystemet, vilket Florin och Johansson uppfattar 
som ett socialt och kulturellt system som bidrog till borgerlighetens formering, 
blev ett medel att konsolidera hierarkier utifrån såväl kön som klass.59 Den 
industriella borgerlighet som skildras i denna avhandling bär förstås flera ge-
mensamma drag med vad som har beskrivits i internationell och svensk forsk-
ning. Familjerna eftersträvade en livsstil som ansågs lämplig för det ledande 
skiktet i samhället där rationalitet och anspråkslöshet varvades med självdi-
sciplin och förfining. 
       Från ett historiskt perspektiv har två manliga figurer ofta lyfts fram som 
idealtyper i studier av borgerlighetens 1800-tal, den paternalistiske ledaren 
och the self made-man. Den paternalistiske ledaren har ofta karakteriserats 
som präglad av maktförhållandet mellan ledning och arbetskraft. Denne för-
väntades veta vad som var bäst för de underlydande, vilket kunde innebära att 
ledaren lade sig i de anställdas livsstil, och på vis antog den paternalistiska 
ledaren ofta rollen som ”uppfostrare” med avsikt att fostra lojala arbetare.60 
The self-made man förknippas i sin tur inte sällan med företagsledare, som 
enligt idealet var hårdhudad, pragmatisk och förmögen att fatta snabba be-
slut.61 De borgerliga dygderna förkroppsligas i denna i grunden könskodade 
bild av den ideala företagsledaren. De eftersträvansvärda egenskaperna gyn-
nar en viss typ av manlighet, en som har hög status i samhället – vilket var 
nära kopplat till framgång i affärslivet – och historikern David Tjeder visar i 
sin forskning hur ekonomiskt välstånd och framgång generellt blev centralt i 
det maskulina idealet.62 Sekulariseringen av den protestantiska andan ledde till 
en mer uppenbar egoistisk strävan efter framgång och mäns maskulinitet kom 
att knytas till deras individuella framgång – speciellt deras framgång i affärs-
livet. Idén om den oberoende mannen fick till effekt att barriärerna mellan 
manligt och kvinnligt stärktes.63 Detta var den homosociala sidan av självskap-

                                                   
59 Florin & Johansson (1993) belyser läroverkens koppling till det borgerliga maskulinitetspro-
jektet. Läroverken stod för utbildningen av maktens män in spe som under dessa formerande år 
svetsades samman. De drar även paralleller till Foucaults teori om disciplinering som han ut-
vecklar i Övervakning och straff, s. 48–57.  
60 Nordlund (2005), s. 33.  
61 Hasselberg, & Petersson (2006), s. 43. Se även Lindqvist (1996). Jordansson (1998) belyser 
att begreppet ”economic man” och de egenskaper som knöts till detta kom att förknippas med 
den borgerliga mannen, synonym med medborgaren, som genom sitt allmänintresse även kom 
samhället till nytta, s. 50–51. 
62 Enligt Tjeder (2002) slog det amerikanska idealet om the self-made man igenom i Sverige i 
mitten på 1800-talet. Strävandet efter rikedom och framgång blev legitimerat, och kunde rent 
av betraktas som en väg till manlighet. s. 55 f. För borgerligheten var även familjekapital, eller 
möjligheten att bygga ett sådant, central, se Gustavsson et al (2009).  
63 Weber (1978) menade att den protestantiska etiken hängde ihop med kapitalismens uppkomst 
och även präglade synen på individens förhållande till det allmänna – profitsyfte och återinve-
steringar som tjänade ett samhällsintresse premierades framför egennyttigt spenderande.   
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andet och som attribut i den ideala feminiteten ingick istället beroendeställ-
ningen.64 Historikern Birgitta Jordansson beskriver hur borgerlighetens primat 
kom att konsolideras även på ett moraliskt plan – den borgerliga mannens 
tolkningsföreträde utgjorde inte endast en grund för styrning och kontroll, det 
innebar även upprättandet av ett dygdemönster för samhällets alla medlem-
mar.65 Nyttoperspektivet gällde emellertid inte bara männen, den borgerliga 
kvinnan förväntades odla egenskaper som kom det allmänna till del och som 
kunde verka som byggklossar i det borgerliga samhällsprojektet. Den borger-
liga kvinnans dygdemönster, i synnerhet vad gällde sedlighet och moderskap, 
blev normerande för kvinnor i allmänhet.66 Den borgerliga livsföringen förut-
satte också att hemmet skulle bli en trygg plats för make och barn och den 
ideala hustrun skulle i det typiska företagarhemmet organisera och vägleda 
mannen. Därigenom blev det hennes uppgift att på ett vidare plan bistå maken 
som en viktig resurs om det fanns behov av hennes stöd och eventuella tjäns-
ter.67   
        
 
 
 
 
 	

                                                   
64 Tjeder (2002; 2003). Veblen (2007) poängterade att den borgerliga hustruns arbetsfrihet 
knappast var ett utslag av lättja utan snarare en ostentativ manifestation av att hon inte behövde 
göra något nyttigt arbete, s. 52. 
65 Jordansson (1998), s. 51. 
66 Jordansson (1998) gör iakttagelsen att den borgerliga mannens överlägsenhet kopplades till 
det samhällsansvar han tog medan den borgerliga kvinnans överlägsenhet gentemot andra kvin-
nor grundades i att hennes naturgivna egenskaper ansågs mer utvecklade. På så sätt grundades 
klassindelningen på individuella grunder – utifrån universell individualism kunde var och en 
göras ansvarig för sin lott, alla hade möjlighet att förändra sin situation, avancera i hierarkin 
och till slut erhålla medborgarskap. För kvinnan, menar Jordansson, hade detta universalistiska 
perspektiv emellertid sin grund inte i individen, utan i könet – i kvinnligheten, s. 47, 55–62. 
67 Nordlund Edvinsson (2012). 
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3. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Den ”privata” reproduktionen och den ”offentliga” 
produktionen 
 
Den industriella borgerligheten måste förstås utifrån sin ideologiska kontext. 
1800-talets föreställning om separata sfärer var enligt Abrams ett av de domi-
nerande paradigmen i analyser av perioden från mitten av 1700-talet och fram 
till tidigt 1900-tal. Det var en ideologi som gick ut på att kvinnor och män var 
naturligt disponerade att residera i separata sfärer i livet – den privata respek-
tive det offentliga. Denna ideologi nådde sin topp under första halvan av 1800-
talet.68 I realiteten var gränsen mellan dessa sfärer i själva verket porös, och 
såväl kvinnor som män överskred ständigt dessa diskursiva konstruktioner. 
       En dikotomi som ligger nära den ideologiska tudelningen mellan det pri-
vata och det offentliga, och idén om separata sfärer som ordnande princip, är 
reproduktion/produktion. Bakker identifierar tre aspekter som ingår i de flesta 
definitionerna av social reproduktion: biologisk reproduktion och förutsätt-
ningar för den sociala konstruktionen av moderskap, reproduktion av arbets-
kraften – vilket involverar upprätthållandet av liv och utbildning och slutligen 
omsorgsarbete, som kan vara helt privatiserat inom familjen och sociala nät-
verk eller till viss utsträckning tillhandahållas genom statlig försorg.69  
       Mycket, om än inte allt, av det reproduktiva arbetet sker utanför mark-
naden i det kapitalistiska samhället – i hushållen exempelvis. Men, den sociala 
reproduktionen är absolut nödvändig för att upprätthålla lönearbete, för acku-
mulering av mervärde och för att upprätthålla det kapitalistiska systemet som 
sådant. Lönearbete skulle, enligt Fraser, inte kunna existera utan hushållsar-
bete, barnuppfostran, skolundervisning, omsorgsarbete och andra aktiviteter 
som bidrar till att producera nya generationer av arbetare och bevara sociala 
band och gemensamma grundvärden.70 Precis som den ursprungliga ackumu-
lationen, som enligt Marx var en nödvändig förutsättning för kapitalistisk pro-
duktion, menar Fraser att social reproduktion är en absolut nödvändighet för 

                                                   
68 Abrams (2008), s. 630. 
69 Bakker (2007), 541. 
70 Fraser (2014).  
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det kapitalistiska systemet. På strukturell nivå är emellertid uppdelningen mel-
lan social reproduktion och varuproduktion central för kapitalismen.71 Femin-
istiska teoretiker har understrukit att denna uppdelning är djupt könad, där re-
produktion förknippas med kvinnor medan produktion associeras till män. 
Uppdelningen mellan ”produktivt” lönearbete och oavlönat ”reproduktivt” ar-
bete är underliggande för de kapitalistiska formerna av ojämlikhet mellan kö-
nen, poängterar Fraser. I denna avhandling vill jag luta mig mot dessa tanke-
mönster för att kunna fördjupa min analys om det skede i historien då de stu-
derade dynastierna var aktiva.  En viktig poäng är att det även går att se asym-
metrier i förhållande till kategorier som klass och ras/etnicitet. I samband med 
kapitalismens framväxt avskildes det reproduktiva arbetet och hänvisades till 
en separat ”privat” hushållssfär, där dess sociala betydelse skymdes.72 Det 
”ekonomiska” i det kapitalistiska systemet är således i grunden beroende av 
”icke-ekonomiska” betingelser.  
 

Ett intersektionellt perspektiv  
 
Avhandlingen präglas av en övergripande intersektionell förståelse av skill-
nadsskapande.73 Intersektionalitet avser interaktionen mellan genus/kön, 
ras/etnicitet, klass och andra kategorier som i termer av makt markerar skill-
nader i individers liv, sociala praktiker, institutionella strukturer och kulturella 
ideologier.74 Det är ett sätt att förstå hur makten opererar differentierade ge-
nom skapande och spridande av överlappande identitetskategorier.75 Katego-
rierna kan inte betraktas som essentiella utan måste förstås i en historisk och 
                                                   
71 Fraser (2014), s. 61–62. 
72 Fraser (2014), s. 62. 
73 Intersektionalitetsbegreppet myntades av Kimberlé Crenshaw (1989) som en metafor med 
syfte att uppmärksamma hur svarta kvinnors erfarenheter kom i skuggan av såväl den feminist-
iska som den antirasistiska diskursen, inom ramen för Critical legal studies i en amerikansk 
kontext. Crenshaw argumenterade för att forskare behöver ta in både genus och ras i analysen 
och visa på hur dessa interagerar. Efter hand har intersektionalitet analytiskt även kommit att 
inkludera en mängd andra sociala kategorier. Även om Crenshaw lanserade begreppet inter-
sektionalitet har den analytiska innebörden av begreppet tillämpats av feministiska tänkare un-
der andra etiketter såväl innan som efter Crenshaws artikulering. För en genealogisk diskussion 
kring detta se Lykke (2010), s. 68–70; (2011), s.  209–210. Begreppet har sedan importerats, 
anpassats och utvecklats i en europeisk kontext och introducerades på svenska av de los Reyes 
& Mulinari (2005).  
74 Davis (2008), s. 68.  
75 En vida diskuterad fråga angående intersektionalitet är vilka och hur många kategorier som 
ska inkluderas. Butler (1990) har diskuterat det problematiska ”etc” som ofta kan återfinnas i 
slutet av uppräkningar av olika sociala indelningar i feministisk forskning (så även här). Jag 
hämtar här inspiration från Yuval-Davis (2006) som menar att i specifika historiska situationer 
och i relation till specifika människor kommer vissa sociala indelningar vara mer betydelsefulla 
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social kontext. Den intersektionella utgångspunkten innebär att vi måste un-
dersöka kvinnors, och mäns, positioner och reflektera över de olika sätt på 
vilka de bidrar till ojämlika sociala relationer – i fokus bör vi ställa de exklu-
derande processer som kan knytas till varje kategori, och hur de är samman-
kopplade. Därigenom fungerar intersektionalitet som ett instrument genom 
vilket vi kan synliggöra det komplexa samspelet mellan privilegium och brist 
på detsamma.76 Det handlar således i förlängningen om ett sätt att tänka kring 
vad en identitet kan vara. Vilka subjekt skrivs fram, och vilka utesluts? Dessa 
reflektioner är också bärande för hur jag på ett övergripande plan rent teore-
tiskt har närmat mig avhandlingens forskningsfrågor. 
       Begreppet intersektionalitet är inte entydigt, vilket också har gjort det till 
föremål för diskussion och kritik bland forskare som arbetar med feministisk 
teori.77 Emellertid kan dess mångtydiga och vaga karaktär vara det som gör 
det till en utgångspunkt som går att applicera på många fält och i relation till 
många frågor.78 Begreppet är inte heller fixerat och kan därför anpassas utifrån 
kontext. Hur intersektionalitet ska förstås – som ett begrepp, en teori, eller ett 
heuristiskt verktyg – finns det olika åsikter om. I denna avhandling hämtar jag 
teoretisk inspiration från Cho, Crenshaw och McCalls förståelse av intersekt-
ionalitet som en analytisk känslighet. Med utgångspunkten att intersektion-
alitet är en analytisk disposition – ett sätt att tänka kring och bedriva analyser 
– utgörs den intersektionella ansatsen, enligt Cho et al, inte av användningen 
av begreppet intersektionalitet, att placera sig i en kanon eller att citera inter-
sektionella standardcitat. Det intersektionella momentet utgörs – oavsett vilket 
begrepp som används, oavsett fält eller disciplin – av ett intersektionellt sätt 
att tänka kring tillhörighet och skillnad och hur detta relateras till makt. Denna 
analytiska ingång – förståelsen av kategorier inte som distinkta men som alltid 
genomkorsade av andra kategorier, flytande och föränderliga, ständigt i be-
grepp att skapa eller bli skapade av olika maktdynamiker – framhåller vad 
intersektionalitet gör snarare än vad det är.79 Intersektionalitet som ett sätt att 
förstå maktens dynamiker genomsyrar således avhandlingens syfte och fråge-
ställningar, men uttalas inte alltid explicit som teoretisk utgångspunkt.  

                                                   
än andra. Genus/kön, klass, ras/etnicitet och var i livscykeln individen befinner sig i är sådana 
kategorier som har avgörande betydelse för de flesta människor i de flesta sammanhang. Den 
historiska och sociala kontexten är avgörande för vilka sociala kategorier som lyfts fram i mina 
analyser, även om dessa givetvis inte är uttömmande eller fixerade, utan instabila, ambivalenta 
kategorier. s. 203 
76 Lutz et al (2011), s. 8. 
77 För teoretiska diskussioner av intersektionalitetsbegreppets komplexitet och analytiska till-
lämpbarhet se exempelvis McCall (2005) och Walby (2007). För en redogörelse över kritik som 
riktats mot intersektionalitet och svar mot densamma, se Tomlinson (2013). 
78 Davis (2008) menar att det är just ambiguiteten, ofullständigheten och komplexiteten som 
gör den intersektionella utgångspunkten till en användbar feministisk teori. 
79 Cho et al (2013), s. 795. 
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Det löper en skillnadens logik genom en stor del av forskningen kring famil-
jeföretag, explicit eller implicit. Som de los Reyes och Mulinari vill jag utifrån 
detta även trycka på vikten att koppla intersektionalitetsbegreppet till frågan 
om kunskapsproduktion.80 Intersektionen mellan klass och kön är central för 
förståelsen av individens möjligheter i företagsfamiljen, men det finns även 
andra effekter och dynamiker som aktualiseras av den ständiga positioner-
ingen i förhållande till en utsida, vilken så starkt präglat den borgerliga dis-
kursen.  

 

Källmaterial och metod 
 
Avhandlingens artiklar baseras på källmaterial som handskrivna dagboksan-
teckningar, tryckta krönikor och brev. Det är källmaterial som inte minst skild-
rar den ”privata sfären” och familjelivet, men naturligt nog också sådant som 
direkt rör affärsverksamheten. De röster som hörs är familjemedlemmar 
såsom kvinnor/fruar/mödrar, män/fäder och barn i företagsfamiljerna. Med 
samtliga artiklar har jag arbetat kvalitativt med ett avgränsat material.    
      Textanalys, vilket har utgjort metoden, är ett brett och oprecist begrepp. 
Viktigt för analysen är vad historikern Maria Sjöberg beskriver som relationen 
mellan kontext och intertextualitet. Det gäller att ta hänsyn till det samman-
hang som texten har producerats i samt vilken genre texten tillhör. Frågor som 
blir av vikt är vad som uttrycks i texten, samt hur det uttrycks.81 I arbetet med 
artiklarna har forskningsfrågor och syfte varit avgörande för hur jag har bear-
betat och använt texterna. En annan viktig fråga är urval av källmaterial, vilket 
främst har utgått från artiklarnas tidsperiod och tematik. Materialets omfatt-
ning och innehåll har ställt fortlöpande krav på avgränsningar och källkritiska 
reflektioner.   
       De flesta företagsarkiv som behandlar stora företag är ofta omfattande och 
innehåller inte sällan alltifrån affärskorrespondens till material om anställda. 
När det gäller arkiverat material som berör dynastiernas familjeliv och privata 
sfär kan arkivmaterialen generellt sett variera. Ett fåtal familjer har valt att 
bevara alltifrån privata brev och dagböcker till menyer och kassaböcker. Vad 
som är mer sällsynt är att det finns efterlämnat material som rör kvinnliga 
familjemedlemmar. De flesta industrimän ville gärna hålla familjen anonym 
från offentligheten och vanligtvis stannade kvinnors och barns material kvar i 
                                                   
80 de los Reyes & Mulinari (2005). 
81 Sjöberg (2018), s. 73–77. Begreppet kontext syftar till sammanhanget i tid och rum och be-
greppet intertextualitet åsyftar det nät av relationer som texten är en del av. Sjöberg framhäver 
vikten av att kombinera dessa båda för att åstadkomma en rimlig historisk analys. Kontexten 
utgör textens yttre sammanhang, och här måste källkritik idkas, medan intertextualiteten utgör 
textens inre sammanhang, Sjöberg (2018), s. 74. 
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skrivbordslådan, otillgängligt för utomstående. De familjer som skapat privata 
samlingar och tillgängliggjort även kvinnornas material kan därför ge oss ny 
kunskap, inte minst om genusarbetsdelningen, men också om familjeliv. På 
ett större plan handlar det om att arkiven kan öppna nya dörrar till frågeställ-
ningar som därigenom kan bidra till att vitalisera och förnya företagsforsk-
ningen. En given förtjänst är om materialet är tillgängligt för forskning.  
      Hur representativa är då de familjer som undersöks i denna avhandling? 
Det finns förstås ett problem med att studera små grupper, men genomgående 
har jag vinnlagt mig om en källkritisk medvetenhet för att undvika eventuella 
fallgropar. Jag underbygger materialet med relevanta kopplingar och parallel-
ler till tidigare forskning om dynastier. Eftersom materialet består av namn på 
många individer har jag också försökt få en uppfattning om familjerna och 
deras nätverk. Det material som nyttjas ger en god inblick i de frågor som jag 
har valt att besvara. Jag har till exempel citerat ur brev och dagböcker vid 
behov, då jag har velat exemplifiera eller understryka något som jag uppfattat 
som relevant och centralt för respektive artikel.   
       Innan jag kommenterar de enskilda artiklarna vill jag först på ett allmänt 
plan i korthet redogöra för de arkiv som nyttjats i denna avhandling. Agnes 
och Johannes Hellners familjearkiv vid Riksarkivet består av 11 hyllmeter 
handlingar. Familjearkivet innehåller mycket material om familjen Ekman 
men också om Agnes och Johannes familjeliv. De tidigaste dokumenten är 
från 1860-talet och arkivet innehåller alltifrån redogörelser över resor till dag-
böcker, brev och fotografier. Här ingår också justitierådet Hellners handlingar 
från hans karriär och yrkesliv. Agnes material tangerar såväl makens karriär 
som hennes egna intressen och privatliv. Att skriva brev var en viktig kom-
munikationsform i en tid då det var kostsamt att telefonera och där korrespon-
dens var ett naturligt sätt att föra en dialog med varandra på avstånd. Breven 
har givetvis olika karaktär beroende på vad som avhandlas, vem man skriver 
till och vilket budskap som är centralt i brevet. Det andra arkivet, Agnes Hell-
ners f. Ekman släktarkiv vid Riksarkivet, består av 2,5 hyllmeter. Materialet, 
i tidsspannet 1790–1979, består nästan uteslutande av handlingar från Agnes 
och familjen Ekman jämte andra släktingar kopplade till familjen. De beva-
rade breven är både sorterade och osorterade och majoriteten är handskrivna. 
Hedda Ekmans arkiv vid kvinnosamlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek 
består av 31 volymer. Arkivet som berör åren 1881–1929 är omfattande och 
innehåller främst Heddas privata handlingar, vilket rör alltifrån korrespondens 
till anteckningar och samlade notiser över vetenskapliga rön. Hedda var intel-
lektuell och intresserad av att läsa om alltifrån historia till medicin. Utöver 
detta framgår tydligt att hon var en skrivande människa, det rör sig inte enbart 
om privata brev utan också det stora intresset att studera olika ämnen, men 
även den egna familjen som undersökningsobjekt. Materialet är intressant inte 
minst för att hon är en observatör och iakttagare av den egna familjen, där 
varje detalj, varje handling analyserades och bokfördes i anteckningar. Hon 
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skriver om missöden, barnens krämpor men också om deras borgerliga livsfö-
ring.  
       Jag har valt att inte utnyttja Johan Ekmans arkiv eller något av företags-
arkiven som kan kopplas till familjen, exempelvis arkivet för Ekman & Co.82 
Utifrån temat för avhandlingen och mina frågeställningar har jag avgränsat 
min undersökning till ovan nämnda arkiv. Företaget Ekman och Co:s historia 
har skrivits och i den tar Johan Ekman en central plats. Min ambition är att 
komplettera denna historieskrivning genom att lyfta fram och problematisera 
familjens betydelse.  
       För artikeln I familjeföretagets utkant: om dotterns fostran i 
företagarhemmet 1900–1915 utgörs källmaterialet i huvudsak av handskrivna 
dagböcker. Dessa finns i Agnes och Johannes Hellners familjearkiv vid 
Riksarkivet i Stockholm och har möjliggjorts genom tillstånd från släkten.83 
Vi har gått igenom samtliga volymer av dagböckerna som rör den period som 
behandlas i artikeln. Dagböckerna är oredigerade och inte producerade för att 
någon annan ska läsa, det rör sig således om otryckt och outgivet material. 
Trots den privata karaktären präglas materialet säkerligen av en självcensur 
som låg i linje med den tidens dagboksskrivande. Dagboksskrivande under 
denna tid tangerar såväl frågan om kön som klass; kvinnor i borgerligheten 
skrev ofta dagbok men det förekom att känsliga avsnitt utelämnades. 
Dagböckerna har kompletterats med Hedda Ekmans tryckta krönika, där hon 
samlat anteckningar över viktiga händelser i familjens historia men också om 
familjens vardagsliv. Utöver detta används handskriven korrespondens mellan 
Agnes och hennes far Johan Ekman. Breven speglar den nära relationen 
mellan far och dotter, vilket är tämligen ovanligt när det rör företagarfamiljer. 
Genom att använda brevmaterial har vi velat få en bredare bild av familjens 
attityd till barnens framtida roller. Det arkiverade materialet finns vid Agnes 
f. Ekmans släktarkiv i Riksarkivet i Stockholm. 
       Det huvudsakliga källmaterialet för artikeln Den opassliga hustrun: 
handlingsutrymme i narrativ och praktik i företagarfamiljen utgörs av Hedda 
Ekmans familjekrönika. Familjekrönikan är en tryckt skildring av familjens 
liv i fyra volymer, avsedd för publicering men främst tänkt att läsas av den 
närmaste kretsen. Det är en bearbetning av en dagbok och annat material som 
rör familjen Ekman och innehåller bland annat infogade avskrifter och kopior 
av brev, dikter och fotografier. Jag har gått igenom samtliga volymer av 
krönikan, huvudfokus har dock legat på den period då barnen Ekman fötts och 
uppfostrats. Materialet har kompletterats med ett opublicerat manuskript, 
författat av Hedda Ekman. Det är episodiska anteckningar som bland annat 

                                                   
82 Såväl Konsul Johan E Ekmans arkiv som Ekman och Co:s arkiv är inhysta vid Landsarkivet 
i Göteborg. 
83 Inga restriktioner har getts förutom att vetenskaplig forskning ska bedrivas. Tillstånd till sam-
lingarna vid Riksarkivet har getts av Sten Hellner, son till Agnes Ekman och Johannes Hellner. 
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skildrar barndomen samt en kurortsvistelse i England. Det rör sig om 
handskrifter som finns fritt tillgängligt vid Hedda Ekmans arkiv i 
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet. Materialet har 
bearbetats genom textanalys, vilken syftar främst till att undersöka kroppars 
närvaro och icke-närvaro i narrativet samt hur dessa tar plats. Jag har sökt 
identifiera mönster men också lyfta ambiguiteter i materialet, och med 
avseende på möjliga subjektspositioner gjort nedslag där jag funnit att de 
maktordningar jag velat undersöka – kropp, sexualitet och klass – träder fram. 
Krönikan inleds med att Hedda gifter sig med sin make, men det var inte förrän 
trettio efter detta som arbetet med krönikan inleddes. Det rör sig följaktligen 
om ett retrospektivt berättande, i kronologisk ordning. En problematik med 
denna typ av källmaterial är att det i egenskap av publicerad text kan tänkas 
vara tillrättalagd – en idealbild. Framför allt finns ett problem beträffande 
temporalitet – det är en ordning som är skapad i efterhand, med skildringar 
som för Hedda framstår som meningsfulla i skrivande stund. Det handlar 
således om att skriva sin historia och materialet får närmast betraktas som en 
berättelse om familjen, förmodat tillrättalagd. Jag har således förhållit mig till 
utsagorna som till ett narrativ, snarare än som återgivningar av olika 
händelseförlopp. En stor förtjänst med materialet är att det ger en möjlighet 
att kunna följa Heddas Ekmans reflektioner och tankar i en tid då borgerliga 
kvinnors texter kanske inte lämnade skrivbordslådan. Det är ett rikt material 
som ger en närmast unik inblick i den borgerliga livsföringen hos en elitfamilj 
i Sverige.  
       I artikeln ”Bli den du är” – att fostra en ledare i finansfamiljen har jag 
utgått från en tryckt och utgiven brevkorrespondens mellan André Oscar Wal-
lenberg och hans son Knut Agathon Wallenberg som sträcker sig från 1864 
till 1885. Brevväxlingen är tryckt i två volymer och utgiven av Stockholms 
enskilda bank. Den utgivna brevväxlingen är inte komplett, det finns luckor i 
korrespondensen. Att alla brev inte finns med beror på att de inte är bevarade 
eller att de kan ha gallrats bort. Det går inte att säga varför vissa brev inte har 
bevarats eller tagits med i samlingen och vilket innehåll dessa kan ha haft. 
Bortfallet innebär givetvis ett problem ur källsynpunkt. Breven har förts över 
från handskrift till maskinskrift, vilket innebär att de även har redigerats. Ori-
ginalen bevaras i SEBs arkiv, till vilket endast disputerade forskare beviljas 
tillstånd. Av den anledningen har jag inte kunnat studera dessa. Det faktum att 
brevväxlingen som källa har belagts med detta extra lager av redigering inne-
bär att det finns en risk att det är en tillrättalagd bild som erbjuds, det utgör 
ofrånkomligen ett ingrepp i texten. Att redigeringsprocessen har påverkat tex-
ten måste således hållas i åtanke vid läsningen. Trots att detta medför vissa 
källkritiska problem kan man ändå uppfatta breven som högintressanta för att 
kunna analysera hur Wallenbergs skriver sin egen historia. De argument som 
lyfts fram i breven gör det möjligt att spegla hur AOW konstruerar sig själv 
som ledare. Jag har gått igenom samtliga brev, från såväl far som son. 
Emellertid har jag valt att utgå från faderns brev då jag främst intresserat mig 
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för hur AOW konstruerar sig själv som ledare i korrespondensen och vilka 
egenskaper som framhävs och görs till förebild för sonen. Utifrån min läsning 
har jag ordnat materialet tematiskt och identifierat vad jag uppfattar som 
centrala noder. Dessa utgörs av kunskap, ansvar och ledarskap. Snarare än att 
göra en teckning av AOWs gärning och person har jag varit intresserad av hur 
han skriver fram sig själv och vad han traderar till sin son, arvtagaren, Knut 
Agathon. Jag läser breven som en berättelse. Berättande är en plats för själv-
konstituering och narrativet kan aldrig betraktas som en avspegling utan utgör 
alltid en konstruktion. Den narrativa ingången handlar då om hur den självbi-
ografiska berättelsen ordnas på ett sådant sätt att det får mening. Det bör på-
pekas att de bevarade breven tar upp olika aspekter som rör hela familjen Wal-
lenberg och att man även får glimtar av kvinnorna i familjen. Jag har emeller-
tid valt att främst avgränsa mig till artikelns huvudtema. 
      Artikeln Arkiven och hierarkin: ett (företags)historiskt dilemma utgör en 
metodologisk problematisering av arkiven och dess roll i kunskapsprodukt-
ionen. Jag utgår i artikeln från de arkiv som jag har berört i de övriga artik-
larna. Det privata materialet har varit nödvändigt för att få inblick i familjeli-
vet, det vill säga det som finns i utkanten av företaget och som inte återfinns i 
de traditionella företagsarkiven. Familjearkiven inhyser sådant material som 
inte har ansetts vara relevanta för företagsarkiv och blir exempel på att vägen 
till företagen inte alltid behöver gå genom de traditionella företagsarkiven. 
Utifrån dessa insikter problematiserar jag innehållet i företagsarkiv, samt de-
ras status när det gäller historieskrivning.  

Att skriva företagshistoria – en historiografisk 
utmaning? 
 
I det följande redogör jag för problematiken med att skriva företagshistoria. 
Därefter presenteras och diskuteras forskningsfälten som är av relevans för 
denna studie. 
       Den företagshistoriska disciplinen har kritiserats för att vara underteore-
tiserad och för bristande epistemologisk medvetenhet på ett generellt plan. 
Forskning inom detta fält har tenderat att i hög grad ägna sig åt att studera 
enskilda företag, med 1800-talet som huvudsaklig tidsperiod. Det är ett fält 
som är starkt präglat av empirism och objektivism men som ofta brister i histo-
riografisk reflexivitet.84 Det är också ett kunskapsområde där kritiska perspek-
tiv inte har fått samma genomslag som i andra historiska discipliner. Från ett 

                                                   
84 I en genomgång av den företagshistoriska forskningen i en brittisk kontext ringar McKinlay 
(1992) in den typiska forskningen på fältet avseende vad som studeras och vilken period som 
är mest frekvent undersökt. Nästan ett decennium senare gör Wale (2001) en liknande genom-
gång och konstaterar att disciplinen i hög grad präglas av empirism och att bidrag till disciplinen 
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genusperspektiv har kritiken inte minst riktat sig mot att forskning inom di-
sciplinen i hög grad präglas av dikotomier och fixerade kategorier.85 Kessler-
Harris poängterar att det i grunden handlar om att förstå hur skillnader utifrån 
kategorier som ras/etnicitet och genus används i konstruktionen av ekono-
miska system och hur vi värderar olika ordningar, teknologier och innovat-
ioner. Ett genusperspektiv kan exempelvis undersöka hur föreställningar om 
maskulinitet bland företagsledare kan tänkas påverka deras känsla för gemen-
skap och lojalitet, förståelse av familjen, ekonomiskt beteende och sociala för-
väntningar samt hur detta kan relateras till framväxten av en segmenterad ar-
betsmarknad.86     
       Joan Scott understryker att en inkludering av kvinnor i företagshistorien 
inte kan stanna vid att dokumentera deras exkludering, motstånd och agens. 
Det krävs även en undersökning av hur dessa diskriminerande praktiker defi-
nierar struktur och organisation i företagsvärlden och hur de uttrycker olika 
typer av maktrelationer.87 Enligt Kwolek-Folland kan genusperspektivet ut-
mana det fokus som disciplinen har på socialt neutrala (rationella) företag, 
extraordinära individer (som i biografier över ”stora män”) och företagsstruk-
turer (som ledarskap) som drivande för utveckling.88  
      Vad kan möjliga alternativa ingångar till det företagshistoriska fältet bestå 
i? Ett sätt att hantera ovanstående kritik är sträva efter en historiografisk med-
vetenhet. Med filosofen Michel de Certeau är det vi kallar historia inget mer 
än ett narrativ och historiska narrativ är, som all diskurs, performativ.89 Nar-
rativ skapar den politiska agendan idag, formar händelser i framtiden och an-
vänds inte sällan i strategiska syften. Historikern Hayden White identifierade 
den praktisk nyttan med dessa historier, eller narrativ – det blir mindre kom-
plicerat att dechiffrera det förflutna när det finns vissa mallar att utgå från. 
Problemet blir att narrativ som skapas kring en viss händelse eller serier av 
händelser är begränsade till de berättelser som har utvecklats och legitimerats. 
Vissa narrativa mallar föregår innehållet av en historia, och följer forskaren in 
i arkivet – något som får konsekvenser för historikern och den historia som 

                                                   
i huvudsak består av att underkänna eller revidera tidigare argument. Vidare finns det företags-
historiker som vill dra disciplinen åt ett positivistiskt håll med modellbyggande som präglar 
naturvetenskapliga discipliner, där hypotestestande och utvecklande av generella teorier ställs 
i centrum, se de Jong et al (2015). 
85 Hos såväl Scott (1998) som Kessler-Harris (1991) rör sig kritiken bortom modellen ”add 
women and stir”. Det handlar således om en mer djupgående problematik som inte kan lösas 
endast genom att lägga till kvinnor i ett befintligt narrativ. Deras utgångspunkt är istället att ett 
genusperspektiv i grunden kan utmana och problematisera befintliga strukturer och de menar 
att vi måste undersöka grunderna för skillnadsskapande inom det företagshistoriska fältet. 
86 Kessler-Harris (1991), s. 47–48. 
87 Scott (1998), s. 249. 
88 Kwolek-Folland (2001). 
89 de Certeau (1988), s. 96. 
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skrivs.90 I förlängningen utgör dessa också en bas för konstruktioner av fram-
tiden.  
      Historien är, med de Certeau, formad av de system inom vilka den har 
utvecklats och därmed måste historiska analyser alltid utföras med hänsyn till 
sambandet mellan historien och de institutioner ur vilka de emanerar.91 I vad 
han kallar den historiografiska handlingen vill de Certeau studera historie-
skrivning som process eller, mer precist, historikerns arbetsmetoder och rums-
liga miljö. I den vetenskapliga praktiken blir institutioner som universitet vik-
tiga; de används för att skänka legitimitet till historisk kunskap. Av vikt för 
praktiken att skriva och producera kunskap är även genrekonventioner inom 
olika discipliner och det krävs således en kritisk blick på hur gränserna för 
disciplinen dras.92         
       Från närliggande fält som organisations- och ledarskapsteori samt före-
tagsekonomi kan en teoretisk medvetenhet, med ett ofta större engagemang i 
epistemologiska reflektioner, hämtas. Det som särskiljer företagshistoria från 
dessa andra fält är emellertid det historiska perspektivet. Här är tid, förändring 
och kontinuitet viktigt och kontextualitet blir nödvändigt för att förstå dessa 
processer. Det som måste till är en historiografisk medvetenhet, vilken i sig 
själv innehåller ett starkt teoretiskt fundament. Att släppa in den historiogra-
fiska medvetenheten i det företagshistoriska fältet framstår därför som en 
lämplig strategi. Taylor et al föreslår att normerna i företagshistorisk forskning 
ska belysas med hjälp av en teoretisk känslig historiografi. De anser att det 
finns en dominerande, men gömd, epistemologisk position som genomsyrar 
det företagshistoriska fältet, men att i det företagshistoriska fältet negligeras 
eller ignoreras de epistemologiska positioner som historisk forskning och skri-
vande härbärgerar.93 Frågan om att ”göra historia” återstår att lyftas. Av den 
anledningen önskar Taylor et al att gränserna för disciplinen ska bli mer ge-
nomträngliga, så att de som ägnar sig åt företagshistoria kan bli en mer diver-
sifierad grupp.94 De ser tre sätt på vilket företagshistoriska forskare skulle 
kunna ta hjälp av filosofen Paul Ricoeurs historiografi, vilka alla har att göra 
med hur forskaren ska förhålla sig till sitt material. För det första skulle det 
innebära att mer systematiskt rannsaka det underlag som forskningen bygger 
på, exempelvis hur den kom till, vad eller vem den representerar och vem som 
är frånvarande i den; kort sagt att tillstå att allt källmaterial har en ontologisk 
och epistemologisk status.95 Vidare bör företagshistorikern, när den tar beslut 
om vilken data som ska inkluderas eller exkluderas, i större utsträckning be-
akta sitt ansvar för såväl de som har genererat forskningsunderlaget som de 
                                                   
90 White (1985). 
91 de Certeau (1988), s. 69. 
92 de Certeau (1988), s. 57. 
93 Taylor et al (2009), s. 152. 
94 Här syftar författarna främst på organisations- och ledarskapsforskare, Taylor et al (2009), s. 
161. 
95 Taylor et al, (2009), s. 162. 
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som ska läsa den historia som emanerar därur. Det tredje sättet handlar om 
den företagshistoriska tendensen att överminnas vissa praktiker, och glömma 
andra. Här åsyftas att vissa historier – som processer kring beslutsfattande hos 
företagsledare – är överrepresenterade medan andra – som organisationers och 
företagsledares inblandning i slaveri eller samröre med totalitära regimer – 
faller i glömska.96 Därigenom uppmanar Taylor et al till forskning som är mer 
reflexiv och teoretiskt känslig.  
      En annan ingång till fältet, som också beaktar historieskrivningens makt-
dynamiker, är via den etnometodologi som Whittle & Wilson förordar. Den 
etnometodologiska ingången tar hänsyn till de mer eller mindre institutional-
iserade och systematiskt ojämlika möjligheter för olika sociala aktörer att ge-
nerera redogörelser och få dem accepterade av andra.97 Även här handlar det 
om ett mer reflexivt förhållningssätt till historieskrivning genom att undersöka 
hur företagshistorier samlas ihop och sätts samman – av historiska aktörer men 
också av forskaren själv. Lipartito menar i sin tur att kulturella aspekter måste 
tas i beaktande i forskningen, även på det företagshistoriska fältet. Som alla 
sociala institutioner kan företag undersökas utifrån makten att tillskriva me-
ning, och som förlängning göra sanningsanspråk – med andra ord kontrollera 
narrativet. Att spåra kulturella uttryck på områden som antas vara fria från 
dem blir utmaningen enligt Lipartito.98  
        Det finns utifrån dessa forskare att döma utmaningar inom den företags-
historiska genren. Hur kan ett historiografiskt förhållningssätt bidra till en ana-
lys som tar olika maktdynamiker i beaktande? de Certeaus strategi var att söka 
sig till marginalerna; att gå tillbaka till det som återfinns i utkanten av diskur-
sen, där vi hittar motstånd, överlevnad eller sådant som på något sätt stör en 
utvecklingslinje eller ett tolkningssystem.99 Det som vår förståelse av det för-
flutna håller som irrelevant är det som bör utsättas för omtolkningar.  
 
 	

                                                   
96 Taylor et al (2009), s 162. 
97 Whittle & Wilson (2015). 
98 Lipartito (1995). 
99 de Certeau (1988), s. 4. 
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4. Forskningsöversikt 

Familjeföretag och företagarfamiljer i forskningen 
 
Business history är ett växande forskningsfält i Sverige. De flesta studier berör 
företags- och finansforskning. I en svensk kontext har det författats flera över-
siktsverk i ämnet och internationellt har man också sökt formulera fältet i 
större verk.100 Familjeföretag som företagsform har ansetts vara en anakron-
ism, icke-kompatibel med ett senkapitalistiskt system; en typ av företag som 
skulle fasas ut med tiden.101 Det har emellertid visat sig vara en livskraftig 
företagsform.102 Tidigare forskning om familjeföretag är väldigt omfattande 
och bidrag har producerats inom en rad discipliner. De flesta studier är utförda 
av företagsekonomer och berör i första hand småföretag i en samtida kon-
text.103 Teman som berörs i denna forskning är exempelvis familjekonflikter 
och affärsstrategier. Familjeföretagens överlevnad är beroende av succession 
av ledarskap och de flesta familjeföretag överlever inte andra generationens 
ägare. Det är ett problemområde som också uppmärksamhet i forskningen.104 
Ett flertal studier har därför även uppmärksammat ägande och inflytande med 
fokus på familjeföretag som organisationsform. Blodsband och släktskap har 
associerats med nepotism, som ofta har ansetts tillhöra familjeföretagets 
sämre sidor tillsammans med bland annat konfliktrisk och ovilja till föränd-
ring.105 Ledarskap är en annan fråga som har diskuterats utifrån arv och pro-
fessionalisering. Alfred Chandler har bland annat hävdat att arvtagare till fa-
miljeföretag vanligen saknar motivation att driva ett företag. Istället är det den 
professionellt rekryterade chefen som frivilligt har sökt sig till näringslivet 
som har bäst förutsättningar att leda ett företag.106  
                                                   
100 För en svensk kontext se Lönnborg & Rytkönen (2011); Hasselberg & Petersson (2006); 
Larsson (2014). För en internationell kontext se exempelvis Cassis (1999); Amatori & Colli 
(2011); Cassis et al (2016); Amatori & Jones (2003).  
101 Se Colli (2003); Sjögren (2006). 
102 Se Emling (2000); Brundin et al (2012). 
103Se exempelvis Collins et al (2011); Carsrud & Brännback (2012); Kenyon-Rouvinez & Ward 
(2005); Fahed-Sreih (2018); Kets de Vries (1996). 
104 Se exempelvis Fernandez Perez & Colli (2013). För ett svenskt exempel se Haag (2012).  
105 För en genomgång av familjeföretagets för- och nackdelar som organisationsform se Kets 
de Vries (1996). 
106 Denna professionaliseringsprocess beskrev Chandler (1994) som en övergång från personlig 
till professionell kapitalism. 
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Andrea Colli har gjort en historisk översikt över familjeföretaget som organi-
sationsform. Genom att se till politisk och institutionell kontext och genom 
resultatmässiga jämförelser mellan familjeföretag och andra företagstyper för-
söker Colli förstå betingelserna för familjeföretagens nedgång och fortlev-
nad.107 Landes et al tar ett ännu bredare perspektiv på entreprenörskap och gör 
en ansats att beskriva företagsamhetens historia från civilisationens vagga i 
Mesopotamien och framåt.108 Med avseende på Frankrike har Jean Marceau 
vidare undersökt den sociala omstruktureringen av den högborgerliga företa-
garklassen på europeisk nivå och lyfter fram utbildning som något allt vikti-
gare i skapandet av internationella eliter i näringslivet.109 Det saknas således 
inte syntetiserande verk inom företagsforskningen. I det följande kommer jag 
emellertid att begränsa mig till litteratur som tangerar de problemområden 
som jag berör i min avhandling. Då min forskning behandlar perioden runt 
sekelskiftet 1900 har jag valt att fokusera på historisk forskning som berör 
familjeföretagande och de större dynastierna i Sverige. Utöver detta vill jag 
lyfta fram forskning som på olika sätt närmat sig kön i företagsforskningen.  

Företagsdynastier i fokus 
 
Småföretag utgör majoriteten av familjeföretag. Här fokuserar jag dock på de 
större företagen och vad som kan benämnas dynastier. Boken Dynastier: de 
stora familjeföretagen och deras mer eller mindre lyckade affärer består av 
tretton fallstudier där David Landes undersöker några av de mest kända och 
framstående familjeföretagen.110 Landes menar att familjeföretag är en viktig 
företagsform som vanligtvis blir undervärderad i det ekonomiska landskapet. 
I sin studie lyfter han fram familjer som Ford, Renault och Rockefeller och 
söker genom dessa fallstudier närma sig moderna dynastier som är en del av 
den globala ekonomin. I Landes beskrivningar av familjerna illustreras också 
svårigheten med succession av ledarskap, med företagsledare som inte kan 
eller vill släppa ifrån sig makten men också där det inte finns någon lämplig 
kandidat till att överta ledarskapet.111 I en svensk kontext har Hans Sjögren i 
flera studier ägnat sig åt dynastier. I Familjedynastier: så blev Sverige rikt 
behandlar Sjögren 25 nordiska företagarfamiljer. Här undersöker Sjögren det 
faktum att flera av världens främsta familjeföretag återfinns i Sverige samt hur 
                                                   
107Colli (2003).  
108 Landes et al (2010). 
109 Marceau (1989) 
110 Landes (2007) hämtar sina exempel från tre olika sektorer: bankväsendet, bilindustrin och 
utvinning av naturresurser. Bland dessa familjer finner vi Rothschild, Ford respektive Rocke-
feller. 
111 Fallstudierna är relativt korta och går egentligen inte in på vad som ofta kallats den ”privata” 
sidan av familjeföretagande. 



33 

dessa företag bidragit till utvecklingen av den svenska modellen.112  
       Flera studier har fokuserat på den ekonomiska elitens ägande. CH Her-
mansson kartlade ägarförhållandena hos femton familjer med omfattande in-
flytande i svenskt näringsliv och myntade därmed begreppet ”de femton fa-
miljerna”.113 Syftet med studien var att åskådliggöra koncentrationen av 
ägande och inflytande inom svenskt näringsliv och visade att ett fåtal familjer 
dominerade landets företagande och ekonomi. Bland de femton familjerna 
återfinns fem namn som Hermansson identifierade som särskilt framstående 
när det gäller makt och inflytande: Wallenberg, Wehtje, Johnson, Bonnier och 
Broström. I "Sveriges mäktigaste familjer – företagen, människorna, peng-
arna" från 2017 har Anders Ström uppdaterat Hermanssons lista.114 Familjer 
som Bonnier, Wehtje, Broström och Klingspor har fallit ur listan och ersatts 
av namn som Kamprad, Rausing, Persson, Lundin och Stenbeck.115 Den toppas 
alltjämt av familjen Wallenberg. Detta skifte kan ses som en effekt av en eko-
nomisk omstrukturering där den industriella ekonomin under 1900-talet i allt 
högre grad omorienterades mot en handelsinriktad, finansiell ekonomi.116 Jan 
Glete har undersökt betydelsen av ägande och informella nätverk i svenskt 
näringsliv med fokus på de stora ägargrupperna.117 Glete var bland annat in-
tresserad av mönster för industriell tillväxt och undersökte förutsättningarna 
för att bilda nya företag i tillväxtbranscher, i kontrast till utvecklandet av eta-
blerad verksamhet. 118 Han underströk vikten av att bilda nya sociala nätverk 
mellan entreprenörer med nya idéer och investerare.     
      Det har skrivits en rad fallstudier över stora företag som har överlevt flera 
generationer och som fortfarande är operativa, såsom Bonnier, Johnson och 
Wallenberg.119 Företagsmonografier som dessa kompletteras av biografiska 
verk om framstående personer från betydande företagarfamiljer.120 Då ligger 
fokus ofta på enskilda entreprenörer. I sin avhandling tar historikern Pål 
Brunnström ett grepp om dynastierna Broström och Wehtje och avviker från 

                                                   
112 Sjögren (2017). I Sjögren (2006) står familjen Wallenberg i fokus för analysen.   
113 Hermansson (1965). 
114 Ström (2017). 
115 När tidningen Affärsvärlden 2013 (26 juni) listade de femton största familjerna återfanns 
emellertid familjen Bonnier på plats 14. Listor som dessa kan givetvis skifta beroende av hur 
makt och inflytande mäts, men kan likväl ge en indikation om koncentration av ägande.  
116 Glete (1987) 
117 Glete (1987;1994). 
118 Här hyser Glete likt Schumpeter en tro på det entreprenöriella företaget för att skapa tillväxt 
och industriell omvandling och betraktade de ägarstrukturer som etablerades under det tidiga 
1900-talet och som sedan kom att stabiliseras som problematiskt – som ett hinder för industriell 
utveckling. 
119 Se exempelvis Sundin (2002; 1996) och Larsson (2001) om Bonniers, Högberg (1990) och 
De Geer (1998;1995) om Johnsongruppen, Wetterberg (2013) om Wallenberg. 
120 Se exempelvis Nilsson (2001); Lindgren (2007); Olsson (2000). En del av forskningen kring 
enskilda företag och företagsledare är också uppdragsforskning, där det kritiska perspektivet 
ofta uteblir. 
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en mer traditionell skildring när han problematiserar utifrån klass och kön. 
Brunnström poängterar bland annat vikten av att ge nya perspektiv på före-
tagseliter.121 Utöver den forskning som har bedrivits på temat har det skrivits 
en mängd populärvetenskapliga böcker om företagsledare. Det finns också ett 
flertal andra studier som tangerat dynastier och i synnerhet ekonomiska eliter 
och deras livsstil.122 Otaligt har skrivits om enskilda dynastier. Gemensamt för 
många undersökningar är försöket att vinna insikt om hur och varför vissa 
dynastier fortlever medan andra faller, det vill säga ett fokus på kausala för-
klaringar. 

Kvinnors inflytande i familjeföretagen 

 
I så väl internationell som svensk forskning har alltfler studier börjat uppmärk-
samma kvinnor i näringslivet.123 Det är emellertid mer tunnsått vad gäller 
forskning om kvinnor som formellt sett inte var anställda i familjeverksam-
heten men som ofta kunde påverka verksamheten i egenskap av att vara mor, 
hustru eller dotter. 
        I den uppmärksammade Family fortunes visade historikerna Leonore Da-
vidoff och Catherine Hall att det kapitalistiska företaget var en dynamisk fak-
tor i skapandet av klass och genus under perioden 1780–1850 i England. Bland 
annat såg de hur fruars arbetskraft och pengar utnyttjades i företagarfamiljer, 
men trots det förblev osynliga bakom den offentliga fasaden av the self-made 
man. Män i hög ställning var nästan alltid omhändertagna och betjänade av 
fruar, döttrar, systrar och kvinnliga tjänare och det fanns långtgående fysiska 
såväl som psykiska krav på företagarhustrun att representera inte bara sig själv 
och sin familj utan även mannens verksamhet. Davidoff och Hall visade att 
det privata i egentlig mening inte var privat och det offentliga i egentlig me-
ning inte offentligt. Den till synes självständiga individuella mannen, hyllad 
både i ekonomiska och religiösa termer, var omgiven av familj och närstående 
som möjliggjorde dennes handlingar.  
       Företagsekonomen Annelie Karlsson Stider har undersökt familjeföreta-
get utifrån kön och makt i en svensk kontext och har framhävt vikten av att 
även hemmet som arena bör inkluderas i studiet av makt och inflytande i fa-

                                                   
121 Brunnström (2014). 
122 I sin studie om Djursholm beskrev exempelvis Mikael Holmqvists (2015) ett ledarsamhälle 
där unga tidigt fostras till att bli en del av en ekonomisk elit. Det är ett exempel på hur makten 
koncentreras och avskiljs geografiskt, socialt och kulturellt.    
123 Forskning om genus och företagande finns, vanligtvis är det då kvinnliga företagare eller 
kvinnliga chefer i näringslivet som är föremål för intresse, se exempelvis Kanter (1993); Gö-
ransson (2004; 2007); Craig (2016); Bonow & Rytkönen (2017); Du Rietz (2013); Yeager & 
Göransson (1999); Heinonen & Vainio-Korhonen (2018). 
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miljeföretag. Karlsson Stider lyfter problemet med att kvinnors betydelse i fa-
miljeföretagen har saknats i forskningen – något hon menar är fallet vad gäller 
familjeföretagsbiografier såväl som mer teoretiskt inriktade familjeföretags-
publikationer. När kvinnor väl har omtalats har det varit utifrån sin roll i hem-
met/familjen – som något skilt från företaget eller företagande.124 Karlsson Sti-
der betraktar familjeföretaget som en arena vilken kan tjäna som objekt för en 
dekonstruktion av dikotomin privat/offentligt. En sådan analys skulle inte 
endast leda till en bättre förståelse av familjeföretaget utan även för företags-
ledning i allmänhet.125 Hon sätter såldes fingret på problematiken med den du-
alistiska synen på privat /offentligt, där kvinnor förblir förknippade med det 
privata, reproduktiva och männen med det offentliga och produktiva. I Karls-
son Stiders studie om familjen Bonnier framgår att gränsen mellan privat och 
offentligt i många fall ter sig otydlig och hon menar att ”återskapandet av fö-
retaget rumsligt och tidsmässigt [är] koordinerat med återskapandet av famil-
jen.”126. Här yttras en ambition om en mer komplex förståelse av maktrelat-
ioner, där idén om företag och familj förstås som konstruktioner. Det handlar 
om konstruktioner som Davidoff och Hall i sin tur understryker måste förstås 
som en produkt av en specifik historisk kontext.127 Eleanor Gordon och Gwy-
neth Nair är emellertid kritiska mot Davidoff och Hall och menar att de trots 
sina föresatser inte lyckats med att överskrida dikotomin privat/offentligt.128   
       I den historiska forskningen har kvinnors mer eller mindre osynliggjorda 
positioner i förhållande till männen i företagarfamiljer beskrivits av ett flertal 
forskare. Ekonomhistorikern Kerstin Norlander kunde i sin studie av Liljehol-
mens stearinfabrik visa hur de patriarkala normerna tog sig uttryck genom att 
endast männen fostrades till att vara aktiva i verksamheten, även om såväl 
manliga som kvinnliga släktingar var delägare.129 
                                                   
124 Karlsson Stider (1999), s. 21. I hennes studie av familjen Bonnier framgår det att söner och 
döttrar konsekvent har behandlats olika. På 1930-talet, efter det att kvinnor erövrat lika rättig-
heter, uppfostrades döttrarna visserligen till att i framtiden spela en roll i familjeföretaget, dock 
inte som företagsledare. Istället fick kvinnorna ofta betydande roller i familjeföretaget ge-
nom informella och underordnade funktioner, exempelvis som värdinnor vid sociala 
tillställningar, vilka var viktiga för att bygga nätverk. Även i en modern kontext tycker sig 
Karlsson (2013) (tidigare även Stider) se överlappningen mellan det offentliga och det privata 
skapar fler arenor för företagsledning och familjesammankomster, vilka också synliggör ytter-
ligare aktörer och processer som medverkar till att skapa och återskapa familjens relation till 
företagsverksamheten. På så sätt, menar Karlsson, framträder även andra, annars mer osynliga, 
familjeaktörer, som hustrur, äkta makar, sambor, och pojk- och flickvänner, s. 24. 
125 Karlsson Stider (1999), s. 22. 
126 Karlsson Stider (1999), s. 28. 
127 Davidoff & Hall (1987), s. 33. 
128 Gordon & Nair (2003). 
129 Norlander (2000) s. 31, 57. Norlander visade hur kvinnorna i ägarsläkten Hierta genom sin 
strukturellt underordnade position i hushållet i förlängningen utestängdes från förfoganderätten 
över kapital såväl som från kunskapen om företagande på grund av den ”hushållorienterade 
ägarstrategin”. På så vis överfördes strukturen i hushållet till företagets ägar- och maktstruktur. 
Att dessa normer också kunde vara tvingande för männen illustreras av Mildred von Platen, 
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Uppmärksamhet har även riktats mot de långtgående fysiska och psykiska kra-
ven på företagarhustrun att representera inte bara sig själv och sin familj utan 
även mannens verksamhet. I en svensk, historisk, kontext har Therese Nord-
lund Edvinsson i sin forskning lyft fram direktörshustruns roll. Hon var en del 
av företagets informella organisation och hade krav på sig att framstå som 
värdig och representativ vid sidan av sin make.130 Hustrun var viktig, inte end-
ast för verksamheten utan också för mannens karaktär. Kraven på hustrun 
rörde då främst hennes sociala roll, i förhållande till mannens affärsbekanta. 
Kvinnor var också eftertraktade utifrån sitt ekonomiska, kulturella och sociala 
kapital, och äktenskapet kunde leda till ett socialt avancemang för mannen. 131 
Hustruns uppgift var att tillföra vad mannen saknade, vilket syftade på kvin-
nans ”mjuka” egenskaper. När hon inte infogade sig i denna roll, utmålades 
hon, enligt Nordlund Edvinsson, ofta i pejorativa ordalag snarare än att hon 
beskrevs som stark.132 Nordlund Edvinsson visar i en svensk, historisk, kontext 
det som Smith observerar i det franska näringslivet – kvinnornas sociala bety-
delse för att utveckla familjeföretaget har varit betydande.133   
       Trögheten i denna struktur synliggörs av forskning som fokuserar på mer 
samtida exempel. I en internationell kontext har förväntningar på kvinnors 
komplementära egenskaper i förhållande till män i familjeföretagen beskri-
vits.134 Kvinnors arbete i familjeföretag är något som, på grund av den starka 
normen om den manliga familjeförsörjaren, också ofta har skett utan erkän-
nande eller ersättning.135 Emellertid har kvinnor samtidigt tagit plats i sociala 
sammanhang, där de varit viktiga inte minst ur nätverkssynpunkt. De har ex-
empelvis förväntats vara medlemmar i rätt klubbar, underhålla viktiga kunder 
och upprätthålla en positiv bild av företaget i samhället.136 Företagsfruarna har 

                                                   
dotter till Axel Ax:son Johnson, i hennes självbiografi. Om sina bröder skriver hon: ”jag [tror] 
att bröderna redan tidigt kände att det bara fanns en väg. Den enda vägen ledde rakt in i företa-
gen antingen de ville det eller inte, eller passade för det. Sådan var traditionen. Utbildningen 
började tidigt.” Platen (2010) s. 159. 
130 Nordlund Edvinsson (2009; 2012; 2016).  
131 För historiska analyser i ämnet se exempelvis Nilson (2004), s. 190, van den Heuvel & van 
Nederveen Meerkerk (2008), s. 214 f.  
132 Nordlund Edvinsson (2012), s. 76. 
133 Smith (1981).  
134 Cole (1997) beskriver hur dessa kvinnor förväntas vara vårdande och omhändertagande. 
Vidare lyfter hon fram att balansen mellan arbete och familj till stor del görs till en kvinnofråga 
och kvinnor i familjeföretaget förväntas reproducera sig, men paradoxalt nog också sedan 
snabbt komma tillbaka till företaget.  
135 Se Gillis-Donovan & Moynihan-Bradt (1990), s. 154. 
136 Ofta har de sociala kraven på företagsfruar varit stora. Gillis-Donovan & Moynihan-Bradt 
(1990) har beskrivit detta i en amerikansk kontext. Hasselberg & Petersson (2006) gör en lik-
nande iakttagelse i en samtida svensk kontext och ser hur kvinnor i familjeföretag inte endast 
har ansvarat för att upprätthålla ett fungerande privatliv utan även reproducera mannens/före-
tagsledarens nätverk, s. 43. 
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således ofta varit aktiva i familjeföretaget på flera fronter, emellertid ofta oav-
lönade eller utan officiell befattning. Kvinnors makt utövas ofta genom andra 
och blir på så sätt svår att utvärdera. Detta är också vad Davidoff och Hall 
sätter fingret på när de refererar till kvinnan som ”dold investering”.137 
       Den för familjeföretagen så viktiga frågan om succession är avgörande 
när det kommer till dynastier, om kontrollen över företaget ska fortleva inom 
familjen. Utöver rollen som värdinna tillmättes företagshustrun värde i repro-
duktiva termer och den biologiska reproduktionen fick en särskild betydelse i 
företagarfamiljer – den säkerställde ett kontinuum av ägande. I ett historiskt 
perspektiv har äktenskapsstrategier varit betydelsefulla i dessa kretsar. Valet 
av äktenskapspartner, den sociala mobiliteten och de ekonomiska resurser 
som kan kopplas till detta har historiskt sett varit viktigt för familjeföretagens 
fortlevnad.138 Utifrån denna insikt kan konstateras att kontrollen av kvinnors 
kroppar historiskt sett har utgjort en viktig del i den ekonomiska verksamhet 
som familjeföretaget utövade. Vidare var kontrollen av döttrarnas sexualitet 
ofta långtgående då dessa även var ett medel för att stärka allianser i de så 
viktiga nätverken.139 Helt maktlösa var döttrar inte, men deras inflytande över 
företaget var indirekt.140 
       I den internationella forskningen har succession i viss mån studerats i en 
samtida kontext ur ett genusperspektiv. Vera och Dean har undersökt vilka 
utmaningar döttrar i dagens moderna företag står inför vid successionen av 
ägarskap och funnit att det finns stora asymmetrier vid tillsättning av efterträ-
dare på ledande poster. Fortfarande föredras söner som arvtagare till familje-
företagen och generellt sett får dessutom döttrar ta över verksamheten betyd-
ligt senare i karriären än vad som är fallet för söner.141 Poza och Messer har 
undersökt direktörshustruns roll när det kommer till successionen av ägarskap. 
De beskriver hur hustrun verkar för familjevärden som framhåller vikten av 
kontinuitet i familjeföretaget. Oavsett om fruarna har formellt eller informellt 

                                                   
137 Davidoff & Hall (1987), s. 279. 
138 Nilsson (2007), s. 14 f. 
139 Trots att barnalstring var en självklar del i borgerlighetens familjeideal, var sexualiteten 
märkligt frånvarande – fjättrad vid ett uteslutande heteronormativt kärnfamiljsideal. Foucault 
har emellertid vänt på resonemanget och istället hävdat att sexualiteten var allestädes närva-
rande under epoken, emellertid ständigt negerad och omtalad i indirekta termer. 
140 Karlsson Stider (2000) påpekar emellertid att när döttrarna gifte sig förlorade de närheten 
till företagets ledning, såväl avseende personkontakter som med olika arenor där företagsled-
ning ägde rum. Istället kom kontakten till företaget att kanaliseras via deras make. 
141 Vera & Dean (2005). Alla döttrarna som författarna intervjuat vittnar om att de känt sig 
mindre uppmärksammade i förhållande till sina bröder och de känt sig tvungna att jobba hårdare 
för att bevisa sig kompetenta att leda företaget. Vidare uppmärksammar de svårigheten att kom-
binera arbete med familj, när döttrarna fortfarande förväntats ta huvudansvaret för hem och 
barn. I sin undersökning fann Vera och Dean att hälften av deras respondenter hade involverats 
i företaget på tillfällig basis, för att hjälpa till på kontoret, för att sedan komma att stanna per-
manent. Detta tyder på att företagardöttrarna till stor andel hamnat i sina positioner mer av en 
tillfällighet än som resultat av genomtänkt successionsplan. 
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inflytande så tar de ofta rollen att försöka bevara och stärka familjen som enhet 
och arbetar för att upprätthålla kontinuitet i familjeföretaget vid generations-
skiften. Direktörshustrun håller ihop familjen likt ett kitt.142 I Poza och Mes-
sers analys av företagarhustruns roll i familjeföretaget framträder familjeföre-
tagets särprägel – det visar sig omöjligt att skilja mellan det privata och det 
offentliga, mellan företag och familjeangelägenheter. Konflikter i företaget 
behandlas i familjen, där hustrun får en central roll. Också här framstår hust-
runs indirekta och osynliga inflytande i familjeföretaget som betydligt.  

Könskonstruktioner i företagsforskningen 
 
Att analysera kvinnors positioner och möjligheter är ett sätt att vinna ökad 
insikt om familjeföretaget och hur det organiseras, samt i förlängningen det 
kapitalistiska systemets uppbyggnad kring skillnader. På andra sidan av osyn-
liggörandet av kvinnors roller i förhållande till företaget finner vi konstrukt-
ionen av företagaren. Kate Mulholland har studerat stereotypa skildringar av 
företagaren och menar att osynliggörandet av kvinnors roller präglar det nar-
rativ som bygger på denna konstruktion. Kvinnor framträder, om alls, utifrån 
en komplementär roll, som stödjande mannen. Vad som är dolt i dessa narrativ 
är hur mäns frånvaro från hushållet bidrar till att bygga upp både företaget och 
den maskulina bilden.143 I en initial fas, när en förmögenhet byggs upp i famil-
jeföretagen, menar Mulholland att kvinnor ofta tagit en aktiv roll – något som 
hamnar i skymundan för den hegemoniska bilden av the self-made man. Kvin-
nor har således ofta varit aktiva i skapandet av välstånd men trots detta skapas 
den manliga aktiviteten runt diskursen om den självskapade mannen.144 
       Latenta tankefigurer, som the selfmade man, är enligt Tomas Nilson så-
dant som styr innehåll och struktur i narrativ kring företagsledare.145 Samtidigt 
som idealet om the self-made man är relativt starkt visar även forskning att 
giftermål var en strategi för att komma åt ekonomiskt kapital såväl som socialt 
kapital i form av nya nätverk. En liknande diskrepans mellan ideal och praktik 
visar Martin Åberg på när han uppmärksammar att även om en företagare inte 
levde upp till kraven på den ideale affärsmannen var det likväl viktigt att fram-
stå som kapabel till snabba beslut, som en man med god organisationsför-
måga, takt och människokännedom samt utrustad med dygderna redbarhet, 
                                                   
142 Poza & Messer (2001), s. 29. 
143 Mullholland (1996a), s. 82. 
144 Mullholland (1996a), s. 95. När förmögenheten därefter ska förvaltas blir processen än mer 
könad och Mulholland har observerat att söner fostras till att överta verksamheten medan döttrar 
vanligtvis inte har uppmuntrats eller förväntats se sig själva som arvtagare till verksamheten. 
Döttrar och söner behandlas således olika och får olika typer av utbildning och döttrarna har då 
främst fostrats till att bli fruar.  
145 Nilson (2007), s. 14 f. 
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heder och punktlighet.146 Individen lever med andra ord med en idealbild av 
sig själv som den ständigt strävar efter att förverkliga. Det är en oupphörlig 
iscensättning av jaget. Tjeder, som undersökt framgångsmanualer från 1800-
talet, konstaterar att mäns beroende av kvinnor för framgång lyser med sin 
frånvaro i dessa. Ett sådant beroende har tystats i diskursen – det hade inverkat 
negativt på den individuella entreprenörens hjältestatus.147 Även Mats Lin-
dqvist problematiserar bilden av företagsledaren och lyfter fram de starkt man-
ligt kodade normer som präglar denna krets, samt den inneboende homosoci-
aliteten som stundtals blir explicit: ”[m]ed all tydlighet har framgått att Raoul 
rustas för en kamp mellan män, för ett manligt slagfält som får sin mening 
genom negering av det motsatta, det kvinnliga”, skriver Lindqvist angående 
Raoul Wallenbergs uppfostran.148 
       I den företagshistoriska disciplinen är företagsledaren en frekvent åter-
kommande aktör. Förutom en uppsjö biografier och hagiografier som utgör en 
del av den traditionella företagsforskningen finns exempel på forskare som 
har problematiserat bilden av företagsledaren. Anna Wahl har belyst den in-
byggda motsägelsen mellan kvinnor och ledarskap som finns i ledarskapsdis-
kurser och visar på den starka kopplingen som finns mellan ledarskap och 
manlighet i företagsvärlden.149 Wahl lyfter fram det problematiska med att 
manlighet görs till en del av ledarskap samtidigt som ledarskapsforskning ofta 
har varit könsneutral. Charlotte Holgersson har i sin avhandling visat hur re-
kryteringen av företagsledare kan förstås som en process där könsordningen 
skapas och omskapas. Företagsledning konstrueras enligt normen för en bor-
gerlig, heterosexuell vit man och detta mönster reproduceras i rekrytering som 
en del av ett homosocialt mönster.150 Även Hasselberg och Petersson har in-
tresserat sig för företagsledarskap och de normer som präglar detta. Normbil-
den, är enligt dessa, ”en mycket tuff, framåt och exekutiv person”.151 Det finns 
ett egenvärde i att fatta beslut, och att göra detta snabbt. En annan dygd de 
identifierar är hög arbetskapacitet – något som anses absolut nödvändigt för 
en företagsledare. Detta är en könad bild av den ideala företagsledaren, vars 
eftersträvansvärda egenskaper gynnar en viss typ av manlighet – en som har 
                                                   
146 Åberg (1991), s. 190. 
147 Tjeder (2003). 
148 Lindqvist (1996), s. 77. 
149 Wahl (1996). 
150 Holgersson (2003). För andra på studier som problematiserar kön och makt i företag och 
organisationer se exempelvis Wahl et al (2018); Göransson (2007); SOU 1997: 135 Ledare, 
makt och kön: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska 
resurser mellan kvinnor och män; SOU 2003:16 Mansdominans i förändring; SOU 2014:80 
Ökad medvetenhet men långsam förändring – Om kvinnor och män på ledande positioner i 
svenskt näringsliv. Trots kontinuitet vad gäller könssegregering är senmoderna maskulinitetsi-
deal i affärsvärlden långt ifrån identiska med 1800-talets ideal, se exempelvis Roper (1994) och 
Connell & Wood (2005). 
151 Hasselberg & Petersson (2006), s. 43. Se även Mulholland (1996b) som skriver om natura-
liseringen av det manliga entreprenörskapet. 
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hög status i samhället.152 Hasselberg och Petersson lyfter vidare fram det fak-
tum att kvinnor traditionellt har haft andra roller i sammanhanget, och konsta-
terar att ”[v]ilken betydelse familjen än har haft för det svenska storföretaget 
och den svenska företagsledaren under 1900-talet, kan man konstatera att det 
har funnit en sådan roll, och att familjen och privatsfären spelar stor roll för 
företagsledningen.”153 I detta rymdes, förutom att upprätthålla ett fungerande 
privatliv, att reproducera mannens/företagsledarens nätverk.  
        Nätverk är något som präglar de sociala relationerna i företagsvärlden 
och huruvida man ingår i formella eller informella nätverk kan bli utslagsgi-
vande.154 Informella nätverk har, som Nordlund Edvinsson visat i en historisk 
studie, traditionellt sett utgjorts av homosociala sammanhang som jaktsäll-
skap, där kvinnor varit uttryckligen förbjudna.155 Den rationalistiska, indivi-
dualistiska bilden av företagsledaren som blivit en stark stereotyp, skymmer 
vikten av dessa nätverk. Fortfarande råder stor ojämlikhet mellan könen i nä-
ringslivet när det gäller ledande positioner, och förändringstakten mot högre 
jämställdhet på detta område är låg.156 När företagsledaren endast förstås som 
en individ i en formell hierarki fördunklas de maktordningar som möjliggör 
eller omöjliggör beroende på olika sociala och ekonomiska situeringar.  
       När det gäller kvinnligt ledarskap idag har det visats att de egenskaper 
som lyfts fram är sådana egenskaper som traditionellt ansetts som manliga.157 
Hur företagare konstrueras i såväl forskning som i media är inte oberoende av 
kön. I sin avhandling undersökte Helene Ahl hur den kvinnliga entreprenören 
konstrueras i forskningen.158 Hon kunde visa att skildringen av kvinnliga ent-
reprenörer genomsyrades av dualistiskt tänkande utifrån kön – som något an-
nat i förhållande till den manliga företagaren – samt en grundläggande upp-
fattning om det privata och det offentliga som separata sfärer.159 
                                                   
152 Vidare menar Hasselberg och Petersson (2006) att bilden av företagsledaren har samman-
fallit med idealtypen ”economic man” – den rationella aktören som i ekonomisk teori behövs 
för att marknadsmodellen ska fungera och möjliggöra ekonomiska prediktioner.  
153 Hasselberg & Petersson (2006), s. 41. 
154 Bernhardtson (2013) visar på vikten av nätverk i en samtida, svensk, kontext, s. 76. I en 
studie från 1970-talets USA visade Moss Kanter att de maskulinitetsideal och den manliga jar-
gongen som härskade på företaget på olika sätt utestängde de kvinnliga anställda och att 
många kvinnor exkluderades som tänkbara kandidater till chefsposter. Manliga nätverk med 
informationsspridning gjorde att kvinnor inte hade samma tillgång till information samt att de 
exkluderades ur nätverk som kunde vara nödvändiga för att avancera inom företaget. Moss 
Kanters undersökning tydliggjorde således konformiteten i företagskulturen och visade på hur 
olika strukturer, möjligheter och begränsningar fick långtgående konsekvenser för de anställda. 
155 Nordlund Edvinsson (2010). 
156 Se Holgerssons bidrag i, Ökad medvetenhet men långsam förändring – Om kvinnor och män 
på ledande positioner i svenskt näringsliv, SOU 2014:80. 
157 Exempel på detta ges av Holgersson i, Ökad medvetenhet men långsam förändring – Om 
kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv, SOU 2014:80. 
158 Ahl (2002). 
159 I en liknande, men mindre, studie har Bjursell & Bäckvall (2012) undersökt hur kvinnliga 
arvtagare porträtteras i media en svensk kontext. 
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Konstruktionen av företagsledaren är en viktig del i att förstå företaget visavi 
familjen och ger en fingervisning om hur ojämlikhet rättfärdigas utifrån före-
ställningar om ekonomisk rationalism. Att upprätta en dikotomi mellan det 
offentliga och det icke-offentliga när det gäller näringslivets stora ägare är 
förenat med särskilda problem. Ägandets särställning i samhället har sin grund 
i det privata, i ärftligheten, och därmed i familjen. När företagshistorien har 
skrivits, med fokus på ledarskap och inte på de processer som har skapat le-
daren, så lämnas kvinnornas bidrag utanför historieskrivningen. Kunskapen 
kring familjeföretag utgår till stor del från (det manliga) ledarskapet. Emeller-
tid, som Bernhardtson observerar i en studie om samtida företagsledare, utgör 
de icke offentliga delarna av ägandet några av de viktigaste aspekterna av 
ägandet som institution.160 I synnerhet ärftligheten är en sådan aspekt av ägan-
dets maktutövning som sätter familjen och privatlivet i fokus.  
       Dynastier måste förstås i termer av arv – men arvet som institution går 
diametralt emot idealet om den självskapande individen. Lindqvist visar att 
denna motsättning vållar bryderier även i en modern kontext: ”[r]etrospektivt 
bör framtiden tecknas som ett oskrivet blad som det är upp till vederbörande 
att efter egen och bästa förmåga fylla med innehåll. Det traditionella mönstret 
där sonen övertar besittningen efter fadern i en gudomligt given ordning, fun-
gerar ofta som kontrastiv motpol i skilda moderna diskurser.” Det är, enligt 
Lindqvist, en diskurs inom vilken egendom fortfarande kan gå i arv, men, till 
skillnad från i det industrikapitalistiska samhället, inte ”som en konsekvens 
av auktoritativt och överindividuellt bestämda regler, utan som ett resultat av 
en kontemplativ överläggning där individen på egen hand kommer till insikt 
om att han vill föra fadersarvet vidare”.161 Så även om successionen i praktiken 
är given, framställs den inte som sådan. När normerna förändras och den tidi-
gare okontroversiella successionen av företaget från far till son inte rimmar 
väl med det senare, meritokratiska idealet, måste det anpassas. Temporaliteten 
är obönhörligt inbyggd i denna organisationsform, och företaget stabiliseras 
genom traditionens bakåtblickande och den framåtblickande successionen.  
 
 
 	

                                                   
160 Bernhardtson (2013). 
161 Lindqvist (1996), s. 45. 
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5. Sammanfattande diskussion 

Avhandlingens forskningsområde avser näringslivet, en miljö starkt präglad 
av olika maktordningar. Den sociala aspekten, men också de ekonomiska be-
tingelserna hos dessa strukturer utgör fundamenten när praktiker formas och 
omformas över tid. Det intersektionella perspektivet är avgörande för att förstå 
dessa dynamiker och för att generera nya frågeställningar inom det företags-
historiska fältet. Jag har velat undersöka familjeföretagens livscykel genom 
att studera reproduktion och fostran som viktiga beståndsdelar i dynastiers 
kontinuitet i sekelskiftets Sverige. Genom att kontextualisera företagarfamil-
jen och de ofta instabila och motsägelsefulla ideal som reproducerats inom de 
dynastiska familjerna kan den så viktiga relationen mellan familj och företag 
problematiseras. Att utöver ledarskap, som i de större företagen historiskt sett 
varit i princip uteslutande manligt, även analysera kvinnors och barns posit-
ioner i företagarfamiljer – samt deras möjligheter och begränsningar – menar 
jag kan bidra till en ökad förståelse av familjeföretaget som organisations-
form. Att undersöka familjeföretagens ”andra” utifrån deras betydelse som 
nätverksbyggare har bidragit till en nyanserad bild av den hegemoniska före-
ställningen om det privata och det offentliga som åtskilda, separata sfärer. För 
att kunna genomföra en sådan typ av undersökning krävs ett omfattande och 
mångfacetterat källmaterial. De två familjer som är centrala för denna avhand-
ling är dynastierna Ekman och Wallenberg – två familjer som under den stu-
derade perioden hörde till näringslivets elit. Den ena familjen föll bort efter 
första världskriget, medan den andra kom att stärka sin ställning successivt 
under 1900-talet.  Familjernas kultur eller verksamhet har inte stått i centrum 
för undersökningen, däremot har det väsentliga varit att uppmärksamma makt-
strukturerna inom familjerna. Tidigare, kritisk, forskning kring familjeföretag 
har problematiserat den analytiska gränsdragningen mellan familj och företag. 
Här söker jag fördjupa en sådan problematisering utifrån en undersökning av 
den sociala reproduktionens betydelse för företagsledning och kontinuitet i 
dessa familjer.  
        Avhandlingen indikerar att det är av stor vikt att även rikta in studier på 
frågor som berör reproduktion och fostran. Den tid som behandlas i förelig-
gande studie präglades av stora skillnader mellan män och kvinnor, inte minst 
utifrån genusarbetsdelningen. De industrimän som drev företag och banker, 
skulle vistas i det offentliga rummet, samtidigt överlappade de två sfärerna 
varandra, eftersom kvinnan skulle leda hemmet, kunde man också ställa krav 
på henne att finnas till hands för familjens verksamhet. Hon blev inte alltid 
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involverad direkt i verksamheten genom exempelvis styrelseposter, men hon 
skulle garantera att barnen var förberedda på sina framtida uppdrag. Hon 
skulle också bygga upp ett hem som möjliggjorde alltifrån middagar till nät-
verkande som kunde gynna verksamheten och mannens karriär. Ett stabilt fa-
miljeliv var närmast en förutsättning för att kunna driva familjeföretag. Det 
var en förutsättning för att kunna dela på plikter och skyldigheter. Utifrån 
denna studie kan man konstatera att maktstrukturerna inom företagarfamiljen 
är relevanta att uppmärksamma och förklara för att förstå kapitalismens dyna-
miker. Kvinnors och mäns olika sysslor, olika förväntningar och spelregler 
satte även sin prägel på kommande generationer. Söner och döttrar skolades 
in i traditionella genusmönster, möjligheten att bryta mot konventioner fanns, 
men inte sällan bekämpades de eller undertrycktes.  
         Att synliggöra brev och annan dokumentation öppnar upp för nya fråge-
ställningar som kan ge ny kunskap om hur familjelivet vävdes samman med 
företagandet. Vi kan se hur maskulinitetens bojor kunde förkväva andra alter-
nativ men också ställa krav på ansvar och plikt inte enbart för familjens bästa 
utan också för samhällets bästa. På ett empiriskt plan blir det också tydligt hur 
viktigt det är att ta del av mångfacetterat källmaterial. Dagboken kan ge oss 
pusselbitar om det interna familjelivet, breven om interaktionen mellan famil-
jemedlemmar. 
       Problematiseringen av hustruns makt, möjlighet och begränsningar i en 
företagarfamilj har satt den sociala reproduktionen i fokus – en funktion som 
inte varit möjlig att förhandla bort och som endast till fullo kan förstås utifrån 
det intersektionella perspektivets synliggörande av situerade erfarenheter uti-
från av kön/genus, klass och sexualitet. Genom att fånga in element i relat-
ionen far och son har jag vidare undersökt ledarrollen – hur den förvaltas och 
hur barnen fostras in i familjens verksamhet – vilket kan ge viss förklaring till 
varför vissa av näringslivets ledande familjer lever kvar medan andra försvin-
ner. Det handlar om investeringar i form av tid – att ständigt övervaka barn, 
att ge råd och finna lösningar för hur de ska formas för att passa in i familjen 
och för att verksamheten ska leva vidare. Företagsledaren, AOW, ägnar sig åt 
reproduktivt arbete när han uppfostrar sin son till att ta över företagsledningen 
och det blir en del av företagets fortlevnad. Det privata kan här inte skiljas från 
det offentliga. 
      Arkivens roll i kunskapsproduktionen på det företagshistoriska fältet har 
varit underteoretiserad. Genom att undersöka vilka narrativ olika arkiv kan ge 
upphov till och genom att söka sig till diskursens marginaler kan alternativa 
narrativ skapas – vilka kan bidra till en omformulering av problemställningar 
inom det företagshistoriska fältet.  Som ekonomisk organisationsform betrak-
tat har familjeföretagens roll varit betydande ur ett historiskt perspektiv, i syn-
nerhet i en svensk kontext. Många av de dynastier som växte fram och blev 
ledande under industrikapitalismens era har gått i graven, medan andra har 
överlevt övergången till finanskapitalism. Vad som består är företagshistori-
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ens starka narrativ om företag och företagsledare, vilka genomsyras av diko-
tomierna privat/offentligt och produktion/reproduktion. Emellertid är familje-
företaget en komplex organisationsform. Jag har poängterat att det inte går att 
separera familj och företag; döttrar, söner, fruar och män har olika funktioner 
– de är dock inte alltid lätta att definiera. De är ambivalenta. Kvinnor har ägnat 
sig åt produktivt arbete, män åt reproduktivt arbete. De faktorer som har på-
verkat maktstrukturerna inom ledande familjedynastier under tidigt sekel-
skifte 1900 är således komplexa. Av den anledningen är det av vikt att familj, 
kvinnor och barn inkluderas inom ramen för det företagshistoriska fältet och 
inte endast studeras utifrån, exempelvis, ett socialhistoriskt perspektiv. Artik-
larna återkopplar genomgående till temat om familjen som utgångspunkt för 
att bygga och bevara en dynasti, männen betraktas såldes inte som ensamma 
drivande i att forma och planera framtiden. Det handlar om ett helhetsprojekt 
för alla familjemedlemmar på olika nivåer att bidra för att upprätthålla livs-
kraften i företaget, men också för att utöka ambitioner för familjen och för att 
cementera makten inte enbart för kapitalets skull utan för andra aspekter som 
bevarandet av status och anseende. Gemensamt för artiklarna är ansatsen att 
skriva en företagshistoria som problematiserar gränserna för vad som i tradit-
ionell forskning skrivs fram som företagets historia, i kontrast till familjens; 
det vill säga ett narrativ som upphäver gränserna mellan det privata och det 
offentliga.  
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