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Förord 
Att skriva en doktorsavhandling är på flera sätt krävande. I denna avhandling är 
Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström två huvudaktörer. Jag har spenderat 
mycket tid med dem de senaste åren. Det har varit en underhållande och lärorik tid. 
När jag påbörjade forskarutbildningen visste jag inte riktigt vad jag gav mig in i. Det 
hade varit omöjligt utan all uppmuntran och stöd från olika människor i forskar-
världen och utanför den. Jag är tacksam för de positiva stunderna som jag fått 
uppleva under min tid på forskarutbildningen.  

Jag studerade historia och litteraturvetenskap på magisternivån vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Jag hade flera bra lärare på högskolan som var inspirerande. Jag 
ville fortsätta att forska och sökte mig till ekonomisk-historiska institutionen i 
Stockholm, där jag varit sedan 2001.  

Utan arkiven hade denna uppgift varit omöjlig. Otaliga är de gånger jag tagit bilen 
och kört ut i landsbygden för att ta mig till Engelsberg, en naturskön plats med ett 
mycket välordnat arkiv. Där har jag fått ägna mig åt det roliga med att försöka hitta 
samband och pussla ihop olika aktörer genom ett omfattande källmaterial. Ett stort 
tack till mina finansiärer Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för 
allmännyttiga ändamål som gett mig trygghet genom generösa stipendium. Varmt 
tack till Kurt Almqvist och Viveca Ax:son Johnson som möjliggjorde mina 
drömmar. Tack till arkivchefen Mats Hallerby för hjälp! Särskilt tack till 
arkivarierna Siv Höök och Inger Israelsson vid Nordstjernans Centralarkiv som 
under alla år hjälpt mig att plocka fram handlingarna. De förtjänar ett varmt tack för 
all vänlighet! ABB:s arkiv i Västerås visade sig också vara en riktig guldgruva. Tack 
Aina Nilsson för hjälp! Jag vill särskilt lyfta fram alla trevliga luncher. Tack till 
ABB som generöst hjälpte till att fixa tillstånd till fotografierna! Jag är också 
tacksam för att jag fick tillstånd att besöka Villa Asea och låta mig inspireras av den 
gamla direktörsbostaden.  

Ett stort tack till mina handledare Johan Söderberg och Jan Glete. Jag är glad över 
att ni har stöttat mitt projekt, med uppmuntran, värdefulla synpunkter och 
inspiration. Johan har varit min huvudhandledare och med noggrann skärpa alltid 
kommit med klarsynta kommentarer. Hans stora bredd och kunskap har tillfört 
mycket till avhandlingsarbetet. Jag är även tacksam för att jag har fått störa honom 
med alla frågor och funderingar. Jan Glete uppmuntrade mig att söka till 
forskarutbildningen och blev senare min biträdande handledare. Han har generöst 
delat med sig av sin stora kunskap. Han har alltid inspirerat och fått mig att inse att 
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mitt forskningsprojekt är av värde. Jag är också tacksam över att jag har fått störa 
honom med allehanda frågor. 

Stort tack till Sven Fritz och Ulla Wikander för genomläsning av mitt slutmanus! 
Sven har utfört en noggrann läsning och har förmågan att på ett vänligt sätt påpeka 
mina brister i texterna. Ulla har på ett uppfriskande sätt fått mig tänka över min text 
med nya ögon genom skarpsinniga synpunkter. Hoppas att ni ser att jag har 
ansträngt mig för att ta till mig era synpunkter.  

Ett tack till Rita Bredefeldt och Gunilla Peterson som i början av min 
forskarutbildning handledde mig. De har läst och kommenterat tidiga versioner av 
avhandlingen. Ett tack går till alla deltagare vid ekonomisk-historiska institutionens 
högre seminarium. Forskare som förtjänar att speciellt omnämnas är Kalle 
Westberg, Ulrica Söderlind, Marcus Box och Jan-Olov Jansson. Tack också till 
institutionens administratörer, Ulrika Moberg, Jane Bagge och Markko Persson för 
all praktisk hjälp!  

Ett särskilt omnämnande förtjänar doktoranderna Ursula Hård och Sven Hellroth 
som inte enbart är kolleger utan goda vänner som har stöttat. Tack Ursula, du har 
säkert ibland omedvetet inspirerat mig till att tänka på ett annorlunda sätt! Du har 
kommenterat tidiga manus och ventilerat allt från vetenskapliga problem till 
såpoperor och rockmusik. Tack Sven för allt socialt prat om vetenskap och din 
förmåga att uppmärksamma fikarastens betydelse!  

Jag har under min tid som doktorand inte enbart skrivit en avhandling, utan 
deltagit i olika konferenser, föredrag, filmprojekt, etc. Jag har haft förmånen att 
presentera min forskning på andra institutioner i landet. Jag är tacksam för alla 
synpunkter. Jag deltar även i ett antologiprojekt under ledning av Ylva Hasselberg 
och Tom Petersson, ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag 
fick i ett tidigt skede presentera min forskning vid Mats Larssons seminarium i 
Uppsala. Tack Ylva, Tom och Mats i Uppsala! Ett särskilt tack till doktoranden 
Theresa Johnsson vid ekonomisk historiska institutionen, Uppsala universitet. Du är 
en god vän och kollega. Tack Theresa för ditt stöd!   

Slutligen vill jag tacka dem som står mig närmast och som hela tiden har 
uppmuntrat och stöttat mig, först och främst min käre pojkvän och kollega Rodney 
Edvinsson. Tack för all din kärlek, omtanke, humor och uppmuntran som får mig att 
bli starkare. Vad skulle jag göra utan Dig? Rodney har kommenterat, gjort layout 
och stöttat mig.  

Ett tack till min släkt och främst min gulliga mormor Linda som alltid har 
uppmuntrat mig. Tack till mina kusiner Elizabeth och Petra för alla roliga påhitt och 
trevligt sällskap under resor! Tack till mina mostrar Ann-Christine, Rita och Lilian 
som peppar mig! Till sist, tack Mamma och Pappa för all er hjälp, stöd och 

 14



  

uppmuntran under alla år och för att Ni alltid trott på mig och mitt yrkesval. Jag 
skulle inte ha klarat det här utan er. Jag tillägnar er denna doktorsavhandling. 

 
                                                      Stockholm, 31 oktober 2005  

                                                 Therese Nordlund 
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1 Inledning  
I Sverige har storföretagen länge haft en särställning i näringslivet.1 Den generation 
företagsledare som tog över i början av 1900-talet utvecklade ledarskapsstrategier 
och en relation till arbetskraften som på flera sätt fick en annan innebörd än tidigare. 
De stora industriledarna såg sig gärna som handlingens män, där skapandet sattes i 
första rummet. De sade sig ha visioner om hur människor skulle arbeta, leva, tänka 
och bo. Storföretagen skulle förvandlas till mönsterföretag med de rätta med-
arbetarna.2  

Några välkända företagarnamn etablerade sig tidigt och byggde upp dynastier, 
däribland finansfamiljen Wallenberg, förlagsfamiljen Bonnier och redarsläkten 
Broström.3 En av de livskraftiga familjerna med rötter i 1800-talet är Ax:son 
Johnson, ännu verksam i fjärde generationen. Familjen kom tidigt att inrikta sig på 
sjöfart, handel och stål. Det fanns också andra framträdande storföretagare under 
samma tidsperiod, till exempel Sigfrid Edström. Han anställdes som verkställande 
direktör för starkströmsföretaget Asea 1903 och fortsatte sedan att ha en stark 
maktställning inom bolaget till slutet av 1940-talet.  

Företagshistoria har studerats ur en rad olika infallsvinklar.4 Vanligen uppmärk-
sammas enskilda företag och företagare. I denna avhandling granskas däremot två 
storföretagsledare som företrädde två av sin tids största koncerner.  

1.1 Syfte och problemformulering       
Mitt avhandlingsprojekt behandlar ledarskap, strategier och nätverk hos svenska 
storföretagare 1900-1950. Vad kan då denna studie tillföra? Flera industriledare var 
verksamma i expansiva branscher och ledde företag som utvecklades till storföretag. 
Från att ha varit företagare i mindre skala, blev en del storföretagare med ansvar för 
ett stort antal anställda. Detta krävde en förmåga att leda, organisera, samordna och 

                                                 
1 Magnus Henrekson & Steven J. Davis, Företagandets villkor: spelregler för sysselsättning och tillväxt 
(Stockholm 1996), s. 55-56. Henrekson diskuterar frågan ”är Sverige ett storföretagarland?” och konstaterar 
att Sverige i jämförelse ”med andra OECD-länder har en dominerande roll för storföretagen, den högsta 
sysselsättningsandelen och den sannolikt lägsta andelen egenföretagare”. Storföretagens starka position i 
Sverige bröts inte under 1970-talet så som forskning har visat att den gjorde i andra länder.   
2 Uttrycket ”rätt man på rätt plats” förekommer frekvent i den samtida litteraturen. Se Vänners hyllning till J. 
Sigfrid Edström: på sjuttioårsdagen den 21 november 1940 (redaktör), Samuel Bring (Västerås 1940), s. 166. 
Uppsats av Lars Blume.  
3 Jan Glete, Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920-
1990 (Stockholm 1994). 
4 Under 1970-talet utkom flera avhandlingar om enskilda företag, ägargrupper och industribranscher. De 
empiriska studierna undersökte tekniska, ekonomiska och sociala förhållanden. För en sammanfattning om 
ekonomisk-historisk forskning, se Lena Andersson-Skog, ”Omvandlingens sekel: perspektiv på svensk 
ekonomisk historia under 1900-talet”, s. 19-21. Omvandlingens sekel: perspektiv på ekonomi och samhälle i 
1900-talets Sverige, (red) Lena Andersson-Skog & Olle Krantz (Lund 2002). 
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delegera. Samtidigt behövde storföretagarna ha förmågan att omvandla och förnya 
sina företag, d v s de måste vara entreprenörer för att företagen skulle överleva på 
lång sikt. Det är problematiken kring denna utveckling inom näringslivet som är 
intressant för avhandlingens undersökning. Denna avhandling behandlar ledarska-
pets funktion, d v s hur storföretagare skötte sina ledaruppgifter under 1900-talets 
första hälft. 

Avhandlingens huvudaktörer Axel Ax:son Johnson (1876-1958) och J. Sigfrid 
Edström (1870-1964) framträdde under industrialiseringens mest intensiva skede. 
De såg sig själva som oumbärliga ledare för det enskilda företaget. Som 
storföretagare satt de länge på sina chefsposter och personifierade sina företag. 
Syftet med föreliggande avhandling är att klarlägga hur och med vilka medel 
svenska storföretagare kombinerade sina olika roller som företagsledare och 
entreprenörer för att leda storföretag under perioden 1900-1950. Det var tidsmässigt 
en brytningstid, där det nya bestod i att utveckla organisationsidéer för storföretag. 
Tidigare hade man endast erfarenhet av företag i betydligt mindre skala. Ambitionen 
är därför att utforska sambandet mellan ledarskap och entreprenörskap genom att 
studera ledarnas sociala förmåga i deras relationer med arbetskraft, företag och 
samhälle. Genom att placera in storföretagaren som en central aktör kan ny kunskap 
förvärvas om hur ledarskap utformas i stora koncerner. De tre övergripande 
frågeställningarna i avhandlingen är: 

1) Hur förändrades ledarskap i näringslivet under perioden 1900-1950?  
2) Vilka likheter och skillnader finns det mellan en familjeföretagare och en 

professionellt rekryterad företagsledare?  
3) Vad gick ledarskap i näringslivet ut på under industrialismens intåg? 

1.2 Undersökningsobjekt  
Min forskningsuppgift är att ingående behandla två företagsledare som representerar 
två olika ägandeformer. Axel Ax:son Johnson var ensam ägare och ledare för 
Johnsonkoncernen, medan Sigfrid Edström rekryterades som verkställande direktör 
till Asea-koncernen och var beroende av aktieägarnas förtroende. Den förste ärvde 
sin position, medan den andre anställdes och fick lön för sitt arbete. De tillhörde 
samma generation (födda på 1870-talet) och var verksamma under en mycket lång 
tidsperiod. Axel Ax:son Johnson (1876-1958) efterträdde sin far Axel Johnson 
(1844-1910) som hade byggt upp A. Johnson & Co, Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan och Avesta Jernverk AB. När Axel II ensam tog över 1913 fortsatte 
han att driva familjeföretaget och kom sedermera att ansvara för ett hundratal firmor 
som han antingen grundade eller förvärvade. Som majoritetsägare representerade 
Johnson olika branscher, alltifrån stålindustri, rederier och varv till verkstäder, 
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bussbolag, gruvor och oljeraffinaderier med flera. Det ledde till en diversifierad 
tillverkning med intresse för teknik och forskning. Axel II kom att efterträdas av sin 
äldste son Axel III (1910-1988) i slutet av 1940-talet. I praktiken var dock Axel II 
koncernens obestridliga ledare fram till sin död 1958.5 Det utmärkande för 
Johnsonkoncernens ledare är att man kombinerade ledarskap med ägande.  

Sigfrid Edström (1870-1964) var under åren 1903-1933 verkställande direktör för 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). Han var chef då Asea 
utvecklades till ett av världens ledande starkströmsbolag. Den elektriska 
starkströmsindustrin tillhörde en löftesrik bransch. Företaget grundades 1883 och 
tillverkade ett brett sortiment av elektriska produkter samt satsade på högteknologi. 
Fram till 1988 hette koncernen Asea då den slogs samman med det schweiziska 
företaget Brown Boveri och bildade Asea Brown Boveri (ABB-koncernen). Enligt 
Sigfrid Edström var Asea hans ”stora livsverk”.6 I likhet med Johnson hade Edström 
ett stort inflytande, när han inte längre var koncernens verkställande direktör. Han 
var styrelseordförande i Asea från 1934 till 1949 och var fram till 1939 fortfarande 
anställd i företaget. De som efterträdde Edström under tidsperioden var hans svåger 
Arthur Lindén (1877-1944), VD under åren 1934-1942 samt Thorsten Ericson 
(1885-1965), VD under åren 1942-1949.7 Familjen Wallenberg var huvudägare i 
Asea fram till 1910-talets början, sålde sedan sina aktier och inträdde på nytt som 
aktieägare i slutet av 1920-talet.            

Varför är Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström intressanta att studera? De 
representerade skilda branscher och intressesfärer. De kan emellertid placeras in i ett 
gemensamt geografiskt område, Bergslagen och Mälardalen, där järn, skog, 
vattenkraft och verkstadsindustri utgjorde de bärande näringsgrenarna. Regionerna 
har ett intressant förflutet, med tanke på den uppsjö av profiler som har personifierat 
företag verkande inom detta geografiska område.8 Dessutom är individerna 
intressanta ur historisk synvinkel. De var två av sin tids mest välkända industriledare 
med en rad uppdrag och inflytanden i olika organisationer. En fördel är att de har 
efterlämnat ett gigantiskt källmaterial som belyser deras verksamhet. Avhandlingen 
kommer att diskutera ett antal aspekter av huvudaktörernas ledarskap och därmed 
försöka dra några generella slutsatser. Att ägna sig åt biografiskrivande förutsätter 
att individ och struktur samspelar, där individens handlingar kan uppfattas som en 
                                                 
5 Therese Nordlund, ”Ledarskap och paternalism: Axel Ax:son Johnsons ledarskap vid Avesta Jernverk”, 
Bergslagsarkiv (årsbok) årg 12, (2000). Therese Nordlund, För näringslivets bästa?: nätverk, planhus-
hållningsmotstånd och företagande med fokus på Axel Ax:son Johnson (1876-1958) (Stockholm 2003).  
6 Tomas Lagerström, ”Edström-rummet berättar”, s. 25. Från Wenström till Amtrak: profiler och händelser ur 
Aseas historia (Västerås 1983). 
7 Jan Glete, Asea under hundra år 1883-1983: en studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och 
ekonomiska utveckling (Västerås 1983). 
8 Glete (1994), s. 68-71. 
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återspegling av det omgivande samhället. Det är genom individens agerande och 
tankemönster som det allmänna synliggörs. Historikern Göran B. Nilsson har 
formulerat detta på ett träffsäkert sätt, genom att hävda att det unika ”är en generell 
företeelse”.9 Det är därför fruktbart att närmare granska aktörernas handlingar och 
relationer för att få en övergripande bild.10 Forskningsuppgiften är således att försöka 
dra några slutsatser om ledarskap i näringslivet under perioden 1900-1950. Den 
biografiska metoden erbjuder stora möjligheter och friheter om man så vill. Flera 
empiriska djupdykningar görs med hjälp av teoretiska utgångspunkter. (För vidare 
information se avsnitt 1.8 om den biografiska metoden). 

1.3 Avhandlingens utgångspunkter  
Vad är ledarskap? Det är främst företagsekonomisk och sociologisk forskning som 
har ägnat sig åt denna fråga. Vanligen är definitionen något diffus och kan innefatta 
en mängd infallsvinklar beroende på vad forskaren anser att ledarskap är.11 Man bör 
skilja på olika typer av ledarskap och inom vilket verksamhetsfält ledarskap utövas. 
Företagsekonomer har ofta sökt svar på frågor om ledarnas beteende, varför vissa 
blir företagsledare, hur ledarens arbete ser ut i organisationer etc. Frågeställningarna 
har en tydlig koppling till ledarskap i dagens samhälle.12 I historisk forskning för-
bises ofta teoretiska resonemang kring ledarskap. Istället tas ledarskap som något 
självklart, en beteckning för den som leder och organiserar företagets verksamhet. 
En rådande uppfattning inom historievetenskapen är att företagsledares ledarskap 
har fått rikligt med utrymme i företagsforskningen.13  

Men företagsmonografierna jämför sällan ledarskap och hur det utövades i olika 
företag. I gamla monografier över bruk och företag skildras ofta företagsledaren som 
en framsynt kapitalist med många idéer och med en aldrig sinande förmåga att 
organisera och planera sitt beslutfattande. Det ger endast sporadiska påståenden om 
företagsledarens syssla, ingen närmare inblick i ledarskap. Mitt intresse är vad 

                                                 
9 Göran B. Nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning”, s. 19. Att skriva människan: essäer om biografin som 
livshistoria och vetenskaplig genre (red) Sune Åkerman, Ronny Ambjörnsson och Pär Ringby (Stockholm 
1997). 
10 Ronny Ambjörnsson, Per Ringby & Sune Åkerman (red), ”Inledning” (1997), s. 9. 
11 Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2 reviderade upplagan (Lund 
2002), s. 473, Stephen P. Robbins, Essentials of Organizational Behavior (New Jersey 1992). 
12 Fred E. Fiedler, ”Research on Leadership Selection and Training: One View of the Future”, Administrative 
Science Quarterly 41, (1996), s. 241-250, Nils Wåhlin, Näringslivsledares arbete i nätverk: 
identitetsskapandets dynamik (Umeå 1994). 
13 Christer Ericsson, Fotboll, bandy och makt: idrott i brukssamhället (Stockholm 2003), s. 11. Ericsson 
menar att företagsledares ledarskap ofta studeras. Denna iakttagelse är delvis korrekt. Vad Ericsson glömmer 
är att ledarskap ofta uppfattas som något självklart. Påståenden om ledarskapets vida spridning inom forsk-
ningen har ofta vilat på företagsmonografier inom historievetenskapen. Jag känner inte till något samman-
fattande verk på svenska där företagsledares ledarskap studeras över tid i allmänna termer utifrån en 
ekonomisk-historisk synvinkel. Däremot finns det självklart flera intressanta företagsmonografier som belyser 
enskilda företag.    
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ledarna gör i ett storföretag och hur deras ledarskapsstrategier tar form och vinner 
inflytande på människor som de behöver för att genomföra olika idéer. Ledarskap är 
förmågan att påverka och få människor att frivilligt följa en uttalad strategi eller idé. 
Företagsekonomen Mats Alvesson menar att ledarskapets olika beståndsdelar sällan 
undersöks närmare. Vad forskaren bör göra är att ge ”täta beskrivningar och 
tolkningar” för att få insyn i hur ledarskap utformas över tid.14 Enligt Alvesson kan 
ledarskap bäst beskrivas enligt följande: ”Ledarskap är inte bara en ledare som 
agerar och en grupp underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en 
komplex social process där innebörderna och tolkningarna av vad som sägs och görs 
är avgörande”.15  

Eftersom ledarskap är ett komplext begrepp bör man särskilja ledarens uppgifter. 
Jag har valt följande kännemärken som definition: 1) Ledare formulerar idéer och 
visioner och tar initiativ för att förverkliga dem, antingen genom att bygga upp en 
organisation eller förändra en redan existerande organisation: 2) Ledare måste få 
andra i företaget att utföra arbetsuppgifter samt se till att företagets normer följs. 
Ledaren belönar och bestraffar individer i förhållande till företagets kultur och 
värderingar: 3) Ledarens uppgift är att hantera kriser, dels sådana som uppstår inom 
företaget, dels sådana som uppstår utanför företagets sfär.  

De tre aspekterna klargör ledarens viktigare arbetsuppgifter. Det är orimligt att 
utforska ledarskapets alla sidor, varför detta urval görs. Jag kommer att försöka visa 
hur de studerade storföretagarna använde sitt ledarskap och under vilka former detta 
utnyttjades. Undersökningen är tematiskt indelad i två större problemområden. Det 
första området behandlar ledarens funktion inom storföretaget, medan det andra 
området berör ledarens gränsöverskridande insatser utanför storföretaget. 

Kapitel 3 till 6 behandlar storföretagares ledarskap inom den industriella verk-
samheten. Avsikten är att få insikt i ledarens förehavanden inom företaget, med 
utgångspunkt i dennes förmåga att vara ledare över en komplex hierarkisk 
organisation. Jag har valt att studera fyra väsentliga teman för att få insyn i hur 
ledarskap utvecklades inom ett storföretag. Det gemensamma temat för dessa kapitel 
är hur ledarskap omsätts i förhållande till andra aktörer och vad som framkallar 
förnyelse genom ledarens handlingar. I kapitel 3 studeras ledarens relationer och 
förhållningssätt till underlydande direktörer och tjänstemän inom ledningen. Detta 
görs för att få klarhet i hur dessa tjänstemän bemöttes och hur ”delat” ledarskap såg 
ut i ett stort företag. I kapitel 4 undersöks ledarens förmåga att utöva ledarskap över 
arbetarna i en större organisation. Sedan följer kapitel 5 som behandlar ledarskapets 

                                                 
14 Mats Alvesson, Organisationskultur och ledning (Malmö 2001), s. 163. 
15 Alvesson (2001), s. 146. 
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symboliska sidor, medan kapitel 6 studerar ledarskapets affärsmässiga möjligheter 
under förhandlingar.  

Kapitel 7-9 behandlar företagsledarens agerande inom de områden som låg 
utanför företaget. Här undersöks hur storföretagare använde sitt ledarskap över andra 
delar än den industriella sfären och hur ledarskap lämnade bestående spår i 
samhället. I kapitel 7 granskas storföretagares personliga insatser i de kommuner där 
de var störst arbetsgivare. Kapitel 8 studerar nätverk med ledande aktörer inom den 
socialdemokratiska partieliten. Kapitel 9 utforskar opinionsbildande ledarskap inom 
planhushållningsmotståndet under 1940-talet.  

Till varje kapitel formuleras ett antal frågor. Avhandlingen är tematiskt uppbyggd, 
snarare än kronologiskt. Inom varje problemområde finns en tidsmässig avgräns-
ning. För att förstå min positionering krävs en övergripande diskussion om 
forskningsläget. 

1.4 Forskningsläge 
Tidigare forskning om näringslivet är mycket omfattande. Jag berör endast 
forskning som har nära anknytning till mina övergripande frågeställningar och 
granskar därför, 1) företagsledaren som ledare för ett storföretag, 2) företagsledaren 
som arbetsgivare.  

 
1.4.1 Företagsledaren som ledare för ett storföretag 
Företag och företagsledare är vanliga undersökningsobjekt i tidigare forskning. Till 
denna kategori hör studier om familjeföretagande och dynastier.16 Ofta har den 
enskilde företagaren blivit föremål för ett antal monografier, biografier och 
jubileumsböcker.17 Särskilt äldre företagsmonografier har haft en ganska okritisk 
inställning till det enskilda företagets historia. Sedan länge har företagshistoria varit 
en viktig del inom det ekonomisk-historiska ämnet.18 Under 1970-talet författades 
flera betydelsefulla avhandlingar om enskilda företag, ägargrupper och 
industribranscher. En inriktning har varit att se samspelet mellan aktören/-
företagsledaren och det enskilda företaget. I slutet av 1970-talet väcktes en debatt 
bland historiker om en eventuell nyorientering av den företagshistoriska 

                                                 
16 Annelie Karlsson Stider, Familjen & firman (Stockholm 2000), Emil Emling, Svenskt familjeföretagande 
(Stockholm 2000). Se även olika bidrag från historievetenskapen, Mats Larsson, Bonniers: en mediefamilj: 
förlag, konglomerat och mediekoncern 1953-1990 (Stockholm 2001), Daniel Nyberg, Marknad, företag, 
ägande: familjen Bonniers ägarstyrning i Dagens Nyheter 1953-1988 (Stockholm 2002).  
17 Sven Rydberg, En man för sig: Emil Lundqvist och Stora Kopparberg under mellankrigstiden (Stockholm 
1985). Det finns flera exempel på företagshistoriker och företagsmonografier om större företag såsom LM 
Ericsson och ASEA. Flera företagsledare har skrivit memoarer, såsom Jan Carlzon (SAS), Pehr G. Gyllen-
hammar (Volvo), Henry Ford (Ford) etc. 
18 Ulf Olsson, ”Företagshistoria som ekonomisk historia”, s. 243 f. Historisk Tidskrift 1979: 3. 
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forskningen.19 Det konstaterades att ”Forskningen måste rymma studier av såväl 
arbetaren som entreprenören, innovatören och kapitalisten”.20 Särskilt storföretagare 
har uppmärksammats inom företagshistoria, mycket beroende på tillgång till 
källmaterial.21 På senare tid har storföretagen hamnat i skymundan och istället 
författas allt fler avhandlingar om småföretagare och deras villkor.22 Men det betyder 
inte att storföretagares ledarskap är ett utforskat område. En ingående analys av 
företagsledarens ledarskap är sällsynt i ekonomisk-historisk forskning.23  

Det saknas en diskussion om det svenska industriledarskapets utveckling över tid 
och jämförelser mellan olika storföretagare. Inom den företagsekonomiska och 
sociologiska vetenskapen diskuteras förvisso ledarskap inom organisationer och 
företag. Men den befintliga forskningen anknyter ofta till nutida företeelser. Den 
teoretiska inspirationen hämtas vanligen från etablerade organisationsteoretiker.24 
Redan under 1940-talet presenterade företagsekonomen Sune Carlson flera 
intressanta studier kring företagsledares sysslor, krav och förväntningar.25 
Historikern Jan Gletes verk Nätverk i näringslivet (1994) skildrar företagare, ägare, 
branscher och regioner med fokus på industriell omvandling.26 Glete gör emellertid 
inga anspråk på att undersöka ledarskap hos storföretagare. Däremot ger boken en 
värdefull ingång i personliga förbindelser inom svenskt näringsliv. I Danmark har 
historikern Per Boje författat Ledere, ledelse og organisation 1870-1972 (1996). 
Han följer en rad teman som belyser ledaransvar, social bakgrund och utbildning hos 
danska industriledare. Boje konstaterar att påfallande lite forskning inom historie-
vetenskaperna har ägnat sig åt att följa det industriella ledarskapets utveckling.27 Ett 
liknande påstående kan hävdas om svenskt näringsliv.28 Däremot har ledarskap hos 
andra yrkesgrupper studerats, såsom arbetsledare. Historikern Karl Molin 
undersöker i Den moderna patriarken (1998) arbetsledarens relation till ledning och 
arbetare. Han menar att arbetsledaren (förmannen) under 1900-talet åtog sig delar av 
företagsledarens tidigare ansvarsområden såsom personlig kontakt med arbetare. 

                                                 
19 Kersti Ullenhag, ”Företagsforskning och förnyelse”, s. 266-274. Historisk Tidskrift 1979: 3. 
20 Ullenhag (1979), s. 273. 
21 Aspekter på näringslivets historia: forskningsrapport, nr 5 (red), Hans Sjögren (Stockholm 1995). 
22 Karl Gratzer, Småföretagandets villkor: automatrestauranger under 1900-talet (Stockholm 1996), Tomas 
Nilson, Framgång och vår herre: industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska 
städer: Borås och Örebro 1890-1920 (Göteborg 2004).  
23 Andersson-Skog (2002), s. 19-21. (red) Andersson-Skog & Krantz.  
24 Stuart Crainer, Managementbiblioteket: en guide till de 50 främsta innovatörerna inom management (Mal-
mö 1998).  
25 Sune Carlson, Företagsledning och företagsledare (Stockholm 1950). 
26 Glete (1994). 
27 Per Boje, Ledere, ledelse og organisation 1870-1972: Dansk industri efter 1870, bind 5 (Odense 1997), Se 
också Susanna Fellman, Uppkomsten av en direktörsprofession: industriledarnas utbildning och karriär i 
Finland 1900-1975 (Helsingfors 2000). 
28 Hans De Geer, (red) Skapare, skojare och skurkar: företagaren i litteratur, film och konst (Stockholm 
1994), Ronald Fagerfjäll, Företagsledarnas århundrade, tre volymer (Stockholm 1997-1999). 
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Arbetsledarens uppgift var att bli ”den moderne patriarken” med syfte att leda och 
kontrollera underlydande.29  

Ett annat relevant område inom företagsforskningen är de personliga relationernas 
betydelse inom industrivärlden. Dessa undersökningar har främst utgått från 
nätverksteoretiska resonemang kring industrimäns kontakter. På senare tid har bland 
annat ekonomhistorikerna Ylva Hasselberg och Tom Petersson uppmärksammat 
företagsledares ageranden i olika företag. Hasselberg studerar Erik Johan 
Ljungbergs dominans i Stora Kopparbergs Bergslags AB och dennes sätt att påverka 
företagets framtid genom nätverksförbindelser, medan Petersson undersöker Facit-
koncernens uppgång och fall. Författarna granskar företagsledarnas arbete med att 
driva fram tekniska innovationer genom tillgång till nätverk.30  

Min avsikt är inte att presentera en helhetsbild av svenska storföretagares 
ledarskap. Däremot studeras och jämförs två mycket betydelsefulla storföretagare 
genom att de placeras in i ett historiskt sammanhang. Jag väljer sedan att anknyta till 
teman som är intressanta för min framställning. Denna ansats är förhoppningsvis 
fruktbar för att nå fram till några allmänna slutsatser om ledarskap i näringslivet. 

 
1.4.2 Företagsledaren som arbetsgivare 
Storföretagares ledarskap måste ställas i relation till andra aktörer. Tidigare studier 
har framför allt kopplat företagsledares förhållningssätt till arbetskraften genom att 
undersöka fackliga relationer och arbetarens möjlighet till medinflytande. I 
huvudsak definieras företagsledaren inom denna forskningsinriktning som 
arbetsgivare, inte som företagsledare.31 Det är främst inom arbetarhistoria som 
”industrialiseringsperspektiv” och ”kapitalismperspektiv” har använts som två 
forskningslinjer för att undersöka sociala, ekonomiska, och fackliga relationer 
mellan ledning och arbetskraft.32 Ett stort antal av dessa forskningslinjer har berört 

                                                 
29 Karl Molin, Den moderne patriarken: om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905-1935 (Stockholm 
1998), Jonny Hjelm, Klämda mellan sköldarna: Sveriges arbetsledare under 1930-och 1940-talen 
(Stockholm 2002), Tor Larsson, Industrins furirer: studier rörande den sociala innebörden av förmanskapet 
inom svenska företag (Uppsala 1984). 
30 Ylva Hasselberg, Spindeln i nätet: Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och 
Skutskär, 1875-1896 (Uppsala 2003), Tom Petersson, I teknikrevolutionens centrum: företagsledning och 
utveckling i Facit, 1957-1972 (Uppsala 2003). Forskarna Ylva Hasselberg, Tomas Matti och Tom Petersson 
driver forskningsprojektet ”Sociala nätverk och ekonomisk utveckling. Om entreprenöriella nätverk och deras 
påverkan på innovationsmönster och innovationsspridning, 1870-1985” vid ekonomisk-historiska 
institutionen, Uppsala universitet. 
31Arbetslivshistorisk forskning är mycket omfattande. För en översikt se, Sten O. Karlsson, När industri-
arbetaren blev historia: studier i svensk arbetarhistoria 1965-1995 (Lund 1998). För enskilda exempel på 
studier som belyser sociala relationer mellan ledning och arbetskraft, Christer Ericsson, Vi är alla delar av 
samma familj: patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940 (Stockholm 1997), Mikael Ottosson, 
Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880 (Lund 1999). 
32 Lars Edgren & Lars Olsson, ”Arbetare och arbetsliv: svensk arbetarhistorisk forskning”, s. 11. Arbetsliv och 
arbetarrörelse: modern historisk forskning i Sverige, (red) Klaus Misgeld och Klas Åmark (Stockholm 1991).  
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arbetsprocessen, arbetsmiljöaspekter och fackliga relationer.33 Flera forskare är eniga 
om att fackföreningarnas framväxt framtvingade förändringar inom industrin. Det 
var inte längre möjligt att fatta godtyckliga beslut om den enskilda arbetarens öde. 
Istället fanns kollektivavtal och fackliga förhandlingar som reglerade arbetarnas 
rättigheter.34 Det påverkade även företagsledarens roll i företaget.  

Ett antal avhandlingar utgår från paternalism eller patriarkalism för att teoretiskt 
diskutera den strategi som företagsledningen använde för att motarbeta arbetarnas 
fackliga organisering.35 Forskning har visat att de företag där fackföreningar gjorde 
ett senare inträde ofta hade starkare patriarkala band. Det yttrade sig i en stark ledare 
(patron eller företagare) och olika kontrollinstrument samt förekomsten av sociala 
förmåner knutna till arbetskraften. Historikern Thommy Svensson tolkar det som en 
patriarkal relation där ledningen kontrollerade arbetarens arbete och fritid.36  

Flera studier har behandlat företagsledningens syn på arbetarens roll i 
produktionen. Problemformuleringarna har främst kretsat kring motsättningen 
mellan kapital och arbete samt vilka riktlinjer företagen har ställt upp och hur 
arbetarna har svarat på dessa genom sina fackliga representanter. Detta 
forskningsområde har resulterat i en rad intressanta studier. Företagsledaren har 
inom denna inriktning ofta studerats med hjälp av begreppet paternalism, vilket har 
resulterat i att man sällan har gått längre fram i tiden än till 1930.37 Ibland menar 
forskning att facklig verksamhet och paternalistiska strategier inte är förenliga, med 
motiveringen att då fackliga organisationer etableras och vinner styrka försvinner 
paternalismen.38 Denna förklaring anser jag vara något förenklad. En relevant fråga 
handlar därför om paternalismen som kvarleva i svensk industri och dess fortsatta 
påverkan på ledarskap under 1900-talet. En forskningslucka är exempelvis hur 
storföretagare ställde sig till paternalistiska strategier. Var det ännu en 

                                                 
33 Lars Magnusson, Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920 (Lund 1987), Maths Isacson, Verk-
stadsarbete under 1900-talet: Hedemora Verkstäder före 1950 (Lund 1987), Ulla Wikander, Kvinnor och 
mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980: genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik 
(Lund 1988), Alf Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen Olofström 1895-1925: en studie av verkstads-
industrin och arbetets organisering (Lund 1990). 
34 Christer Lundh, Spelets regler: institutioner och lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 1850-2000 
(Stockholm 2002), s. 77 f.  
35 Ericsson (1997), Lars Nyström, Potatisriket: Stora Bjurum 1857-1917: jorden, makten, samhället 
(Göteborg 2003), s. 133-144.  
36 Thommy Svensson, Från ackordslön till månadslön: svensk varvsindustri under 1900-talet (Göteborg 
1983). 
37 Lars Edgren & Lars Olsson, ”Arbetare och arbetsliv: svensk arbetarhistorisk forskning” (1991), s. 11. 
Arbetsliv och arbetarrörelse: modern historisk forskning i Sverige, (red) Klaus Misgeld och Klas Åmark 
(Stockholm 1991).  
38 En iakttagelse i historisk forskning är att paternalistiska inslag har försvunnit under 1900-talet, Bertil 
Jakobsson, Företaget, kommunen och individen: en studie i relationerna mellan Söderfors bruk AB och 
Söderfors kommun och dess invånare 1895-1925 (Uppsala 1976), Åke Sundell, Patriarkalism och 
föreningsrätt: om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 
1936 (Lund 1997). 
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organisationsform eller en ledarskapsstrategi? Kunde storföretagare använda sig av 
paternalistiska strategier, trots förekomsten av fackliga föreningar och en stark 
arbetarklass?  

1.5 Det teoretiska ramverket  
 
1.5.1 Schumpeter och entreprenören 
I det följande kommer jag att diskutera avhandlingens teoretiska ramverk. Eftersom 
jag är intresserad av att studera ledarskap och dess förändringsmönster vill jag 
försöka förstå hur ledare agerar då något nytt introduceras som påverkar företagets 
verksamhet. Dessutom intresserar jag mig för individens sätt att agera och hantera 
reaktioner från omgivningen.39 Jag har därför valt att laborera med teoretiska idéer 
om entreprenörskap. I ett senare avsnitt kompletteras dessa teoretiska reflektioner 
med analysredskapen paternalism, nätverk och Max Webers begrepp karisma.  

Den österrikiske nationalekonomen Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) är 
främst förknippad med sin teori om entreprenören. Jag kommer att utveckla 
teoretiska utgångspunkter med inspiration från Schumpeters syn på entreprenören. 
Han författade standardverket Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911), där 
en ekonomisk modell med entreprenören i centrum presenterades. Här 
uppmärksammas entreprenören som den individ som i praktiken genomför nya 
kombinationer (innovationer) och därmed bidrar till näringslivets omvandling.40 I 
verket Capitalism, Socialism and Democracy (1942) förkunnar Schumpeter att 
kapitalismen kommer att dö samt att entreprenören ersätts av det byråkratiserade 
företaget där innovationer genomförs av eller inom organisationen. Den tidigare 
individuelle entreprenören har förlorat sin betydelse, då innovationen har blivit en 
rutin.41 I en senare publikation från 1949 tillkom ytterligare reflektioner kring 
entreprenörskapets historia, med en diskussion angående andra författares bidrag om 
entreprenörskap.42 Enligt Schumpeter tillhör entreprenören inte någon speciell 
samhällsklass eller yrkesgrupp. Entreprenören är någon ”som får något nytt gjort, 
inte nödvändigtvis den som uppfinner det nya”.43 Schumpeter menar att en aktör 
sällan förblir entreprenör under hela sin livstid.44 Entreprenören är en innovatör och 

                                                 
39 För alternativa resonemang om entreprenören se, Mark Casson, The Entrepreneur: An Economic Theory 
(Oxford 1982). 
40 Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development (New Jersey 2004) (Ursprungligen 1911). 
Denna översättning är från 1934. 
41 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York 1976) (ursprungligen 1942), s. 
132.  
42 Schumpeter Om skapande förstörelse och entreprenörskap: i urval av Richard Swedberg (Stockholm 
1994), s. 24 f. Källa Joseph A. Schumpeter, ”Change and the entrepreneur” (Cambridge 1949). 
43 Schumpeter (1994), s. 38-39. 
44 Schumpeter (1994), s. 9-10, s. 42. Richard Swedberg, ”The Social Science View of Entrepreneurship: Intro-
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en förnyare som omvandlar ekonomin. Skillnaden mellan den vanliga företagaren 
och entreprenören är att den vanliga företagaren driver företaget som han eller hon 
alltid har gjort, utan att förändra mer än nödvändigt.45  

Teorin har använts av flera forskare i samband med undersökningar om innovativa 
företagsledare eller företag. Den används framför allt för att studera företags-
grundare eller nyföretagande.46 Kritik har på senare tid framförts om att begreppet 
entreprenör saknas eller utvattnats i forskning och läroböcker om ekonomisk 
utveckling och tillväxt. Nationalekonomen Dan Johansson menar att entreprenör-
skap inte skall uteslutas, utan bör studeras närmare för att förstå ekonomisk 
utveckling.47  

Avhandlingens teoretiska diskussion tar avstamp i Schumpeters iakttagelser om 
entreprenören och anknyter till ledarskapets funktion, något som sällan betonas i 
förhållande till entreprenörskap. Schumpeter har ställt upp fem huvudtyper av entre-
prenörskap. Dessa är 1) en ny produkt lanseras, 2) en ny produktionsmetod införs, 3) 
en ny marknad blir tillgänglig, 4) en ny råvara erhålls och 5) en bransch organiseras 
på ett nytt sätt.48 Samtliga punkter är intressanta att studera. De kan också 
sammanföra ledarskap med entreprenörskap.  

Schumpeter beskriver en entreprenör i olika led och skisserar några drag som 
denne bör uppfylla. Han liknar entreprenören vid en medeltida feodalherre som har 
en vision om att skapa ett privat kungarike eller en dynasti. Den moderna världen är 
inte alltid mottaglig för detta, däremot kan det uppnås genom industriell och 
kommersiell framgång. Entreprenören kan emellertid råka på motstånd,49 då han 
eller hon har svårt att dela makten med andra. Ålderdom finns inte i entreprenörens 
världsbild.50 Enligt Schumpeter drivs entreprenören framåt genom ”will to 
conquer”.51 Han betonar att karaktärsdraget inte alltid sammanfaller med 
ekonomiska vinster. Entreprenören vill emellertid vara överlägsen sina konkurrenter. 

                                                                                                                                                     
duction and Practical Applications”, s. 11. Entrepreneurship: The Social Science View, (editor) Richard 
Swedberg (Oxford 2000). Enligt Swedberg kommer ordet ”entrepreneur” från franskan och betyder “to do 
something”. 
45 Schumpeter (1994), s. 9. 
46 Bengt Johannisson & Hans Landström (editors), Images of Entrepreneurship and Small Business: Emergent 
Swedish Contributions to Academic Research (Lund 1999), Gratzer (1996). 
47 Dan Johansson, ”Entreprenören i läroboken: förekomst, innebörd, konsekvens”, Ekonomisk debatt nr 4, 
2005, årg. 33, s. 46-57. 
48 Schumpeter (2004), s. 66. 
49 Schumpeter (2004), s. 93 f. 
50 Hans De Geer, Firman, familj och företagande under 125 år: från A. Johnson & Co till Axel 
Johnsongruppen (Stockholm 1998), s. 50. De Geer talar kortfattat om entreprenörens strävan efter makt i 
samband med en diskussion om grundaren Axel Johnson (1844-1910). 
51 Schumpeter (2004), s. 93. 
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Men ett ytterligare motiv är ”the joy of creating, of getting things done”.52 
Entreprenören står inte främmande för utmaningar.  

Schumpeter resonerar kring de egenskaper som en entreprenör bör besitta.53 
Främst ska entreprenören vara nyskapande och initiativrik. Entreprenören bryter mot 
traditioner och skapar istället egna.54 Enligt Schumpeter rör sig entreprenören över 
olika sfärer för att få inflytande över den ekonomiska, kulturella och sociala sfären. 
Det visar sig genom att entreprenören ägnar sig åt välgörenhet under sin ”fritid” och 
förvärvar ytterligare inflytande genom olika aktiviteter i det omgivande samhället.55  

Schumpeters iakttagelser väcker många frågor kring entreprenörens tillväga-
gångssätt och beteende. Det finns anledning att vidareutveckla frågor om entrepre-
nörens förmåga att genomföra nya kombinationer. Min hypotes är att entreprenören 
behöver utveckla social kompetens och förmåga att kommunicera med omvärlden, 
för att framkalla någonting nytt. De nya kombinationerna kan handla om att satsa 
långsiktigt eller kortsiktigt för att uppnå dynamik och innovativ verksamhet. Jag ser 
entreprenören som en mångsidig aktör. Det är hans eller hennes mångfacetterade 
sidor som leder till nyskapande handlingar. Jag menar att det är väsentligt att 
undersöka om undersökningsobjekten i denna studie kan tänkas följa ett sådant 
mönster. Entreprenören bryter mot konventioner, lika skickligt som han eller hon 
anpassar sig, för att slutligen genomföra saker på sitt eget sätt. Entreprenören beter 
sig inte alltid på det sätt som förväntas.56 Men entreprenören måste ha en förmåga att 
kommunicera med andra aktörer för att få igenom sina idéer. Han eller hon använder 
sitt ledarskap för att åstadkomma förändringar och förnyelser. Entreprenören måste 
lära sig leda människor och på detta sätt kan nya kombinationer uppstå då 
entreprenören får människor att tänka och agera på ett nytt sätt. Det som upp-
märksammas är den sociala sidan av ledarskapets entreprenöriella dynamik.  

Schumpeters syn på entreprenören är snäv, vilket kan leda till att forskaren 
reserverar en viss personlighetstyp som entreprenör.57 Entreprenören skyr inte några 
medel, utan tar risker och förnyar för att i nästa skede göra något annorlunda från 
den första handlingen. Är inte den ”äkta” entreprenören i Schumpeteriansk anda 
omöjlig att följa teoretiskt, eftersom han ständigt uppträder i nya skepnader och gör 
oväntade handlingar? Mitt argument är att den teoretiska utgångspunkten därför 
borde vara betydligt vidare och friare än vad Schumpeters karakterisering erbjuder. 
                                                 
52 Schumpeter (2004), s. 93. 
53 Enligt Richard Swedberg är det delvis sant att Schumpeter glorifierade entreprenören. Han såg denne som 
en särskild aktör till skillnad från den ”vanlige” kapitalisten och företagaren. Se Swedberg (2000), s. 17.  
54 Schumpeter (2004), s. 92: ”breaking up old, and creating new, tradition”.  
55 Schumpeter (1994), s. 43. 
56 Schumpeter (2004), s. 79-80. 
57 Torbjörn Danell, Entreprenörskap i industrialismens gränsområde?: en studie av lokala förutsättningar 
och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen (Umeå 2000), s. 27-28. 

 29



  

Det är emellertid väsentligt för mig att bygga vidare på Schumpeters beskrivning av 
entreprenörens kännetecken med tonvikt på ledarens mångsidighet, vilket blir en del 
av entreprenörens styrka. Min tolkning är att entreprenören måste utveckla en social 
förmåga, vilket kan resultera i nya kombinationer. Ekonomhistorikern Kersti Ullen-
hag drar en intressant parallell till Platon. Hon skriver: ”Den gestalt entreprenören 
ikläder sig i den fysiska verkligheten förmedlar endast – liksom Platons idéer i sin 
fysiska form – en vag och ofullständig bild av sin förlaga men ändå en bild av 
analytiskt intresse”.58  

Jag tolkar Ullenhag som att hon menar att Schumpeters entreprenör är en 
”idealtyp” som inte framträder i den verkliga världen. Det gör det svårt att söka efter 
detta mönster i källorna. Schumpeter tillämpade nämligen inte sina teoretiska 
reflektioner på empirin för att testa entreprenörens förekomst. Han gjorde enbart 
iakttagelser över den ”tänkta” entreprenören. Jag har utifrån Schumpeters resone-
mang om entreprenören utvecklat några teoretiska utgångspunkter som kommer att 
prövas mot empirin. Min uppgift är att studera entreprenörens sociala kompetens i 
kombination med ledarskap. Mitt intresse rör inte entreprenörens förmåga att införa 
ny teknik. Dessa aspekter har studerats utförligt av tidigare forskning. Istället 
studeras föreningen mellan ledarskap och entreprenörskap. Jag har därför utvecklat 
några teoretiska utgångspunkter som berör detta samband. 

 
1.5.2 Den sociala entreprenören 
 
1.5.2.1 

                                                

Entreprenören och ledarskapet 
Entreprenören fokuserar på att genomföra något nytt för att göra vinster på 
omvandling. Den första teoretiska utgångspunkten går ut på att finna de ”nya 
kombinationerna” som innefattar entreprenörens intressen för en rad områden, där 
denne kan ge uttryck för sin skaparlusta. Det kan avse organisationen eller nya 
nätverk. Entreprenörens ledarskap skiljer sig från ordinärt ledarskap, då det ger 
utlopp för möjligheten att genomföra nya projekt inom en rad olika områden. Det 
kan handla om engagemang i olika branscher som företagaren inte tidigare har 
någon erfarenhet av. De entreprenöriella uttrycken kan utformas i relation till 
arbetskraften (bruk av nya metoder, avskaffandet av vissa rutiner med mera). Det 
behöver inte alltid kopplas till teknologiska framsteg, utan entreprenörskap kan 
utlösas genom att nytänkande och kompetens kombineras. De ”nya kombina-
tionerna” behandlar individens plats i det ekonomiska kretsloppet, där individen 

 
58 Kersti Ullenhag, ”Joseph A. Schumpeters entreprenör: Teoretiskt koncept och empirisk verklighet”, s. 71. 
Entrepreneurship in Business and Research: Essays in Honour of Håkan Lindgren, (red) Magnus Henrekson, 
Mats Larsson and Hans Sjögren (Stockholm 2001). 
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strävar efter att ”skapa”, ”förnya”, ”riskera” och ”vinna”. En viktig fråga är, hur gör 
egentligen en entreprenör när han eller hon måste uppträda som ledare?  

En annan aspekt behandlar entreprenörens konfrontation med gammalt och nytt. 
Det finns en poäng att diskutera entreprenörens förhållande till dessa motpoler. 
Entreprenörens idéer kan ha sin uppkomst i något gammalt. Entreprenören behöver 
inte bli som sina föregångare, utan hämtar inspiration och kunskap från dem. Genom 
att konfronteras med det gamla kan nya idéer utvinnas. Det kan formuleras som 
möjligheten att se det nya i gamla företeelser. Entreprenören går in på gamla 
områden, tar initiativ och genomför någonting nytt. Det kan omfatta allt från politik-
ens område till företagets interna organisation. Hur gör en entreprenör för att förnya 
det gamla? 

 
1.5.2.2 

                                                

Entreprenören använder sin sociala förmåga 
Den andra utgångspunkten behandlar entreprenörens sätt att umgås med andra 
aktörer. Som enskild individ måste entreprenören ensam bryta mot konventionerna, 
men förnyelser kan också uppstå i samspel med de rätta medarbetarna. Dessa 
medarbetare används som ”redskap” som får utsätta sig för prövningar och risker. 
De får också lära sig att bli mer kreativa och flexibla. Hos entreprenören är ingenting 
omöjligt, vilket omgivningen ibland får erfara. Till exempel kan medarbetare 
uppmuntras att tänka på ett helt nytt sätt. Den teoretiska utgångspunkten är därför att 
skönja hur entreprenören använder sin sociala förmåga. Entreprenören måste bli en 
skicklig kommunikatör för att genomföra sina idéer. Han eller hon måste utveckla 
social kompetens för att få kontakt med människor och bygga nätverk. Det betyder 
inte att entreprenören ständigt är uppskattad och omtyckt av omgivningen, utan det 
handlar om att få saker utförda på nya sätt. Entreprenören måste övertyga genom att 
dra personer till sig och sina intressen för att uppnå förändring. Entreprenören är 
därför en ”igångsättare” som använder sin sociala förmåga för att ta sig fram. Hur 
bär sig en entreprenör åt för att kommunicera? 

1.6 Kompletterande teoretiska analysredskap 
Det behövs kompletterande teoretiska analysredskap för att förstå hur entreprenören 
beter sig när han eller hon genomför nya kombinationer som förändrar den 
ekonomiska utvecklingen. Särskilt intressant är kopplingen mellan entreprenörskap 
och social kompetens. Jag tolkar social kompetens som en uppförandekod, vilken 
innefattar aktörens förmåga att umgås med andra människor.59 Det går inte att mäta 

 
59 Anders Persson, Social kompetens: när individen, de andra och samhället möts (Lund 2003). Persson 
diskuterar begreppet social kompetens och menar att det inte enbart kan ses som ett ”modeord”, utan en term 
som belyser förmågan att bilda och upprätthålla kontakter. Det finns också andra undersökningar om social 
kompetens och den sociala entreprenören. Dessa studier försöker finna belägg för att ju större social 
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social kompetens eller avgöra om vissa människor är mer kompetenta än andra. 
Däremot kan man studera vilken betydelse den sociala förmågan hade för 
företagsledarens sätt att genomföra nya kombinationer. Social kompetens är ofta en 
fråga om anpasslighet i förhållande till andra människor. Avsikten är därför att 
överbrygga gapet mellan forskning om entreprenörer och forskning om ledarskap 
och social kompetens. Därför behövs en diskussion av begreppen paternalism, 
nätverk och karisma. Samtliga begrepp anknyter nämligen till social kommunikation 
mellan olika aktörer. Paternalism anknyter till storföretagares sätt att relatera till de 
anställda i företaget. Det är en maktrelation, där strategier utvecklas i förhållande till 
underlydande, vilka bygger på ömsesidighet, lojalitet och kontroll.  

Nätverk är ett lämpligt analysredskap för att förstå hur och på vilket sätt 
storföretagare byggde upp sociala relationer, som var nödvändiga för företagets 
verksamhet och utveckling. Nätverk är till nytta för den entreprenöriella företags-
ledaren som vill komma åt information och ny kunskap.60 Dessa relationer präglas av 
vissa mekanismer som utbyte, inklusion och exklusion. Nätverk är också gränsöver-
skridande, då aktörer möts både i den formella och informella sfären. 

Karisma är en annan form av kommunikation mellan aktörer och avser individens 
förmåga att fascinera och attrahera sin omgivning så att denna inspireras och 
övertygas av ledaren. Teoretiskt används begreppet för att förstå ledarskapets 
symboliska sidor. Det var viktigt hur ledaren framställde sig själv och påverkade sin 
omgivning genom sin personlighet. Karisma belyser hur somliga ledare lyckades bli 
föremål för personkult, myt och beundran.  

Samtliga begrepp fäster alltså stor vikt vid relationer. Det pekar på en tydlig 
koppling mellan entreprenörskap, ledarskap och social kompetens, i den meningen 
att ledaren måste visa prov på social förmåga för att prestera något nytt. De tre 
analysverktygen kräver en genomgång och motivering till varför och hur de 
operationaliseras i denna avhandling. 

  
1.6.1 Paternalism  
Teorin om entreprenören kompletteras med begreppet paternalism. Det görs av två 
anledningar. Först och främst bidrar paternalism till att förklara det historiska 
sammanhanget och anknyter därmed till industriledarskapets traditionella bakgrund. 
Det andra skälet är att paternalism kan avse en ledarskapstrategi som utövas av 

                                                                                                                                                     
kompetens entreprenören har, desto mer finansiell framgång. Robert A. Baron & Gideon D. Markman, 
”Beyond Social Capital: The Role of Entrepreneurs: Social Competence in their Financial Success”, Journal 
of Business Venturing, January 2003, volume 18, issue 1.
60 Arent Grave & Janet W. Salaff, “Social Networks and Entrepreneurship”, Entrepreneurship: Theory & 
Practice, Fall 2003, Vol 28, issue 1. 
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överordnade i ett företag. Forskare har brottats med begreppets vaga innebörd.61 En 
enkel uppdelning av paternalism kan göras i en auktoritär och didaktisk form.62 Den 
auktoritära formen bygger på ett beroendeförhållande där de anställda pliktmedvetet 
utförde sin arbetsuppgift.63 Vanligen var det husbonden eller brukspatronen som 
utövade kontroll över sina underlydande. Relationen var ofta godtycklig, inte sällan 
hade arbetaren naturabaserad lön, som utgick i bostad, mat och sjukvård. Ansvar för 
arbetskraften sträckte sig från arbetsplatsen till arbetarens hem och fritid. Denna 
paternalism förknippas ofta med det gamla bonde- eller brukssamhället.64  

Definitionen av paternalism baseras främst på historikern Karl Molins 
karakterisering.65 Jag anser att den är användbar för att förklara maktrelationer under 
modern tid och förklarar dessutom industriella förhållanden i Sverige. Molin betonar 
särskilt förändringen av den paternalistiska ledarskapsstrategin. Den nya formen 
kallas för den didaktiska paternalismen. Under 1900-talet tog företagsledaren på sig 
rollen som ”uppfostraren”. Idén var att forma lojala arbetare. Arbetaren skulle bli 
”upplyst” och få insyn i företagets verksamhet samt i vissa ekonomiska frågor. 
Därmed var det svårare att etablera en personlig relation till ledaren. Istället skulle 
anställda bli personligt och emotionellt involverade i företaget. Syftet var alltså att 
förvandla arbetaren från alienerad till informerad och inkluderad i företagets 
verksamhet och planer. Paternalistiska relationer rör inte enbart arbetaren, utan även 
tjänstemän.66 Solidaritet med företaget kunde komma till uttryck i ekonomisk 
belöning eller social gemenskap.67 Arbetskraften skulle känna sig besläktad med 
företaget. Vid de tillfällen företagsledaren syntes, skulle han ha en kamratlig ton, 
uppvakta vid högtider, ta initiativ till pratstunder, eller kanske bjuda på en cigarr. 
Ledaren kunde ersättas av hjälppatriarker.68   
                                                 
61 Börje Harnesk kritiserar begreppets användning inom historisk forskning, eftersom han anser att det 
tillämpats ”vagt och oprecist”. Börje Harnesk, ”Patriarkalism och lönearbete: teori och praktik under 1700- 
och 1800-talen”, s. 326-355, Historisk Tidskrift 1986:3.  
62 Jag avstår från att använda begreppet patriarkalism. Jag är medveten om den problematiska diskussionen 
kring patriarkalism och paternalism inom historisk forskning. Ibland ses de som synonyma, andra gånger inte. 
Jag väljer definitionen paternalism för att förhindra eventuell begreppsförvirring med den form av 
patriarkalism som var rådande i det gamla bondesamhället eller inom förindustriella samhällen. Det förhindrar 
också eventuell sammanblandning med det inom feministisk forskning ofta användbara begreppet 
patriarkalism. Vissa historiker har försökt skilja på olika former av patriarkalism genom att introducera nya 
begrepp, såsom nypatriarkalism eller industripatriarkalism. Se Magnusson (1996), Svensson (1986).  
63 Molin (1998), s. 12.  
64 Maria Arvidsson, När arbetet blev farligt: arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919 (Lin-
köping 2002), s. 185-186, Eva Dahlström, Verkstadsmiljöer under 1800-talet, mekaniska verkstäder mellan 
hantverk och industri (Stockholm 1999), s. 18. 
65 Molin (1998), s. 11-14.  
66 Mats Greiff, Kontoristen: från chefens högra hand till proletär: proletarisering, feminisering och facklig 
organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950 (Lund 1992). 
67 Thommy Svensson, ”Japansk företagsledning och svenska bruk – en felande länk?”, Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia, nr 33, 1986. 
68 Molin (1998), Göran Ekvall, ”Tidsandan och ledarskapet”, s. 24-25. Navigatör och inspiratör: om chefer, 
ledarskap och förändring (red) Göran Ekvall (Lund 1996), Svensson (1986). Svensson menar att 
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Jag ansluter mig till forskning som tolkar paternalism som något föränderligt. Den 
paternalistiska strategin ändrade uttryck över tid.69 Den kunde anta olika former 
beroende på dess syften och motiv. Till skillnad från tidigare forskning vill jag 
studera om den paternalistiska strategin tillämpades i storföretag. I likhet med andra 
forskare däribland historikern Lars Nyström menar jag att tidigare forskning har 
gjort en alltför snäv inramning, därför bör undersökningen flyttas framåt i tiden.70  

 
1.6.2 Nätverk  
Nätverk studeras inom flera vetenskapliga discipliner.71 För att förklara interaktionen 
mellan människor är nätverk ett lämpligt analysredskap. Man kan också välja att se 
nätverk som en metod, då det handlar om att använda en kvantitativ och/eller en 
kvalitativ metod när ett nätverks sammansättning undersöks. En nätverksanalys upp-
märksammar relationer över tid och personliga relationer inom slutna sfärer. Jag 
betraktar nätverk som en social interaktion mellan människor. Dessa typer av 
kontakter sträcker sig vanligtvis över den offentliga/formella och privata/informella 
sfären. Det innebär att nätverkskontakten överskrider gränsen mellan offentligt och 
privat. Kontakten kan också vara kortvarig och ha uttalade syften. Utmärkande 
kännetecken är utbyte, tillit och frivillighet.72 Flera studier om nätverk har dragit 
intressanta paralleller till entreprenören och dennes förmåga att knyta sociala 
relationer. Till exempel påstås ofta nätverk generera entreprenöriella handlingar. Det 
beror på att utbyten och relationer formas som kan leda till ny teknik, samarbeten 
eller information som är av värde för företaget. I studier uppmärksammas även 
entreprenörens användning av socialt kapital.73

 
                                                                                                                                                     
storföretagen ledde till en avpersonifiering mellan ledning och anställd. För att inte förlora greppet om 
arbetskraften praktiserades en ny form av paternalism som Svensson kallar ”välfärdism”. Det är en svensk 
översättning av det amerikanska ordet ”welfare capitalism” och ”welfareism”.  
69 Historiker som delar uppfattningen att paternalism bör betraktas som föränderlig är exempelvis Christer 
Ericsson, Ulf Magnusson och Karl Molin.  
70 Nyström (2003), s. 140.  
71 Till exempel förekommer olika typer av nätverksanalyser inom sociologi, nationalekonomi, kulturgeografi 
etc. Ursprunget till nätverksanalyser brukar i regel kopplas till John Barnes (1954) och framför allt till 
socialantropologin. Det internationella forskningsläget kring nätverk är mycket stort. Några exempel på denna 
forskning är Granovetter, Knoke & Kuklinski och Scott. Se Mark Granovetter, ”The Strength of Weak Ties”, 
s. 1360-1380. The American Journal of Sociology, Vol. 78, No.6 (May 1973). För information om 
internationell nätverksforskning, Klas Borell & Roine Johansson, Samhället som nätverk: om nätverksanalys 
och samhällsteori (Lund 1996), s. 9.  
72 Sociala nätverk och fält, Håkan Gunneriusson (red) (Uppsala 2002), Nätverk som social resurs: historiska 
exempel, Einar Hreinsson & Tomas Nilson (red) (Lund 2003). 
73 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin: Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856 (Uppsala 1998), 
Hans Landström, Entreprenörskapets rötter (Lund 1999), Per Davidsson and Benson Honig, “The Role of 
Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs”, s. 301-331. Journal of Business Venturing, 2003, 
Volume 18, Issue 3. Entreprenören kan också framträda på andra områden, utanför industrivärlden. Patrick 
Svensson, Agrara entreprenörer: böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870 (Lund 
2001), s. 41-46. 

 34



  

1.6.2.1 

                                                

Nätverk som en resurs för företagsledaren  
Nätverk utvecklas inte, om det inte finns ett värde i relationen. Detta kan vara av 
olika art, emotionellt, strategiskt eller finansiellt. I personliga nätverk ingår släkt, 
vänner och kontakter från arbetslivet. En poäng är att tala om förekomsten av flera 
olika nätverk. Vissa nätverk består av vänskapliga kontakter, medan andra 
förbindelser är avsedda för en begränsad tid.74 En företagsledare har tillgång till flera 
nätverk, där antalet aktörer varierar. Han eller hon är inte begränsad till en specifik 
sfär, utan en storföretagare har ofta flera intressesfärer. Det beror på att nätverk 
används för olika syften, som affärer, förhandlingar, organisationer och föreningsliv 
etc. De ekonomiska vinsterna i ett nätverk går inte att utesluta. En företagsledare kan 
ha kalkylerande eller sociala motiv bakom en nätverksrelation. Upprättandet av 
kontakter kan vara beräknande beroende på bakomliggande syften, men kan bestå på 
grund av vänskap. Det gör att ”affärsmässiga och sociala motiv vävs samman”.75 De 
informella relationerna baseras på personliga förbindelser som kan vara svåra att 
identifiera för utomstående betraktare, medan de formella nätverken formas genom 
kontrakt och överenskommelser, inte sällan i väletablerade institutioner.76  

I denna avhandling studeras främst nätverk som är ”osynliga” för utomstående, d 
v s kontakter som inte var kända för en större krets. Sådana typer av relationer finner 
forskaren vanligen genom att ta hjälp av ett varierat källmaterial, med tonvikt på 
korrespondens.77    

Jag ser nätverk som ett sätt att forma kontakter för ett specifikt syfte som 
företagsledaren sedan använder till förmån för sitt företag. Särskilt viktiga är nyckel-
orden information och tillgänglighet. Nätverk lotsar fram den enskilda 
företagsledaren. Det är viktigt att ta del av information före konkurrenter. Nätverk 
kan leda till att ledarens namn nämns i rätt ögonblick så att vissa möjligheter 
uppstår.78 Det är viktigt att företagsledaren har förmågan att bygga nätverk med 
andra aktörer. Nätverksbyggande handlar framför allt om ledarens sociala förmåga 
att knyta band till andra aktörer.79 De personliga förbindelserna utgör en 
förutsättning för att få tag i resurser och använda dem strategiskt. En företagsledare 
ingår i nätverk för att vinna kunskap, information, inflytande eller helt enkelt för att 
höja sitt sociala kapital genom att umgås med rätt personer. Nätverk är en social 

 
74 Granovetter (1973).  
75 Bengt Johannisson, ”Personliga nätverk som kraftkälla i företagandet”, s. 124-125. Företag, företagare, 
företagsamhet, (redaktörer) Bengt Johannisson & Leif Lindmark (Lund 1996). 
76 Gunnar Törnqvist, Renässans för regioner: om tekniken och den sociala kommunikationens villkor 
(Stockholm 1998), s. 167-168. 
77 Ekonomhistorikern Ylva Hasselberg hör till de forskare som använder korrespondens för att studera nätverk 
(2003). 
78 Ronald S. Burt, ”The Network Entrepreneur”, s. 287. Entrepreneurship: The Social Science View, (editor), 
Richard Swedberg (Oxford 2000). 
79 Greve & Salaff (2003). 
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plattform, där kontakter knyts för att utvinna något värdefullt som gynnar företaget. 
Det kan avse kontakter med affärsmän, industriledare eller förbindelser inom den 
politiska sfären. 

 
1.6.2.2 

                                                

Hierarkiska inslag i nätverket  
Historisk forskning utgår vanligen från sociologen Walter Powells modell om 
skillnaderna mellan nätverk, marknad och hierarki.80 Enligt svensk forskning som 
baseras på denna uppfattning ser aktörer i ett nätverk varandra som mer eller mindre 
jämbördiga.81 Konkret har forskning pekat på att industriledare umgås privat inom en 
sluten och exklusiv krets, där man lägger undan titlarna och blir ”broder” med 
varandra. I ett sådant nätverk finns inte plats för hierarkiska mönster, utan parterna 
uppfattar varandra som likar med gemensamma intressen och värderingar. En 
osynlig norm eller kod följs av dessa aktörer som känner samhörighet.82  

Nätverk och hierarki behöver inte utesluta varandra, enligt ny företagsekonomisk 
forskning.83 Näringslivet är en hierarkisk organisation, där nätverk underlättar 
relationernas beständighet och informella möjlighet. Till och med i de privata 
klubbarna där ledande män från näringslivet deltog på sin fritid fanns vissa regler, 
hierarkier och normer att följa för dem som var inkluderade.84 Samverkan mellan 
aktörer utesluter inte att det finns hinder, i form av konkurrens eller dominans inom 
grupperingen.85 Min uppfattning är att hierarkiska mönster existerar i nätverk. Det är 
därför relevant att tala om överordning respektive underordning inom nätverks-
relationerna. Det finns en poäng med att betona att status och makt betyder något, 
för att överhuvudtaget få delta i en viss krets. Företagsledaren måste bygga upp sitt 
anseende. Makt kan förvärvas genom att etablera en stark position inom nätverket. 
Ofta har individer olika tillgångar som ställer dem i en bättre position än andra. 
Makten är inte jämnt fördelad. Till exempel existerar inklusion och exklusion, vilket 

 
80 Walter W. Powell, ”Neither Market nor Hierarchy. Network Forms of Organisation”, Thompson, (ed), 
Markets, Hierarchies and Networks. The Coordination of Social Life (London 1991). 
81 Ylva Hasselberg, Leos Müller & Niklas Stenlås, ”Åter till historiens nätverk”, s. 16. Gunneriusson (red) 
(2002). 
82 Niklas Stenlås, Den inre kretsen: den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och 
opinionsbildning 1940-1949 (Lund 1998). 
83 Fredrik Sjöstrand, Nätverkskoordineringens dualiteter (Stockholm 2004). 
84 Therese Nordlund, ”Vem är den som ej sin broder minns? Om industrimän och broderskap i Kung Orres 
Jaktklubb”, Paper presenterat vid ekonomisk-historiska mötet i Umeå 7-9 oktober 2005.  
http://www.ekhist.umu.se/ekhistmote2005/papers/6-2-Therese_Nordlund.pdf (Sidan är tillgänglig oktober 
2005). 
85 Jan Glete menar att uttrycket: ”samverkan är i ett avseende mindre lyckat. Det ger associationer till 
relationer mellan jämlika parter och icke-hierarkiska förhållanden. Mycket av den konkreta samverkan som 
pågår i det ekonomiska livet sker emellertid mellan parter vars maktresurser är mycket olika och i en del fall i 
system som är tydligt hierarkiska i den meningen att vissa parter har formella maktbefogenheter som gör dem 
överordnade andra parter”. Jan Glete, ”Regioner, nätverk, storföretag och grupper – något om mesonivån i 
finans- och företagshistorisk forskning”, s. 85. (red) Sjögren (1995). 
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beror på att vissa aktörer är mer önskvärda än andra inom ett nätverk.86 I varje 
personlig relation finns det någon som har övertaget. Det påverkas av faktorer som 
ålder, utbildning, kön, klass, social status och yrkesmässig position. Det kan förstås 
förändras med tiden av olika anledningar. Det betyder att samtliga aktörer inte 
ständigt behöver uppleva den andre parten som sin ”broder” eller ”vän”, trots att de 
har en personlig relation. De hierarkiska mönstren bidrar till att förklara nätverkens 
sammansättning samt styrka och svaghet över tid. Tillgången till resurser varierar 
hos olika industrimän, såväl avseende finansiellt kapital, som socialt och kulturellt 
kapital, för att använda sociologen Pierre Bourdieus terminologi.87  

 
1.6.3 Karisma  
Sociologen Max Weber (1864-1920) teoretiserade kring karisma för att studera hur 
vissa ledare kunde ta sig till makten genom att använda sin fysiska och psykiska 
utstrålning.88 Karisma används här för att analytiskt förklara hur ledare inom 
industrin lyckades befästa sin makt över tid, även när de inte längre företrädde 
företaget.89 Istället för att se karisma som en individuell egenskap, tolkar jag karisma 
som en resurs eller maktstrategi, vilken uppkommer i samspel med andra aktörer.90 
Det finns också beröringspunkter mellan karisma och entreprenörskap. Forskaren 
Nathan Rosenberg menar exempelvis att entreprenören kan uppfattas som karisma-
tisk. Denna idé vidareutvecklas särskilt i avhandlingens femte kapitel om det 
symboliska ledarskapet.91  

Den engelske historikern Peter Burke granskar Ludvig XIV och myten bakom 
denna framgångsrika auktoritet. Burke konstaterar att han inte utforskar den 
”verklige” och sanningsenlige kungen, utan Ludvig XIV som föremål för ”mytens 
verklighet”.92 Något liknande vill jag tillföra med begreppet karisma. Det är inte min 
uppgift att verifiera eller falsifiera ledarnas eventuella karisma. Istället analyseras 
karisma för att förstå hur somliga industriledare lyckades personifiera sina företag 
över tid. Det är intressant att undersöka vilken genomslagskraft svenska stor-
företagare hade och vilka egenskaper de tillskrevs. Till skillnad från Ludvig XIV 
                                                 
86 Sjöstrand (2004), s. 81 och 94. 
87 Jag väljer att inte fördjupa mig i Pierre Bourdieus terminologi.   
88  From Max Weber: Essays in sociology, (editors) H.H. Gerth & C. Wright Mills (London 1970), s. 245 f. 
89 Craig Matheson, ”Weber and the Classification of Forms of Legitimacy”, s. 208. British Journal of 
Sociology, June 1987, volume 28, issue 2. Matheson diskuterar “legitimitet” med fokus på Webers typologi. 
Begreppet karisma uttrycker dominans. En individuell karisma kan övergå till en avpersonifierad form, där 
karisma ”becomes the attribute of a group or norm”. 
90 Kerstin Lindskoug, Hänförelse och förnuft: om karisma och rationalitet i Max Webers sociologi (Lund 
1979), Alan Bryman, Charisma and Leadership in Organizations (London 1992), s. 50.  
91 Nathan Rosenberg, Perspective of Technology (New York 1985), s. 63.  
92 Peter Burke, En kung blir till: myter kring kung Ludvig XIV (Stockholm 1996), s. 21. I Ludvig XIV:s fall 
var det en extrem form av fabricerad karisma. Han omgavs av en propagandacentral som gjorde allt för att 
sprida hans person i form av mynt, målningar och attribut etc.  
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kunde inte svenska industriledare hävda att de fått sin ”makt av Gud”.93 Däremot 
ställde deras position krav på sättet att etablera kontakt med omgivningen. Att bli 
hörd och sedd var dessutom viktig propaganda för företaget.  

1.7 Källmaterial och källkritik 
Det huvudsakliga källmaterialet hämtas från flera arkivbildningar. Det krävs en 
diskussion om för- och nackdelar med detta material. Jag försöker förklara de 
problem som kan infinna sig då ett omfattande material bearbetas.  

Materialet som behandlar Axel Ax:son Johnson hämtas i huvudsak från 
Nordstjernans Centralarkiv där Johnsonkoncernens material bevaras. Det rör sig om 
flera olika arkivbildningar. Jag har fått tillstånd att använda de privata arkiv som 
berör Generalkonsul Axel Ax:son Johnson. Detta tillstånd omfattar material från 
tidsperioden 1900 fram till Johnsons död år 1958.94 Ett mycket rikligt källmaterial 
har ställts till mitt förfogande, vilket är en stor förtjänst. Det finns emellertid 
problem med att hantera ett omfattande källmaterial. Det leder till ett intensivt 
pusselarbete. Jag vill likna Johnsonkoncernens arkiv vid en oändlig labyrint, där det 
finns allt fler tillgängliga gångar att ta sig igenom, desto djupare man kommer in i 
materialet. De arkiv som främst tas i anspråk är Generalkonsul Axel Ax:son 
Johnsons privata arkiv (GAAJA) och Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons 
supplementarkiv (GAAJS).95 Dessa arkiv innehåller såväl inkommande som 
utgående korrespondens, vilket gör det möjligt att följa företagsledaren och de 
individer som han förde sin korrespondens med.  

Arkiven är välorganiserade och relativt outforskade. Det är en fördel att käll-
materialet uppvisar mångfald med information om både tjänstemän och arbetare. 
Problemet rör snarare urvalsmetoden och avgränsningar. Brevsamlingen är fördelad 
på flera olika arkiv, d v s Axel Ax:son Johnsons privatarkiv, supplementarkiv och 
enskilda företags arkiv.96 I arkiven finns också mängder av korrespondens samt ett 
separat namnregister på de personer som har brevväxlat. Brev finns också bevarade i 
olika ämnesmappar.97 Det innebär att jag söker alternativa vägar, genom kom-

                                                 
93 Burke (1996), s. 219. 
94 Mappar med information som avser perioden efter min studie har tagits bort av arkivpersonalen. Jag 
studerar enbart den tidsperiod som jag har fått tillstånd att studera, d v s fram till Axel Ax:son Johnsons död 
1958.      
95 Axel Ax:son Johnsons privata arkiv förtecknades och strukturerades under 1990-talet. Sedan dess har 
kompletterande handlingar tillförts till arkivet. Materialet har sedan samlats i ett supplementarkiv.  
96 I avhandlingen förkortas arkivens namn i noterna enligt följande, Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons 
arkiv (GAAJA), Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons Supplementarkiv (GAAJS), Avesta Jernverks AB 
Arkiv (AJA), Näringslivets Informations arkiv (NIA), Nynäs Petroleum (NP), Aseas Centralarkiv numera 
Elanders Novum Dokument Arkiv (ENDA), Riksarkivet (RA). För ytterligare förkortningar se den avslutande 
käll- och litteraturförteckningen.  
97 Intressanta brev kan finnas i mappar med olika namn som inte nödvändigtvis behöver ingå under rubriken 
korrespondens. Ibland har slumpen avgjort om ett brev eller en promemoria har blivit upptäckt eller inte.   
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plettering av privat korrespondens i flera olika arkiv eller genom företagens interna 
korrespondens. Jag har gjort ett urval av källor enligt de olika kapitlens teman. Jag 
använder också enskilda företagsarkiv, däribland Avesta Jernverks AB arkiv med 
flera.98 I allmänhet består källmaterialet av brev, rapporter och promemorior, etc. 
Breven är vanligen maskinskrivna av sekreterare och i de flesta fall undertecknade 
av Axel Ax:son Johnson. Han granskade och rättade alltid breven. Samtliga brev 
kopierades och lades in i speciella kopieböcker innan de avsändes. När det gäller 
inkommande telegram läste han det mesta, i en del fall kunde sekreteraren läsa dem 
före honom och göra understrykningar vid de meningar som ansågs viktiga.99

En ytterligare källa är de intervjuer som Avestas kyrkoherde Ragnar Carlsson 
(1903-1987) har efterlämnat i fem opublicerade band. Detta manus har varit till stor 
nytta då Carlsson har intervjuat en rad medarbetare inom Johnsonkoncernen. Det ger 
en intressant inblick i relationen mellan företagsledare och anställda. En förtjänst är 
att Ragnar Carlssons intervjuer är mycket sparsamt använda i tidigare forskning.100 
Den källkritiska aspekten rör Carlssons ”hyllning” till företagsledaren, som fram-
träder ganska tydligt i texten. Han var dessutom nära vän till Johnson som han 
beundrade, vilket stundtals lyser igenom hans manus. Dessa aspekter försöker jag ta 
hänsyn till när intervjuerna används som källmaterial.101  

När det gäller Sigfrid Edström används hans privata arkiv och företagsarkivet. 
Aseas centralarkiv (Erlanders Novum Dokument Arkiv) ligger i Västerås. Arkivet 
innehåller källmaterial om direktion, tjänstemän och arbetare.102 Vissa delar av 
materialet har gallrats. Det är dock ett omfattande arkiv med brev, rapporter, pm etc. 
Detta är till stor del samlat i pärmar som finns förtecknade i ett register. Förtjänsten 
är materialets variation och omfattning. Jag har främst använt företagsarkivet då det 
ger en djupare insikt i hur förhållandena såg ut inom Asea. 

                                                 
98 Ett sådant exempel är Bo Hermelins Arkiv: en samling om Avesta Jernverk mm (BOA). B. Hermelin 
(1902-1988) var ingenjör vid Avesta Jernverk.  
99 Självklart finns handskrivna brev i arkiven. Hans De Geer har skrivit om sekreterarens roll i koncernen. De 
Geer (1998), s. 197-198. 
100 Ragnar Carlsson, Profiler i minnenas vackra kväll: en krönika i text och tankar kring en generation 
koncernminnen I-V (1970-1973) (opublicerade). Se också inspelade intervjuer på kassettband vid 
Nordstjernans Centralarkiv i Engelsberg. Staffan Högberg, Generalkonsuln: Axel Ax:son Johnson som 
företagare 1910-1939 (Stockholm 1990). Varken Högberg (1990) eller De Geer (1998) använder Ragnar 
Carlssons intervjuer. Däremot säger sig journalisterna Sören Larsson & Jaak Saving, Nordstjernan inifrån 
1890-1990 (Stockholm 1990) delvis göra det. De använder inget notsystem, vilket gör det svårt att veta när, 
om och hur Carlssons intervjuer används. Jag använder de intervjuer som Carlsson har samlat i en serie 
opublicerade ”böcker”.   
101 Ragnar Carlssons manus innehåller inga noter. Man bör ta hänsyn till att hans intervjuer varvas med 
anekdoter om Axel Ax:son Johnson och dennes medarbetare. Man får ha i åtanke att de som intervjuades var 
gamla och hade dåligt minne, vilket Carlsson också antyder i sitt manus. Det är möjligt att Carlssons positiva 
attityd till Johnson har präglat hans sätt att ställa frågor och intervjua nära medarbetare. Detta problem är jag 
medveten om då jag använder Carlssons opublicerade manus. 
102 Arkivmaterialet vid Elanders Novum Dokument Arkiv (ENDA) i Västerås, (tidigare ABB Support) blev 
tillgängligt efter skriftlig förfrågan. 
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Sigfrid Edströms privata arkiv och supplementarkiv finns på Riksarkivet. Käll-
materialet är välordnat i form av korrespondens, pm, rapporter, dagböcker. Material 
finns från merparten av de sammanslutningar och föreningar där Sigfrid Edström 
deltog. Breven är främst maskinskrivna, men även handskrivna brev förekommer.103 
Arkiven tillhandahåller även in- och utgående korrespondens. Särskilt Edströms 
dagböcker är intressanta för att få en inblick i storföretagarens reflektioner. Till sin 
karaktär är dagböckerna mångskiftande, men vanligen beskriver de hans vardag. 
Sigfrid Edström började skriva dagbok relativt sent i livet omkring 1939, när hans 
aktivitet minskat i Asea.104 Därför finns få beskrivningar av den industriella verk-
samheten. Däremot ger dagböckerna intressanta upplysningar om företagsledarens 
reflektioner på samtiden som är användbar för denna framställning. En källkritisk 
synpunkt är att Sigfrid Edström verkar ha varit mycket medveten om dagböckernas 
framtida användning som forskningsmaterial. Han skriver belåtet om varje dagboks 
betydelse: ”En bok full av viktiga världshändelser. – En mycket intressant bok!”105 I 
dagboken från 1945 skriver han: ”Jag har idag slutat bok No 27, som innehålla 
minnen och berättelser från en viktig epok i mitt liv – ja, i världshistorien”.106 Vad 
innebär detta? Har Edström styrt sina dagboksinlägg på grund av denna medvetenhet 
om framtida forskning? I dagböckerna förs en dialog med ”läsaren”. Han bidrar med 
”små” hälsningar eller kommentarer till den framtida läsaren.107 Till exempel nämner 
Edström att syftet med dagböckerna är att skriva ”to whom it may concern”.108 Jag 
har tolkat dessa ”inlägg” som att han antar att dagböckerna kommer att läsas och 
kanske rent av analyseras. Jag är medveten om detta källkritiska problem, vilket 
innebär att Edström presenterar en tillrättalagd bild av sina handlingar. Men jag 
anser samtidigt att dessa dagböcker är ett trovärdigt källmaterial som innehåller 
viktiga reflektioner över samtiden. Sigfrid Edström skriver: ”Den som i en framtid 
till äventyrs genom läsa dessa anteckningar ska helt visst säga: Så lite han skrev om 
sina inre känslor, så lite reflektioner etc.  Ja, detta är sant – Ty jag är en ”matter of 
fact” människa. Jag ordnar och ställer med det ena eller andra. – Jag är vad somliga 
kalla en organisationsmänniska”.109 Jag instämmer inte i Sigfrid Edströms resone-
                                                 
103 I likhet med Axel Ax:son Johnson hade även Sigfrid Edström privatsekreterare. 
104 Dagboksanteckning 10.7.1939, dagbok nr 1, volym 418, Edströms dagböcker 1939-1940, JSE arkiv. RA. 
105 Odaterat datum i mars 1945, dagbok nr 27, volym 424, Edströms dagböcker 1944-1945, JSE arkiv. RA.  
106 Dagboksanteckning 2.6.1945, dagbok nr 28, volym 424, Edströms dagböcker 1944-1945, JSE arkiv. RA. 
107 Ett exempel på en hälsning till framtida läsare är följande episod. Sigfrid Edströms svägerska Else råkade 
spilla punsch över en dagbok. Edström förklarar missödet ”Jag ser med förskräckelse på resultaten! Men det 
mesta synes dock vara läsbart. Om det nu har något värde! Så är dock fallet för mig själv. Jag läser ibland i de 
äldre dagböcker och i mina reseböcker med nöje. Så många minnen kommer fram”. Se Dagboksanteckning 
23.11.1943, dagbok nr 20, Edströms Dagböcker 1943-1944, volym 422, JSE arkiv. RA. 
108 Dagboksanteckning 16.11.1949, dagbok nr 51, volym 430, Edströms Dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. 
RA. 
109 Dagboksanteckning 27.12.1943, dagbok nr 20, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. 
RA.  
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mang om dagböckernas karaktär. Han delger läsaren sina inre tankar och privata 
reflektioner över livet, familjen, vardagen och framtiden. Dock bör man förhålla sig 
kritisk till vad han väljer att delge läsaren, inte minst på grund av hans medvetenhet 
om framtiden.  

Min uppfattning är att det är viktigt att använda sig av flera arkiv för att närmare 
kunna belysa aktörernas handlingar över tid. Det ger en bredare bild av hur ledarna 
drev sina företag. Jag har kompletterat arkivmaterialet med tidningsartiklar. Det 
innebär att klippsamlingar bestående av borgerliga, liberala, socialdemokratiska och 
kommunistiska artiklar har genomsökts för att fånga in den samtida debatten.110 
Pressens skriverier kan i vissa fall komplettera arkivkällorna och tillföra ytterligare 
information om ett händelseförlopp.111 Dessa bör i likhet med arkiven granskas käll-
kritiskt. Personaltidningar är också viktigt källmaterial, inte minst för att bedöma 
företagets budskap till de anställda.112  

Att följa två storföretagare genom ett omfattande källmaterial är ingen enkel 
uppgift. Det finns problem med det omfångsrika källmaterialet. Ibland är det svårt 
att uppfatta vilka prioriteringar aktören gör, som resulterar i vissa handlingar. Vilka 
motiv och strategier ligger bakom ett beslut? Källmaterialet är inte alltid tydligt utan 
ger ibland endast en antydan om vad som har utspelat sig eller vad som planeras. 
Ibland är också källmaterialet bristfälligt, på grund av huvudfrågans konfidentiella 
art. Ett antal brev bär beteckningarna ”konfidentiellt” eller ”strängt förtroligt”, 
beroende på innehållet. Som forskare gäller det att ständigt förhålla sig kritisk till 
företagets bevarade källmaterial.  

1.8 Den biografiska metoden 
I svensk historieforskning har biografin ofta blivit lågt värderad som vetenskapligt 
arbete. Under 1960- och 1970-talet var ett strukturalistiskt perspektiv dominerande 
inom historievetenskapen. Personligheter och individuella levnadsöden placerades i 
bakgrunden, då de inte ansågs vara bärare av historiska förlopp. På senare tid har 
biografin diskuterats ytterligare. Ett antal forskare inom olika vetenskapliga 
discipliner har försökt konstruera en tänkbar biografisk metod.113 Det finns fort-

                                                 
110 Jag har tagit del av tidningar (genom bibliotek) men också så kallade klippsamlingar vid bibliotek och 
arkiv. Det har ibland rört sig om okatalogiserade urklipp. Somliga urklipp har senare katalogiserats. Jag har 
valt att enbart nämna artikelns datering och tidningens namn i mina noter. 
111 För en diskussion om tidningar som källmaterial, se Per H. Hansen, ”Writing Business History without an 
Archive: Newspapers as Sources for Business History – possibilities and limitations”, s. 99-103. Markets and 
Embeddedness: Essays in honour of Ulf Olsson (editor) Carl-Johan Gadd, Staffan Granér, Sverker Jonsson 
(Göteborg 2004). 
112 Vi Aseater och Aseas Egen Tidning är de tidningar vid Asea som är användbara för min undersökning. 
Johnsonkoncernen hade ingen motsvarade personaltidning under den berörda tidsperioden. Dessa personal-
tidningar var färgade av sin tids personalpolitik.  
113 Ambjörnsson, Ringby, Åkerman (red) (1997), s. 7-10. 
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farande kritiska röster som anser att människor har beskrivits och studerats till 
förbannelse. Det finns emellertid ett värde i att använda den biografiska metoden.114 
Aktörerna har en viktig betydelse för det historiska förloppet. Kan man verkligen 
förstå samhällsutvecklingen utan att ta hänsyn till individernas handlingar och 
reaktioner på samtidens företeelser? Till den biografiska metodens förtjänst hör att 
den sätter tyngdpunkt vid kombinationen av aktör och struktur.115 Individuella val 
och strategier kan följas genom att uppmärksamma hur aktören bemöter den 
ekonomiska och samhälleliga verklighet där individen befinner sig och ger utlopp 
för sina idéer och handlingar. 

Den biografiska metoden är emellertid förenad med vissa problem. Ekonom-
historikern Sven Fritz omtalar i sitt verk Louis Fraenckel 1851-1911 svårigheten 
med att placera individen i ett händelseförlopp. Det kan resultera i att aktörens 
betydelse antingen övervärderas eller underskattas.116 Andra viktiga frågor som 
forskaren måste förhålla sig till rör metoden att studera de centrala huvudpersonerna. 
Vad är intressant att uppmärksamma hos den enskilda individen? Hur placerar man 
individen i förhållande till andra aktörer? Det finns biografiska drag i denna 
avhandling, men jag gör ingen traditionell levnadsteckning där aktörernas familjeliv 
studeras. Däremot används en biografisk metod för att undersöka två storföretagare. 
Avhandlingen behandlar möten mellan människor. Jag har valt att använda 
idéhistorikern Gunnar Erikssons utkast till en biografisk metod. Eriksson diskuterar 
vikten av att ”belysa det inre mörkret”. Med det avses studium av den enskilda 
aktörens handlingar och insatser i samhällsutvecklingen. Genom att placera aktören i 
det samtida samhället skapas en ram kring studien.117 Att belysa det inre mörkret 
handlar inte om hur personen har varit som person eller vilka egenskaper denna 
person är utrustad med eller hur personen projicerar sina egenskaper på sin 
omgivning. Det handlar istället om hur aktören har agerat och motiverat sina beslut i 
relation till andra människor. Jag tänker inte söka rättfärdiga individens beteende. 
Min ambition är att få fram en balanserad bild av de två huvudaktörerna. Det är 
omöjligt att teckna en fullständig bild i en doktorsavhandling. Jag vill placera 
individen i ”en krets så nära hans individualitet som möjligt”.118 Ambitionen är att 
relatera huvudaktörerna till flera grupptillhörigheter, så att det ”inre mörkret”, de 
                                                 
114 Rune Bokholm, Kungen av Skåne: en bok om statsmannen Arvid Posse (Lund 1998), s. 12-13. En annan 
risk är att skriva äreminnen. Erik Lönnroth, ”Det biografiska synsättet”, s. 198. (red) Ambjörnsson, Ringby, 
Åkerman (1997). Lönnroth anser att en biografi inte bör vara en överdriven skvallerkrönika om en persons liv. 
Han menar att det är av stor vikt att belysa ”människor som människor, levande att se, inte som nummer och 
abstraktioner och inte som automater, som handlägger ärenden”. 
115 Ett bra exempel på en biografi är, Ulf Olsson, Att  förvalta sitt pund: Marcus Wallenberg 1899-1982 
(Stockholm 2000).  
116 Sven Fritz, Louis Fraenckel 1851-191l: bankman och finansman (Stockholm 1994), s. 14-15. 
117 Gunnar Eriksson, Platon och smitaren (Stockholm 1989), s. 137-142.  
118 Eriksson (1989), s. 150-151. 
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dolda sidorna bakom deras agerande lyfts fram i ljuset. De studerade aktörerna ska 
relateras till samhällets förändringar och tidsanda. Det är därför metodiskt viktigt att 
låta aktören själv komma till tals. På så vis berättar aktören om sin egen drivkraft. 
Citat används för att belägga individens agerande eller för att synliggöra individens 
syn på sin insats. Därför använder jag offentliga och privata uttalanden där aktörerna 
uttrycker sin ståndpunkt. Det hjälper till att förstå hur och analysera varför den 
enskilda aktörens handlingar motiverades på ett visst sätt.  

1.9   Disposition  
Avhandlingen består av tio kapitel som är indelade i tre delar. Den första delen heter 
”Att studera storföretagare” och består av kapitel 1 och 2. I kapitel 1 har avhandling-
ens syfte och målsättningar diskuterats samt vikten av att undersöka ledarskap i ett 
historiskt sammanhang. I kapitel 2 tecknas en översikt av den industriella 
utvecklingen under 1900-talets första hälft. Därefter presenteras huvudpersonerna, 
företag och forskningsläge i korthet. Den andra delen heter ”det industriella 
ledarskapet” och uppmärksammar storföretagares funktion som företagsledare. Här 
ingår kapitel 3 till 6. I kapitel 3 studeras storföretagarnas interna ledarskap och 
relation till underlydande direktörer. Det är viktigt att identifiera spår av 
motsättningar och samverkan inom storföretagets ledning. Hur behandlade 
storföretagare höga tjänstemän i koncernen? Vad förväntades av direktörerna? 
Materialet består av korrespondens, intervjuer och tidningsartiklar. I kapitel 4 
undersöks det sociala ledarskapet, med tonvikt på den förändrade situation som 
storföretagare gick till mötes som ledare för en växande organisation. Det fanns en 
idé om att leda arbetarna på ett sätt som gjorde att ledaren kunde hålla ihop det 
växande företaget. Hur gjordes detta och på vilket sätt kom industriledare att leda 
arbetare med fokus på rollen som auktoritet, samordnare och visionär? Materialet 
består främst av korrespondens. Material används även där arbetarnas synpunkter 
framkommer i protokoll, brev och tidningsartiklar. I kapitel 5 uppmärksammas det 
symboliska ledarskapet. Jag undersöker om och hur storföretagare försågs med 
karismatiska egenskaper samt vilka följder det fick för ledarskapets symboliska sida. 
Vem spred bilden om den karismatiska ledaren? Hur personifierade storföretagare 
sina företag? Materialet består av vänböcker, biografier, dagböcker, intervjuer, 
tidningsartiklar samt internt företagsmaterial där företagsledaren står i centrum, 
såsom dikter, sångtexter och personaltidningar. Kapitel 6 behandlar det affärs-
mässiga ledarskapet. Mitt intresse avser hur förhandlingar upprättades och hur 
storföretagare arbetade för att bli betrodda affärsmän. Vad tog man hänsyn till för att 
bli betraktad som en god förhandlare? Vem förhandlade man med? Hur behandlades 
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män och kvinnor i affärslivet? Ett diversifierat material från arkiv och press har be-
arbetats. 

Den tredje avdelningen heter ”det gränsöverskridande ledarskapet” och syftar på 
storföretagarnas ledarskap utanför företagets sfär. Här ingår kapitel 7 till 9. Kapitel 7 
undersöker det samhällsbyggande ledarskapet och hur storföretagare engagerade sig 
i de kommuner, där deras företag var störst arbetsgivare. Vad gjordes för att påverka 
lokalsamhället? På vilket sätt kunde ledare vara samhällsbyggare? Materialet består 
av tidningsartiklar, minnesböcker, protokoll och korrespondens. I kapitel 8 
undersöks det politiska ledarskapet och kontakter med den socialdemokratiska 
partieliten på individnivå. Hur såg dessa nätverk ut? Hur användes socialdemokrater 
som en resurs för näringslivet? Materialet består av korrespondens, pm och 
tidningsartiklar. I kapitel 9 utforskas det opinionsbildande ledarskapet. Särskilt 
intressant är planhushållningsmotståndet under 1940-talet. Här undersöks för det 
första hur en enskild storföretagare byggde nätverk med aktörer utanför den 
industriella sfären. För det andra skildras näringslivets försök att påverka arbetarnas 
uppfattning i denna fråga. Hur agerade enskilda industrimän i planhushållnings-
motståndet? Vem eller vilka ingick i dessa nätverk? Hur kunde arbetskraften 
påverkas i politiska frågor? Nytt material om planhushållningsmotståndet har 
vaskats fram, bestående av korrespondens, protokoll och promemorior. I kapitel 10 
förs en avslutande diskussion. De teoretiska och empiriska resultaten lyfts fram och 
en utblick ges över kommande forskningsuppgifter. 
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2 Ledarskap i storföretag – en historisk 
översikt 

2.1  Inledning 
I detta kapitel presenteras den svenska industriella utvecklingen i korta drag. Syftet 
är att ge en historisk ram kring storföretagares verksamhet och omvärld under 
perioden 1900-1950. Avhandlingens huvudaktörer Axel Ax:son Johnson (1876-
1958) och J. Sigfrid Edström (1870-1964) introduceras med två biografiska 
presentationer. Därefter presenteras respektive koncern och tidigare forskning om 
dessa två storföretagare. Jag försöker förklara varför denna forskning behöver 
vidareutvecklas och hur den kan placeras in i ett allmänt sammanhang för att förstå 
ledarskap i näringslivet.         

2.2 Den industriella utvecklingen i Sverige 
Industrialiseringen i Sverige intensifierades kring sekelskiftet 1900. Särskilt 
verkstadsindustrin visade sig vara framgångsrik. De gamla traditionella branscherna 
med järnbruken i spetsen fick svårt att överleva. Flera bruk upplevde den stora 
bruksdöden. För att överleva som företag krävdes rekonstruktioner, omläggning och 
ny teknologi.119 En teknisk revolution i form av uppfinningar, satsningar på 
innovativa produkter och tilltagande mekanisering gynnade den industriella 
uppbyggnaden. Det var i slutet av 1800-talet som grunden lades för ett antal 
verkstadsföretag såsom ASEA, LM Ericsson och Separator. En modern storindustri 
tog begynnande form i Sverige redan före första världskriget. Institutioner 
grundades för samverkan mellan företag, bank, stat och kommun.120 
Arbetsmarknaden förändrades gradvis, vilket hade ett samband med demokrat-
iseringsprocessen. Den allmänna rösträtten infördes. Fackföreningsrörelsen växte 
fram. Landsorganisationen (LO) bildades 1898. Arbetsgivarna bildade ett 
motsvarande organ 1902, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Industriarbetar-
lönerna höjdes sakta och krav började riktas mot företagsledarnas ansvar som 
arbetsgivare. Det var inte enkelt att praktisera individuellt godtycke, när kollektiv-
avtal upprättades mellan parterna. Samtidigt ökade antalet strejker och konflikter 
under 1920-talet och Sverige blev ett av de mest konfliktfyllda länderna i Europa.121 
                                                 
119 Gösta A. Eriksson, Bruksdöden i Bergslagen efter år 1850: med särskild hänsyn till Kolbäcksåns dalgång 
(Stockholm 1955), s. 308, Ulf Olsson, ”Industrilandet”, Äventyret Sverige: en ekonomisk och social historia, 
(red) Birgitta Furuhagen (Stockholm 1993). 
120 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel (Stockholm 
2001), s. 220-226. 
121 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2002), s. 389-392. 
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Efter första världskriget drabbades industrin av depressionen, vilket resulterade i 
arbetslöshet och företagskonkurser. Särskilt djup var krisen under åren 1920-1922 i 
Sverige. En rad ägarfamiljer gick under på grund av krisens efterverkningar.122 Ett 
antal företagare gick emellertid stärkta ur krisen genom eliminerad konkurrens och 
fortsatte att utveckla sin verksamhet. Satsningar gjordes på forskning och teknisk 
utveckling.  

Börskraschen 1929 utlöste ett internationellt kristillstånd som framtvingade 
förändringar inom industrin. Elektrifieringen och mekaniseringen fortskred. 
Infrastrukturen byggdes ut och gav förbättrade kommunikationer.123 Sverige vann 
fördelar genom att landet stod utanför de två världskrigen. Det tillkom nya expan-
siva branscher, däribland den kemiska industrin med nya möjligheter för industrin.  

Under hela 1900-talet spelade affärsbankerna en central roll i näringslivet. Särskilt 
Wallenbergs med Stockholms Enskilda Bank var drivande aktörer. Storindustrin 
präglades av ägandekoncentration. Ett antal ledande familjer styrde Sveriges stor-
företag. I slutet av perioden skedde en del nyföretagande som ledde till växande 
bolag. Men framför allt hade merparten av de svenska storföretagen sina rötter i 
1800-talet. Dessa var stabila och verkade på sikt öka sin omsättning.124 Väletablerade 
storföretag fick ett försprång framför nybildade företag.125

 
2.2.1 Den nya tidens företagsledare  
Det var mot bakgrund av en kraftfull samhällsomvälvning med industriella förtecken 
som en gynnsam miljö för företagande växte fram. Under denna utveckling 
framträdde storföretagare. Genom initierandet av en rad organisationer, såsom 
Sveriges Allmänna Exportförening, Sveriges Industriförbund, Svenska 
Arbetsgivareföreningen med flera organisationer bildades flera gemensamma organ 
för industriledare. I dessa sammanslutningar kunde näringslivets intressen bevakas 
både internt och offentligt i frågor om industri, ekonomi och handel. Det banade 
också väg för ett nära utbyte mellan industriledare. Jan Glete menar att nätverk i 
näringslivet spelade en avgörande roll för livskraften i många företag. Han ser inte 
näringslivets olika grupperingar och ägarsfärer som ”slutna system”, utan snarare 
”öppna för en rad olika typer av aktörer”.126 Givetvis krävdes ett intensivt utbyte av 
information och kompetens. I näringslivet samarbetade man endast med dem som 
tillförde något extra. Jan Glete skriver i sin bok Nätverk i näringslivet: ”De flesta av 

                                                 
122 Glete (1994), s. 87. Glete nämner Wijk, Bünsow och Thiel.  
123 Olsson (1993), s. 73-79. 
124 Lundh (2002), s. 145-148. 
125 Ulf Jakobsson, ”Storföretagen och den ekonomiska tillväxten”, s. 329-332. Tillväxt och ekonomisk politik 
(red) Lars Calmfors & Mats Persson (Lund 1999). 
126 Glete (1994), s. 54 f. 
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de ledande aktörerna tillhörde minst två nätverk: industrins nätverk, bankernas 
nätverk eller ägarnas nätverk”.127 Dessa kontaktnät kunde givetvis leda till mångåriga 
affärsförbindelser, vänskap eller en styrelseplats i något bolag. Ett öppnare sätt att 
kommunicera mellan industrimän gav oanade möjligheter. De olika samman-
slutningarna ansågs vara till ”nytta i den praktiska yrkesutövningen och ett medel att 
motverka osunda affärsmetoder”.128 Samtidigt höjdes också kritiska röster kring det 
överdrivna ”sammanslutningsbehovet” som existerade i näringslivet. En del 
industrimän menade att näringslivets föreningar var så många att det ledde till 
överorganisation.129  

Den tekniska utvecklingen påverkade nätverksbyggandet. Det gick att kommuni-
cera inte enbart via korrespondens, utan genom telefon och telegraf. Transporter 
underlättades genom bil, tåg och flyg.130 Att verka som företagsledare medförde nya 
möjligheter att kommunicera som var gynnsamma för näringslivets utveckling. 
Enligt Sigfrid Edström förändrades också kontakterna mellan industriledare i början 
av seklet 1900: ”Tidigare var det vanligt att chefer för konkurrerande företag inte 
kunde umgås med varann, ja, inte ens träffas i samma krets”.131  

Nedan följer en presentation av studiens två huvudpersoner, koncernerna de 
företrädde samt forskningsfältet kring respektive storföretagare.  

2.3 Biografiska presentationer 
 
2.3.1 Axel Ax:son Johnson (1876-1958) 
Axel Ax:son Johnson föddes den 25 juli 1876 som äldste son till företagaren Axel 
Johnson (1844-1910) och Annie Therese Wieting (1854-1923). Fadern växte upp i 
Jönköping och arbetade upp sig, från att ha varit en sadelmakares son till att bli 
butiksbiträde och bokhållare samt slutligen grosshandlare och familjeföretagare. 
Modern var tyska och dotter till den ansedde sjökaptenen Heinrich Wieting i 
Bremen. År 1873 hade Axel Johnson grundat firman A. Johnson & Co och år 1890 
rederiaktiebolaget Nordstjernan. År 1905 förvärvades aktiemajoriteten i Avesta Jern-
verk AB. Axel Junior fick en traditionell borgerlig uppfostran tillsammans med sina 
yngre bröder Helge, Harry och Thorsten. Fadern planerade grundligt sönernas 
utbildning. Arbetsvilja, skaparlusta och pliktkänsla ville grundaren föra vidare till 
sina söner. Arbetsglädje var något han särskilt önskade att sönerna inte skulle 
försumma: ”Då jag hos mina söner förutsätter i första rummet, att de vilja Arbeta 
                                                 
127 Glete (1994), s. 335. 
128 W. Gordon Stiernstedt, ”Institutioner och föreningar i näringslivets tjänst”, s. 1010. Handel och industri: 
praktisk handbok för affärsmän, (red) Kurt Belfrage och Harald Hörlin, volym 2 (Stockholm 1927). 
129 Stiernstedt (1927), s. 1010. (red) Belfrage & Hörlin. 
130 Jan Jörnmark, ”Företag och företagande i Sverige”, s. 145 f.  (red) Andersson-Skog & Krantz (2002).  
131 Svenska Dagbladet 29.12.1949. 
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och visa sig värdiga såväl såsom Statens som Kommunens Medborgare, […] så kan 
jag inte - såsom sjelf en arbetets son – förlora ur sigte, att det är det egna arbetet 
som är lifvets Krydda och att det är det, som man uträttat i ena eller andra 
riktningen, som skänker tillfredsställelse”.132  

Axel Jr tog ingen formell studentexamen, utan bedrev studier i bergsvetenskap vid 
KTH i Stockholm.133 Som äldsta son var det självklart att han skulle efterträda sin far 
på chefsposten.134 Redan i unga år introducerades Axel Jr i bolagets angelägenheter. 
Han utförde sysslor som att gå igenom posten och svara i telefon på kontoret. Söner 
till familjeföretagare förväntades lära sig teori och praktik, dels genom att hjälpa till 
i familjeföretaget, dels genom praktik i utlandet.135 Ett mästarprov för den 22-årige 
Axel Junior var att resa till Sheffield i England för att etablera kundkontakter. Han 
bedrev också studieresor över hela världen från USA till Japan. Axel Jr gjorde snabb 
karriär i familjeföretaget. Vid 26 års ålder blev han invald i Nordstjernans styrelse 
och 29 år gammal utsågs han till delägare i A. Johnson & Co.136 Relationen mellan 
arvtagaren och fadern var tidvis stormig. Fadern hade svårt att lämna över ansvar till 
sonen. Det fanns en misstro mellan dem som ledde till att fadern påstod att sonen 
hade upphört att tillhöra hans firma. Orsaken till konflikten var att Axel Johnson 
ansåg att sonen verkade ointresserad. Tvisten slutade dock med försoning.137 År 1909 
gifte sig Axel Jr sig med amerikanskan och ingenjörsdottern Margaret Ortwin 
(1887-1966).138 De fick så småningom fem barn, Axel (1910-1988), Margaret (1911-
1989), Marie Claire (1914-2004), Bo (1917-1997) och Mildred (född 1924).  

Efter en komplicerad blindtarmsinflammation avled grundaren Axel Johnson 
1910. Tanken var att sönerna Axel och Helge skulle dela på familjeimperiet. En tid 
efter faderns död utspelades istället en uppslitande konflikt mellan bröderna. Det var 
resultatet av en misslyckad varvsaffär som Axel hade genomfört utan Helges god-
kännande. I ett upprört brev skrev Helge till sin bror Axel:  

 
”Hvad som jag emellertid klandrar alldeles kollosalt är, att Du kan vara så tarflig och försöka att 

göra mig meddelaktig i denna affär som är Din och Starcks ‘affaire intime’, och hvarom jag aldrig 
                                                 
132 Larsson & Saving (1990), s. 14. Författarna anger inte källan. 
133 Axel Ax:son Johnson på sextioårsdagen 19 25/7 36, (red) Waldemar Swahn (Stockholm 1936), s. 55. 
Denne skrev i boken till Johnsons födelsedag: ”Unge Axel hade icke något större intresse för läxplugg eller 
den anspråkslösa äregirighet som yttrar sig i att ‘ta studenten’.” Johnson läste ämnet bergsvetenskap på KTH, 
då bestod ämnet av kemi, fysik och teckning.  
134 Bengt Ericson, Johnsons: den sista dynastin (Stockholm 1982), s. 43. Helge lärde sig kolaffärer, medan de 
yngre bröderna i enlighet med faderns önskemål skulle bli affärsjurist respektive sjöofficer. 
135 Boje (1997), s. 128. I Danmark var de söner som ärvde chefsposten efter sina fäder ofta insatta i familje-
företagens verksamhet. Redan i unga år fick de lära sig om verksamheten i familjens firma. 
136 Högberg (1990), s. 38.  
137 De Geer (1998), s. 60-62, Larsson & Saving (1990), Högberg (1990). 
138 Som bröllopsgåva fick de 200 aktier i Avesta Jernverk AB. Se Högberg (1990), s. 137. Johnsons fru 
Margaret Adelaide Ortwin var dotter till den amerikanske ingenjören William Ortwin och Maria Amalia från 
Indianapolis, Indiana. Margaret föddes i Shanghai 1887. 
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blifvit tillfrågad, innan den gjordes[…] Jag står fullkomligt utanför detta och min delaktighet 
härutinnan är 0 förblir i all framtid = 0”.139

          
Händelsen satte prägel på relationen mellan bröderna. Helge kände sig kränkt av 

broderns beteende:  […] Det var Dina öfverlägsna skrifsätt till mig, som till en dräng 
ungefär…”.140 Enligt Axel var brödratvisten ”det hårdaste slag som drabbat mig”.141 
Av fri vilja lämnade Helge firman och sålde samtliga aktier i järnverket och rederiet 
till sin äldre bror. År 1913 tog Axel junior ensam över familjeföretaget och 
utvecklade det till en av Sveriges mest framgångsrika koncerner. De övriga bröderna 
tog upp helt andra yrkeskarriärer, Helge (1878-1941) blev hovjägmästare, Harry 
(1881-1939) tog jur. kandidatexamen och arbetade som diplomat, medan den yngsta 
brodern Thorsten (1883-1956) blev kapten i flottans reserv.142  

Till en början ifrågasattes Axel Ax:son Johnson som efterträdare till 
familjeimperiet. Kritiska röster undrade om han skulle lyckas förvalta faderns arv.143 
I koncernen integrerades så småningom ett stort antal företag.144 Enligt Jan Glete 
utmärkte sig Axel Ax:son Johnson av en ”stark tro på synergieffekter”.145 Det 
betyder att de olika företagen i koncernen tekniskt eller marknadsmässigt gränsade 
till varandra. De hade många inbördes affärer och bistod varandra. Det var 
grundidén i koncernens verksamhet. Axel Ax:son Johnson ledde sin koncern genom 
att ensam fatta alla centrala beslut. Koncernen krävde hans fullständiga 
uppmärksamhet och kontroll. Det gjorde att den länge framstod som sluten och 
centralistiskt styrd. Utmärkande för Johnson var föreningen av tradition och 
förnyelse. Hans bakgrund som familjeföretagare och imperiebyggare med 
internationell kapacitet gör honom till en betydelsefull aktör inom det industriella 
fältet.146 Vid sidan av det industriella området engagerades han i ett antal 
organisationer och föreningar, bland annat som ordförande i Stockholms Handels- 
och Sjöfartsnämnd, samt olika styrelseuppdrag i Jernkontoret, Stockholms 
Handelskammare, Stockholms Rederiförening, Sveriges Allmänna Exportförening, 
Sveriges Industriförbund med flera föreningar. På grund av tidsbrist deltog han inte i 
alltför många klubbar på sin fritid.147 Hans intresse för föreningsverksamhet hade 
främst koppling till koncernens verksamhet. Johnson var också intresserad av 
forskning och bidrog ofta med generösa anslag till forskare inom olika vetenskapliga 

                                                 
139 Larsson & Saving (1990), s. 37. Dessvärre skriver inte Larsson & Saving varifrån de har hämtat sitt citat. 
140 De Geer (1998), s. 71. 
141 Larsson & Saving (1990), s. 37. 
142 Swahn (1936) (red), s. 39-40. Uppsats av Waldemar Swahn, “Romanen börjar”.  
143 Swahn (1936) (red). 
144 Ericson (1982), s. 329 f. 
145 Glete (1994), s. 138-139. 
146 Glete (1994), s. 137-142.  
147 Se information i kapitel 6, avsnittet om män i affärslivet. 
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discipliner. Han satt med i ett antal styrelser utanför de egna bolagen, däribland 
Stockholms Enskilda Banks styrelse. Han utnämndes till teknologie hedersdoktor 
vid Tekniska högskolan år 1944 och senare till hedersdoktor i Sao Paolo, 
Brasilien.148 Han fick även utmärkelsen kommendör med stora korset av Vasaorden 
år 1942.149 Axel Ax:son Johnson föredrog att agera anonymt, då han ogillade 
publicitet och avstod helst från att figurera alltför ofta i tidningspressen.  

 
2.3.2 Johnsonkoncernen  
I denna avhandling får Avesta Jernverk AB mycket uppmärksamhet. Företaget var 
en storindustri redan vid sekelskiftet 1900 och det var betydelsefullt för familjen 
Ax:son Johnsons industriella verksamhet. Som ledare och ägare var Axel Ax:son 
Johnson mycket engagerad i företagets verksamhet. 

Verket hade olika ägare fram till 1905, då Axel Johnson Senior blev majoritets-
ägare.150 Från början var den huvudsakliga produktionen inriktad på martin-
processen. När Axel Ax:son Johnson tog över ledarskapet riskerade verket att 
drabbas av bruksdöden. Fackföreningsmannen Johan Olov Johansson (1874-1955) 
menade att: ”Avesta torde vara ett av de mest efterblivna av Sveriges järnbruk, 
särskilt ifråga om valsverken och särskilt i därvarande götvalsverk är förhållandet 
synnerligen uselt”.151 Axel Ax:son Johnson ville förändra Avesta Jernverk. Som ung 
hade han lyssnat till sin far och dennes samtal med andra industrimän om 
järnhanteringens utveckling till en modern industri. I en festskrift tillägnad bank-
mannen Jacob Wallenberg (1892-1980) skriver Johnson om hur han inspirerades av 
dessa diskussioner. Det handlade om att återta Sveriges roll som ”järnland” på den 
internationella marknaden. Om detta lyckades, kunde en modern expansiv 
varvsindustri byggas upp.152   

Avesta Jernverk bestod av ett antal avdelningar, däribland legeringsverk, martin-
verk, elektrostålverk, varm- och kallvalsverk, press- och svetsningsverk, mekanisk 
verkstad samt gjuteri med mera. Företaget tillverkade bland annat tackjärn, 
verktygsstål, grovplåt och smiden. Under 1920-talet lyckades metallurgen Bo 
Kalling (1892-1975) och hans medarbetare framställa rostfritt stål som var svetsbart 
och syrabeständigt med 18 % krom och 8 % nickel med låg kolhalt. Från och med 
                                                 
148 Axel Ax:son Johnson hade en rad styrelseuppdrag. För ett urval se Svenska män och kvinnor: biografisk 
uppslagsbok 4 (Stockholm 1948), s. 102. Se sökord ”Axel Axelsson Johnson”.  
149 Jämför med Sigfrid Edström som också fick denna utmärkelse samma år 1942. 
150 Högberg (1990). 
151 Harry Backlund, Minnesskrift 1904-1944: avdelning 123 i Avesta av Svenska Metall industriarbetareför-
bundet (Falun 1944), s. 55. Backlund har hämtat uppgiften från en rapport till förbundet från Johan-Olov 
Johansson ang besök i Avesta 2.2.1913.  
152 Axel Ax:son Johnson, ”Hur svensk transocean linjesjöfart vuxit fram. Ett kapitel ur svensk linjesjöfarts 
historia”, s. 169. Studier i svenskt näringsliv tillägnade Jacob Wallenberg, (red) Ivar Högbom (Stockholm 
1942).  
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1924 tillverkades det rostfria stålet.153 Avesta Jernverk fick en unik marknads-
position. I länder som Finland och Italien, talade man inte längre om rostfritt stål 
utan om Avestastål. Därmed blev järnverket världsledande och känt för sina 
högklassiga produkter inom rostfritt.   

 Järnverkets huvudkontor låg i Stockholm. Antalet industriarbetare ökade gradvis. 
År 1925 var antalet arbetare 900, år 1935 1300 arbetare, år 1940 omkring 2000 
arbetare och år 1945 hade verket 2200 arbetare.154 Järnverkets tillverkningsvärde var 
omkring 40 miljoner kr år 1945. I slutet av 1950-talet inträdde en ny kris eftersom 
tillverkningstekniken hade föråldrats. Det berodde på att rederiverksamheten hade 
prioriterats.155 Detta förändrades och järnverket gick in i en ny fas. Företaget är ännu 
idag livaktigt, fast under nya ägare och nytt namn.156  

Under Johnsons ledning utvecklades järnverket till en modern industri och blev 
moderföretag till andra industriverksamheter inom koncernen, som Karlstads 
Mekaniska Werkstad och Hedemora Verkstäder. För att driva verket krävdes 
tillgång på råvaror. Det ledde till en utbyggnad av koncernen. Råvaror skaffades 
genom förvärv av Nybergets gruvor, Pershytte gruvfält samt bruk som Högfors och 
Persbo. Utöver detta behövdes träkol och därför köptes stora skogsarealer. 
Koncernen hade dessutom ett behov av kalk och förvärvade Strå Kalkbruk och Karta 
& Oaxen. Firman A. Johnson & Co förmedlade affärer och försäljningar av 
koncernens varor och fabrikat över hela världen. På så sätt sammanlänkades de olika 
företagen med varandra. 

Särskilt konkret var Axel Ax:son Johnsons intresse för teknik och forskning vilket 
gav upphov till en rad innovativa satsningar inom företagen. Han var initiativtagare 
till världens första kompletta dieseldrivna flotta (Nordstjernans Rederiaktiebolag 
med start år 1913) och grundade Skandinaviens första oljeraffinaderi i Nynäshamn 
(Nynäs-Petroleum) år 1928.157 Under hans tid som ledare för Johnsonkoncernen 
förvärvades och grundades ett stort antal företag inom skilda branscher. För att 
nämna ett urval, förvärvades 12 företag under 1940-talet, däribland Hagforsens 
Kraft AB 1940, AB Lindholmens Varv i Göteborg 1941, Stockholm-Nynäs Järnvägs 
AB 1941 och Motala Verkstad 1944. Sex företag grundades under 1940-talet, 

                                                 
153 Carlsson (1970-1973), del III, Intervjuer med Avesta-folk, s. 32 f. Intervju med Bo Kalling. 
154 Svensk Industri Kalender årg 1925, 1935 och 1945. Se ”Avesta Jernverk”. 
155 ”Människor, maskiner och visioner: Lars Edlund och Per Molin minns från ledningen av Avesta Jernverk 
1954-1997”, utgivet inom EU-projekt ”Korsväg Avesta” Avesta Kommun, 2002, s. 4. 
http://www.avesta.se/dokument/4/KulturAvesta/Skrifter/manmasvis.pdf (Besökte sidan 17.2.2005). 
156 Familjen Ax:son Johnson sålde järnverket under 1980-talet. År 1992 förvärvade British Steel vissa 
intressen i företaget och namnet ändrades till Avesta Sheffield AB. Verksamheten fusionerades 2001 med 
finländska Outokumpu som bildade Avesta Polarit. År 2003 blev Outokumpukoncernen huvudägare och 
namnet ändrades på nytt till Outokumpu Stainless Avesta Works.  
157 Högberg (1990). 

 51

http://www.avesta.se/dokument/4/KulturAvesta/Skrifter/manmasvis.pdf


  

däribland AB Linjebuss år 1942.158 Att förvärva och grunda företag var något av en 
affärsidé. Ägarstrukturen utmärktes av att samtliga aktier kontrollerades av familjen. 
När Axel Ax:son Johnson avled 1958 ingick ett hundratal firmor i koncernen, där 
flera tusen var anställda i Sverige och utomlands. Koncernens årsomsättning var 
omkring 1,4 miljarder kronor.159 År 1973 var koncernen den fjärde största i Sverige 
då den omsatte 6,3 miljarder kronor och hade omkring 24 000 anställda.160

 
2.3.3 Tidigare forskning om Axel Ax:son Johnson 
Vad finns då skrivet om Axel Ax:son Johnson och vad kan en ny studie tillföra? I 
likhet med de flesta storföretagare fick Axel Ax:son Johnson en festskrift till sin 60-
årsdag, författad av kolleger och nära vänner. Boken kom emellertid inte att spridas, 
eftersom dess upplagor drogs in. Verkets huvudperson var inte road över att få en 
festskrift till sin ära. Ett antal exemplar fraktades till koncernens arkiv i Engelsberg, 
där de låstes in.161 Uppsatserna i vänboken är vördnadsfulla och kan karakteriseras 
som en tidstypisk hyllningsskrift. Men boken är ändå användbar för att förstå 
samtidens iakttagelser av företagsledaren. 

På senare tid har det skrivits ett antal verk som belyser Axel Ax:son Johnson som 
företagare och företagsmonografier med anknytning till olika bolag inom 
koncernen.162 Utrikeskorrespondenten Bengt Ericsons bok, Johnsons: den sista dyna-
stin (1982) innehåller flera värdefulla intervjuer med medarbetare i koncernen.163   
Ekonomhistorikern Staffan Högbergs biografi Generalkonsuln (1990) behandlar 
Axel Ax:son Johnson som företagare under perioden 1910-1939. Biografin 
presenterar Johnson som skeppsredare, brukspatron och affärsman. I huvudsak 
jämförs inte Johnson med andra samtida industriledare.164 Förtjänsten med Högbergs 
biografi är att han i hög grad fokuserar på det tekniska utvecklandet av innovationer 
inom koncernen, där Johnson var en initierad entreprenör bakom det rostfria stålet, 
rederiets omläggning och oljeraffinaderiets uppbyggnad. I biografin uppmärk-
sammas den teknik- och forskningsintresserade företagsledarens handlingar. Vad 

                                                 
158 Ericson (1982). 
159 Ägande och inflytande inom det privata näringslivet: koncentrationsutredningen V, SOU 1968:7 
(Stockholm 1968), s. 124-125. 
160 Av 24 000 anställda var 10 % lokaliserade utomlands. Svenskt biografiskt lexikon Band 20 (Stockholm 
1974). Åke Kromnow skrev artikeln om Axel Ax:son Johnson. 
161 Swahn (red) (1936). Hundratals exemplar av boken fraktades till Nordstjernans Centralarkiv. Där är de 
inlåsta enligt Ax:son Johnsons önskemål. Ett antal exemplar finns tillgängliga utanför arkivets väggar, vid 
Kungliga Biblioteket och Sjöhistoriska museets bibliotek samt ett exemplar i undertecknads ägo. Boken 
trycktes i 500 exemplar med avsikt att spridas till flera läsare, vilket Johnson försökte förhindra.  
162 Bengt Holtze, Axel Johnson och A. Johnson & Co 1873-1890 (Stockholm 1973). Övriga redaktörer var 
Antonia Mörner och Kerstin Sandberg. Boken behandlar fakta om grundaren Axel Johnson. Thorsten Rinman, 
The Johnson Line 1890-1990 (Göteborg 1990). 
163 Ericson (1982). 
164 Högberg (1990).  
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som saknas är den sociala sidan av ledarskapets utformning i förhållande till aktörer 
och omgivande samhälle. I samband med rederiets 100-årsjubileum publicerade 
journalisterna Sören Larsson och Jaak Saving Nordstjernan inifrån (1990). I 
huvudsak behandlas rederiets historiska utveckling, men den innehåller också en rad 
intressanta intervjuer med personer i Johnsons närhet. Dessvärre saknas genom-
gående noter och källhänvisningar.165 Historikern Hans De Geers verk Firman 
publicerades med anledning av att bolaget A. Johnson & Co firade sitt 125-
årsjubileum 1998. Undersökningen är en kronologisk studie över släkten Johnson 
från förste Axel (1844-1910) till nuvarande generation Antonia Ax:son Johnson 
(född 1943) och Viveca Ax:son Johnson (född 1963).166 De Geer uppmärksammar 
flera intressanta inslag i firmans historia. I likhet med Högberg är det främst de 
tekniska och ekonomiska inslagen som dominerar. Innehållsmässigt spänner boken 
över en bred period som dokumenterar de olika generationsskiftena. Boken ger en 
intressant framställning av familjeföretagandet och dess växlingar. De Geer belyser 
hur de olika ledarna hanterade familjens ”arv” och hur varje ny arvtagare brottades 
med koncernens traditioner. I De Geers verk presenteras familjen Johnsons 
entreprenörskap över tid, där satsningar på ny teknik, uppfinningar och forskning 
står i centrum.  

Till skillnad från dessa forskare har jag fått tillgång till tidigare outnyttjade arkiv, 
vilket har öppnat mitt intresse för andra frågeställningar.167 De tekniska frågorna är 
redan välutforskade och uppmärksammas inte i denna avhandling. Det saknas däre-
mot en ingående analys av hur Johnson lyckades hålla ihop hela koncernen genom 
en kombination av ledarskap och socialt entreprenörskap. Mitt bidrag till detta 
forskningsfält är att placera in Axel Ax:son Johnson i en industriell kontext som kan 
relateras till andra samtida industriledare för att få fram en allmän bild av ledarskap, 
strategier och nätverk i näringslivet under 1900-talets första hälft. Först då kan mer 
insikt och förståelse nås av ledarskap. 

 

                                                 
165 Se förord av Larsson & Saving (1990), s. 5. Författarna nämner i förordet att de inte hade några 
vetenskapliga ambitioner med boken, utan att den har ett journalistiskt perspektiv. Vidare gjorde de enbart 
nedslag i historien om Nordstjernan som de ansåg särskilt intressant.  
166 De Geer (1998). Se även Hans De Geer, Axel Johnson Inc.: 1920-1995 (Stockholm 1995). Det finns också 
studier av olika bolag som tillhör eller har tillhört familjen Ax:son Johnson. Maths Isacson, Verkstads-
industrins arbetsmiljö: Hedemora Verkstäder under 1900-talet (Lund 1990), Magnus Holmström, Styrning i 
storföretag: en studie av styrningens utformning och omfattning i tre svenska koncerner (Linköping 1995). 
Holmström uppmärksammar Motala Verkstad under Axel III ägo. Berit Larsson, Svenska varor på svenska 
kölar: staten, industrialiseringen och linjesjöfartens framväxt i Sverige 1890-1925 (Göteborg 2000), s. 133 f. 
Larsson skriver ett kortare avsnitt om Rederiaktiebolaget Nordstjernan.  
167 Till exempel Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons Supplementarkiv och Näringslivets Informations arkiv 
etc. 
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2.3.4 Sigfrid Edström (1870-1964)  
Johannes Sigfrid Edström föddes den 21 november 1870 i Morlanda socken i 
Bohuslän. Han var son till sjökaptenen Olof Martin Edström och dennes maka Eva 
Charlotta (född Ericson) som var dotter till en smedmästare. Fadern arbetade som 
kapten vid Rederiaktiebolaget Nornans båtar som vanligen gick rutten Göteborg-
Malmö-Stettin och ibland Bergen.168 Familjen Edström flyttade till Göteborg strax 
efter Sigfrids födelse utökades familjen med ytterligare tre barn, Magnus, Olga och 
Rosa.169 Som ung var Sigfrid Edström kraftigt byggd och engagerad i idrott.170 Han 
satte skandinaviskt rekord i löpning 150 meter på tiden 16,4 sekunder (rekordet 
bestod under åren 1891-1907). Efter avslutade studier i Majornas läroverk började 
Sigfrid hösten 1886 vid Chalmers Tekniska Anstalt.171 Han avslutade sina studier 
1891 med en ingenjörsexamen. Sigfrid Edström ansågs kunnig i ritning, men blev 
knappt godkänd i verkstadsarbete.172 Han lyckades bli stipendiat för Hvitfeldtska 
stipendiefonden och fortsatte att studera elektricitet utomlands vid Polytechnikum i 
Zürich under åren 1891-1893 för att få ytterligare kompetens. Därefter sökte han 
praktisk erfarenhet i USA, vilket inte var ovanligt bland unga svenska ingenjörer. 
Edström anställdes som konstruktör vid Westinghouse Electric & Manufacturing Co 
i Pittsburgh. År 1896 återvände han till USA efter en kortare vistelse i Sverige. 
Denna gång träffade han sin blivande hustru ombord på fartyget till USA. Ruth 
Randall (1867-1944) var lärarinna från Chicago. Sigfrid Edström anställdes som 
elektroingenjör vid E. Gwel Parkers verkstäder i Cleveland, men övergick senare till 
General Electric Manufacturing Co i Schenectady. Hans huvudsyssla var elektriska 
bananläggningar.  

Åren 1897-1900 fick han i uppdrag att omlägga spårvägarna i Zürich till elektrisk 
drift. Edström förde under tiden en livlig korrespondens med Ruth och de gifte sig 
sommaren 1899. De fick barnen Miriam (1900-1971), Björn (1903-1967), Jane 
Sigrid, kallad Janesie (1906-1987) och Lenore (1910-1984). Till familjen hörde 
också Ruths systerdotter Jane Readhead (1911-1978) som delvis växte upp hos 
familjen Edström.173 Vid knappt 30-årsålder hade Sigfrid Edström skaffat sig en bred 
                                                 
168 J. Sigfrid Edström: en levnadsteckning (red), K.A. Bratt (Stockholm 1950), s. 18. del 1.  
169 Bring (red) (1940), s. 477-480. Se uppsats av Magnus Edström.  
170 Bring (red) (1940), s. 7. Se uppsats av Hilding Schalin. 
171 Bratt (1950), del 1, s. 15-27. 
172 Bring (red) (1940), s. 44. Se uppsats av Fredrik H. Lamm. 
173 J. Sigfrid Edström, Kronologisk förteckning över viktiga händelser i mitt liv upprättad i slutet av år 1955 
vid uppnådda 85 levnadsår och tillägnad mina barn och barnbarn Stockholm den 30 november 1955. J.S. 
Edström personligt arkiv 1915-1935, H:Ö2 05-003. ENDA. Ruth Randall Edström var dotter till den 
amerikanska affärsmannen Oscar Theodor Randall (1840-1893) från Chicago och dennes maka Jane Mariah 
Lewis (1840-1927). Ruth hade under ett tiotal år arbetat som lärarinna på Forestville School Chicago. Jane 
Readhead (1911-1978) var systerdotter till Ruth Randall Edström. Jane växte upp hos Sigfrid och Ruth i 
Västerås. Hon gifte sig senare med Gustaf Norrthon. Sigfrid Edström, Ruth Randall Edström 1867-1944 
(Västerås 1946), s. 8-9 samt 11. Uppgifter och data om familjen Edström i Sveriges Dödbok 1947-2003 (CD-
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internationell erfarenhet, vilket gynnade hans utsikter att återvända till Sverige. Han 
utsågs till chef för att leda och elektrifiera Göteborgs Spårvägar år 1900. I Göteborg 
blev han känd för sina ledaregenskaper. Han ansågs ha förmågan att uppmuntra sina 
medarbetare och organisera arbetet på ett sätt som gjorde att förändringar 
genomfördes. År 1903 fick han därför erbjudande om att bli chef för Asea och antog 
efter en viss tvekan anbudet.174  

Sigfrid Edström kallades tidigt för mångsysslare.175 Han var engagerad i ett flertal 
industriella sammanslutningar, däribland ordförande i Internationella Handels-
kammaren, Sveriges Verkstadsförening, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), 
Sveriges Elektroindustriförening och ledamot i Sveriges Allmänna Exportförening 
samt Sverige-Amerikastiftelsen med flera betydande organisationer. Han var en av 
initiativtagarna till Sveriges Industriförbund. Sigfrid Edström utnämndes till jur. 
hedersdoktor vid två amerikanska universitet. Han fick utmärkelsen kommendör 
med stora korset av Vasaorden år 1942.176 Föreningsarbetet gjorde att Sigfrid 
Edström blev välkänd. Han var mycket engagerad i privata föreningar, däribland 
tekniska klubbar och herrklubbar (Sancte Örjens Gille, Kung Orres Jaktklubb, 1870 
års män, m.fl.) Sigfrid Edström var också en drivande kraft bakom den svenska och 
internationella idrottsrörelsen genom grundandet av Riksidrottsförbundet 1903 och 
internationella friidrottsförbundet 1913, där han var ordförande fram till 1946. 
Edström var även medlem i Internationella Olympiska Kommittén 1920-52 och 
senare som president för kommittén under åren 1946-1952.177 Han blev känd för att 
synas och höras i den offentliga sfären. Sigfrid Edström talade gärna öppet om sitt 
ledarskap.178  

 
2.3.5 Asea-koncernen 
Grosshandlaren Ludvig Fredholm (1830-1891) grundade Elektriska Aktiebolaget i 
Stockholm 1883.179 Bolaget växte fram genom en sammanslagning av Wenströms & 
Granströms Elektriska kraftbolag, som hade grundats av ingenjörerna Georg (Göran) 
Wenström (1857-1927) och Gustaf Abraham Granström (1851-1941). Efter 
sammanslagningen 1890 flyttade verksamheten till Västerås, där det blev känt som 

                                                                                                                                                     
skiva 2005, tredje versionen, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund). 
174 Bratt (1950) & (1953), volym 1-2.  
175 Bring (red) (1940), s.  271. Se uppsats av H.E. Henke. Edström kallades ibland ”Sigfrid Vidfamne” på 
grund av otaliga uppdrag i näringslivet och föreningslivet. 
176 Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok 2 (Stockholm 1944), s. 315-316. Sökord ”Sigfrid Edst-
röm”. 
177 Leif Yttergren, ”Edström, Kekkonen och Nurmi-affären 1932” (opublicerat manus 2004). Sigfrid Edström 
var också vice ordförande i organisationskommittén för OS i Stockholm 1912. 
178 Marcus Wallenbergs förord om Sigfrid Edström, J. Sigfrid Edström inför hundraårsdagen av hans födelse 
den 21 november 1870 (Västerås 1970). 
179 Bolaget hade verkstäder i Arboga från 1883 och nio år framåt. 

 55



  

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). Aseas första direktör Ludvig 
Fredholm avled 1891 och efterträddes av Georg Wenström. Från början tillverkade 
man elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner. Uppfinningarna vilade 
främst på Georg Wenströms bror Jonas som var elektrisk konstruktör och teknisk 
rådgivare i Asea. Uppfinningarna ansågs banbrytande och gjorde Jonas Wenström 
(1855-1893) känd för trefaspatentet.180   

Asea råkade i djup kris vid sekelskiftet 1900 då den internationella konkurrensen i 
branschen hårdnade. Företaget hade redan ansträngd ekonomi, vilket gjorde att 
företaget drabbades hårdare än sina konkurrenter. Det slutade med att Stockholms 
Enskilda Bank kontaktades för hjälp.181 Häradshövding Marcus Wallenberg (1864-
1943) ansåg att den dåvarande chefen George Wenström skulle ”ersättas med en 
dugligare man”.182 Sedan 1890-talet hade SEB visat intresse och givit omfattande lån 
till Asea. När Sigfrid Edström tillträdde reorganiserades Asea. Företaget hade många 
problem; ett bekymmer var Aseas aktieinnehav i de Lavals anläggningsbolag.183 
Dessa frågor har diskuterats utförligt av tidigare forskning, däribland Gårdlund 
(1976) och Glete (1983). Så här beskrev Sigfrid Edström det turbulenta året, då han 
tillträdde Aseas chefspost: 

 
”I februari föddes min son Björn i Göteborg. Den 31 maj stiftades i Stockholm Svenska 

Gymnastik- och Idrottsföreningarnes Riksförbund, numera kallat Riksidrottsförbundet. Den 4 juli 
flyttade vi till Västerås, där jag blivit chef för Asea. Vi bodde i Villa Bellevue, som vi hyrde 
möblerad av ingenjör Ernst Danielsson. Under senare delen av juli månad besökte häradshövding 
Marcus Wallenberg, generalkonsul Otto Heilborn och jag Berlin för förhandlingar med tyska 
elektriska firmor som önskade köpa Asea. Lyckligtvis bjöd de för snålt och saken förföll. I 
november for Marcus Wallenberg och jag till Helsingfors och Petersburg i affärer. Vid detta tillfälle 
träffade vi vid en middag hos Emanuel Nobel, så gott som hela familjen Nobel. Ruths mor Jane 
Lewis Randall återvände under hösten till U.S.A.”.184

 
Som citatet visar ovan var Sigfrid Edström en ganska mångfacetterad ledare redan 

1903. Han medverkade så småningom till att utveckla Aseas affärsidé genom att 
kombinera högteknologi med marknadsdominans i Sverige och internationell 
expansion. Storföretaget bidrog till att elektrifiera industrin, de svenska hemmen och 
järnvägarna. Bland annat blev Asea ägare i Svenska Turbin AB Ljungström (STAL, 
numera ABB STAL), Nya Förenade Elektriska AB i Ludvika, Surahammars bruk 
samt AB Liljeholmens Kabelfabrik, Luth & Rosén, Svenska Fläktfabriken och AB 
Elektro Helios. Under årens lopp införlivades ytterligare bolag i koncernen. I slutet 
                                                 
180 Johan Åkerman, Ett elektriskt halvsekel: översikt över Aseas utveckling 1883-1933 (Västerås 1933). 
181 Glete (1983), s. 26-28. Se även 42-45.  
182 Torsten Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864-1943: hans liv och gärning (Stockholm 1976), s. 234-235. 
183 Glete (1983), s. 44-45, Gårdlund (1976), s. 221 f.  
184 Kronologisk förteckning över viktiga händelser i mitt liv upprättad i slutet av år 1955 vid uppnådda 85 
levnadsår och tillägnad mina barn och barnbarn. Stockholm den 30 november 1955, J.S. Edström personligt 
arkiv 1915-1935, H:Ö2 05-003. ENDA. 
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av 1940-talet hade Asea en monopolliknande ställning inom den svenska stark-
strömsindustrin och en rad dotterbolag i utlandet. Storföretaget hade en diversifierad 
tillverkning, bland annat elektriska generatorer, transformatorer, motorer, 
omformare och likriktare, starkströmsapparater, traverser, hissar, lok och 
spårvagnar. Koncernen sålde ångturbiner, kablar, elektriska hushållsapparater, svets-
utrustning, spisar och elektriska truckar. Huvudkontoret var beläget i Västerås. År 
1903 då Sigfrid Edström tillträdde var personalens antal 1200 och Aseas aktiekapital 
5 miljoner, år 1940 var aktiekapitalet 75 miljoner kronor.185 År 1925 hade Asea 4500 
arbetare, medan antalet anställda inom koncernen i Sverige var 7800 år 1935. 
Antalet anställda ökade kraftigt särskilt under perioden 1930-1950. År 1940 hade 
Asea 11 069 anställda varav 7256 arbetade vid Västerås och Ludvikas verkstäder. 
År 1945 arbetade 8292 vid verkstäderna i Västerås och Ludvika. Totalt hade Asea-
koncernen i Sverige 21 962 anställda.186  

 
2.3.6 Tidigare forskning om Sigfrid Edström 
Sigfrid Edström är ett tacksamt objekt för studier, inte minst på grund av att hans 
privata arkiv är tillgängligt för forskning. Många forskare har dragit nytta av 
arkivets rika och välsorterade källmaterial.187 Det betyder emellertid inte att forsk-
ningen har använt det för att förstå Edströms ledarskap och strategitänkande som 
industriledare i en vidare mening. Vad finns skrivet om Edström och vad saknas? År 
1940 författades en tidstypisk vänbok till Edströms 70-årsdag. Den innehåller 
uppsatser författade av hans kolleger, vänner och bekanta. Bokens uppsatser har 
karaktär av hyllningsartiklar, men är användbara för att få insyn i hans stora 
umgängeskrets och den samtida bilden av hans person.188  

I början av 1950-talet redigerades en biografi i två volymer under ledning av 
översten och författaren K.A. Bratt, där Sigfrid Edström personligen styrde 
böckernas innehåll. Själv kallade han dem för sina memoarer. De behandlar 
Edströms tidiga uppväxtår, verksamhet inom industrin, både som ledare och 
organisatör samt hans idrottsliga verksamhet. Inledningsvis står att läsa att 
inspirationskällan har varit Edströms vänbok från 1940.189 I recensionen av Åke 

                                                 
185 Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881-1948, Conrad Hamberg (manuskript). Svart 
pärm med blå rygg utan namn, H:N16 01-031 A. ENDA. 
186 Svensk Industri Kalender årg 1925, 1935, 1940, 1945. Se information om Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget (ASEA). Se även en lista över Asea koncernens utfakturering och antal anställda 1923-1955 i 
Sverige och i utlandet. Glete (1983), s. 220. 
187 Flera forskare har använt Sigfrid Edströms privata arkiv på Riksarkivet. Tomas Matti, Industriförbundet 
och den demokratiska utmaningen: företagsledarnas professionaliseringsprocess, 1900-1940 (Uppsala 2003). 
Se även Matti kommande avhandling som bland annat belyser J. Sigfrid Edström.  
188 Bring (red) (1940).   
189 Bratt (1950), del 1 & (1953), del 2.  
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Kromnow (1953) konstaterades att Sigfrid Edström var ”värd en gedignare bok”, då 
biografin var obetydlig till innehåll och omfång.190  

År 1959 sammanställdes en bok som skildrade dramatiska och dråpliga händelser 
ur Sigfrid Edströms liv. Den behandlade personliga anekdoter som enligt Edström 
främst var ämnade för hans familj och släkt. Men boken var också enligt den då 90-
årige Edström, avsedd som ett ”farväl och tack” till omvärlden.191 År 1970 utkom en 
kortfattad skrift med anledning av Sigfrid Edströms födelse.192 Sedan dess har det 
publicerats en rad verk om Aseas historia som delvis anknyter till företagsledaren.193 

Framför allt är de intressanta och användbara, då de belyser fakta om företagets 
tidiga utveckling. På 1980-talet publicerade historikern Jan Glete en omfattande 
monografi om Asea. Tyngdpunkten ligger på starkströmsbolagets tekniska och 
ekonomiska utveckling under hundra år. Gletes verk speglar företaget och dess 
handlingslinjer för starkströmsindustrin. Han studerar särskilt kopplingen mellan 
produktutvecklingen och marknadsförhållandet.194 Från min utgångspunkt ger boken 
värdefulla insikter i företagets tekniska och ekonomiska utveckling. Jan Glete 
konstaterar emellertid att det fortfarande saknas forskning om socialhistoriska 
aspekter i Aseas historia. Det finns mycket lite skrivet om relationer mellan ledning, 
tjänstemän och arbetare vid Asea. Jan Glete konstaterar: ”Vad vi saknar är ett samlat 
grepp på en rad problem om den enskilde, arbetsplatsen och helheten i det svenska 
industrisamhället”.195 Det finns således en lucka i Aseas historia som behöver 
analyseras för att förstå storföretagsledarens verksamhetsfält.  

Det finns även specialiserade studier där Sigfrid Edström står i centrum, däribland 
nationalekonomen Rolf Henrikssons bok Som Edström ville (1990). Den behandlar 
uppkomsten av Industriens Utredningsinstitut (IUI). Boken ger en intressant inblick 
i Edströms engagemang för opinionsbildning. Två andra verk som också upp-
märksammar storföretagarens roll i opinionsbildande organisationer är författade av 
historikerna Sven Anders Söderpalm (1976) och Niklas Stenlås (1998).196            

                                                 
190 Åke Kromnow, recension av Bratt K.A. ”J Sigfrid Edström - en levnadsteckning”, Personhistorisk 
Tidskrift 1953, årg 51, häfte 1-2, s. 143. 
191 J. Sigfrid Edström, Minnen ur mitt liv (Stockholm 1959), s. 6. Edström avrundar förordet med orden: 
”Boken lämnar dock ett sista personligt minne av mig. Jag blir 90 år 1960 om jag får leva, men ålderns 
krämpor börjar göra sig påminta redan. Farväl och tack alla”.  
192 J. Sigfrid Edström inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870 (Västerås 1970).  
193Åkerman (1933), Martin Helén, Aseas historia 1883-1948, I-III (Västerås 1955-57), Från Wenström till 
Amtrak: profiler och händelser ur Aseas historia (Västerås 1983). Den sista boken är en populärvetenskaplig 
krönika i ord och bild över Aseas händelser och personligheter.   
194 Glete (1983), Jan Glete, Storföretag i starkström: ett svenskt industriföretags omvärldsrelationer: en 
sammanfattning baserad på ”Asea under hundra år” (Västerås 1984). 
195 Glete (1983), s. 12. 
196 Rolf G.H. Henriksson, Som Edström ville: hur IUI blev till (Stockholm 1990), Sven Anders Söderpalm, 
Direktörsklubben: storindustrin i svensk politik under 1930 och 40-talen (Stockholm 1976), Stenlås (1998).  
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Två doktorsavhandlingar har behandlat Asea. Den första studien är teknik-
historikern Mats Fridlunds Den gemensamma utvecklingen (1999). Avhandlingen 
behandlar samarbetet mellan Vattenfall och Asea med fokus på utvecklingsarbete av 
elkraftsteknologier.197 Här uppmärksammas nationalistiska och kulturella aspekter på 
teknikens område. Den andra avhandlingen är historikern Per Olof Grönbergs 
Learning and Returning (2003), som belyser svenska ingenjörers emigration till 
USA och återkomst till Sverige.198 I dessa två studier spelar Sigfrid Edström en 
biroll. Ett pågående forskningsprojekt är idrottshistorikern Leif Yttergrens som 
studerar Sigfrid Edström som idrottsledare, ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv.199 Som ordförande i internationella olympiska kommittén rönte Edström 
stor uppmärksamhet och blev en världsberömd personlighet. År 2004 utkom 
journalisten Anders Lifs bok 1917: en berättelse om Sigfrid Edström, Asea, Västerås 
och revolutionen. Det är en ”dramadokumentär”, som blandar fiktion med fakta. 
Författaren har konstruerat delar av händelseförloppet så som det kunde ha sett ut i 
Asea-chefens liv år 1917.200  

Sigfrid Edström har studerats som opinionsbildare, tekniker och idrottsledare. 
Tidigare forskning har relativt sparsamt studerat det han ursprungligen var känd för, 
nämligen att leda storföretag.201 Jag vill lyfta fram Sigfrid Edströms ledarskap då det 
saknas forskning på detta område. I likhet med studien om Axel Ax:son Johnson är 
det ledarskap och strategier som granskas närmare, inte företagets utveckling. Det är 
inte entreprenörens förmåga att tillvarata ny teknik och innovationer som utvecklas, 
utan företagsledarens förmåga att åstadkomma nya kombinationer genom att 
använda sitt ledarskap och sin sociala kompetens. 

  
2.3.7 Varför är Johnson och Edström viktiga aktörer? 
I företagshistoriska studier presenteras vanligtvis ett företag och en företagsledare. I 
denna avhandling finns en poäng med att försöka göra en systematisk jämförelse 
mellan två storföretagare för att få fram vissa allmänna slutsatser om ledarskap och 
entreprenörskap i näringslivet. De aktörer som har valts till avhandlingens under-

                                                 
197 Mats Fridlund, Den gemensamma utvecklingen: staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska 
elkrafttekniken (Stockholm 1999). 
198 Per-Olof Grönberg, Learning and returning: return migration of Swedish engineers from the United States, 
1880-1940 (Umeå 2003). Grönberg hämtar empiriska data från Asea, Sandvikens Järnverks AB och Bolidens 
Gruv AB. 
199 Leif Yttergren, ”Skidsport, traditionalism och det nordiska motståndet mot Vinter-OS” (opublicerat manus 
2004). Artikeln handlar om varför Sigfrid Edström var motståndare till vinterolympiaden. En ytterligare 
artikel behandlar konflikten kring Edströms agerande i den så kallade ”Nurmi-affären”, vilken belyser den 
finske friidrottaren Paavo Nurmi (1897-1973). Leif Yttergren, ”Edström, Kekkonen och Nurmi-affären 1932” 
(den svenska versionen) (2004). 
200 Anders Lif, 1917: en berättelse om Sigfrid Edström, Asea, Västerås och revolutionen (Västerås 2004). 
201 Glete (1983) hör till undantaget, men gör inga anspråk på att studera Edströms ledarskap i Asea. 
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sökningsobjekt företrädde två stora koncerner. Som storföretagare inspirerades de av 
nyheter inom det tekniska, organisatoriska och sociala området. Det handlade också 
om att använda sina resurser på bästa sätt för att hävda sig i konkurrensen. Vad vi 
vet genom tidigare forskning är att Johnson och Edström var entreprenörer på 
teknikens område. De drev på sina storföretags tekniska utveckling och satsade på 
innovationer. Mitt bidrag är att uppmärksamma andra sidor av entreprenörskap, d v s 
undersöka hur han leder företag för att ta fram nya kombinationer genom att 
använda sin sociala förmåga i samspel med andra människor. Hur går denna 
förändringsprocess till i ett storföretag? Mitt intresse rör hur dessa två individer 
tänkte och agerade som företagsledare för att åstadkomma något nytt i konsten att 
leda företag, bygga nätverk, utveckla social kompetens samt vara karismatiska. 
Storföretagare var ofta både individualister och lagspelare. Framför allt var Axel 
Ax:son Johnson och Sigfrid Edström två företagsledare med en fot i den moderna 
världen och en fot i den gamla världen, varför de är synnerligen intressanta att 
studera under en längre tidsperiod.  

2.4 Sammanfattning 
Idag är Sverige känt för att vara ett land med många livskraftiga storföretag. Vi vet 
ganska lite om hur entreprenörskap och ledarskap hängde ihop samt hur social 
kompetens hos enskilda företagsledare påverkade den ekonomiska utvecklingen. För 
att göra detta, krävs att det historiska förloppet analyseras genom att lyfta fram de 
centrala aktörer som arbetade med att leda och strategiskt planera uppbyggandet av 
storföretag i Sverige under perioden 1900-1950. I kapitlet presenterades avhand-
lingens huvudaktörer Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström. Med avstamp i 
tidigare forskning konstaterades att en undersökning om ledarskap är relevant. Först 
och främst på grund av att forskningsläget har visat sig sakna en systematisk 
jämförelse av storföretagares ledarskap. Inte heller har storföretagare som mång-
sysslare med ganska breda verksamhetsområden och intressen studerats särskilt 
ingående. Däremot har forskningen ofta framhävt entreprenörer med förmågan att 
introducera innovationer. Både Johnson och Edström har uppmärksammats som 
tekniska framstegsmän i tidigare forskning. Däremot finns det anledning att utforska 
sambandet mellan entreprenörskap och ledarskap. Mitt bidrag är att placera in dessa 
huvudaktörer i ett historiskt sammanhang för att förklara samspelet med andra 
aktörer, i detta fall företagets och det omgivande samhällets aktörer. Förhoppningen 
är att utläsa några generella mönster och förändringar rörande ledarskap i närings-
livet. 
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3 Det interna ledarskapet 
3.1 Inledning 
Få studier har behandlat interna relationer inom storföretagens ledning.202 Det 
innebär att vi i allmänhet vet ganska lite om hur företagsledare behandlade de 
direktörer som var tjänstemän i växande storföretag. Vad vi vet är att dessa höga 
tjänstemän ofta avancerade genom utbildning, kompetens och kontakter.203 Syftet 
med detta kapitel är att undersöka och jämföra hur avhandlingens två centrala 
storföretagare förhöll sig till tjänstemän med chefsbefattningar. 

Teoretiskt anknyter kapitlet till en diskussion om ägandeformer, byråkrati-
processer och paternalism för att förklara de olika förutsättningar som ledare hade 
inom storföretagen. Därefter delas kapitlet in i två empiriska block, där den första 
delen behandlar familjeföretagaren, medan den andra delen belyser den 
professionellt rekryterade och avlönade företagsledaren. I fallstudien om Axel 
Ax:son Johnson hämtas material från Avesta Jernverk, även andra bolag inom 
Johnsonkoncernen diskuteras för att få en bredare bild. I den andra fallstudien om 
Sigfrid Edström bearbetas material från Asea-koncernen.  

Jag försöker relatera Johnson och Edström till den allmänna industriella utveck-
lingen i Sverige under 1900-talets första hälft för att se vilka mönster som var för-
härskande inom de framväxande storföretagen. I kapitlet undersöks vad som för-
väntades av de närmaste direktörerna. Hur ställde sig familjeföretagaren respektive 
den professionellt rekryterade företagsledaren till förändringar i organisationen? Hur 
påverkade detta relationer till de tjänstemän som var direktörer? Det är relevanta 
frågeställningar med tanke på att det saknas forskning om hur ledarskap delades 
mellan ledare på olika nivåer i ett storföretag.204

Källmaterialet som nyttjas tar fasta på att följa, dels Johnson och Edström i deras 
arbete, dels de underlydande direktörernas reflektioner i den mån det är möjligt att få 

                                                 
202 Rolf Torstendahl & Ove Pettersson, Forskning om tjänstemannagrupperna: tjänstemännens yrken: arbets-
villkor och organisationer i ett historiskt perspektiv (Stockholm 1992). 
203 Sune Carlson ”Företaget och dess ledning”, s. 24-25, Företagsekonomisk handbok, första delen (Stock-
holm 1945) (red) C.A. Strömberg. På grund av vissa avgränsningar studeras inte styrelsesammansättningar i 
avhandlingen. Tyngdpunkten ligger på att förklara relationen mellan företagsledare och de underlydande 
direktörerna. 
204 Glete (1995), s. 85-88. (red) Sjögren. Svenska storföretag präglades tidigt av en makthierarki som 
avspeglade sig i relationen mellan företagsledaren och de närmaste direktörerna. Lars Harrysson, Disponent i 
brytningstid: En problematisering av AB Robertsfors Bruks lednings ambitioner och möjligheter vad avser 
utvecklingen av lönevillkor och sociala anordningar i Robertsfors åren 1925-35 (Lund 1997). Han tar upp 
disponentens betydelse i företaget relaterat till företagsledaren/ägaren. Harrysson menar att det är ett problem 
som ofta förbises i forskning, d v s hur samarbete fungerade mellan två ledartyper. Disponenten var ofta den 
som skötte driften och ledde personalen, medan företagsledaren/ägaren behandlade andra uppgifter och 
agerade på distans.  
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information. Slutligen har även tidningsurklipp granskats för att få omvärldens reak-
tion på den interna relationen inom koncernerna. Källkritiska problem som rör före-
tagets bevarade material diskuteras, där så behövs. Materialet som främst används är 
vänböcker, korrespondens, intervjuer och artiklar.  

 
3.1.1 Storföretagarens syssla  
Företagsekonomen Sune Carlson menar att företagsledare tidigt tvingades ta hänsyn 
till den informella kod som existerade i industrivärlden. En storföretagares uppgift 
var främst att sköta företagets större ärenden i takt med att organisationen växte. 
Problemet med att leda storföretag var den växande uppgiften att inte enbart leda, 
planera, organisera och styra, utan att också fatta långsiktiga beslut samt hantera 
företaget med hänsyn till framtida konsekvenser. En sådan fråga rörde de interna 
relationerna till de närmaste tjänstemännen. Ledarens ställning i storföretaget för-
knippades med auktoritet och makt. Storföretagare fick ta på sig en ”moralskapande 
funktion”.205 Ledarens syssla kan därför uppfattas som allsidig. Storföretagaren blev 
med tiden ”spänningsreglerare, befäl, kapitalist och psykolog”.206  

Formella och informella regelverk bestämde den verkställande direktörens arbets-
uppgifter. I början av 1900-talet upprättades sällan instruktioner för den 
verkställande direktörens syssla.207 Före 1944 var reglementen för den verkställande 
direktörens verksamhetsområden antingen diffusa eller obefintliga. Lagstiftningen 
ändrade senare på detta.208 Formella skyldigheter existerade i form av regler och 
avtal som företagsledare var förpliktigade att följa. Men här åsyftas framför allt 
ledarskapsmässiga plikter. I familjeföretaget saknades ofta instruktioner för 
företagsledarens ansvarsområden. Däremot tog familjeföretagare hänsyn till familj-
ens traditioner. Vad som påstods vara skyldigheter och plikter för familjen var 
ledarskapets rättesnöre. Så som ledaren enligt familjens kultur förväntades vara, 
sökte man uppfylla.209 I de fall där företagsledaren var professionellt rekryterad, d v s 
anställd och uppbar lön fanns förordningar att följa.210  

                                                 
205 Carlson (1950), s. 94. 
206 Mats Alvesson, Kommunikation, makt och organisation (Göteborg 1995), s. 60. 
207 Hans Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera: en ideologikritisk granskning av SAF 1902-
1948 (Växjö 2003). Arbetare hade exempelvis ordningsregler vid SKF. Specifika ordningsregler existerade 
för arbetare långt in på 1900-talet. 
208 Sven-Olof Arlebäck, Från ägarmakt under ansvar till företagsledarmakt u p a: en studie över makt-
förskjutningen hos tre svenska verkstadsaktiebolag (Lund 1995). Se kapitel 2 som behandlar 
aktiebolagslagarna, regelverk för styrelse, VD och aktiebolagsformen.  
209 Karlsson Stider (2000), Sylvia Junko Yanagisako, Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy 
(Princeton 2002). 
210 ”Till Medlemmarne i Aseas direktion, signatur J.S. Edström 31.12.1921”. Direktionskonferenser protokoll 
1921-1932 (Ing. Hambergs), H:N7 11-005 (361). ENDA. Till den verkställande direktörens viktigaste 
uppgifter vid Asea hörde: 1. Alla organisationsfrågor, 2. utgifter, som afse utgifter för stadigvarande bruk, 3. 
nyanställning af personal, 4. större materialinköp, 5. uppläggande af lager, 6. uppläggande af nya typer inom 
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3.1.2 Företagsledaren och ägandeformen  
Ledarens ställning i storföretaget är förbunden med ägandeformen. I princip gör man 
skillnad mellan anställda (utsedda) företagsledare och de företagsledare som grundar 
eller tar över företaget efter en tidigare generation. Det finns en relativt riklig 
internationell forskning om ägandeformer.211 För svensk del är kanske historikern 
Jan Gletes omfattande studie kring ägarförhållanden det mest heltäckande verket. 212

När ledarens ställning i storföretaget studeras spelar ägandet en roll för att förstå 
de olika förutsättningar som företagsledare hade. Ägandeformen kan påverka 
ledarens ställning genom att den anställde chefen är mer bunden till den övriga 
ledningen såsom styrelsen och aktieägarna. Familjeföretagare har på gott och ont 
vissa fördelar, då denne ofta har tillgång till privata finansiella resurser. Som ägare 
och företagsledare har familjeföretagaren en position som medför större 
handlingsfrihet och beslutandemakt.213 Men familjeföretagare måste satsa på 
innovationer och nytänkande för att överleva i flera generationer.  

Den amerikanske företagshistorikern Alfred Chandler har haft ett stort inflytande 
på forskning om ägandeformer.214 I ett antal verk granskar han storföretag i USA, 
Tyskland och Storbritannien. Tillsammans med forskaren Herman Daems har 
Chandler presenterat en stadiemodell kring förskjutning av makten över strategiska 
beslut inom företagen under 1900-talet. I det första stadiet existerade personligt 
ledda företag med en företagsledare som ägare. Det andra stadiet dominerades av 
företag, där professionellt rekryterade chefer ledde företaget och de anställda, men 
där stora frågor och strategiska beslut togs av ägarna som fortfarande var 
entreprenörerna bakom företaget. Det tredje stadiet kännetecknades av en 
”managerial capitalism”, där anställda professionella ledare övertog hela ansvaret 
samt den strategiska kontrollen över företaget. Modellen visar att företagsägarna 
gradvis har förlorat betydelse, medan den professionellt rekryterade chefen med 
tiden har fått en starkare roll.215 Alfred Chandler menar att arvtagare till familje-
företag generellt sett saknar motivation och drivkraft att leda företag. Den 

                                                                                                                                                     
tillverkningen, 7. upptagande af lån, 8. förhandlingar med förlagsgifvare och aktieägare, 9. från normalierna 
afvikande kreditgivning, 10. förändringar i dotterbolagens och filialernas skötsel, 11. underskrifning af 
kontrakt uppgående till summor öfver 50.000 kronor, 12. A-numrens resultat, 13. bolagets prispolitik, 14. 
reklamationer ang. skötseln af bolagets olika afdelningar, felaktigt fabrikat o.d”. 
211 A.A. Berle & G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property (New York 1932) undersökte 
ägarnas roll. De menade att en ny typ av företagsledare framträdde under 1900-talet. Denne var inte ägare, 
utan ledde företaget genom att vara anställd vid företaget. De hävdade att under dylika omständigheter kunde 
ägarna förlora kontrollen över sina företag.  
212 Jan Glete, Ägande och industriell omvandling: ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 1850-1950 
(Stockholm 1987). 
213 Carlson (1945) del 1, s. 30. (red) C.A. Strömberg. Carlson refererar till J.M. Keynes, ”The End of Laissez-
Faire”, Essays of Persuasion (London 1932).  
214 Alfred Chandler Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge 1994). 
215 Glete (1994), s. 48-49. 
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professionellt rekryterade chefen som strävat efter sin position har enligt Chandler 
ett större intresse av företagets utveckling. Förklaringen ligger i att denna chef 
frivilligt har valt sitt yrke och därför har ett intresse av att leda företag.  

Chandlers teori har debatterats både internationellt och i Sverige. Många har 
kritiserat hans bidrag.216 Jan Glete menar att det kan ifrågasättas om ägandets makt 
verkligen har minskat inom svenskt näringsliv.217 Han menar att efter 1925 inträffade 
”ägarentreprenörernas revolution”, inte de professionella direktörernas revolution.218 
Ekonomhistorikern Kersti Ullenhag hävdar att många ägare har utövat en viss 
kontroll i Sverige även om det har tagit sig olika uttryck. Ägare kan exempelvis ha 
kontroll genom att verka som styrelseledamöter. Ibland kan man finna ägaren 
”working behind the scene”.219

Företagsekonomen Anneli Karlsson Stider konstaterar att Alfred Chandler har 
format en bild av ägandeformer som levt kvar och påverkat forskningen, men som 
kan ifrågasättas som stereotyp och missvisande inom vissa företagskulturer. Det har 
lett till att företagshistorisk forskning ofta förknippar familjeföretagande med 
ineffektivitet och misslyckande. Det är problematiskt att se alltför snävt på 
begreppen ”familjeföretagare” och den ”professionellt rekryterade ledaren”. Ett 
påstående som ofta förknippas med familjeföretag är att denna ägandeform i 
allmänhet har svårare att rekrytera utomstående personal och att släkten dominerar i 
företaget. Det finns dock forskning som inte kommer fram till denna stereotypa bild 
av familjeföretag. Studier har visat att familjeföretag ofta är stabila genom att vara 
långvariga och inte nödvändigtvis behöver associeras med nepotism och 
ineffektivitet.220

Ägandeteoretiska resonemang är viktiga för att förstå ledarens ställning och 
relation till industritjänstemän i storföretaget. Det ger fördjupad insikt i ledares olika 
förutsättningar. Det visar också vilka resurser och möjligheter olika företagsledare 
hade inom organisationen. Ägaren/ledaren kan exempelvis använda sig av 
”belöningssystem” och ”bestraffningssystem” för att knyta direktörerna närmare sig. 
Ägaren har dessutom ett avgörande inflytande genom att han eller hon avsätter och 
tillsätter direktörer.221 Den professionellt rekryterade chefen kan vara mer beroende 
av intressegrupper som aktieägare och styrelse. 

                                                 
216 Harold Demsetz, Ownership, Control, and the Firm: The Organization of Economic Activity, volume 1 
(Oxford 1988).  
217 Glete (1994), s. 48-50.  
218 Glete (1994), s. 292. Gletes studie visar att Sveriges ägarledda storindustrier inte har avtagit i styrka under 
årens lopp, vilket är en skillnad mot Chandlers resultat.  
219 Kersti Ullenhag, ”Those in Power: On the Role of Owners in Swedish Business”, Business History 1993, 
volume 35, s. 85.  
220 Karlsson Stider (2000), s. 16-17, Larsson (2001)  
221 Nyberg (2002), s. 26-27. 
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3.1.3 Den interna relationen  
Under första hälften av 1900-talet ökade antalet tjänstemän i samband med 
framväxten av storföretag, stora banker och försäkringsbolag. Det innebär att 
tjänstemän knappast kan ses som en homogen grupp.222 Vanligen är gränsen i 
hierarkin tydlig nedåt mot arbetarna, medan relationen uppåt är mer diffus. 
Tjänstemän hade differentierade arbetsuppgifter. De skilde sig från arbetare genom 
bättre inkomst, sociala förmåner och anställningstrygghet. De flesta tjänstemän hade 
en stark ställning på arbetsmarknaden, en annan livsstil och närhet till makt.223 
Storföretaget hade en hierarkisk organisation med höga tjänstemän som mellan-
chefer och direktörer. Dessa bistod företagsledaren och fick alltmer specialiserade 
uppdrag inom konstruktion, planering, försäljning och ledning. En del tjänstemän 
hade låga befattningar och tillhörde kontorspersonalen.224  

Förändringar inom industrin var ett resultat av företagens ekonomiska tillväxt. 
Mot bakgrund av detta krävdes förnyelser inom den industriella organisationen. Att 
byråkratiska metoder med klart utformade regler infördes i industriföretagen innebar 
mer pappersarbete.225 Enligt historikern Karl Molin kombinerades byråkrati med den 
paternalistiska strategin. De växte fram sida vid sida.226 Denna utveckling fram-
tvingade en professionalisering av tjänstemannayrken. Utbildning, yrkeskodex och 
kompetens blev nyckelord.227  

Tidigare forskning har konstaterat ett nära band mellan företagsledare och höga 
tjänstemän. Men ledarens sätt att leda dessa höga tjänstemän problematiseras 
sällan.228 Historikern Mats Greiff hävdar i sin avhandling Kontoristen (1992) att det 
tidigt existerade en paternalistisk underton i relationen mellan företagsledare och 
tjänstemän. Han nämner förvisso inte de industritjänstemän som var direktörer, men 
diskussionen visar på tjänstemännens starka band till företaget. Greiff menar att det 
hörde till tjänstemannakulturen att vara lojal med ledningen.229 De flesta tjänstemän 
fick förmåner, som rätt till semester och pension. De förväntades visa ”företags-

                                                 
222 Fritz Croner, Tjänstemännen (Stockholm 1963). 
223 Torstendahl & Pettersson (1992), s. 25-26. Teorier om tjänstemän, se Lars-Erik Karlsson & Lennart Sven-
sson, Tjänstemän i underläge: om fackets och den anställdes maktlöshet vid organisationsförändringar 
(Stockholm 1995), s. 25-28. 
224 Tommy Nilsson, ”Från specialister till generalister – tjänstemännen i industrin 1995”, Historia och framtid 
SIF 75 år (Stockholm 1995), s. 88-89. 
225 För en översikt se, Torstendahl & Pettersson (1992), s. 15-16. 
226 Karl Molin, ”Patriarken möter byråkratin: En aspekt på svensk samhällsomvandling 1870-1914”, s. 187. 
Byråkratisering och maktfördelning, (red) Thorsten Nybom & Rolf Torstendahl (Lund 1989). Byråkrati 
handlade om fasta och reglerade kompetensområden. Se Max Weber, Ekonomi och samhälle: förstående-
sociologins grunder, del 3, Politisk sociologi (Lund 1987), s. 58 f. 
227 Rolf Torstendahl, ”Byråkratisering, yrkesstolthet och klassmedvetande 1875-1940: uppkomsten av svensk 
tjänstemannarörelse”, (1989) (red) Nybom & Torstendahl. 
228 Sällan har de interna relationerna studerats, utan man har ofta utgått från hur de uppfattades av arbetarna. 
http://www.tam.a.se/ (Besökte webbsidan 17.2.2005). 
229 Mats Greiff, ”SIF 75 År: En krönika”, Historia och framtid: SIF 75 år (Stockholm 1995), s. 7. 
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lojalitet” genom att arbeta flera år vid samma företag.230 Ofta förväntades tjänstemän 
sluta upp kring företagsledningens förslag till förändringar.231 Det finns en spridd 
föreställning om att dessa alltid tog ledningens parti och kände sig besläktade med 
företagets idéer och kultur.232 Möjligen har denna uppfattning delvis påverkat 
tidigare forskning, eftersom relationer mellan företagsledare och direktörer i 
underordnad position sällan undersöks närmare.233  

3.2 Familjeföretagaren 
 

3.2.1 Familjeföretagarens utsikter 
      
”Jag har ingen som hjelper mig, jag måste både arbeta med försäljningarne och se efter båtarne. 

Hur skall en Chef kunna taga nya initiatif om han skall nödgas se efter alla detaljer? En chef skall 
vara fredad från alla detaljer – han har fullt upp att skapa nytt om inte det gamla skall gå tillbaka, 
och jag har ingen på kontoret som kommer med en ny idé”.234  

 
Citatet är hämtat från företagsgrundaren Axel Johnsons brev till sonen och arv-
tagaren Axel Ax:son Johnson. Brevet förmedlar en insikt om familjeföretagarens 
dilemma. Familjeföretagande ställde krav på den enskilde företagsledarens 
individualism och handlingskraft. Risken fanns att ensam fatta fel beslut och en oro 
att inte räcka till.235 Att överta ett familjeföretag medförde också ansvar inför tidigare 
generationer.236 På senare tid har forskning om familjeföretag betonat de positiva 
effekterna med denna ägandeform. Till förtjänsten hör långsiktig livskraft, stabilitet 
och tydligt utstakade målsättningar.237 En annan positiv aspekt är att familjeföretag 
kan underlätta entreprenörskap. Enligt ekonomhistorikern Mats Larsson beror det på 
att familjeföretagen har kortare beslutsvägar och därigenom kan bli mer effektiva.238 
Familjeföretag kännetecknas av att familjemedlemmar eller nära släktingar deltar i 

                                                 
230 Greiff (1992), s. 319-321.  
231 Vid Asea förväntade man sig att tjänstemännen skulle visa förståelse då företaget befann sig i kris. Man 
väntade sig exempelvis ökad sparsamhet och ökade arbetsprestationer bland tjänstemännen. Se exempel 
Protokoll hållet vid konferens den 13 januari 1922, Direktionskonferenser protokoll 1921-1932 (Ing. 
Hambergs), H:N7 11-005 (361). ENDA. 
232 Karlsson & Svensson (1995), s. 27. 
233 För översikter se, Greiff (1992), Torstendahl (1989). 
234 Brevet är citerat i Axel Norbergs artikel, ”Axel Ax:son Johnson i Sheffield”, Personhistorisk Tidskrift årg. 
92. 1996. Brev från A. Johnson till A. Ax:son Johnson 28.4.1898, E8, volym 3. 
235 Nyberg (2002), s. 15-16, Shaker A. Zahra, James C. Hayton, Carlo Salvato, “Entrepreneurship in Family 
vs. Non-Family Firms: A Resource-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture”, Entrepreneur-
ship Theory and Practice, Summer 2004. 
236 Håkan Lindgren, ”Esse non videri – Om värderingar och självbilder i den Wallenbergska familje-
traditionen”. I samma båt: uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson, (red), Ylva 
Hasselberg och Peter Hedberg (Uppsala 2003).  
237 Emling (2000). 
238 Mats Larsson, “Entreprenörskap och förvaltning – ledarskap i Bonnierföretagen” (2001), s. 238. (red) 
Henrekson, Larsson, Sjögren. 
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verksamheten. Vanligen är en familjemedlem verkställande direktör och ägandet 
kontrollerat av familjen eller en familjeägd stiftelse.239  

 
3.2.2 En enda man styr koncernen 
Först bör något sägas om ägande och tradition hos familjen Ax:son Johnson. 
Koncernen var under lång tid skyddad mot insyn. Dessutom var koncernens 
officiella uppgifter ofta knapphändiga. I pressen tolkades det som att familjen inte 
var medveten om sitt omfattande innehav. Men familjen hade god insikt i sitt 
ägande, även om informationen hölls inom en sluten sfär. Strategin var att hålla 
ägandet utanför den börsnoterade aktiemarknaden. Vissa bolag blev inte ens 
antecknade i de offentliga förteckningarna över företagsbeståndet, varför det är 
relativt svårt att i efterhand få grepp om hur denna koncern såg ut och skiftade form 
över tid. I koncentrationsutredningen från 1960-talet undersöktes ägande-
förhållanden i näringslivet närmare. En deltagare vittnade om svårigheten att 
ingående studera Johnsonkoncernen, då ”det var som att stirra ner i ett svart hål”.240 
Det visar hur problematiskt det var för utomstående att få ett grepp över koncernens 
innehav. Finansiellt stod Ax:son Johnsons nära Wallenberggruppen. Stora krediter 
och obligationslån hämtades från Stockholms Enskilda Bank. Det upprättades i 
första generationen Johnson ett band till familjen Wallenberg, vilket gjorde att Axel 
Johnson fick en styrelseplats i banken. Denna stol gick senare i arv från far till son.241 
En annan finansiell medhjälpare var staten, inte minst då Ax:son Johnson 
uppbackades av relativt frikostiga statliga subventioner och lån. En ytterligare 
finansiell källa var koncernens olika bolag som utbytte resurser, vilket bidrog till att 
koncernen i princip blev självförsörjande.  

Johnsongruppen beskrivs ofta som en familjeägd koncern. Är den typisk i sitt 
sammanhang? Hos familjerna Broström, Bonnier och Wallenberg arbetade släk-
tingar sida vid sida, inte sällan hade flera släktingar ledande poster inom företagen.242 
Under tidigt 1900-tal var det relativt få familjemedlemmar eller släktingar som 
arbetade i Axel Ax:son Johnsons absoluta närhet. Därmed ger inte koncernen någon 
”typisk” bild av hur familjeägda företag brukar vara uppbyggda. Min uppfattning är 
att Johnsonkoncernen under lång tid var ett enmansföretag. En enda man 

                                                 
239 Andrea Colli and Mary B. Rose, “Family and Firms: The Culture and Evolution of Family Firms in Britain 
and Italy”, s. 24 f. Scandinavian Economic History Review no 1. 1999. Familjeföretag: 2004-06-10. National-
encyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O146566  
Enligt Nationalencyklopedin är familjeföretag: ”ett företag som helt eller till största delen kontrolleras av en 
familj”. 
240 De Geer (1998), s. 227, Ägande och inflytande inom det privata näringslivet: koncentrationsutredningen 
V, SOU 1968: 7. 
241 C.H. Hermansson, Monopol och storfinans (Stockholm 1962), s. 321. 
242 Jämför med Lindgren (2003), s. 171 (red) Hasselberg & Hedberg, Larsson (2001).  
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kontrollerade och beslutade i stora som små frågor. Personal rekryterades helst 
utifrån. Sällan rekryterades nära vänner till Axel Ax:son Johnson, dock existerade 
ett antal fall där bekantas ”bekanta” rekryterades genom förslag. Givetvis finns det 
exempel på vänner som engagerades, men de hade sällan höga befattningar inom 
koncernen.243 Först under 1940-talet engagerades Axel Ax:son Johnsons söner Axel 
och Bo mer frekvent i koncernen. Döttrarna Margaret och Marie Claire hade under 
Johnsons tid tillfälliga uppdrag för koncernen. Intressant är att de tidigt fick 
chefsbefattningar i företaget. Margaret arbetade en tid som personalchef i rederiet. 
Den andra dottern Marie Claire arbetade med information och presskontakter. 
Döttrarna förväntades inte ta aktiv del i koncernens angelägenheter under någon 
längre tid. Deras engagemang varade så länge de var ogifta. Enligt tradition var det 
istället männen som blev kvar och avancerade, vilket kan ses som ett tidstypiskt drag 
inom näringslivet. Ett undantag var den yngsta dottern Mildred som 1965 fick 
aktiemajoritet i Nya Asfaltkoncernen.  

Samtliga döttrar till Ax:son Johnson gifte in sig i adelssläkter.244 Margaret gifte sig 
med den tyske ingenjören Klaus Herbert von Bismarck (född 1899) som en tid var 
verksam som rådgivande ingenjör för Johnson-koncernen. Marie Claire gifte sig 
med godsägaren Carl Vilhelm Cronstedt (1910-1990) och Mildred med 
ambassadören Carl-Henrik von Platen (1913-1995).245 Det var först i fjärde och 
nuvarande generationen Ax:son Johnson som kvinnor tog ledande positioner med 
Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson i spetsen.246

Så länge denna successionsordning var rådande styrde Axel Ax:son Johnson i 
princip koncernen ensam. Han var restriktiv med att lägga över arbetsuppgifter på 
sönerna.247 Med moderna mått mätt verkar ett sådant uppdrag på längre sikt en 
omöjlighet. Först i slutet av 1940-talet tvingades han överlämna en del uppdrag till 
lojala medarbetare i koncernen.248 Koncernens expansion gjorde det omöjligt för 
honom att ensam överblicka alla intresseområden. Hans ledarskap präglades av 
centralistiska beslut och maktkoncentration. Koncernen ansågs vara både expansiv 

                                                 
243 Ett bra exempel på en nära vän till Axel Ax:son Johnson är Nils Jensen. Han engagerades i koncernen och 
var en gammal barndomsvän till Johnson som tidigare hade varit bankdirektör. På järnverket engagerades 
Jensen som korrespondent, då han var bra på språk. En tid var han avdelningschef för Avesta Jernverks 
utländska försäljningsavdelning, se Avesta Tidningen 18.3.1948, Carlsson (1970-1973), s. 109-111. Se del III, 
Intervjuer med Avesta-folk. Fakta om Nils Jensen. 
244 Det finns likheter mellan familjerna Wallenberg och Ax:son Johnson. Marcus och Amalia Wallenbergs 
döttrar gifte in sig i adelssläkter, i likhet med vad Ax:son Johnsons döttrar gjorde. Lindgren (2003), s. 175. 
245 De Geer (1998), s. 81. Vem är Vem: Skåne Halland Blekinge (Huvudredaktör) Åke Davidsson (Stockholm 
1966). Sökord Klaus Herbert von Bismarck, från och med 1946 företagsledare för Casper & Casper AB. 
246 De ledande kvinnorna i fjärde generationen är Antonia Ax:son Johnson (född 1943), Viveca Ax:son 
Johnson (född 1963) samt Frances Broman (född 1942). 
247 De Geer (1998). 
248 Till dessa hörde exempelvis Gustaf Adolf Raabe (1878-1954) och finansexperten Axel Rupert Johansson 
(1886-1976). 
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och nydanande. I samma stund kritiserades koncernen för sin tystnad och 
tungroddhet. Enligt tradition blev det den äldste sonen Axel Jr som så småningom 
tog över ledningen för koncernen.249  

 
3.2.3 Att dela på ledarskap - Avesta Jernverk som exempel 
Tidigt var Avesta Jernverk ett utpräglat hierarkiskt företag. Närmast under ägaren 
Axel Ax:son Johnson befann sig disponenten som var platschef över järnverket. 
Disponentsysslan krävde utbildning och teknisk kompetens.250 Under disponenten 
stod övriga tjänstemän, såsom teknisk personal och arbetsbefäl.251 På kontoret fanns 
en rad olika tjänstemän med höga och låga befattningar däribland försäljningschef, 
kamrer, ritare, sekreterare etc. Förmän (verkmästare, arbetsledare) hade en 
särställning. De befann sig mitt emellan tjänsteman och arbetare. Till denna kategori 
hörde titeln ”martinförman” beroende på vilken avdelning i järnverket man var 
placerad. Förmän var underordnade och överordnade på samma gång, vilket gjorde 
dem till hjälppatriarker i arbetsgivarens tjänst.252 Bland arbetare förekom olika yrkes-
beteckningar som martinarbetare och valsverksarbetare. Yrkesbeteckningen skiftade 
beroende på vilken avdelning man tillhörde.  

Johnsons uppgift var att instruera disponenten hur denne skulle leda och 
organisera verksamheten. Disponenten var skyldig att hålla ägaren underrättad om 
verksamheten. Det kunde röra sig om alltifrån mindre administrativa detaljer till 
övergripande frågor om verksamheten. Stora beslut fick inte tas utan att ägaren 
underättades, vilket visar hur stark ägarmakten var i koncernen. Det förändrades inte 
under den tidsperiod som studeras här, d v s fram till 1950-talet. Under de år som 
Axel Ax:son Johnson företrädde Johnsonkoncernen anställdes åtta disponenter efter 
varandra vid järnverket. Särskilt turbulent var tidsperioden 1913-1927, då sex 
disponenter anställdes och avskedades i rask följd. Orsaken till dessa byten är 
intressant att analysera, eftersom det kan ge insikt om företagsledarens ställning och 
relation till tjänstemän.253 Disponentlängderna belyser förhållandet vid järnverket. 
Det kan placeras in i en samhällelig kontext. Disponentbytena kan nämligen antas 
spegla industrins problem och förändring på ett allmänt plan under tidigt 1900-tal.  

                                                 
249 Axel skulle få en teknisk utbildning, medan Bo skulle få en ekonomisk utbildning. Axel junior kallades 
allmänt för ”bergsingenjören”, Larsson & Saving (1990). 
250 Sten Carlsson, Yrken och samhällsgrupper: den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866 (Stockholm 
1968), s. 63. Disponenttiteln användes vid flera företag.  
251 Disponentberättelser 1942, B1A, volym 8. AJA. Här finns en översikt. 
252 Molin (1998). 
253 Högberg (1990), De Geer (1998). De har diskuterat disponenterna, men inte problematiserat denna relation 
utifrån ett ledarskapsteoretiskt sammanhang.  
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Ett källkritiskt problem är att det har varit svårt att finna korrekta uppgifter om 
disponenterna vid Avesta Jernverk, eftersom en del fakta skiljer sig åt.254 Jag har 
emellertid försökt skapa en lista över de disponenter som var verksamma under den 
tid då Axel Ax:son Johnson var koncernens överhuvud. 

 

Tabell 3.1: Anställda disponenter i Avesta Jernverk (1909-1966).                                                        
Disponenter vid Avesta Jernverk Tjänstgöringsperiod 
Anders Sjöholm (1874-1932) 1912-1917 
Henning Stålhane (1872-1953) Januari-augusti 1917 
Axel Jungmarker (1867-1926) 1918-november 1918 
Erik Andersson Kärnekull (1874-1940) 1918-1921 
Anders Sjöholm (1874-1932) 1921-1924 
Oscar Miska (1870-1940) 1924-1927 
Walfrid Eriksson (1881-1970) 1927-1949 
Nils Rudberg (1910-1993) 1949-1956 
Lars Edlund (1917-) 1957-1966 

 
Källa: Uppgifterna om disponenter innehåller flera felaktigheter som rör de tidiga disponenterna. Högberg 
(1990) och De Geer (1998) redovisar olika uppgifter. Jag har kompletterat med uppgifter Disponenter vid 
Avesta Jernverk 1872-1966. Chefer för Avesta Jernverk. Se lapp daterad 20.1.1971. Handlingar ang personer, 
F3, volym 1. Bo Hermelins samling om Avesta Jernverk mm. Se också Utgående brev- Avesta Jernverk 1916-
26, B1C, volym 1. GAAJA. Mitt tillägg till denna serie är Henning Stålhane. Vem är det?: svensk biografisk 
handbok 1923 (Stockholm 1922), där Stålhane tituleras vice verkställande direktör eller disponent för Avesta 
Jernverk AB. Se också Svenska Dagbladet 1.12.1926, Sveriges Dödbok 1947-2003 (CD-skiva 2005, tredje 
versionen, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund).  
 
 

Som synes ovan var Anders Sjöholm (1874-1932) disponent ett antal år fram till 
1917. Han återvände sedan 1921-1924. I tabellen ovan har jag fört in Henning 
Stålhane (1872-1953) som anställdes i januari 1917. Tidigare forskare Högberg 
(1990) och De Geer (1998) har inte uppmärksammat denna tillsättning.255 Det är 
förbryllande, eftersom Stålhane anställdes som vice verkställande direktör i Avesta 
Jernverk under ett antal månader. Han hade ett förflutet i det militära som major och 
blev senare överste och regementschef på 1920-talet.256 En trolig anledning till 
anställningen var kontakten med Henning Stålhanes tre år yngre bror Otto som var 
verksam i industriella kretsar som företagare, konstruktör och uppfinnare. Denne 
konstruerade Avesta Jernverks första elektrostålugn, där det rostfria stålet 

                                                 
254 De Geer (1998), s. 93 f. De Geer skriver att Gunnar Olbers var disponent en kortare tid i järnverket. Olbers 
tituleras dock kamrer vid Avesta Jernverk i de brev där jag funnit hans namn. Se brev från A. Ax:son Johnson 
till O. Elowson 13.3.1917. Utgående brev- Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. Det är förstås 
möjligt att Olbers var disponent en kortare tid. De Geer (1998), s. 192-193. De Geer hävdar att Olbers först 
var kamrer och senare disponent. Disponentlängderna nämner emellertid inte Olbers namn varför jag inte 
funnit tillräckligt stöd för denna uppgift och valt att ställa Olbers utanför disponentlistan.  
255 Högberg (1990), De Geer (1998). Ingen av författarna nämner Stålhane. 
256 Vem är det?: svensk biografisk handbok 1923 (Stockholm 1922), ”Henning Stålhane”. Enligt detta lexikon 
fick Stålhane tjänst som vice vd för Avesta Jernverk år 1917. Stålhane var utbildad vid krigshögskolan.  
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tillverkades.257 Kanske ansågs det viktigt att anställa en militär som disponent, då 
arbetsmarknaden var instabil. Många företagsledare hyste oro för revolutionära 
arbetare.258 Det finns belägg för att Axel Ax:son Johnson trodde att en före detta 
militär kunde disciplinera arbetskraften.259 Stålhanes efterträdare var ingenjören Axel 
Jungmarker (1867-1926). Han gjorde ett tillfälligt inhopp som disponent och 
arbetade vanligtvis på huvudkontoret i Stockholm. Den efterföljande disponenten 
Erik Andersson (1874-1940) var utbildad civilingenjör med ett förflutet som 
verkställande direktör för Lidingö Trafik AB. Axel Ax:son Johnson anställde honom 
på grund av hans meriter i ekonomisk ledning och goda kunskap om företag.260  

Järnverket hade efter första världskriget stora finansiella bekymmer, vilket fick 
Johnson att överväga att sälja järnverket.261 I början av 1920-talet reste han med 
familjen på en jordenruntresa och ersattes på Vd-posten av Axel Kromnow (1920-
1944).262 Även om ett Vd-skifte inträdde så kom Axel Ax:son Johnson efter sin resa 
att bete sig som järnverkets enda rättmätiga ledare. Det var i huvudsak han som 
bestämde och beslutade och drev verket enligt sina önskemål.  

Under 1920-talet inleddes den nya satsningen som innebar förändring av 
organisation och produktion med fokus på utvecklingen av rostfritt stål. En ny 
disponent rekryterades, Oscar Miska (1870-1940). Han var tyskfödd med yrkes-
erfarenhet från Stora Kopparbergs Bergslag och Fagersta Bruk. Vid Avesta Jernverk 
uppbar han tre titlar, disponent, ekonomisk direktör och rationaliseringsexpert. 
Kombinationen signalerade att verket gick in i en ny fas för att lösa de ekonomiska 
och organisatoriska problemen som verket brottades med under krisåren.  

Den efterföljande disponenten, överingenjören och kemisten Walfrid Eriksson 
(1881-1974) arbetade länge vid järnverket. Han hade erfarenhet från Forsbacka 
Järnverk, Hagfors Järnverk och Gimo Österby bruk som ansvarig för stål-
                                                 
257 Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok, 7 (Stockholm 1954). Se sökord ”Otto Stålhane”. Otto 
Stålhane (1875-1958) var utbildad vid KTH och tidigare anställd vid Asea 1897-99. Han startade också en 
egen firma. 
258 Molin (1998). 
259 Som belägg för mitt påstående framgår det av källmaterialet att Johnson var angelägen om att ordning 
skulle upprätthållas. Möjligen trodde han att Stålhane kunde ingjuta detta i de anställda. Utgående brev- 
Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
260 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 8.1.1920. Utgående brev - Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. I ett brev skriver Johnson att han främst anställde Erik Andersson på grund av hans 
kompetens att leda företag och ekonomiska sakkunskap.  
261 Vem var det?: biografier över bortgångna svenska män och kvinnor (Stockholm 1944). Se sökord ”Erik 
Andersson”. År 1926 tillträdde Andersson chefsposten för Stockholm-Nynäs Järnvägs AB. Han antog senare 
namnet Kärnekull. Enligt Erik Anderssons son Karl-Erik Kärnekull (1906-1987) var fadern verksam 
disponent i Avesta även under 1922. Denna uppgift överensstämmer dock inte helt med källmaterialet eller 
uppgifterna i Bo Hermelins arkiv. Erik Andersson fick fortfarande lön från Johnson 1922, men denna var 
reducerad. Han titulerades inte längre disponent, utan Anders Sjöholm hade den titeln. 
262 Högberg (1990), s. 150. Axel Kromnow fortsatte att vara verkställande direktör för Avesta Jernverk även 
då Johnson återvänt till Sverige efter sin långa resa. Johnson tog över rollen som styrelseordförande i 
järnverket. Trots att han inte längre var VD för Avesta Jernverk spelade han denna roll ändå genom att vara 
ledare för koncernen och ägare. Hans inflytande kom att bli lika stort som tidigare. 
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tillverkningen.263 Han var 46 år gammal när han tillsattes som disponent för Avesta 
Jernverk. På denna post satt han fram till och med 1949, då han var 68 år gammal. 
Eriksson var disponent under järnverkets mest betydelsefulla år, då utvecklingen av 
det rostfria stålet tog fart. Han ledde sedan moderniseringen efter andra världskriget.  

I slutet av 1950-talet hamnade järnverket på nytt i en svacka. Det berodde på att 
verkets tillverkningsmetoder blivit föråldrade, men det fanns också finansiella 
problem.264 Järnverket var på väg att förlora kunder. En uppryckning krävdes. Under 
dessa år tillträdde bergsingenjörerna Nils Rudberg (1910-1993) och Lars Edlund 
(1917-) som disponenter.265  Rudberg arbetade från år 1949 till 1956 och efterträddes 
av Edlund som stannade till 1966.  

Yrkesmässigt kan det noteras att merparten av disponenterna hade erfarenhet från 
andra företag, innan de kom till Avesta Jernverk. Varför de sökte sig till Avesta är 
dessvärre oklart, men förmodligen var det relativt välbetalt med lockande 
arbetsuppgifter. Det fanns sannolikt privata skäl till att man sökte anställning vid 
järnverket.266 Företagarfamiljens anseende spelade också en roll.267 Enligt 
källmaterialet eftersträvade Axel Ax:son Johnson att rekrytera disponenter med 
organisationsförmåga, ekonomiskt sinnelag och teknisk kompetens. Han sökte 
människor med meriter, men satsade ibland på osäkra kort. De flesta disponenter 
hade ingenjörsexamen. I fem av åtta fall var disponenten äldre än 
ägaren/koncernchefen. Påverkade denna bakgrund deras sätt att förhålla sig till 
Johnson som ledare/ägare?  

 

                                                 
263 Högberg (1990), s. 185. Högberg skriver att Walfrid Eriksson sökte sig till Avesta genom Oskar Miska. 
Han anställdes redan 1924 på järnverket. Högberg poängterar att Walfrid Eriksson fick vara mer fristående än 
sina föregångare. Johnson släppte efter på detaljer, dock behöll han ett mycket vaksamt öga på fakturering, 
ordertillgång och liknande.  
264 Människor, maskiner och visioner: Lars Edlund och Per Molin minns från ledningen av Avesta Jernverk 
1954-1997”, utgivet inom EU-projekt ”Korsväg Avesta” Avesta Kommun, 2002, s. 4. Se 
http://www.avesta.se/dokument/4/KulturAvesta/Skrifter/manmasvis.pdf (17.2.2005). 
265 Nils Rudberg hade utbildning från KTH och anställdes 1935 vid Avesta Jernverk som assistent. År 1942 
blev han chefsmetallurg och avancerade till disponentassistent 1947 och blev sedan disponent för järnverket 
1949. Hans yrkeskarriär utvecklades således inom Avesta Jernverk. Vem är det: svensk biografisk handbok 
1953 (Stockholm 1953). Rudbergs efterträdare var Lars Edlund som hade utbildning från KTH & HHS, 
anställdes vid Bultfabrikkoncernen och Uddeholms AB. m.fl. År 1954 anställdes han vid järnverket i Avesta. 
Edlund blev disponent 1957. Vem är det: svensk biografisk handbok 1961 (Stockholm 1961). 
266 Disponenten Erik Andersson fick en årslön inklusive 50 % dyrtidtillägg samt fri hyra i bostad, fri tillgång 
till lyse och ved. Se mapp löner 1909-34, Handlingar i diverse ämnen 1909-49, F6, volym 13. GAAJS. Lars 
Edlund tvekade att anta erbjudandet vid Avesta Jernverk, då han hade vissa betänkligheter mot verket och 
dess ledning. Han tog beslutet på grund av att hans hustru Karin var svårt sjuk av polio. Se Människor, 
maskiner och visioner: Lars Edlund och Per Molin minns från ledningen av Avesta Jernverk 1954-1997”, 
utgivet inom EU-projekt ”Korsväg Avesta” Avesta Kommun, 2002, s. 4. Se webbsidan, 
http://www.avesta.se/dokument/4/KulturAvesta/Skrifter/manmasvis.pdf (Besökte sidan 17.2.2005). 
267 Högberg (1990). 
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3.2.3.1 

                                                

Förväntningar på disponenten 
Att analysera relationer mellan chefer innefattar flera problem. Båda parter är 
nämligen ledare och delar ett gemensamt ansvar för företaget. Historikern Karl 
Molin har beskrivit förmän som en sorts hjälppatriarker. Något liknande kan sägas 
om disponenten.268 Denne förväntades leda arbetskraften och styra arbetet i företaget, 
men skulle samtidigt ta order och träda tillbaka, när den verkliga ledaren/ägaren 
visade sig. Det fanns emellertid andra medel för att legitimera sig som chef och 
ägare. Ett hjälpmedel som företagsledare använde för att närvara i sin frånvaro var 
det skriftliga ordet. Det kan kopplas till den allmänna våg av byråkratisering som 
påverkade industrisektorn kring sekelskiftet 1900.269 Det muntliga ordet ersattes av 
det skriftliga och på så vis kunde ledaren bli framträdande, i en ny form. Det blev 
möjligt att bevaka, kontrollera och leda verksamheten på distans. 

Det visar sig att Axel Ax:son Johnson krävde en kombination av praktik och skrift 
vid järnverket. Disponenten var enligt hans order tvungen att blicka utanför 
järnverkets ramar, på samhället och på de nya förutsättningar som präglade 
industriarbetet. Han skulle inte sitta på kontoret, utan vara en praktiker som befann 
sig ute i verket för att kontrollera produktionen och övervaka arbetet på de olika 
avdelningarna. Idén överensstämmer väl med disponentsysslans yrkesuppgifter.270  

Det var viktigt för Johnson att ha kontroll över disponenten. I korrespondensen 
finns belägg för att Johnson ständigt begärde fler brev och telegram från disponenten 
om verksamheten vid Avesta Jernverk. Meddelanden skickades i stil med ”Fortsätt 
telegrafrapporterna” eller konstateranden i form av ”Hoppas att verken befinna sig i 
visbart skick”.271 Andra meddelanden ställde krav på ”att mina order följas”.272 Det 
finns goda skäl att relatera järnverket till den ökade byråkratiseringen inom 
industrivärlden. Kravet var att skriva rapporter och detaljerade brev för att Johnson i 
sin frånvaro snabbt skulle kunna sätta sig in i verksamheten. Den idealiske 
disponenten skulle därför kombinera sina två roller som auktoritär patriark och som 
lojal byråkrat som fann sig i pappersarbete och lydigt utförde vad han blivit tillsagd 
att göra. Samtidigt skulle disponenten leda underlydande och ersätta ägaren/ledaren 
genom att behärska rollen som auktoritet i företaget. För disponenten visade det sig 
vara svårt att underordna sig ägaren/ledaren när det krävdes. I följande avsnitt 

 
268 Molin (1998). 
269 Jürgen Kocka, Industrial Culture & Bourgeois Society: Business, Labor, and Bureaucracy in Modern Ger-
many (New York 1999), s. 27 f. Kapitel 2. 
270 Carlsson (1968), s. 63-64. Ibland avsåg disponenttiteln företagsledaren eller den verkställande direktören. 
Men i detta fall avser disponentens uppgift ”platschefens syssla”, något som är förenat med praktiskt 
ledarskap i form av ansvar för driften och personalen. 
271 Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 8.6.1917. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
272 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 13.12.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. 
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studeras närmare hur detta spänningsförhållande gestaltades i praktiken genom 
empiriska exempel från Avesta Jernverk. 

 
3.2.3.2 

                                                

Från oordning till motstånd 1913-1924         
”Det är ett stort motstånd mot mig och framåtskridandet inom verket”.273

Uppenbarligen ville Axel Ax:son Johnson redan från början förnya järnverket och 
dess interna ledning. Vilka belägg finns för ett sådant påstående? Redan 1916 sade 
han att ”en ny tid nu stundar för Avesta Jernverk”.274 Järnverket skulle gå från 
oordning till ordning. I ett brev från Johnson instruerades Henning Stålhane om hur 
viktigt det var att leda järnverket på rätt sätt ”[…] men kan man icke sköta det gamla 
kan man ej heller sköta något nytt och att det gamla icke eftersetts och skötts, det 
beror på brist i den ledning som varit, brist på system i arbetet, brist på kontroll 
m.m”.275 Det handlade inte om att avveckla paternalistiska strategier och metoder, 
utan snarare om att upprätta ett fungerande kontrollsystem mellan samtliga 
avdelningar i verket. Därför infördes ingenjörssammanträden där ledningen kunde 
träffas en gång i veckan. Protokollen skulle sedan sändas till Johnson så att han 
kunde få en inblick i vad som gjordes då han var frånvarande. Det tog flera år innan 
dessa möten kom till stånd. Framför allt berodde det på tjänstemännens motstånd 
mot sådana sammankomster. Bland annat ansåg de att viktigare saker som rörde 
produktionen skulle prioriteras.276  

Henning Stålhanes uppgift var att upplysa Johnson om verksamheten, då denne 
var vid huvudkontoret i Stockholm. Johnson ville ha rapporter om arbetarantal på 
respektive avdelning, om hur långt man kommit i byggnationer, om tegelbrist etc.277 
De byråkratiska reformerna infördes inte på ett sätt som motsvarade Johnsons 
förväntningar. Dessutom hade utgifterna ökat inom verket, vilket enligt Johnson 
berodde på tjänstemännens problem med att spara pengar och dra ner på 
kostnaderna. Stålhane infriade inte Johnsons förhoppningar som disponent och blev 
därför avskedad.278 Problemen avspeglas i att produktionssiffrorna sjönk kraftigt från 
1916 då verket stod på topp till 1919 då siffrorna hade försämrats betydligt.279

 
273 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 10.3.1915. Ingenjörsprotokoll 1913-19, A3, 
volym 1. AJA.  
274 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 21.12.1916. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
275 Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 14.7.1917. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
276 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 20.12.1913. Ingenjörsprotokoll 1913-19, 
A3, volym 1. AJA. 
277 Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 15.7.1917. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
278 Orsaken till detta spekulerades senare om i tidningspressen. Man hävdade bland annat att Stålhane ansågs 
”vända upp och ner på allt inom järnverket”. Dalademokraten 15.9.1927. 
279 Se siffror över produktion vid Avesta Jernverk. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. 
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Efterträdaren ingenjören Axel Jungmarker fullföljde däremot Johnsons krav på 
”plikttrogenhet”. Källmaterialet visar att Johnson var nöjd när denna disponent gick 
olika order till viljes och höll ägaren/ledaren kontinuerligt underrättad om verksam-
heten. Jungmark hade god erfarenhet av Johnson som chef, då han arbetat länge i 
koncernens tjänst.280 Som exempel kan nämnas att Axel Ax:son Johnson ville 
upprätta listor över de tjänstemän som var anställda samt information om deras 
familjemedlemmar. Utöver det önskades fotografier på samtliga förmän, med 
utförlig information om namn, ålder, anställningsdag och avdelning.281 
Förhållningssättet visar att Johnson förväntade sig att disponenten skulle lyda order 
och utföra de uppdrag som han önskade. Paternalistiska strategier användes för att få 
kontroll. Industritjänstemannen skulle inrätta sig i det hierarkiska ledet och inte 
utmana företagsledaren alltför mycket. Samtidigt skulle disponenten vara kreativ 
och komma med nya idéer som var till nytta för företagets verksamhet.   

Försämrade relationer infann sig med den nye disponenten Erik Andersson året 
därpå. Förmodligen berodde det på att Johnson ständigt instruerade Andersson hur 
denne skulle sköta sitt arbete. Bland annat ville han att disponenten skulle ha en 
ingenjör vid sin sida när han gick inspektionsrundor. Instruktionerna handlade om 
hur arbetet skulle läggas upp dag för dag. Första dagen var avsedd för genomgång 
av tackjärn, andra dagen var avsedd för göttillverkningen, tredje dagen berörde 
billetstillverkningen, fjärde dagen grovplåten, femte dagen tunnplåten och sjätte 
dagen färdigvalsat stål och järn etc.282 Det var disponentens uppgift att förmedla 
resultaten till ledaren/ägaren. Axel Ax:son Johnson antydde i brev att Erik 
Andersson tog parti för de tjänstemän vid järnverket som ignorerade det 
pappersarbete som Johnson fordrade:  

 
”Jag anhåller nu, att Ni är vänlig och fogar Eder, att lämna de upplysningar, som jag begär från 

verket. På hvem verkar detta irriterande om icke på mig och att tala om att dessa rapporter verka 
irriterande på ingeniörerna är ju rent oförstånd från Eder sida. På mig måste det vara irriterande och 
nedslående att se, att oaktadt alla de millioner, som jag lägger ned på verket, resultatet icke blir 
bättre, utan sämre, och Ni måste erkänna att detta är mycket beroende på just det sätt hvarpå 
ingeniörerna sköta sina resp. afdelningar”.283   

 

                                                                                                                                                     
GAAJA. 
280 A. Ax:son Johnson skrev till A. Jungmarker 29.11.1918. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. ”Jag begagnar tillfället tacka dig för det plikttrogna arbete som du nu under snart ett år 
nedlagt vid Avesta och hoppas att inom kort få hälsa dig välkommen åter på din plats på 
Stockholmskontoret”. 
281 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Jungmarker 12.9.1917 samt 5.10.1917. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
282 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Anderson 8.1.1920. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA.  
283 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 13.12.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. 
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Motsättningarna kan kanske kopplas till den moderne ingenjörens ökade själv-
ständighet och önskan om att driva igenom saker. Det kan alternativt tolkas som en 
del av en tjänstemannakultur.284  

Andra konflikter berodde på disponentens ovilja att informera Axel Ax:son 
Johnson om vad som gick snett i verksamheten. Johnson beklagade den dåliga 
kommunikationen mellan firmans huvudkontor i Stockholm och Avesta. I ett brev 
från Johnson står att läsa: ”Jag känner väl igen Avestas fasoner, men jag trodde, att 
det nu skulle vara slut därmed och att man höll firman här underrättad om verkliga 
förhållandet”.285 Problemen handlade om brist på information, kontroll och 
samverkan med de övriga företagen i koncernen. På sikt blev denna relation 
ohållbar. Erik Andersson sade upp sig självmant i oktober 1920, men lämnade 
sysslan först 1921.286  

Ett annat problem framträdde när Anders Sjöholm återvände i slutet av 1921 som 
disponent. Sjöholm kände sig inte helt tillfreds med att återgå till Avesta Jernverk. 
Han hävdade att han hade otillräckliga kunskaper i förhållande till järnverkets 
påbörjade modernisering. Enligt Staffan Högbergs undersökningar var Sjöholm 
ingen ”stålkarl”. Den dåvarande martiningenjören saknade kunskap om hur stålgöt 
tillverkades.287 Anders Sjöholm var mer bekant med den gamla metoden att behandla 
järn. Dessutom hade verket brist på beställningar och antalet arbetare minskade i 
verket.288  

 
3.2.3.3 

                                                

Från ignorans till stabilitet 1925-1929  
”Vi måste hafva ett slut på detta eviga elände”.289

Järnverket gick in i en ny fas efter 1920-talets krisår. I Svenska Dagbladet skrev 
man att konjunkturväxlingarna hade gjort det svårt för järnverkets överlevnad, men 
omläggningen av tillverkningen hade medfört en lönsamhet som på sikt skulle öka. 
Avesta Jernverk hade vid denna tid ett av Sveriges största plåtverk och pressverk. 
Framför allt satsades det på tillverkning av högkvalitativt stål som främst skulle gå 

 
284 Greiff (1992), s. 321.  
285 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 6.6.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
286 Högberg (1990), s. 150. Enligt Högberg hämtades uppgiften från E. Andersson till A. Ax:son Johnson 
3.1.2.1921. Johnsonkoncernens direktion A: ämnesordnade handlingar 1.17. Info om noten kan ses på s. 266. 
I ett brev skrev Erik Andersson till Axel Ax:son Johnson: ”Ja, nu är Avesta avlämnat på dagen 3 år sedan jag 
kom hit. Ett gammalt talesätt säger: Inte ett ord om det förflutna, och i viss mån är det rätt. Drag streck och gå 
vidare, säger Strindberg”. Som kuriosa kan nämnas att Erik Anderssons son Karl-Erik Kärnekull senare blev 
direktör inom Johnsonkoncernen. (Nynäs Petroleum).  
287 Högberg (1990), s. 163. 
288 Dalarnes Folkblad 23.2.1924. 
289 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kromnow 21.10.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. 
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på export.290 Axel Ax:son Johnson visade ett stort intresse för forskning kring det 
rostfria stålet och var angelägen om att effektivisera järnverkets verksamhet. Han 
byggde upp betydelsefulla internationella marknadskontakter. En förutsättning för 
denna framgång var att han hade lyckats erövra patent på tillverkning och 
försäljning av rostfritt stål inom Sverige.291   

Vid denna tidpunkt började Axel Ax:son Johnson allt oftare använda sina 
förtrogna inom koncernen (Karl Axel Riben, Axel Kromnow med flera) för att få 
hjälp och råd angående situationen vid Avesta Jernverk. Problemet var att han inte 
visste vad han skulle göra eller säga för att förändra disponenten och tjänstemännens 
förhållningssätt vid järnverket, eftersom de hela tiden gjorde tvärtemot vad han 
önskade.292 Samtidigt som järnverket fick bättre resultat, missade man viktiga order 
samt hade bokföringsproblem vilket ledde till plötsliga utgifter. Brev avslöjar att 
Axel Ax:son Johnson ville förändra situationen genom att få ledningen i Avesta att 
ordna med ett agenturnät över hela landet för att skaffa order, men inget blev gjort. 
Situationen blev till sist överhettad och Johnson hotade med att ”slå igen hela 
verket”, men inget tycktes hjälpa för att få tjänstemännen att göra som han ville.293 
Vid upprepade tillfällen i de bevarade brevsamlingarna liknande Johnson situationen 
vid ett dåligt ”skämt”. Han förstod inte vad de höll på med i Avesta och var trött på 
deras ständiga felaktigheter, vare sig det rörde förlorade kunder, missuppfattningar 
eller oförmågan att utföra order.294

Den nye disponenten Oscar Miska anställdes 1924. Han hade egentligen alla 
förutsättningar som krävdes för att leda ett järnverk, men blev en stor besvikelse. 
Enligt Johnson hade disponent Miska och ingenjör Haglund ”hållit på att ruinera 
verket och ruinera mig”.295 Orsaken var alltså bristande samarbete och dålig 
planering. I brev mellan Axel Johnson och direktören Axel Kromnow skriver 
Johnson om problemet med Miska: ”Jag hör aldrig något från honom [Miska] och 
jag ser aldrig att Avesta gör någonting själv åt sina finanser, utan upprepade på 
stötningar härifrån”.296 Den nya disponenten hade ett förflutet som rationaliserings-
expert. Ironiskt nog ansåg Johnson att järnverket fick allt sämre organisation och 
                                                 
290 Svenska Dagbladet 24.7.1926. 
291 För ingående resonemang om det rostfria stålet, se Högberg (1990). I denna avhandling förs inga ingående 
resonemang om tekniken. Det är redan kartlagt av tidigare forskning. 
292 Brev från A. Ax:son Johnson till K.A. Riben 29.1.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
293 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 10.9.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
294 Se till exempel brev från A. Ax:son Johnson till K.A. Riben 29.1.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
295 Brev från A. Ax:son Johnson till O. Miska 5.2.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
296 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kromnow 19.3.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
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kontroll under Miskas ledning. Den viktigaste anmärkningen förefaller ha berört 
järnverkets ekonomi och de stora förlusterna som var svåra att lösa. I maj 1925 
skrev Johnson personligen till Miska: ”Ni vet mycket väl huru jag har fått hålla på 
och arbeta med Eder för att Ni öfverhufvud taget skulle intressera Eder för verkets 
finanser, hvilka långa tider varit för Eder okända”.297 Uppenbarligen ignorerade 
Miska ofta ägarens anvisningar och gjorde saker på sitt eget sätt.298  

Hur såg då omvärlden på dessa interna konflikter? Det var något som uppmärk-
sammades utanför järnverkets väggar. Samtida tidningar reflekterade över 
turbulensen i järnverket. Dalarnas Folkblad kommenterade att det var tanklöst, när 
disponenter och ingenjörer gång på gång gjorde upp om höga löner. Trots att den 5-
åriga kontraktstiden ofta ledde till avsked efter endast ett par år i tjänst. Det gjorde 
att Axel Ax:son Johnson fick betala fullpris för kontraktstiden, något som pressen 
ansåg drabbade arbetskraften på ett negativt sätt.299 Dalademokraten diskuterade de 
snabba avskeden vid verket. I tidningen ansåg man att en snabb omsättning ledde till 
splittring inom järnverket, när ständigt nya disponenter och ingenjörer dök upp.300  

År 1926 kulminerade motsättningarna mellan Johnson och Miska. Inte minst 
berodde det på att Miska hade problem att hantera ekonomin. Det ledde till nya 
upprörda brev från Johnson: ”Ni förstår hvilket pinsamt intryck det skall göra på alla 
att man i Avesta har så litet reda på sig och icke följer med så viktiga saker som 
dessa bättre. Undan för undan har jag nu varit utsatt för dessa obehagliga 
öfverraskningar och är det ju genant för mig att inför andra personer lämna uppgifter 
erhållna från Avesta som sedan visa sig vara fullkomligt felaktiga och detta i 
angelägenheter af sådan vikt som penningangelägenheter”.301

Min tolkning är att disponenten i Avesta hade skapat sig ett eget maktcentrum. 
Vanligen fick disponenten stöd av ingenjörer och andra tjänstemän, medan Johnson i 
egenskap av ledare och ägare kände sig motarbetad. Detta exempel kan placeras in i 
ett allmänt resonemang om tjänstemännens syssla. Det var i regel svårare att 
kontrollera höga tjänstemän än arbetare. Arbetare kunde kontrolleras med hjälp av 
förmän, tidsstudier och taylorismens metoder.302 Med industritjänstemän var det 
betydligt svårare. De skulle vara ”lojala” och samarbetsvilliga med företaget, utan 
påtryckningar. Avesta Jernverk är ett intressant undantag och därför värt att 
                                                 
297 Brev från A. Ax:son Johnson till O. Miska. 18.5.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
298 Brev A. Ax:son Johnson till O. Miska 18.5.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 
1. GAAJA. Miska agerade på eget bevåg sedan Johnson stått i förbindelse med överingenjören Walfrid 
Eriksson om frågor rörande järnverket. 
299 Dalarnes Folkblad 12.4.1924. 
300 Dalademokraten 15.9.1927. 
301 Brev från A. Ax:son Johnson till O. Miska 16.1.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
302 Greiff (1992), s. 321. 
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diskutera. Tjänstemännen vid Avesta Jernverk hade dock svårt att acceptera 
ägandets betydelse. Det är märkligt med tanke på att ägaren hade vissa formella 
rättigheter att ta beslut i de stora frågorna. Det borde således inte ha varit någon 
överraskning för de tjänstemän som hade arbetat vid andra liknande industriföretag. 
Brev avslöjar emellertid att Johnson vid otaliga tillfällen fick poängtera sin ställning 
i företaget: ”Jag har nämligen tillräckligt stort intresse och äfven förmåga att 
bedöma sådant, och det är dessutom i sin ordning, då det är jag, som, innan de 
hägrande vinsterna på Avesta Jernverks rörelse infinna sig, får betala 
kostnaderna”.303  I ett annat brev fastställer han att ”[…] jag är den verklige ägaren 
till Avesta Jernverk, ehuru äganderättsförhållandet är klädt i bolagsform, och att jag 
icke vill eller kan afstå ifrån rättigheten att tala vid alla de personer, som i olika 
ställning äro anställda hos mig, resp. bolaget”.304  

Ägarmakten framtvingade förändringar inom järnverket. Som ägare hade Johnson 
nämligen rätt att avsätta och tillsätta disponenter. Han kunde själv påverka organisa-
tionens utveckling. Resultatet var att Oscar Miska sade upp sig i september 1927, 
men satt kvar fram till oktober. Han tog emellertid tjänstledigt tills uppsägningstiden 
runnit ut. Det spekulerades i pressen om Miskas plötsliga uppsägning. Stockholms-
Tidningen antydde om ”meningsskiljaktigheten” mellan Johnson och Miska, vilket 
ansågs vara motivet bakom disponentens plötsliga avgång.305 Källmaterialet ger inga 
direkta svar på hur detta avsked gick till. Förmodligen berodde det på kontroversen 
mellan Miska och Johnson och järnverkets tillfälliga tillbakagång under 
disponentens ledning.  

Resultatet av dessa snabba disponentbyten var att Avesta Jernverks organisation 
blev splittrad. Samtidigt som detta inre kaos rådde, fortsatte Johnson att satsa på 
tekniska innovationer. Det rostfria stålet skulle experimenteras fram och mycket 
kapital satsades för att investera i tekniken. År 1927 anställdes överingenjören 
Walfrid Eriksson som disponent i järnverket. Han skötte sina uppgifter på ett sätt 
som Johnson önskade och fick en mer självgående roll vid järnverket. Möjligen 
berodde det på att Eriksson hade visat lojalitet mot ägaren.306 En annan möjlig orsak 
kan vara att Eriksson motsvarade Johnsons syn på den strävsamme disponenten. Det 
bör påpekas att relationen till Walfrid Eriksson ingalunda var konfliktfri. Brev 
vittnar om förmaningar och påpekanden om brister i ledningen. Däremot förefaller 
                                                 
303 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 17.7.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
304 Brev från A. Ax:son Johnson till O. Miska 20.1.1926. Brevet har beteckningen ”privat och konfidentiellt”. 
Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
305 Stockholms-Tidningen 15.9 1927.  
306 Axel Ax:son Johnson omtalade redan 1925 ”överingenjör Walfrid Eriksson” och dennes goda insikt i 
detaljer som gjorde honom mindre oroad över järnverkets verksamhet. Se brev från A. Ax.son Johnson till O. 
Miska 23.3.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
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det som om Eriksson lättare tog till sig ägarens önskemål och kontrollerade 
arbetskraften, då han gick dagliga inspektionsrundor på verkets avdelningar. Inget 
sades undgå hans ”falkblick” och hans rundor var allmänt fruktade.307  

Kontroverserna mellan Axel Ax:son Johnson och järnverkets övriga tjänstemän 
fortsatte delvis under 1930-talet. Fortfarande gjorde flera tjänstemän som de ville i 
järnverket. De tog kaffepauser på egna utsatta tider eller besökte caféer under 
arbetstid.308 Tjänstemännen ville sköta verksamheten på sitt eget sätt, utan 
ordergivning från Stockholm. En händelse som illustrerar detta är att tjänstemännen 
ändrade på sina kontorstider, utan medgivande från Johnson. När han fick reda på 
detta, gav han genast order om att återgå till den normala arbetstiden inom samtliga 
företag i koncernen.309 En del tjänstemän orsakade ovanligt höga telefonräkningar, 
eftersom de ringde privata telefonsamtal. En åtgärd blev att debitera de skyldiga. I 
början av 1930-talet avskaffades dessutom naturaförmåner för tjänstemän.310 Dock 
försökte Avestas ledning, utan tillåtelse, på nytt införa naturaförmåner till 
tjänstemännen. Motvapnet blev att hårdare granska tjänstemännens förehavanden. 
Axel Ax:son Johnson började ställa krav på anmälningsskyldighet för de tjänstemän 
som befann sig på affärsresor. De som passerade Stockholm på hemvägen var 
skyldiga att uppsöka Johnson på huvudkontoret.311 Om Avesta Jernverks tjänstemän 
exempelvis reste över Örebro var de tvingade att skaffa särskilt tillstånd av Johnson. 
Hur kan dessa konflikter problematiseras ytterligare? Och hur kan motsättningarna 
mellan storföretagaren och tjänstemännen förklaras? 

 
3.2.4 Förklaring till konflikterna      
Det intressanta med Avesta Jernverk är motsättningen mellan företagsledare/ägare 
och disponent/tjänsteman. Det tyder på att relationen inte alltid var förenad med 
lojalitet och samarbete. Det var därför krävande att driva järnverket, med tanke på 
att motstånd utövades.312  

En förklaring till kontroverserna kan vara den tilltagande byråkratiseringen. Flera 
tjänstemän ställde sig frågande till mer pappersarbete.313 Avesta Jernverk var en 
                                                 
307 Carlsson (1970-1973), s. 13, del III, Intervjuer med Avesta-folk, Walfrid Eriksson. 
308 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 30.1.1932. Utgående brev - Avesta Jernverk 1926-33, B1C, 
volym 2. GAAJA.  
309 Redan 1919 ville Johnson omvandla tjänstemännens naturaförmåner till pengar, se brev från A. Ax:son 
Johnson till E. Andersson 7.11.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA.   
310 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 22.1.1932. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
311 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 18.12.1931. Utgående brev - Avesta 
Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
312 Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. Utgående brev – Avesta Jernverk 1926-33, 
B1C, volym 2. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, volym 3. GAAJA. 
313 En intressant uppgift som kan relateras till detta resonemang är att Rutger von Seth som tidigare varit 
verksam som överingenjör och metallurg under 1930-talet vid Avesta Jernverk hade en negativ syn på 
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traditionell bruksort med vissa rutiner. Det är möjligt att det var svårare att 
genomföra nyheter där gamla tankemönster och traditioner praktiserades. Vissa 
tecken tyder på att det låg en motsättning i att verket leddes på distans från 
Stockholm och att Johnson förespråkade idéer och förslag till förändringar, vilka 
betraktades som kontroversiella i Avesta. En delförklaring till konflikterna är 
tjänstemännens professionalisering och kultur. Enligt historikern Rolf Torstendahl 
kom ingenjören under 1900-talets första hälft att bli mer medveten om sin betydelse 
för företaget. Att vara ingenjör innebar prestige och status.314 Det hänger ihop med 
den pågående diskussionen i början av seklet 1900, då ingenjörens roll i industrin 
debatterades. Man ställde sig frågan, hur såg egentligen ingenjörens uppgift ut? Och 
hur uppfattade denne sitt arbete inom industrin? Vem skulle ingenjören tjäna – 
industrin eller vetenskapen?315

Motsättningarna i Avesta kan förklaras utifrån en framväxande tjänstemannaklass 
med intresse av att avancera. Detta stämmer väl överens med järnverkets utveckling. 
I Avesta fanns det ingenjörer som lämnade järnverket för att leda egna företag. 
Överingenjören och metallurgen Rutger von Seth (1898-1966) lämnade sin 
anställning vid verket och köpte Åkers Styckebruk utanför Strängnäs för att bli sin 
egen ”generalkonsul”.316 Han lyckades få med sig några unga ingenjörer från 
järnverket.  

En annan delförklaring till schismen kan spåras i att Axel Ax:son Johnson 
kombinerade sin paternalistiska ledarstil med moderna idéer om hur man leder ett 
företag. Kombinationen av gammalt och nytt gav upphov till spänning. Johnson var 
inriktad på expansion och reformer i organisationen, men ville samtidigt bevara sin 
paternalistiska ledarstil, vilket innefattade kontroll av tjänstemän. Det sammanföll 
inte alltid med disponentens intressen. I sin frånvaro ville Johnson få veta allt som 
utspelade sig inom järnverkets domäner. Den auktoritära sidan praktiserades inte 
ständigt, utan han försökte visa sig sårbar. I brev till disponenten skrev Johnson 
fraser som ”det gjorde mig litet ledsen” om något inte uträttades eller utfördes enligt 
hans principer.317 Andra gånger formulerade han sig skarpt och irriterat mot de 
tjänstemän som inte utförde hans order. Det framgår av källmaterialet att olika 

                                                                                                                                                     
storföretags byråkrati. Ekonomhistorikern Sven Fritz skriver i sin historik om Åkers Styckebruk där von Seth 
senare tillträdde som Vd under 1940-talet, att denne skarpt ogillade tungroddheten i pappersexercis. Något 
som ju tidigare hade motarbetats effektivt vid Avesta Jernverk. Sven Fritz, AB Åkers Styckebruk 1942-1966: 
Rutger von Seths tid (Stockholm 1974), s. 28. 
314 Rolf Torstendahl, ”Byråkratisering, yrkesstolthet och klassmedvetande 1875-1940: uppkomsten av svensk 
tjänstemannarörelse”, (1989) (red) Nybom & Torstendahl. Se också Grönberg (2003), s. 58. 
315 Bo Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv: ingenjörsvetenskapsakademin, pappersmassekontoret, metall-
ografiska institutioner och den teknologiska forskningen i början av 1900-talet (Umeå 1981), s. 65. 
316 Carlsson, Intervjuer (1970-1973), del III, Intervjuer med Avesta-folk, s. 53. Om Rutger von Seth. 
317 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 8.1.1920. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
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strategier praktiserades för att få tjänstemän att göra på det sätt som han ville, men 
det lyckades inte alltid.318  

Forskaren Ordway Tead skrev under 1940-talet om hur chefsassistenter tog sig an 
uppgifter inom företaget som inte låg inom deras ansvarsområde. Det kunde ge upp-
hov till interna motsättningar. Tead gav flera förklaringar till ”spänningsförhåll-
andet” mellan företagsledaren och den underlydande chefen. Det kunde bero på 
organisationsproblem, ledarens vaghet att fördela uppdrag eller den underlydandes 
brist på lyhördhet. Tead presenterar ytterligare motiv, såsom åldersskillnader, vilket 
pekar på den välkända konflikten mellan gammal och ung.319    

Trots motsättningarna vid Avesta har jag inte funnit några belägg för att facklig 
organisering var aktuell bland tjänstemännen. Däremot bildades en tjänstemanna-
förening år 1917. Syftet var att träffas informellt för festligheter och social 
samvaro.320 Det var långt senare, under 1930-talet, som en facklig förening för 
tjänstemän bildades i Avesta. Det var förstås inte en fråga för disponenten, utan för 
de tjänstemän som var underordnade denne. Längre fram i tiden betraktades fackligt 
engagemang bland tjänstemän i järnverket som ett svek. När det kom till 
disponenten Walfrid Erikssons kännedom blev han ursinnig och yttrade: ”Jag tänker 
djävlar i mig inte förhandla”.321 Det dröjde fram till 1980-talet innan personalen vid 
huvudkontoret i Stockholm organiserade sig fackligt.  

3.3 Direktörerna i Johnsonkoncernen 
 
3.3.1 Axel Ax:son Johnsons relation till direktörerna 
Hur såg relationen ut mellan Axel Ax:son Johnson och direktörerna i Johnson-
koncernen? Samtliga företag som tillhörde koncernen hade en disponent eller en 
direktör, som ansvarade för driften och ledningen av företaget. I likhet med Avesta 
Jernverks disponent var dessa direktörer underordnade ägaren/koncernchefen.322  

Tidigare forskning har inte problematiserat dessa relationer i någon högre grad. 
Staffan Högberg har dock visat att sammanhållning inte alltid förekom.323 Det finns 

                                                 
318 Se brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 24.10.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. Johnson påpekar i brevet att han inte vill ge kritik, utan komma med konstruktiva 
lösningar 
319 Ordway Tead, Ledarskapets konst (Stockholm 1948), s. 215-216.  
320 Stadgar för Avesta Jernverks tjänstemannaförening 1917, Övriga trycksaker, serie L2, volym 6. BOA. 
321 Larsson & Saving (1990), s. 130.  
322 Jag använder definitionen ”delat ledarskap”, eftersom Johnson var koncernchef. Det förutsatte att han 
”delade” ledarskap med direktörerna för respektive bolag, där de antingen verkade som vd, vice vd, disponent 
eller direktör. Det förutsatte ett nära samarbete mellan ägaren/ledaren Johnson och direktörerna för att det i 
praktiken skulle fungera. 
323 Högberg (1990), s. 237. Högberg menar att det ibland förekom motsättningar inom Johnsonkoncernen. 
Han exemplifierar detta med bland annat fallet K.V. Mellin som var en av dem som hade kritiserat Johnson på 
ett mycket skarpt sätt innan han lämnade sin tjänst. De Geer (1998) diskuterar hur det såg ut vid 
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anledning att identifiera spår av samarbete och motsättningar som en del av det 
interna ledarskapet. Axel Ax:son Johnson var särskilt fascinerad av disponenttiteln. 
Enligt honom var disponent det finaste en ingenjör kunde bli. Förmodligen berodde 
denna åsikt på att han förknippade disponentrollen med äldre bruksnäring. Johnson 
var mycket fäst vid bruk och deras traditioner. Han utnämnde chefen för Nynäs 
Petroleum, Per Ågren (1898-1985) till disponent för att denna titel var mycket 
”finare”. Johnson hade också favoriter bland direktörerna, speciellt omtyckt var 
Ruben Persson (1894-1968) chef för Hedemora Verkstäder.324 Det framgår av 
korrespondens att direktörer i koncernen tilltalades ”broder” av Johnson. De utbytte 
förtroliga och konfidentiella uppgifter. Direktörerna kallade sin chef ”broder” eller 
ibland mer vördnadsfullt för ”Generalkonsuln”. En annan variant var kort och gott 
”GK”. Johnson umgicks ibland privat med direktören och hans familj. Samma 
direktör kunde i en arbetssituation behandlas som en underordnad och bemötas med 
auktoritet och fordrande krav.  

Att Johnson skrev ”broder” till sina chefer betyder inte att han såg dem som 
jämlikar när de möttes i informella sammanhang. Det hörde till brevkulturen att 
skriva broder till dem som man kände väl. Ena stunden var han förtrolig med 
direktören, i nästa stund uppfostrande. Flera direktörer har i intervjuer vittnat om hur 
han ibland bestraffade, men belönade om förväntningarna infriades. Denna attityd 
har forskning ofta uppmärksammat i relationer mellan ledning och arbetare.325 

Uppenbarligen existerade liknande drag av överordning och underordning mellan 
chefspersoner. Fasta hierarkier var en del av ett organisationssystem, där Axel 
Ax:son Johnson betraktades som en patriark, vilka direktörerna skulle lyda och 
följa.326 En faderlig auktoritet gjorde att tjänstemännen nästan blev företagsledarens 
egendom och en del av företaget. Enligt Hans De Geer existerade länge ett 
belöningssystem för kontorspersonalen vid huvudkontoret. Han menar att diverse 
penninggåvor utdelades under godtyckliga former.327   

 
3.3.2 Konsten att forma lojala direktörer 
Hur bär sig en ledare åt för att få lojala direktörer? Kan man finna något svar på 
denna fråga i källorna? Axel Ax:son Johnson förväntade sig tacksamhet och 
                                                                                                                                                     
huvudkontoret i Stockholm, där tjänstemännen fick flera förmåner och samtidigt hölls i örat. 
324 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1. Intervju med Vilhelm Björkman, s. 45. Se 
Walfrid Eriksson, s. 20. Carlsson (1970-1973), del III, ”Intervjuer med Avesta-folk”. Ruben Persson var 
verkställande direktör vid Hedemora Verkstäder 1934-63. 
325 Se till exempel Ericsson (1997). 
326 Ericson (1982), s. 55. Intervju med Gunnar Westerberg. Denne berättade följande om Axel Ax:son 
Johnson: ”Det låter kanske konstigt, men han var som en far för oss. Om det var någon som misskötte sig så 
visade han ingen misskund. Men samtidigt var han fantastiskt deltagande, personligt engagerad, om någon t 
ex drabbades av sjukdom”.  
327 De Geer (1998), s. 187-190. 
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pålitlighet från sina närmaste tjänstemän. Varje företag tillhörde en större helhet, 
nämligen koncernen. Varje direktör skulle arbeta för koncernens bästa, därför var 
målet att skapa goda relationer mellan direktörerna.328  

Vilhelm Björkman (1887-1970) var vice verkställande direktör i Nordstjernan. 
Han satt under en period med i tjugotvå styrelser inom olika företag länkade till 
Johnsonkoncernen.329 Det fanns vissa begränsningar då endast direktörer med ingen-
jörsutbildning utsågs till styrelseordförande i verkstadsbolagen.330 Vid Nordstjernan 
”delade” Johnson på ledarskapet med Vilhelm Björkman. De kom stundtals i 
konflikt med varandra. Båda två hade enligt uppgift häftigt temperament, vilket satte 
prägel på deras samarbete. Kyrkoherden Ragnar Carlsson har beskrivit 
spänningsförhållandet som att ”Samarbetet gnistrade – men aldrig gnisslade”.331 
Björkmans lojalitet innebar att han inte kritiserade eller ifrågasatte Johnson inför 
andra direktörer. Om någon annan direktör inom koncernen ville ge Vilhelm 
Björkman ett privat förtroende, utan Johnsons vetskap, mottog han aldrig förtroendet 
på grund av respekt mot Axel Ax:son Johnson. Inget fick hållas hemligt för den 
högste chefen och ägaren, vad det än handlade om.  

Denna historia ger belägg på ledarens auktoritära roll i företaget. Men det belägger 
också det faktum att lojaliteten var mycket stark inom koncernen. De direktörer som 
inte anpassade sig efter Johnsonkoncernens kultur fick tydliga tillrättavisningar av 
Vilhelm Björkman. I ett brev till direktör Gunnar Brolin (1890-1966) vid Karlstads 
Mekaniska Werkstad skriver Björkman om hur viktigt det var att samarbeta genom 
att ständigt informera Ax:son Johnson med detaljerade rapporter. Enligt Björkman 
var Karlstads Mekaniska Werkstad det företag som hade haft mest problem med att 
acklimatisera sig till koncernens kultur.332  

Det finns anledning att fundera vidare över varför ledarens ställning var så stark 
att direktörerna upplevde en lojalitet som fick dem att göra nästan vad som helst för 
Axel Ax:son Johnson. Ingenjör Birger Dahlberg (1895-1982) menade att Johnson 
visade tillit och generositet som gjorde att direktörerna blev lojala. Dahlberg 
                                                 
328 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 20.5.1943. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, 
volym 3. GAAJA. 
329 Vilhelm Björkman (1887-1970) hade erfarenhet från handelskontor i London, Setterwalls advokatbyrå i 
Sthlm och var ledamot i Sveriges advokatsamfund. År 1919 började han arbeta för Johnsonkoncernen. Han 
var styrelseledamot i ett antal Johnsonägda företag t.ex. Avesta Jernverk, Strå Kalkbruk, Hedemora 
Verkstäder AB, Karlstads Mekaniska Werkstad med flera företag. Vem är det?: svensk biografisk handbok 
1943 (Stockholm 1942).  
330 Detta faktum bekräftas av Vilhelm Björkman som menar att han inte fick sitta som styrelseordförande i 
verkstadsbolagen då han var advokat. Johnson ville ha utbildade tekniker för verkstädernas styrelser. Carlsson 
(1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 42-47. Intervju med Vilhelm Björkman. 
331 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 44. Intervju med Vilhelm Björkman. 
332 Brev från V. Björkman till G. Brolin 18.6.1949. Korrespondens 1927-51, E1, volym 1. GAAJS. Gunnar 
Brolin (1890-1966) var VD för Karlstads Mekaniska Werkstad från 1938. Tidigare hade han varit anställd vid 
Grycksbo pappersbruk 1914-15 och arbetat vid en Cellulosafabrik i Ryssland. Brolin var vd under åren 1936-
1957. Vem är det: svensk biografisk handbok 1953 (Stockholm 1953). Sökord Gunnar Brolin. 
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tillhörde dem som enbart såg ledarens positiva egenskaper: ”Han var underbar. Det 
var min glädje och lycka att få vara i hans tjänst”.333  

Jag anser att det finns tidstypiska drag i denna relation. Det existerade en samtida 
uppfattning om att inordna sig i ett hierarkiskt mönster, där en direktör skulle ”hysa 
tillit och förtroende för ledaren”.334 Att vara en lojal tjänsteman var viktigt, inte minst 
kunde man belönas genom att vara lojal. Det tillhörde en tjänstemans yrkeskodex att 
vara solidarisk med företaget. Identifieringen med företaget var stark. Inte sällan 
försvarade höga tjänstemän sina företag och företagsledare.335 Det ingick 
uppfostrande drag i denna relation, något som kanske kan ses som en del av 
tidsandan eller en företagskultur inom Johnsonkoncernen. Det verkar inte ha 
uppfattats som ett problem bland de direktörer som fann sig till rätta i denna 
organisation. Ledarens auktoritet grundade sig på en kontroll som ofta var personlig 
och existerade över längre tid, även när Johnson inte längre var ledare över 
koncernen. Då sonen Axel Jr hade tagit över behöll den gamle ledaren greppet över 
direktörerna. Det var hans uppdrag att ”besiktiga” och godkänna tillsättningen av 
nya direktörer. Lars Edlund, som tillsattes som disponent för Avesta Jernverk, har i 
minnesanteckningar påpekat att den gamle Axel Ax:son Johnson skärskådade 
honom under en båttur utanför Nynäshamn, innan beslut fattades om att anställa 
Edlund som teknisk chef för Avesta Jernverk 1954.336       

Den paternalistiska ledarskapsstrategin hade också en välvillig sida. Det kom till 
uttryck genom att varje direktörs hälsa och sociala tillstånd skulle prioriteras. Om 
någon hamnade i bryderi eller fick försämrad hälsa, var Axel Ax:son Johnson snar 
med att försöka lösa problemet. Flera direktörer har i intervjuer bekräftat hur han 
anlitade den bästa läkaren och specialisten för att hjälpa den sjuke. Chefen för Nynäs 
Petroleum Per Ågren led av magsår och fick en viloresa till Tyskland med sin fru, 
bekostad av Johnson.337 Han lät Ågren konsultera en av de bästa specialisterna för att 
lösa magkrämporna. Ett motiv var att Johnson ansåg att det roligaste i livet var att få 
arbeta, så varför då hindra någon från denna fantastiska syssla? Det bevarade käll-
materialet styrker denna uppfattning om att han gärna engagerade sig i direktörernas 

                                                 
333 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 66. Intervju med Birger Dahlberg. 
334 Tead (1948), s. 224.  
335 Margareta Stigsdotter, ”Den långa vägens män”, s. 279-280, Modärna tider: vision och vardag i 
folkhemmet (red) Jonas Frykman & Orvar Löfgren (Lund 1985). 
336 Människor, maskiner och visioner: Lars Edlund och Per Molin minns från ledningen av Avesta Jernverk 
1954-1997”, utgivet inom EU-projekt ”Korsväg Avesta” Avesta Kommun 2002, s. 3.  
http://www.avesta.se/dokument/4/KulturAvesta/Skrifter/manmasvis.pdf (Besökte sidan 17.2.2005).  
337 Per Ågren (1898-1985) hade en driftsingenjörsexamen från KTH. Ågren hade erfarenhet från Bengtsfors 
1920-24, Svenska AB Toledos, Boliden etc. Han anställdes på Oljeraffinaderiet 1937, blev överingenjör 1940, 
disponent 1942. Han satt i flera styrelser inom Johnsonkoncernens företag, t.ex. Nynäs fastighets A-B, AB 
Linjebuss, Stockholm-Nynäs Järnvägar A-B. Han skrev också teoretisk forskningslitteratur. Vem är Vem: 
Svealand utom Stor-Stockholm (huvudredaktör) Paul Harnesk (Örebro 1964). Se ”Per Ågren”. 
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privatliv genom att överösa dem med gåvor eller visa personlig omtanke vid 
sjukdom.338 Det fanns länge ett förmånssystem för de tjänstemän som innehade höga 
poster i koncernens olika företag. Vid huvudkontoret bestod förmånerna av ett gratis 
mål mat om dagen. Under 1910-talet fick varje anställd vid huvudkontoret gratis 
cigarrer, medan det senare ändrades till gratis kostymtyg.339 Företagens olika 
direktörer och mellanchefer kunde få olika typer av sociala förmåner utöver sin lön. 
Som exempel kan nämnas att ritkontorets chef Johannes Wretlind i Avesta år 1919, 
fick förutom lön, en fri bostad som bestod av 7 rum och kök, gratis tillgång till lyse 
och ved samt fria skjutsar för hushållets behov.340 Sådana förmåner försökte Johnson 
senare avveckla av ekonomiska skäl, medan tjänstemännen ville behålla dem så 
länge som möjligt.  

Axel Ax:son Johnsons omsorg kunde periodvis vara krävande. Bland annat på-
verkade han sina direktörers uppdrag utanför arbetet.341 De beordrades utöva ett 
starkt ledarskap i de bolag där de skötte ledningen. Direktörerna skulle vara 
auktoriteter i Johnsons frånvaro, men stiga åt sidan när den verkliga ägaren dök upp. 
Detta växelspel var inte alla beredda att följa. Det var inte heller alla som 
motsvarade Johnsons förväntningar. Georg Enckell (1904-1984) anställdes för att 
undersöka möjliga industriella investeringar för Johnsonkoncernen i Nord- och 
Sydamerika, men sade självmant upp sig då han aldrig hade upplevt att hans förslag 
”vunnit generalkonsulns gillande”.342 Några höga tjänstemän hade alltså svårt att 
finna sig till rätta med detta starka ägarinflytande.  

Den gemensamma nämnaren för Johnsonkoncernens direktörer som jag uppfattar 
det, var att de skulle vara noggranna, företa dagliga inspektionsrundor bland 
arbetskraften samt ständigt avrapportera till ägaren/koncernchefen om dagens eller 
veckans händelser.343 De skulle hänga med i den internationella verksamheten och 
hålla ett ständigt öga på ny forskning, konkurrenter och skiftande marknader. De 
disponenter som inte kände till sina uppgifter, fick uppfostrande instruktioner: 

 
”Före frukosten hvarje dag bör disponenten hafva gått igenom alla verken så att han är fullt inne i 

hvad som inträffat under natten, hvad som skall tillverkas under dagen etc. etc. Detta bör göras 

                                                 
338 Till exempel kunde Johnson skänka presenter även till direktörer som lämnat sin tjänst vid koncernen. Ett 
sådant fall var O. Miska som fick 500 kronor i julgåva 22.12.1935, NO2 1932-1940, Anteckningar om gåvor 
mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
339 De Geer (1998), s. 187. 
340 Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Avesta Jernverks Aktiebolag den 15 juni 1919, Avesta 
Jernverks AB Bolagsstämmo Protokoll 1919-23, A1, volym 4. AJA. 
341 Carlsson (1970-1973), direktörer och sekreterare, del 1, s. 130-136. Intervju med Per Ågren. 
342 Brev från G. Enckell till A. Ax:son Johnson 7.2.1946. Korrespondens 1927-51, E1, volym 1. GAAJS. 
343 Se brev från V. Björkman till G. Brolin 18.6.1949. Korrespondens 1927-51, E1, volym 1. GAAJS. Se 
också brev från P. Ågren till A. Ax:son Johnson 16.8.1940. Direktion, Korrespondens Generalkonsuln 1938-
1941, F1a, volym 2. Nynäs Petroleum arkiv. Ågren fick kontinuerligt skriva veckorapporter om driften och 
nybyggnadsarbetena i Nynäshamn. 
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innan han börjar sitt arbete på kontoret och har han då mycket lättare att diskutera alla olika frågor 
med ingeniörerna”.344  

 
Intressant är att direktörerna inte alltid var ense med Johnson om verksamhetens 

uppläggning. Det kan exemplifieras med att disponenten Walfrid Eriksson inte alltid 
stöttade Johnsons initiativtaganden och tekniska satsningar vid järnverket.345 Om 
problem förelåg gjorde Johnson inga eftergifter, utan markerade tydligt sin ställning. 
Ofta motiverade han det genom att hänvisa till sitt ägande. En tydlig uppsträckning 
fick disponenten Sven Holmqvist vid Sala silvergruva (Johnson köpte gruvan 1938 
för att säkerställa koncernens behov av dolomit).346 Holmqvist kritiserades för att han 
inte hörde av sig, utan ensam fattade stora beslut för gruvan. Johnson fick inte 
information om de fastigheter som såldes i Sala. Då hävdade han det alltid till 
syvende och sist var han som fattade beslut om vad ”som skall köpas och säljas 
inom min koncern”.347 Uttrycket ”min koncern” är ganska talande. Inte minst därför 
att Johnson underströk sin position som ägare och ledare till sina underordnade 
chefer.    

Några direktörer motarbetade eller nonchalerade ägarens åsikter. Enligt Vilhelm 
Björkman var Axel Ax:son Johnsons respons mångskiftande: ”Ibland kunde han bli 
irriterad av att bli motsagd, och i grund och botten respekterade han vida mer en 
medarbetare, som oförbehållsamt hävdade sin mening, även om den stred mot hans 
egen, än en ja-sägare, som mer tänkte på att säga något som behagade chefen”.348 Det 
låg en motsättning i lojaliteten. Konflikter med tjänstemän kunde få juridiska 
följder. Till exempel fördes en process mellan en avskedad ingenjör vid Avesta 
Jernverk och Axel Ax:son Johnson. Ingenjören påstod att han hade blivit kallad för 
”den lataste dj-l som trampat ett par skor” av Johnson.349 Ingenjören kände sig 
kränkt, men det slutade med att ingenjören fick betala ett skadestånd på 150 kronor 
till Johnson.  

Andra disciplinära åtgärder rörde sig om utskällningar eller uppfostrande resor 
utomlands. Vissa ”besvärliga” tjänstemän kunde skickas iväg på en så kallad 
”flygande holländare”. Det innebar att en tjänsteman fick resa utomlands och 
invänta ytterligare instruktioner som sedan kunde leda till väntan i flera månaders tid 

                                                 
344 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Anderson 8.1.1920. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA.  
345 Carlsson (1970-1973), del III, Intervjuer med Avesta-folk, s. 12. Enligt Ragnar Carlsson berättade Johnson 
för honom att Walfrid Eriksson hade avrått honom från att uppföra Södra Verken. 
346 Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen i Avesta Jernverks Aktiebolag i Stockholm den 30 augusti 
1938. Avesta Jernverks AB Bolagsstämmoprotokoll 1932-41, A1, volym 6. AJA. 
347 Brev från A. Ax:son Johnson till S. Holmquist 13.3.1948. Utgående brev- allmänt 1947-49, B1A, volym 
28. GAAJA. Se Therese Nordlund, Sala Silvergruva under 1900-talet: en kortfattad introduktion. Opublicerat 
PM på uppdrag av Riksens Clenodium (1999). 
348 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 47. Intervju med Vilhelm Björkman. 
349 Dalarnes Folkblad 15.5.1923.  
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på nya instruktioner. Strategin var att få odisciplinerade tjänstemän att inse att fel 
hade begåtts. De skulle uppleva en viss frustration som en del av bestraffningen. De 
fick aldrig utföra något konkret under dylika resor, enbart avvakta.350  

 
3.3.3 Krav på nytänkande  
Direktörerna inom Johnsonkoncernen uppmuntrades till kreativitet. De skulle bli 
nytänkare i ordets rätta bemärkelse. Dock hade man precis som på flertalet svenska 
företag svårt att behålla tjänstemän som ville avancera.351 En tjänsteman behövde 
inte nödvändigtvis ha yrkesmässig erfarenhet från en viss bransch. Ofta engagerades 
personer som hade olika typer av examina eller erfarenhet. De kunde ha knappa 
kunskaper i den specifika branschen. Ett bra exempel på detta är ingenjören Birger 
Dahlberg som fick hjälpa till med ett ladugårdsbygge i Nynäshamn, trots att han 
aldrig hade byggt en ladugård tidigare.352 Personer som hade originella idéer och 
förslag anställdes. Motivet var att Johnson ville ”ha folk som inte har förutfattade 
meningar och förvillad blick”.353 Det kan relateras till hans syn på kompetens. 
Givetvis kan det kopplas till entreprenörens drivkraft och önskan att genomföra 
något nytt. Medarbetare behövde inte ha den ”rätta” formella kompetensen. Till 
exempel engagerades också Birger Dahlberg i ett projekt vid Norbergs gruvor, trots 
att han inte hade satt sin fot i en gruva tidigare. Enligt Dahlberg ville Johnson testa 
oprövade krafter för att lösa svåra uppgifter. Enligt uppgift ska Johnson ha sagt: 
”Det måste dit en man som inte har förutfattade meningar, en som kan ta itu med 
problemet med nya ögon. Dahlberg är mannen”.354  

Oerfarna tjänstemän rekryterades inte under kristider, eftersom det tog alltför lång 
tid att lära upp dem. Däremot visas i brev att kompetens ansågs vara 
inkomstbringande för företaget, medan okunnighet ansågs leda till stora förluster.355 
Johnson tvekade inte att satsa på kompetens som antingen fanns inrikes eller utrikes. 
Som ledare handlade det om att lyfta fram kvalificerade personer i rätt ögonblick. 
Enligt direktörerna var Johnsons idéer och planer antingen inspirerande eller 
orimliga. Den positiva aspekten var att kreativitet i alla dess former uppmuntrades. 
Enligt flera tjänstemän i koncernen fick inte orden ”omöjlighet” eller ”omöjligt” 

                                                 
350 Ericson (1982), s. 61. Flera tjänstemän i koncernen har berättat om dylika bestraffningar. 
351 Vid Avesta Jernverk var det en del tjänstemän som slutade för att ta plats i andra företag. Det gällde bland 
annat Ingenjören von Delvig. Se brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 25.7.1934. Utgående brev- 
Avesta Jernverk 1933-47, B1C, volym 3. GAAJA. 
352 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 60.  Intervju med Birger Dahlberg. 
353 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 60.  Intervju med Birger Dahlberg. 
354 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 60 f. Intervju med Birger Dahlberg. 
355 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 21.3.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
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nämnas i Johnsons närhet. Han kunde bli irriterad på de tjänstemän som antydde 
svårigheter i projekt som han personligen trodde på.356  

                    

3.4 Den professionella företagsledaren 
 
3.4.1 Den professionellt rekryterade företagsledarens utsikter 

 
”Han måste alltid vara beredd att självständigt fatta avgöranden. Han måste vara beredd att taga 

risker och göra fel. Han vet att han är ansvarig för sina handlingar inför sin styrelse och att han kan 
riskera avsked, om han ej tillvaratagit sitt företags intressen på bästa sätt. Han vet att han bedöms 
efter sitt handlingssätt och att ett stillastående i företagets utveckling betecknas såsom tillbakagång. 
Han är utsatt för en hård psykisk press. Hans belöning är en inkomst, som eggar honom till nya 
kraftansträngningar. Han känner också tillfredställelse över att han lyckats åstadkomma ett gott 
resultat”.357  

 
Dessa inledande ord kommer från en artikel i Barometern (1946) som beskriver 

den professionellt rekryterade företagsledarens uppgift och åtagande i ett företag. 
Denna typ av ledare var varken företagsgrundare eller arvtagare till ett imperium. 
Han eller hon tillhörde snarare en kategori som genom utbildning och kompetens 
hade avancerat i hierarkin. Företagsekonomen Sune Carlson definierar denna chef 
som ”den anställde” eller den ”professionelle företagsledaren” som fick sin tjänst på 
grund av specialistkunskaper.358  

Sigfrid Edström var på flera sätt representativ för den industritjänsteman som 
gjorde karriär genom sin erfarenhet, utbildning och praktik i olika företag.359 Hur såg 
ledarens ställning ut i en koncern, där företagsledaren varken ägde företaget eller 
ärvde sin position? I avsnittet undersöks Sigfrid Edström som exempel på den 
professionellt rekryterade chefen och dennes ställning i storföretaget. Hur såg 
relationen ut mellan företagsledaren och de underlydande direktörerna inom Asea?  

 
3.4.2 Att organisera ett starkströmsföretag 
Asea genomförde flera organisatoriska förändringar under 1900-talets första hälft. 
Ett problem var att hålla samman företagets samtliga avdelningar och personal så att 
företagets enheter inte splittrades. Under Sigfrid Edströms ledarperiod tillkom nya 
verksamheter och produkter inom företaget. Det ledde till förändringar av 
organisationen.360 Asea växte snabbt, vilket gjorde det svårt att överblicka samtliga 
avdelningar. Enligt direktionsprotokoll från 1924 tänkte man anlita en organisations-
                                                 
356 Therese Nordlund, ”Att se det möjliga i det omöjliga – Axel Ax:son Johnson och Johnsonkoncernen” ingår 
i en kommande antologi om Nätverk och Innovation, (red) Ylva Hasselberg och Tom Petersson. 
357 Barometern 2.4.1946.  
358 Carlson (1950), s. 100.  
359 Glete (1983), s. 44, Bratt (1950, 1953), del 1-2.  
360 Helén (1955), del 1, s. 214-220. Här finns olika organisationsscheman presenterade. 
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expert, men Aseas ledning insåg att uppdraget skulle bli svårt för en utomstående 
betraktare.361 Idéer som rörde sociala frågor hämtades dock från andra svenska 
företag, däribland Stora Kopparbergs Bergslag och Avesta Jernverk.362  

Asea bestod av en rad avdelningar som krävde organisationsförändringar. Dessa 
genomfördes emellanåt, då avdelningar bytte namn och plats med varandra. 
Organisationsförändringarna skedde i takt med att företaget expanderade. Sigfrid 
Edström utarbetade flera förslag till förändringar. Han var bland annat ansvarig för 
de organisationsscheman som utarbetades inom Asea. Ingen närmare presentation av 
avdelningarnas innebörd och byten kommer att göras i detta kapitel.363  

Redan när Sigfrid Edström tillsattes som verkställande direktör 1903 bestod Asea 
av ett antal huvudavdelningar, filialer och dotterbolag. Vid kontorsavdelningarna var 
tjänstemän sysselsatta, såsom kamrerarekontoret, ingenjörskontoret, ritkontoret och 
verkstadskontoret. Förmän och arbetare var verksamma i verkstäderna, exempelvis 
Emausverkstaden och Mekaniska verkstaden, med flera. Asea hade också ett antal 
filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Det var omöjligt för Sigfrid 
Edström att ensam kontrollera hela Asea. Organisationsfrågor skulle lösas på en 
högre nivå med avdelningscheferna. Edströms strategi var att ha självständiga chefer 
med betydande ansvarsområden inom företagets olika avdelningar. Det finns belägg 
för att Edström tidigt delegerade uppgifter till de olika cheferna på avdelningarna. 
Enligt Edström var hans ambition som chef ”[…] att låta mina underordnade arbeta 
så självständigt som möjligt med den begränsning, som anges av de instruktioner, 
vilka då och då utfärdats eller som framkommit under de många sammanträden som 
hållits. Jag är nämligen övertygad om att självständigt arbete är en grundval för 
framgång”.364 Även om Edström själv ansåg sig vara bra på att delegera betyder det 
inte att han undvek paternalistiska strategier. 

 
3.4.3  Sigfrid Edströms uppgift som företagsledare 
Av hierarkiska skäl kom Sigfrid Edström mest i kontakt med tjänstemän. Hans 
ledarstil satte snabbt sin prägel på Asea. I samtida böcker och artiklar kallades 
Edström för ”patriark”, ”despot” eller ”tyrann”.365 Direktionen bestod officiellt under 
tidigt 1910-tal endast av den verkställande direktören och den vice verkställande 
                                                 
361 Protokoll hållet vid konferens d. 11-13 juni 1924. Direktionskonferenser protokoll 1921-1932 (Ing. Ham-
bergs), H:N7 11-005 (361). ENDA.  
362 Bland annat för att se vad dessa gjort för sin personals välbefinnande i form av lokaler, matställen, 
semesterhem etc. Konferens den 10.5.1924 betr. Aseamässen. Direktionskonferenser protokoll 1921-1932 
(Ing. Hambergs), H:N7 11-005 (361). ENDA. 
363 Att diskutera hur Aseas organisation förändrades är omöjligt att göra rättvisa. Därför hänvisas läsare till 
tidigare forskning såsom Helén (1955), Glete (1983) där Aseas organisation presenteras mer utförligt. 
364 Helén (1955), del 1, s. 154. 
365 Edströms talanger som ledare var vida omtalade, Bring (red) (1940), s. 393-395. Se uppsats av Lauri 
Pihkala som beskrev Edström som ”His Majesty” och ”Den tålmodige patriarken”. 
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direktören. Under 1920-talet utökades Aseas direktion till att bestå av verkställande 
direktör, vice verkställande direktör och chefer för ekonomi, tillverkning, 
försäljning, anläggning samt de utländska bolagens avdelningar.366 De ledande var 
vd Sigfrid Edström, vice vd Arthur Lindén, chefen för tillverkningsavdelningen 
Ragnar Liljeblad (1885-1967) och chefen för försäljnings- och anläggnings-
avdelningen Gustaf Stjernberg (1874-1934). Conrad Hamberg (1878-1965) som var 
Stjernbergs närmaste man, räknades tidigt till direktionen.367 Direktionens upp-
sättning förändrades naturligtvis över tid.368 Under Edströms ledarskap var Hamberg 
förtrogen rådgivare i svåra frågor. Marcus Wallenberg har berättat att Sigfrid 
Edströms ord om Hamberg blev smått bevingade inom koncernen ”Ja, då gör vi som 
Conrad säger!”369 En ingenjör yttrade vid ett tillfälle att Edströms uppgift i företaget 
var ”Att SE Allt – ASEA!”370 Hans rådgivare Conrad Hamberg påstods behärska 
kunskapen att se ”inåt” i Asea.  

Varje måndag klockan 10 hölls direktionskonferenser.371 Sigfrid Edström hade vid 
chefstillträdet nya idéer med inspiration från USA. Han begagnade sig av 
amerikanska uttryck och motton ”The one who never makes a fault never makes 
anything else!”372 Dessa amerikanska idéer satte åtminstone i början av hans 
ledarskap en tydlig prägel på Asea. Ett annat motto var ”If you have nothing to do, 
please don’t do it here!”373 Vid närmare studium av källmaterialet visar det sig att 
han omsatte flera influenser i praktiken. Han uttalade sina intentioner till vännen 
Emil Lundqvist som han ville rekrytera till Asea: ”Du har inte lust att komma hem 
och hjelpa mig få Allmänna Svenska omändrat efter amerikanska principer? Jag ger 
dig bra lön, fundera på saken…”.374  

Själv har Sigfrid Edström i efterhand berättat om hur han som nytillträdd chef 
satte upp anslag för varje tjänsteman under mottot ”Gör det nu!”. I USA hade denna 
strategi praktiserats med devisen ”Do it now!”. Uppmaningen var att inte skjuta upp 
saker till morgondagen, utan slutföra dem direkt. Experimenten misslyckades 

                                                 
366 Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881-1948, Conrad Hamberg (manuskript). Svart 
pärm med blå rygg utan namn, H:N16 01-031 A. ENDA. 
367 Glete (1983), s. 122. 
368 För mer information se Glete (1983). 
369 Wallenberg (förord) (1970), s. 6-7. 
370 Överingeniör Spaak´s, Bergvik, tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet: 
Minnesalbum del II, 1933, H:B4 04-014. ENDA. 
371 Direktionskonferenser var ett stående inslag vid Asea. Vid den första konferensen medverkade 
verkställande direktör J.S. Edström, Teknisk chef Iens la Cour, chefen för mekaniska verkstaden A. Lindén, 
försäljningschef A. Elfström, chef för anläggningsavdelningen C. Hamberg, ekonomichef & kamrer C. Tour. 
Första konferensen hölls den 26 juni 1913. Direktionskonferenser 1913-18 (1- - 539), H:N7 11-002 (210). 
ENDA. 
372 Bratt (1950), del 1, s. 128. 
373 Bratt (1950), del 1, s. 138. 
374 Brev från J.S. Edström till E. Lundqvist avskrift av brev 27.2.1903. Personalia – Tidningsurklipp, etc. 
1939-1952, H:N16 01-010 (1160). ENDA. 
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emellertid vid Asea, då någon tjänsteman på skämt placerade lappen ”Gör det nu” på 
dörren till Edströms privata wc.375 Det viktiga med denna episod är att det markerade 
en ny tid vid Asea samt också ett motstånd mot förändringen.  

De impulser som Sigfrid Edström hämtade utifrån var idéer om organisation och 
samverkan. Han införde sammanträden för de olika cheferna vid Aseas filialer. Vid 
dessa möten deltog Asea-direktörer från landets olika filialer. Syftet var att skapa 
kommunikation om försäljning, organisation och tillverkning. Samtidigt gjorde det 
att kompetens samlades och kontrollerades genom byråkratiska principer. Sigfrid 
Edström var noga med att påpeka att han var ”den förste i landet” som hade 
genomfört denna organisationsförändring.376 I Västerås uppskattades inte alltid de 
nya idéerna. Framför allt ogillade de äldre tjänstemännen nymodigheterna. Sigfrid 
Edström hade en sekreterare som öppnade all post och som delade ut den på 
avdelningarna. Den nya principen var att breven skulle besvaras genast, vilket man 
inte hade gjort tidigare.377 Den byråkratiska metoden kom att prägla Asea. Edström 
ställde hårda krav på kontorspersonalens förmåga. Det var viktigt att snabbt och 
noggrant utföra sina arbetsuppgifter. År 1914 uppmanade han till denna skyldighet: 
”Att ej ligga på ett brefs besvarande, utan besvara om möjligt omgående, åtminstone 
där längre utredningar kräfvas, till en början med ett erkännande af brefvets 
emottagande. – Det gör alltid ett dåligt intryck, då bref besvaras långsamt”.378 Han 
var målmedveten med att förändra organisationen, genom att effektivisera den och 
inrätta diverse regler.379  

Asea strävade efter att få de skickligaste tjänstemännen. Edström ville ha 
ingenjörer och direktörer med praktisk erfarenhet. Enligt historikern Per-Olof 
Grönberg som har studerat rörligheten bland svenska ingenjörer i utlandet 
rekryterades många ingenjörer till Asea, som hade yrkesverksamma år i USA bakom 
sig.380 Sigfrid Edström var knappast ensam om att ta intryck av den nordamerikanska 
företagsamheten. Det berodde framför allt på att amerikanska idéer ansågs medföra 
sänkta kostnader.381 Flera svenska industriledare hade praktisk erfarenhet från USA, 
däribland industrimännen Karl Fredrik Göransson (1879-1960), Gerard De Geer 
(1889-1980), Hugo Hammar (1864-1947) och Emil Lundqvist (1872-1942). 

                                                 
375 Lagerström (1983), s. 26.  
376 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
377 Bratt (1950), del 1, s. 138-139. 
378 Meddelande till personalen i Aseas Tidning 1914 Av J.S. Edström. Se Z10257. Reproduktioner. 
Handlingar av skilda slag (mest teknik) 1900-1950, H:L1 01-005. ENDA.  
379 Bring (red) (1940), s. 144-150. Se bland annat Axel F. Enströms uppsats om Edström. 
380 En intressant aspekt är att de ingenjörer som hade studerat utomlands vanligen hade gjort det i Tyskland 
eller i Schweiz. Men de som hade yrkesverksamma år bakom sig, hade i huvudsak arbetat praktiskt i USA. 
Grönberg (2003), s. 121. 
381 Grönberg (2003), s. 120-121. 
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Amerika var ett föregångsland som industrin inspirerades av.382 Sigfrid Edström 
framhöll gärna vikten av ”driftighet” och ”handlingar”. Han såg sig själv som en 
”handlingens man”, vilken önskade snabba resultat. ”Prata inte - handla!” var ett 
återkommande koncept som han försökte praktisera.383  

 
3.4.4 Asea – ett familjeföretag? 
Släkten var ofta en inkörsport i näringslivet. Tidigare forskning har visat 
förekomsten av släktbaserade nätverk inom svensk industri. Med hjälp av släktband 
kunde man stiga i graderna inom olika storföretag.384 Vänskap kunde lotsa fram 
enskilda individer. Till skillnad från Axel Ax:son Johnson omgav sig Sigfrid 
Edström av personer i ledande befattning som stod honom nära på grund av 
släktskap eller vänskap. Även om Edström var anställd som företagsledare hade han 
makt att tillsätta släktingar och vänner på ledande poster.385 Tidigt blev Asea ett 
släktbaserat företag. Arthur Lindén (1877-1944) var gift med Edströms syster Rosa 
(1879-1974). Han anställdes visserligen redan 1898 vid Asea, långt innan Sigfrid 
Edström var påtänkt som chef. Lindén förvärvade inblick i företaget, dels som chef 
för Mekaniska Verkstaden 1910-1913, dels som direktörsassistent från och med 
1913. Han blev vice verkställande direktör 1914. Den snabba karriären hade delvis 
ett samband med det nära släktskapet till Edström. Men det berodde också på interna 
kontroverser inom företaget.386 Försäljningschefen Albert Elfström (1877-1947) såg 
Arthur Lindén som en målinriktad och kompetent direktörsassistent.387 Släktbandet 
mellan Edström och Lindén gjorde att relationen fick en annan innebörd inom Asea. 
Under Edströms långa resor och vistelser utomlands hade Lindén ofta huvudansvaret 
för Asea-koncernen. Enligt Jan Glete kompletterade de varandra. Som verkställande 
direktör hanterade Edström de stora breda linjerna, medan vice vd Lindén 
fördjupade sig i detaljer.388 Ibland anklagades Edström för att ha en ytlig inställning 
till sitt ledarskap.389 Det baserades på det faktum att han ofta befann sig på resor eller 
vistades i Stockholm, istället för att närvara på plats i Västerås. Det är ganska 
anmärkningsvärt att fördelning av arbetsuppgifter uppfattades som ytligt. Det kan 

                                                 
382 Hans De Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigs-
tiden (Stockholm 1978). 
383 Prata inte – handla! (1989). En videofilm om Sigfrid Edström. Athenafilm/Göran Gunér. 
384 Se till exempel Glete (1994), s. 294-295.  
385 Grönberg (2003), s. 120. Edström rekryterade flera gamla vänner som han lärt känna i USA och Schweiz. 
386 Iens la Cour beslutade sig för att lämna Asea 1913. Arthur Lindén tillträdde då som direktörsassistent. 
387 Brev från A. Elfström till S. Busch 29.10.1913. Dir Alb. Elfströms korrespondens 1913-20 (77), H:N8 09-
007 (78) ENDA.  
388 Glete (1983). 
389 Bring (red) (1940), s. 144. Se uppsats av Axel F. Enström. Det finns flera andra skrivelser som bekräftar 
detta faktum. Enström menar emellertid att ytligheten hos Edström låg i att han bortsåg från små detaljer. Han 
grep tag i de stora breda linjerna. 
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tolkas som att den paternalistiska ledarstilen fortfarande var väl etablerad, då 
företagsledaren förväntades fatta de stora besluten, lägga sig i detaljer och engagera 
sig i företagets olika projekt.390 Korrespondensen visar att Sigfrid Edström trots sin 
frånvaro ofta höll sig underättad om vad som hände på Asea. Han skrev flera brev 
till Arthur Lindén av denna typ: ”Godhetsfullt skriv ett brev en gång i veckan till 
mig och tala om det viktigaste, som händer”.391 När Arthur Lindén blev vice vd i 
Asea fick han ta på sig mycket ansvar. Ibland förefaller Sigfrid Edström ha känt 
dåligt samvete för att han lämnade Lindén ”in the firing line”.392 Lindén var ofta var 
på plats i Västerås. Hans intresseområden var att foga samman koncernen, köpa upp 
bolag och bevaka kartellfrågor.393 Lindén var också engagerad i frågor om sociala 
förmåner till arbetskraften. Han var delaktig i välfärdsavdelningens grundande 1916 
och initierade Aseas bostadsbyggen. Det var ofta på hans initiativ som förslag drevs 
igenom.394  

Eftersom Sigfrid Edström och Arthur Lindén var svågrar stannade ledarskapet 
inom familjen. Många frågor diskuterades informellt. På så vis blev ledarskapet en 
familjeangelägenhet. Lindén verkade inte ha något bekymmer med att axla Edströms 
mantel. Från Edströms synvinkel verkar det inte ha förekommit några större interna 
dispyter mellan dem, inte ens när han var tvungen att lämna över allt ansvar. Men 
det finns tecken i materialet som tyder på att så länge Lindén var chef för Mekaniska 
Verkstaden betedde han sig som en underordnad till Sigfrid Edström och titulerade 
stundtals Edström med ”Ni-form” då brev utbyttes. Relationen blev alltmer förtrolig 
då Lindén blev vice vd.395 Rollen som ledare axlades även på andra sätt. Materialet 
visar Lindéns tillbakadragna roll, medan Edström stod för den offentliga rollen. 
Detta samspel borgade för ett samarbete som gynnade företagets stabilitet och 
utveckling.  

Korrespondensen skapade förtrolighet och familjekänsla, då problem kring 
produktionen och orderingången diskuterades för att sedan avrundas med detaljerade 
släktanekdoter och prat om familjen. Som exempel kan nämnas att Arthur Lindén 
ständigt informerade Edström om hur det var med svärmor Jane eller systrarna Rosa 
och Olga om Edström var bortrest.396 Breven var ofta personliga. De kunde diskutera 

                                                 
390 Bring (red) (1940), s. 144 f. Uppsats av Axel F. Enström. 
391 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 9.7.1918. Dir. A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). ENDA.  
392 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 9.10.1923. Dir. A. Lindén: A-Ö 1923-25, H:N8 09-006 (77). ENDA. 
Se också Brev från J.S. Edström till A. Lindén odaterat brev. Dir A. Lindén: A-Ö 1923-25, H:N8 09-006 (77). 
ENDA. 
393 Glete (1983), s. 122.  
394 Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok 4, (1948), s. 641. Sökord ”Arthur Lindén”.  
395 Se brev A. Lindén till J.S. Edström 11.10.1910. I samma brev kritiserar Lindén la Cour. Dir. A. Lindén A-
Ö 1905-13, H:N8 09-001 (72). ENDA. 
396 Se till exempel Brev från A. Lindén till J.S. Edström 23.5.1925. Dir. A. Lindén A-Ö 1923-25, ASEA H:N8 
09-006 (77). ENDA. Brev från J.S. Edström 22.3.1923. Dir. A. Lindén A-Ö 1923-25, ASEA H:N8 09-006 
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vem som tog hand om båten och hur de skulle tillbringa helgen. Det professionella 
och informella överlappade varandra.397 Det finns belägg för intern kritik inom Asea, 
då många ifrågasatte det lämpliga med att de två högsta cheferna var så nära släkt. 
Gunnar Pers var redaktionssekreterare på Vestmanlands Läns Tidning (VLT) under 
åren 1918-1924 och hade god kontakt med Aseas ekonomiske direktör Isaac Cassel 
(1881-1943). Enligt Pers uppgifter var Cassel kritisk mot Asea-ledningen, då han 
yttrade ”i det här företaget är det ett kärringregemente”, med hänvisning till Sigfrids 
hustru Ruth Randall Edström och Arthurs hustru Rosa Lindén.398 Detta påstående 
syftade på de nära släktförbindelserna i företaget, vilket ibland uppfattades som 
negativt av en del tjänstemän. Sigfrid Edström kommenterade denna schism med 
följande ord: ”Nog visste jag, att Cassel var duktig, […] men inte visste jag att han 
var så duktig som Länstidningen gjort honom”.399

Dotterbolagens chefer var nära släkt med Sigfrid Edström. Släktingar och nära 
vänner fick poster inom Asea. Sigfrid Edström ville göra sin kusin Hugo Edström 
(1901-1970) till ”kronprins” efter Thorsten Ericson. Kusinen var i unga år anställd 
på dotterbolaget i Polen och senare vid Aseas avdelningar i Stockholm. Hugo 
Edström blev så småningom chef för dotterbolagen Liljeholmens Kabelfabrik AB, 
Electro-Helios i Stockholm och Cebe AB i Svalöv. Sigfrid Edström hade stora 
förhoppningar om att den betydligt yngre kusinen skulle bli vd för Asea. Enligt Jan 
Glete reserverade sig Marcus Wallenberg mot förslaget. Edström hade alltså 
begränsad makt och inflytande över direktörstillsättningar.400 När det gäller 
släktgrenen Lindén var Arthurs son Arne Lindén (född 1902) en tid verksam som 
chef för sekretariatet i Västerås 1934-45. Han var ombudsman och Asea-styrelsens 
sekreterare. Den andre sonen Tore Lindén (1908-1996) anställdes efter 
högskolestudier på Liljeholmens Kabelfabrik som kamrer och därefter som chef för 
El. AB Helios, båda dotterbolag till Asea.401 Sigfrid Edströms svärsöner fick också 
tunga chefsposter i Asea. Det är oklart om dessa skulle ha avancerat utan detta 
nätverk. David Lindblom (1897-1977) gifte sig med Sigfrid Edströms dotter Janesie 
och blev direktör för STAL i Finspång. Tidigt fick han uppdrag inom Aseas 

                                                                                                                                                     
(77). ENDA. 
397 Dir A Lindén A-Ö 1923-25, H:N8 09-006 (77). ENDA. 
398 Innersidan: VLT: are: och en till om VLT under 1900-talet (Västerås 1981), s. 156. 
399 Innersidan: VLT:are: och en till om VLT under 1900-talet (Västerås 1981), s. 157. Cassel lämnade Asea 
redan 1922 för att bli verkställande direktör i Smålands Enskilda Bank.  
400 Glete (1984), s. 62. Vem är det: svensk biografisk handbok 1947 (Stockholm 1946) Se ”Hugo Edström”. 
401 Se till exempel kortfattade biografier över Asea-anställda chefer och tjänstemän i Helén (1956), del II, s. 
323. Se ”Arne Lindén” och ”Tore Lindén”. Arthur och Rosa hade två barn till, nämligen Gunborg (1904-
1997) som gifte sig med direktören Carl Otto Björsell (1901-1986) och Håkan som blev advokat och (1913-
1996) gifte sig med Kitty Lindén (1916-1973). Uppgifter hämtade från Sveriges Dödbok 1947-2003 (CD-
skiva 2005). 
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filialer.402 Gösta de Maré (1894-1977) tillhörde den Edströmska familjen genom 
ingifte med Sigfrid Edströms äldsta dotter Miriam. Han anställdes vid Asea i slutet 
av 1920-talet och utnämndes senare till chef för Aseas dotterbolag i Madrid under 
åren 1931-34 och verkade därefter som chef för Stockholmsfilialen under 1940-
talet.403 Sigfrid Edströms son Björn Randall Edström grundade Edström Trading 
Company, där Sigfrid Edström var styrelseledamot.404 Han drog knappast nytta av 
faderns stora nätverk.405 Det fanns även familjära kopplingar till andra företag, 
däribland Elsvetsteknikföretaget ESAB i Göteborg.406

Varför var det viktigt för Sigfrid Edström att omge sig av släktingar på Asea? 
Flera aktörer i näringslivet var länkade till varandra, genom släktskap, äktenskap 
eller vänskap.407 Min tolkning är att Sigfrid Edström ville omge sig av släkt och 
vänner för att det helt enkelt var lättare för honom att på det viset få en stabil 
maktposition i bolaget. Till skillnad från Axel Ax:son Johnson fungerade släkten 
som en resurs och bidrog till trygghet och makt. Dessutom innebar släktskapet att 
Sigfrid Edström hade ett finger med i spelet över en längre tid, sådant var endast 
möjligt i ett familjeföretag. Hos Edström var den ”familjära” sidan en självklarhet. 
Han identifierade sig med företaget och försökte hjälpa in vänner och bekanta. Det 
antyder en viss strategi hos Edström, vilket påminner om den ”typiska” 
familjeföretagaren. Det vill säga en chef som omger sig av flera närstående personer 
som antingen är släkt eller vänner. Asea var hans privata företag, trots att han inte 
var ägare. Därmed inte sagt att denna strategi alltid fungerade, utan några intresse-
grupper hade ett inflytande. Dessa grupper var främst Stockholms Enskilda Bank 
och ett växande antal aktieägare. 

                                                 
402 Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok 4 (1948). Sökord ”David Lindblom”. Lindblom var 
bland annat vid Aseas Bergslagsfilial 1931-36 och senare chef för hissavdelningen i Stockholm. Han blev VD 
för STAL 1941. 
403 Fritz Gustaf Samuel (Gösta) de Maré gifte sig med Miriam (konstnär), Sigfrid Edströms äldsta dotter. 
Miriam hade tidigare varit gift med Axel Hennix. Bertil Nyströmer (1904-1995) var gift med Edströms dotter 
Lenore (gymnastikdirektör) men skilde sig. Bertil Nyströmer var verksam som löjtnant och senare anställd vid 
livförsäkringsbolaget AB Thule.  
404 Björn Randall Edström (1903-1967). Han studerade till civiling. Anställd i USA under åren 1928-1930. 
Därefter engagerad vid bland annat Skand. El.v. 31-32 o. 33-35 i Rumänien. Han var engagerad vid 
kraftverksbyggen. Försäljningschef i AB Sv. Aluminium Komp 35-43. Från och med 1943 grundade han 
Edström Trading Company AB. Se Vem är det: svensk biografisk handbok 1947 (Stockholm 1946). Se också 
Sveriges Dödbok 1947-2003 (CD-skiva 2005). 
405 Bring (1940) (red), s. 474. Se uppsats av Björn Randall Edström. Enligt sonen Björn uppmuntrade fadern 
honom att skapa sin egen framtid och karriär. Här skilde sig således Edström något från Johnson som ändå 
ville att barnen skulle bli delaktiga i koncernen. 
406 Sigfrid Edströms kusin Walter Edström (1891-1962) var verkställande direktör för ESAB och efterträddes 
av sonen Göran Edström (1920-1999). Företaget var inget familjeföretag, men hade goda relationer till 
ASEA. Walter Edströms bror var Hugo Edström. Glete (1994), s. 297. Walter Edström var en tid också 
avdelningschef för Aseas ryska dotterbolag 1916-1918. Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok 2 
(Stockholm 1944). Sökord ”Walter Edström”. 
407 Glete (1994). 
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3.5 Viktiga relationer för den professionellt rekryterade 
företagsledaren 

 
3.5.1 Företagsledarens relation till banken 
Mycket forskning har bedrivits om de komplicerade förhandlingar som pågick 
mellan häradshövding Marcus Wallenberg och Sigfrid Edström, innan den 
sistnämnde slutligen antog tjänsten som chef för Asea den 14 januari 1903. Enligt 
ekonomhistorikern Torsten Gårdlund tvekade Edström dels inför bolagets 
ekonomiska ställning, dels inför ett samarbete med Wallenbergarna som då hade ett 
omstritt rykte. Dessutom hade Sigfrid Edström en relativt bra position som 
verkställande direktör i Göteborg, där han var omgiven av familj och vänner. Han 
ställde hårda villkor för att bli chef för Asea. Enligt kontrakt tillträdde Edström den 
1 juli 1903 på fem år framåt, med diverse förmåner i form av en hög lön, 20 000 om 
året. Han tillförsäkrades 100 000 kronor om Asea skulle gå i konkurs under 
kontraktstiden.408 Förmodligen satte villkoren och Edströms tidiga tecken på 
oberoende en prägel på hans ställning i företaget. 

Till en början sköttes Aseas ”verkliga ledning” av häradshövding Marcus 
Wallenberg och Sigfrid Edström.409 Efter chefstillträdet 1903 hade Sigfrid Edström 
personligen önskat häradshövdingens råd och stöd under den första tiden som chef 
för Asea.410 År 1911 sålde Stockholms Enskilda Bank sina preferensaktier i Asea och 
därefter hade man under en lång period inget ägarinflytande. Dock fortsatte banken 
att vara bolagets huvudbank. Från och med år 1928 samverkade man genom 
bankens goda tillgång till kapital och bildade Electro Invest 1929. I slutet av 1920-
talet började Wallenberg-gruppen på nytt köpa aktier i Asea. Vid samma tidpunkt 
började den utländska konkurrenten General Electrics köpa aktier i Asea, för att 
eliminera eventuell konkurrens.411 Det föranledde att Wallenbergs ökade sina 
aktieinköp i Asea, vilket resulterade i att Wallenberg-gruppen blev den störste 
aktieägaren. I korrespondens framkommer att Aseas ledning eftersträvade att inte ha 
två Wallenbergare i styrelsen samtidigt.412  

Sigfrid Edström behandlades ibland på ett tvetydigt sätt av häradshövdingen. För 
det mesta beundrade Marcus Wallenberg den nya Asea-chefen. Men han beklagade 
sig över Edströms ytlighet och intresse för idrott. För Edström var det en självklarhet 
att ha andra intressen än Asea. I ett brev som ofta citeras, skrev Sigfrid Edström om 

                                                 
408 Gårdlund (1976), s. 237.  
409 Glete (1983), s. 45-46. Gårdlund (1976), Bring (red) (1940), s. 141-143. Uppsats av Marcus Wallenberg. 
410 Bring (red) (1940), s. 141-143. Uppsats av Marcus Wallenberg. 
411 Olsson (2000), s. 99-102. 
412 Brev från A. Lindén till J.S. Edström 26.2.1930. Diverse Extern Korrespondens 1930, 1932, H:N8 10-073 
(526). ENDA. 
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sin situation till Marcus Wallenberg: ”[…] när andra fördriver sin tid med kortspel, 
har det roat mig att söka bygga upp en hållbar idrottsrörelse. Då det uteslutande är 
min fritid, som tas till detta, anhåller jag att slippa förebråelser!”413  

Jag tolkar Sigfrid Edströms agerande som ett uttryck för självsäkerhet och 
oberoende i förhållande till bankens ledande frontfigur. Visserligen sökte han ofta 
häradshövdingens stöd och råd, men han verkar ha varit medveten om sin personliga 
betydelse för företaget. Wallenberg gillade inte alltid Edströms tillvägagångssätt och 
krav, men godtog ofta hans handlingar. Han ogillade exempelvis Edströms sätt att 
hantera Aseas utgifter. Som relativt ny företagsledare uppförde Sigfrid Edström den 
pampiga chefsbostaden i Västerås (Villa Asea) under ett kritiskt skede i företagets 
ekonomi. Argumentet var att det behövdes en representativ bostad för direktören dit 
bolagets gäster kunde föras. Bostaden byggdes, trots häradshövdingens motstånd.414 
Sigfrid Edströms förhållningssätt var ofta ganska självsäkert. Han drog nytta av att 
den gamle Marcus Wallenberg såg honom som en oersättlig person med unika 
kvalitéer.415 Det gjorde att Edström kunde ställa krav och få igenom dem. Inte minst 
då han visste att det inte fanns någon påtänkt efterträdare till honom. Denna 
självsäkerhet förstärkte förmodligen Sigfrid Edströms ställning inom Asea gentemot 
banken.  

 
3.5.2 Företagsledarens relation till aktieägarna 
Den andra intressegruppen i Asea var aktieägarna.416 Den anställda chefen måste 
utveckla ett förtroende till aktieägarna för att få igenom sina förslag till föränd-
ringar.417 Ett problem var att aktieägarna hade inflytande och inte alltid var överens 
med ledningen. Denna relation är komplex. Min uppfattning är att aktieägarnas 
beteende måste ställas i relation till samhällsklimatets skiftningar. Det betyder att då 
företaget befann sig i kris, tenderade relationen mellan aktieägare och ledning att 
vara mer intensiv. En kritisk period var 1920-1921, då den ekonomiska krisen i 
Sverige var som djupast, åtminstone under fredstid.418 Särskilt intressant är perioden 
efter första världskriget fram till och med 1930-talets mitt, eftersom ett stort antal 
aktieägare personligen hörde sig för om Aseas finansiella läge. Flera aktieägare 
oroade sig över företagets resultat och utsikter, eftersom det kunde leda till privata 
                                                 
413 Lagerström (1983), s. 27.  
414 Lagerström (1983), s. 25.  
415 Marcus Wallenberg, ”Direktör Edström som industriman”, Aseas Egen Tidning nr 10-11. Okt-Nov. 1920, 
s. 108-109.  
416 Asea bildade Aktieägarföreningen 1919 genom styrelsens initiativ, där Sten Ankarcrona länge var 
ordförande. 
417 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. Edström berättade för tidningen att han eftersträvade kontakt med Aseas 
aktieägare.   
418 Rodney Edvinsson, Growth, Accumulation,Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000 
(Stockholm 2005). 
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ekonomiska förluster. En del aktieägare menade att de inte fick tillräckligt med 
information från företagsledningen. Det gällde frågor om orderstockens storlek, 
prisläget, omsättningssummor, arbetsstyrkans ökning och minskning i bolaget samt 
vilka konsekvenser detta kunde få.419 Enligt Sigfrid Edström var det svårt att få med 
sig aktieägare under krisperioder, då var det hans uppgift övertala dem.420  

Aktieägare bad Sigfrid Edström om personliga råd, till exempel vad de borde göra 
med aktierna. Skulle de avyttra eller behålla aktier i Asea? Vad var egentligen 
gynnsamt på sikt? Vad skulle hända med den elektriska industrins utveckling? Som 
företagsledare förklarade Edström bolagets ställning strikt utifrån det ekonomiska 
läget i landet, penningknappheten och det politiska klimatet. Han avstod från att ge 
löften i pressen.421 I brev till aktieägare 1920 förklarade Edström att det handlade om 
ett kursfall, som drabbade hela aktiemarknaden. När världen befann sig i depression 
var det oundvikligt att Asea drogs med i detta fall. Sigfrid Edström berättade för en 
aktieägare om aktiernas fortsatta värde: ”Få vi bolsjevik-regemente här i landet, så 
bli de värdelösa. Går socialiseringen så småningom igenom, så förmodar jag, att 
staten betalar pari för dem. Få vi borgerlig regim som varar, så förmodar jag de 
stiga”.422 Edström såg den politiska utvecklingen som ett hot mot den privata 
elektriska industrins framtid. Hans oro rörde särskilt kommunismens utbredning, 
vilket var ett tidstypiskt orosmoment för företagsledare under denna period. 

Vissa aktieägare anklagade ledningen för att orsaka förluster. Ledningen 
kritiserades för att vara både omänsklig och småaktig. Styrelsen fick telegram som 
framförde budskapet: ”AVSÄTT NÅGON MILJON TILL RUINERADE AKTIE-
ÄGARE”.423 Andra aktieägare ifrågasatte ledningens sätt att sköta affärskontakter 
med det ryska dotterbolaget. En av dem var kapten Gustaf Kraak som ogillade 
styrelsens relationer med ryssarna som han menade endast bestod av ”tjuvar och 
bedragare”.424 Edström uppfattade aktieägarna som ytterst krävande. Han ansåg att 
de ifrågasatte ledningen, så snart bolaget hamnade i en svacka: 

 
   ”Mina kamrater och jag hava strävat och arbetat oerhört för att komma upp ur den vågdal, dit 

konjunkturerna efter det stora världskriget slungade oss, och vi ha nu lyckats komma till 6 %. 
Endast för några år sedan gjorde sig en stark stämning gällande bland aktieägarna att nedskriva 
aktiekapitalet till 50 %, så att man kunde komma till 6 % utdelning. Det verkar sannerligen 

                                                 
419 Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
420 Stockholms-Tidningen 11.3.1933.  
421 Aktieägarföreningen Asea 1919-29, H:N6 12-005 (327 328). ENDA. 
422 Brev från J.S. Edström till G. Carlsson 22.7.1920. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
423 Telegram från Arvid Mohlin Et CO till styrelsen för Asea i Västerås 17.3.1933. Aktieägare diverse 1920-
1935, H:N6 13-003. ENDA.  
424 Brev från J.S. Edström till G. Kraak 21.3.1928, där Edström citerar Kraaks brev som tyvärr inte finns 
bevarat. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
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nedsättande på humöret och arbetsglädjen att, trots alla ansträngningar, man finner, att aktieägarna 
fortfarande äro missnöjda”.425  

     
Kritiken berörde också styrelsens oförmåga att redovisa företagets ekonomiska 

tillstånd. Direktören Adolph J. Solbu hade ett hundratal aktier i Asea. Han menade 
att företaget alltid visade en positiv sida officiellt, medan pressen påvisade att 
företaget befann sig i kris. Dessa kontraster var inte förenliga med varandra. Solbu 
menade att styrelsen undanhöll det verkliga resultatet för aktieägarna eftersom dessa 
själva kunde vinna på egennyttiga placeringar av aktier och därmed få ut vinster 
genom att placera sina privata innehav ”efter en stegrad börsnotering”.426 Sigfrid 
Edström tillbakavisade brevet som rena förolämpningar.427  

Sigfrid Edström verkar inte ha känt sig hotad av aktieägarnas position. Åtminstone 
ger han inte sken av det i sina brev. Han gav istället svar på tal, genom att kritisera 
aktieägarnas tonfall och var ofta självsäker om den elektriska industrins framtid. Det 
enda hotet inför den framtida utvecklingen var en statlig socialisering och 
”bolsjevikernas” eventuella ockupation av Sverige. Men inte ens då trodde han sig 
helt förlora sin roll som ledare för ett stort företag.428 Aktieägarna var ofta kritiska till 
utgifter i alla dess former. Sjökaptenen B.A. Broman upprördes år 1933 över att 
fruar till anställda i bolaget blev inbjudna till Aseas jubileum. Han ansåg att 
ledningen var slösaktig och efterfrågade nyttan med festligheter.429 På nytt svarade 
Sigfrid Edström med skärpa:  

 
    ”Tjänstemän och arbetare bliva ihågkomna på olika sätt och även deras hustrur. Jag kan ej dela 

Kaptenens uppfattning, att hustrurnas insats för bolaget är lika med noll. Tvärtom tror jag det vara 
till fördel för bolaget, om hustrurna – hemmens vårdare – bliva ihågkomna vid detta tillfälle. Jag 
stöder denna min uppfattning på en trettioårig verksamhet som chef för en stor personal”.430  

 
Brevet avrundades med förhoppningen om att kaptenen skulle ta tillbaka sitt hårda 

tonfall mot Aseas ledning. Vad säger dessa exempel om relationen till aktieägarna? 
Min tolkning av materialet visar att utbytet mellan ledning och aktieägare var 
livligare, då något upprörde eller oroade aktieägarna. Brev, telegram och 
telefonsamtal strömmade in till ledningen så snart företaget befann sig i kris. 
Perioder av tillväxt ledde i regel till stillsammare aktieägare. Kritiken berörde fram-
för allt bristfällig information angående företagets tillstånd. Detta uppfattades som 
skarpa ifrågasättanden av ledningens kompetens. Sällan gjorde Sigfrid Edströms 

                                                 
425 Brev från J.S. Edström till G. Kraak 21.3.1928. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
426 Brev från A.J. Solbu till J.S. Edström 3.3.1921. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA.   
427 Brev från J.S. Edström till A.J. Solbu 9.3.1921. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA.   
428 Brev från J.S. Edström till G. Carlsson 22.7.1920. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA 
429 Brev från B.A. Broman till J.S. Edström 1.3.1933. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA.  
430 Brev från J.S. Edström till B.A. Broman 2.3. 1933. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
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medgivanden i aktieägarnas kritik, istället försökte han motbevisa deras argument. 
Man kan alltså tidigt finna spår av självsäkerhet i Edströms förhållningssätt till 
aktieägarna, trots att han endast var anställd företagsledare.  

3.6 Direktörerna i Asea-koncernen 
 
3.6.1 Sigfrid Edströms relation till direktörerna 
Hur såg relationen ut mellan Sigfrid Edström och direktörerna vid Asea-koncernen? 
Det fanns en möjlighet till handlingsfrihet under Edströms ledarskap, så länge 
direktörerna visade resultat och kompetens på sitt område. Strategin var att hålla 
ihop koncernen genom att delegera uppgifter till direktörerna. Dessa uppmuntrades 
till kreativitet på egen hand, utan företagsledarens ständiga falkblick.431 Den tekniska 
chefen Ragnar Liljeblad utvecklade Aseas redovisningssystem. Han omorganiserade 
Aseas kostnadsberäkningar efter 1918 i samarbete med den ekonomiske direktören 
Isaac Cassel.432 Kompetens och originalitet eftersöktes ständigt av Aseas ledning. De 
skickligaste ingenjörerna skulle rekryteras. Det var inte ledaren som ensam skulle 
stå för nytänkande och de innovativa framstegen, utan framför allt de närmaste 
tjänstemännen.433 Skillnaden var att Aseas tjänstemän inte övervakades lika 
kontinuerligt av Sigfrid Edström på det sätt som Axel Ax:son Johnson gjorde med 
sina tjänstemän. Det verkar som om Edström inte hade något större intresse av att 
sätta sig in i direktörernas förehavanden så länge dessa inte misskötte sitt arbete.  

En förutsättning var att den höga tjänstemannen var lojal med ledningen. 
Lojaliteten återkommer således som en faktor för ömsesidigt förtroende och 
samarbete. Det källmaterial som hittills har tagits i anspråk visar inga tecken på 
omfattande interna konflikter inom ledningen. Inte heller relationen mellan Sigfrid 
Edström och de höga tjänstemännen antyder någon djupare konflikt. Förekom inga 
större schismer vid Asea eller kan en orsak ha varit att man undvek att nämna 
interna konflikter i skrift? Var det verkligen så att de som hade ledande befattningar 
i Asea alltid kom väl överens och kunde samarbeta?   

Jag vill understryka att företaget har gjort en gallring i brevsamlingarna som 
[Erlanders Dokument Arkiv, Aseas centralarkiv] tillhandahåller.434 Vissa känsliga 
brev kan ha blivit bortsorterade. Arkivet har nämligen bytt plats för några år sedan 
                                                 
431 Glete (1983), s. 122, Fridlund (1999). 
432 Tankar och funderingar ur Ragnar Liljeblads författarskap: hyllningsskrift från vännerna på 70-årsdagen 
den 25 september 1960 (Uppsala 1960), s. 140. Isaac Cassel var verksam i Asea under åren 1918-22. Han 
tillträdde sedan som VD för Smålands Enskilda Bank i Jönköping. 
433 Reserapporter Af ING. Brunskog Elfström 1907-1910, H:N8 01-002 (137). ENDA. 
434 Vissa konflikter pågick inom Asea. Dessa försöker jag problematisera och sätta in i ett sammanhang. 
Bland annat förekom en del problem vid Ludvikaverken. Det var bristande ledning där omkring 1919. Därför 
efterlystes en ”sammanhållande kraft” vid Ludvikaverken. Se Brev från A. Lindén till J.S. Edström 
14.10.1919. Dir A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). ENDA. 
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och allt material finns inte kvar från det ursprungliga centralarkivet.435 Däremot har 
jag funnit en del indikationer i källmaterial och litteratur som tyder på att schismer 
förekom mellan olika direktörer i koncernen. Ofta resulterade det i att Sigfrid 
Edström fick gå emellan för att försöka uppnå samförstånd mellan direktörerna. 
Konflikter var något som man ville lösa inom ledningen, speciellt om någon anställd 
var särskilt värdefull att ha kvar i företaget. Det är intressant att man inte ville att 
kompetenta tjänstemän skulle byta arbetsplats på grund av interna konflikter. Istället 
var det företagsledarens uppgift som organisatör att försöka lösa problemen.436

 
3.6.2 Patriark – utan interna konflikter?  
Marcus Wallenberg (1899-1982) skrev på 1970-talet att interna motsättningar 
förekom inom Aseas ledning då Sigfrid Edström verkade som företagsledare. Flera 
direktörer ville tidigt att Edström skulle avgå. Wallenberg menar att det var ett 
resultat av de många färgstarka personligheter som ingick i Aseas ledning. Det 
gjorde att en sammandrabbning var oundviklig. Bland annat förekom det schismer 
mellan Sigfrid Edström och de tekniska direktörerna Iens Lassen la Cour (1876-
1956) och Ragnar Liljeblad. Andra dispyter uppstod mellan Sigfrid Edström och 
bröderna Karl-Erik (1886-1965) och Sven-Erik Ericsson (1901-1959) (chefer för 
Ludvikaverken). De var missnöjda med Edströms svaga chefspotential och tekniska 
okunnighet. Wallenberg menar att kritikerna inte hade förmågan att se Edströms 
storhet som chef. Enligt Marcus Wallenberg var dessa interna kontroverser inte så 
allvarliga att de påverkade företagets utveckling negativt.437  

I festskriften till Sigfrid Edströms 70-årsdag omtalas Asea-chefens relationer till 
direktörerna i företaget. Festskriftens uppsatser riktar ingen större kritik mot 
Edström, utan lovprisar snarare hans förmåga. Vänböcker innehåller i allmänhet 
mycket lite kritik. Förmodligen var det främst de ”okritiska” medarbetarna som fick 
tillfälle att nedteckna sina minnen om Sigfrid Edström. En intressant upplysning är 
att det inför författandet av festskriften skickades ut ett brev till de artikelförfattare 
som kunde tänkas nedteckna en minnesbild av Edström. I detta konfidentiella brev 
instruerades uppsatsförfattarna att teckna en allsidig bild som var lättsam och läsbar. 
I den ursprungliga versionen av utskicksbrevet hade man formulerat sig annorlunda. 
Där stod att boken skulle sätta fokus på det kritiska: ”Detta minne bör ej rosa honom 

                                                 
435 På en del pärmar i centralarkivet står det ”gallrad”, vilket kan betyda att särskilt känsliga brev blivit 
bortsorterade eller slängts. En del källmaterial finns bevarat i direktörsvillan Villa Asea. Materialet förvaras i 
det så kallade ”Edströmrummet” samt i ett antal lådor på vinden. Jag besökte Villa ASEA 23.2.2005 efter att 
ha fått tillstånd. Det finns också källmaterial i ett förråd ute på Finnslätten i Västerås, enligt Aina Nilsson. 
436 Se exempelvis, Protokoll hållet vid Västerås den 29 maj 1917. Direktionskonferenser (--539) 1913-18, 
H:N7 11-002 (210). ENDA.  
437 Wallenberg (1970) (förord), s. 9-10. 
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– ris är snarare att föredraga”.438 Detta omformulerades senare och boken blev till sist 
ett tidstypiskt äreminne. Kanske är det ett tecken på att det fanns interna 
motsättningar, som var svåra att offentliggöra.  

Festskriften ger värdefull information, genom att den belyser direktörernas 
”lojalitet”. Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma skriftens bidrag, då det kan 
leda till förståelse av samtidens krav på lojalitet och respekt mot ledaren. De chefer 
som omtalade sitt samarbete med Sigfrid Edström framhöll ofta hans krav på 
självständighet. En av cheferna för Aseas dotterbolag i Bryssel, Gustaf Göransson, 
menade att han aldrig hade känt sig missnöjd med Edströms ledarskap.439 Direktören 
Lars Blume (1873-1967) bekräftade Sigfrid Edströms samarbetsförmåga, men 
kallade samtidigt Asea-chefen för ”envåldshärskare”.440 Samarbete skulle ske på 
ledarens villkor. Blume menade att Edström ständigt krävde respekt och lojalitet.  

Det går att tolka Sigfrid Edströms relation till Asea-direktörerna som 
paternalistisk. Med det avses att ledaren påstods ha en faderlig omsorg om de 
närmaste direktörerna. Det yttrade sig i att han ofta ställde upp under med- och 
motgång, men samtidigt styrde och ställde på ett auktoritärt sätt. Det var vida 
omtalat om hur Sigfrid Edström besökte sjuka, skrev uppmuntrande brev och 
skickade iväg en utsliten medarbetare på viloresa utomlands. En liknande 
omvårdnad finner man i brev, där både Lindén och Edström omtalar betydelsen av 
att se över direktörer som blivit sjuka.441 Skall man tolka detta som en paternalistisk 
strategi? En del kontrollerande inslag existerade i relationen, eftersom Edström 
gärna blandade sig i direktörens fritid. Han kunde exempelvis köpa biljett och boka 
hotellrum till direktören och dennes fru. Det förutsatte att han ansåg att direktören 
behövde vila upp sig.442 Han kunde ge råd eller komma med krav på 
fritidsaktiviteter. Det kan uppfattas som om Sigfrid Edström ibland gick över 
gränsen mellan arbetsliv och fritid samt att han använde sig av metoder som en del 
tjänstemän kände sig tvingade att rätta sig efter, även om det rörde fritidssysslor. 
Flera Asea-direktörer har påtalat att Edström organiserade utflykter och 
sporttävlingar, där de förväntades delta. Ofta umgicks han informellt med direktör-
erna.443 Det handlade inte alltid om broderlig förtrolighet, utan relationen var på 
företagsledarens villkor. Sigfrid Edström blev missnöjd om hans planer inte för-
verkligades. Ibland kunde han demonstrativt lägga upp planer för sina nära vänner.444  
                                                 
438 Konfidentiellt brev april 1940. Direktör Edströms 70-årsdag, H:N16 06-019 (567) 1940. ENDA. 
439 Bring (red) (1940), s. 180. Uppsats av Gustaf Göransson.  
440 Bring (red) (1940), s. 166. Uppsats av Lars Blume. 
441 Se till exempel brev från J.S. Edström till A. Lindén 9.7.1918. Dir. A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 
(75). ENDA. 
442 Bring (red) (1940), s. 218. Uppsats av H. Silverstolpe. 
443 Bring  (red) (1940), s. 362-362. Uppsats av Thorsten Ericson. 
444 Se exempel Thorsten Ericsons tal vid bolagslunchen 29.3.1949. Personalia – Tidningsurklipp, etc. 1939-
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Men Sigfrid Edström hade inte möjlighet att ensam besluta om avsättning eller 
tillsättning av direktörer som en ägare kan. Inte heller var han särskilt intresserad av 
detaljer. Däremot var han ofta engagerad i tjänstemännens liv. Ingenjören Iens 
Lassen la Cour som tillhörde den kritiska skaran vid Asea, betonade Sigfrid 
Edströms förmåga att låta tjänstemännen få ta del av hans ”välvilja och intresse”.445 
De som inte visade sig värda denna välvilja befordrades inte, utan fick mindre 
krävande uppgifter. Sällan avskedades de, utom då olagligheter eller dåligt 
uppförande förekom. Ofta fick direktörer inom Asea fria händer, så länge de skötte 
sina arbetsuppgifter.446 För dessa direktörer fanns en ”tyst” överenskommelse om att 
alltid följa Sigfrid Edströms order. 

 
3.6.3 Tjänstemannakulturen inom Asea 
Vid Asea odlades en helt annan typ av tjänstemannakultur än inom 
Johnsonkoncernen. Förmodligen berodde det på att Asea tidigt var det storföretag 
som hade flest antal tjänstemän i Sverige. Dessa uppmuntrades utveckla en egen 
kultur. Redan 1905 utarbetades specifika tjänstemannareglementen vid Asea. I dessa 
stod föreskrifter och ordningsregler för anställda tjänstemän.447 Uppgifterna 
reviderades och kompletterades inför olika år. År 1938 påtalades exempelvis vikten 
av att visa solidaritet med företaget: ”Tjänstemannen har att med nit och plikttrohet 
fullgöra sitt arbete. Han skall vinnlägga sig om att bevaka och befrämja bolagets 
intressen. Det åligger tjänstemännen envar på sin plats verka för ett gott förhållande 
mellan bolaget och dess anställda”.448 Dessutom hade tjänstemän tystnadsplikt. De 
fick inte uppge information om företagets priser, konstruktioner, affärsangelägen-
heter och liknande.449  

Att vara tjänsteman vid Asea gjordes till något exklusivt och fint. De 
uppmuntrades delta i föreningar inom företaget. Det ledde till tillkomsten av en 
tjänstemannaförening, grundad 1913. Syftet med föreningen var att tillvarata tjänste-
männens intressen. Föreningen engagerade sig i specifika tjänstemannafrågor, men 

                                                                                                                                                     
1952, H:N16 01-010 (1160). ENDA. Hilda Henriques berättar i en uppsats om Sigfrid Edströms beslutsamhet 
under resor. Hon och maken företog en resa med makarna Edström. Sigfrid Edström styrde hela resan. 
Makarna Henriques kallade honom för ”Kristian Tyrann”. Se Bring (red) (1940), s. 491. Uppsats av Hilda 
Henriques. 
445 Bring (red) (1940), s. 196. Uppsats av Iens Lassen la Cour. 
446 Bring (red) (1940), s. 196. Uppsats av Iens Lassen la Cour. 
447 Reglemente För Tjänstemän anställda vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget Westerås (Stockholm 
1905). Personalfrågor: Ansvars- och ordningsfrågor 1905-, H:F1 03-001. ENDA.  
448 Häfte Allmänna Tjänstebestämmelser Gällande För Tjänstemännen Vid Allmänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget (Västerås 1938), s. 5-6. Särskild korrespondens 1935-1946, H:N7 14-003 (558) (Gallrad). 
ENDA. 
449 Reglemente för Tjänstemän anställda vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget Västerås (fjärde 
upplagan dec. 1920). Personalfrågor: Ansvars- och ordningsfrågor 1905-, H:F1 03-001. ENDA. 
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anordnade också utflykter och sammankomster för tjänstemännens familjer.450 För 
att förena Aseas tjänstemän startades ett antal föreningar, däribland Aseas kvinnliga 
tjänstemannaförening, personaltidningen Vi Aseater år 1938 och ett antal studie-
cirklar.451 Inte sällan var ledningens tjänstemän involverade i dessa aktiviteter. Det 
gjorde att tjänstemännen bildade ett högre skikt inom koncernen. Sällan ledde det till 
kontroverser med ledningen, utom då gratifikationer uteblev vid högtider.452 Vid 
sådana tillfällen uppstod upprördhet. Tjänstemännen hotade med att solidariteten till 
företaget avtog liksom arbetslusten.453

Höga tjänstemän hade personliga och täta band till Sigfrid Edström. Som nybliven 
chef bjöd han ofta hem dem på middag. Den centrala samlingspunkten var Villa 
Asea som dels var familjen Edströms hem, dels representativ direktörsbostad.454 Ofta 
stod hemmet öppet för både gäster och vänner. Sigfrid och Ruth Edström 
arrangerade maskerader, konserter, middagar och fester i hemmet, där flera 
tjänstemän deltog.455 Givetvis påverkade det den interna tjänstemannakulturen och 
skapade ett intimt band mellan ledning och tjänstemän. I likhet med Axel Ax:son 
Johnson förväntade sig även Sigfrid Edström trofasta tjänstemän. Under kristider 
fanns en särskild tilltro till förmågan att ”lojalt böja sig för de ofantliga svårigheter” 
som mötte koncernen.456 De som inte anpassade sig kunde bli förflyttade eller få en 
varning för olämpligt uppträdande. Lojalitet handlade inte enbart om att vara 
solidarisk med ledningen, utan också med företaget. Intressant är att Asea hade 
återkommande problem med att få tjänstemän att stanna kvar i företagets tjänst. Det 
kan kopplas till rörligheten bland tjänstemän i början av 1900-talet. Några av dem 
grundade egna företag, flyttade utomlands eller kom att arbeta hos konkurrenter. I 
ett brev till Arthur Lindén beskrev Sigfrid Edström vilka tjänstemän som han 
misstänkte skulle lämna sina tjänster vid Asea. Vanligen kritiserades de som ville 
jobba för konkurrenter. Man brukade spekulera kring vilka de var som skulle sluta: 
”La Cour, Silvander, Erik Andersson och Körner hava varit sedda tillsammans i 

                                                 
450 Stadgar för Aseas tjänstemannaklubb. Personalvälfärd inom Asea 1905-1927, H:N10 01-002, (239) 
ENDA. De övriga filialerna startade också tjänstemannaföreningar. För mer information, 
Tjänstemannaföreningar ASEA och IM 1946-47, H:F8, 02-001. ENDA. 
451 Helén (1956), del II, s. 219-221. 
452 Brev från Aseas tjänstemannaklubb 20.12.1919 till styrelsen för Asea. Personalvälfärd inom Asea 1905-
1927, H:N10 01-002 (239). ENDA.  
453 Brev från Aseas tjänstemannaklubb 20.12.1919 till styrelsen för Asea. Personalvälfärd inom Asea 1905-
1927, H:N10 01-002 (239). ENDA. 
454 Villa Asea var Sigfrid Edströms hem och bostad så länge han var Aseas verkställande direktör, d v s fram 
till den tidpunkt då Arthur Lindén blev VD och flyttade in i bostaden. 
455 Bratt (1950), del 1, s. 246 f. Se särskilt kapitel 15. ”I Villa Asea, på Trollbo och Tärnebo” om Edströms 
sociala liv.  
456 Protokoll hållet vid Måndagskonferens i Västerås den 25 oktober 1915. Direktionskonferenser 1913-18 (1- 
- 539), H:N7 11-002 (210). ENDA. 
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Stockholm”.457  Detta tyder delvis på att den ”positiva” kulturen inom Asea inte var 
alltigenom lyckad. Ledningen försökte på olika sätt hålla sig informerad om de olika 
direktörernas lojalitet.  

Anmärkningsvärt är att en del direktörer inom Asea-koncernen bröt sin personliga 
lojalitet till Sigfrid Edström. I regel utdelades bestraffningar och avsked vid grova 
tjänstefel och illojalt handlande. Chefen för Aseas bolag i London (ASEA Electric 
LTD), Sune Busch (1883-1953), ägnade sig åt privata affärstransaktioner under flera 
års tid. Busch hade utan ledningens vetskap bedrivit affärer med Bofors om 
krigsmaterialleveranser.458 För att finansiera verksamheten använde han utan tillåt-
else medel från Asea. Då det uppdagades tolkades Buschs handling som ett svek och 
Arthur Lindén skrev kritiskt: ”Det förefaller, som om Din vinningslystnad så 
behärskade Dig, att Du glömt de hänsyn, Du borde tagit mot såväl Dina chefer som 
Dig själv”.459 Vidare konstaterade Lindén: ”Efter den välvilja, som Du rönt från 
Edströms sida, är det mig ofattbart, hur Du kan göra Dig skyldig till ett sådant 
beteende”.460 En illojal handling var ett brott mot Asea och Sigfrid Edströms ”goda” 
omsorg. Det ger en antydan om hur stark Edströms ställning fortfarande var i 
företaget. Detta trots att ”förbrytelsen” inträffade ett antal år efter dennes avgång 
som verkställande direktör. Det var inte enbart företaget, utan den forne ledaren, 
som ”sårades” av direktörens illojalitet. Det hör samman med uppfattningen om att 
den enskilde industritjänstemannen skulle stå på företagets sida.  

Som tidigare forskning har påpekat var lojaliteten intimt förbunden med 
tjänstemannens yrke.461  Man hade därför svårt att acceptera brott mot denna 
informella regel. De direktörer som bröt förtroenden drabbades av bestraffningar 
eller restriktioner på grund av sina handlingar.462 I Sune Buschs fall ledde det 
märkligt nog inte till avsked, utan till ett specialskrivet avtal där han lovade att sluta 
med alla privataffärer.463 Min tolkning är att företaget lät Busch få behålla sitt arbete 
för att händelsen inte skulle komma till allmänhetens kännedom. Bestraffningar av 
höga tjänstemän kunde således se ut på olika sätt. Det var inte alltid den som gjorde 
                                                 
457 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 9.7.1918. Dir. A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). ENDA. 
458 P.M beträffande Busch (odaterat), Div. Deponerade handlingar betr. Personal 1925-1940 Konfidentiellt. 
H:N 16 02-033. ENDA. I promemorian står att läsa att Busch, arbete för Asea varade en timme per dag, 
medan resterande tid handlade om hans privata affärer. 
459 Brev från A. Lindén till S. Busch 22.4.1939. Brevet står utan avsändare men ligger i mappen som 
tillhandahåller brev av Arthur Lindén, Div. Deponerade handlingar betr. Personal 1925-1940 Konfidentiellt, 
H:N 16 02-033. ENDA. 
460 Brev från A. Lindén till S. Busch 22.4.1939. Brevet står utan avsändare men ligger i mappen som 
tillhandahåller brev av Arthur Lindén. Div. Deponerade handlingar betr, Personal 1925-1940 Konfidentiellt, 
H:N 16 02-033. ENDA. 
461 Greiff (1992), Kocka (1999). 
462 Allmänna Tjänstebestämmelser Gällande För Tjänstemännen Vid Allmänna Svenska Elektriska Aktie-
bolaget (Västerås 1938). 
463 Dokument författat av Sune Busch till Asea 4.5.1939. Div. Deponerade handlingar betr, Personal 1925-
1940 Konfidentiellt, H:N16 02-033. ENDA. 
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något illojalt som avskedades, utan det räckte ibland med disciplinära åtgärder för 
att skydda koncernens rykte och kanske även för att värna om Aseas interna tjänste-
mannakultur. En annan möjlig tolkning är att denna direktörslojalitet var så stark att 
förbrytelser kunde om än motvilligt accepteras.  

3.7 Sammanfattning 
Kapitlets syfte var att problematisera hur två storföretagare valde att hantera höga 
tjänstemän i den växande organisationen. Tidigare forskning har i begränsad ut-
sträckning undersökt interna relationer. Förmodligen beror det på att ledningens 
relationer ofta har uppfattats som ointressanta då de förknippas med konsensus, till 
skillnad från relationer mellan kapital och arbete.  

Går det då att generalisera utifrån mina studier om Johnsonkoncernen och Asea? 
En del resultat kan kopplas till tidigare forskning. Under 1900-talets första hälft 
förändrades organisationen i flera storföretag. Antalet industritjänstemän ökade och i 
takt med detta infördes byråkrati i form av fler tydliga regler och ökat pappersarbete. 
Ambitionen var att skapa välorganiserade koncerner, med en plikttrogen 
tjänstemannakår. Det visade sig vara svårt av olika anledningar, dels ökade tjänste-
männens självmedvetenhet och karriärmöjligheter, dels infördes byråkratiska regler 
som delar av den växande tjänstemannagruppen hade svårt att anpassa sig efter. 
Höga tjänstemän började ifrågasätta ledarens auktoritet. Som en motstrategi till 
denna utveckling visar min undersökning att Axel Ax:son Johnson och Sigfrid 
Edström tenderade att förstärka sina paternalistiska ledarskapsstrategier på olika sätt.  

Ägandeformen påverkade i viss mån deras sätt att leda tjänstemän. Samtidigt 
visades att det finns stereotypa uppfattningar om familjeföretagare och professionellt 
rekryterade företagsledare. De behöver inte alltid följa ett traditionellt mönster 
genom att tillhöra en specifik ägandeform. Johnsonkoncernen var inget typiskt 
familjeföretag. Det var ett enmansprojekt, där en enda person förfogade över möjlig-
heten att tillsätta och avsätta samt fatta de stora och strategiskt viktiga besluten. Ofta 
hänvisade Johnson till sitt ägande när han ville genomföra förändringar. Få släkt-
ingar eller vänner arbetade inom koncernen. Istället rekryterades personer med olika 
kompetens och erfarenhet, inte sällan fick de möjlighet att träda in i nya branscher 
eller projekt som var främmande för dem. Detta berodde framför allt på Johnsons 
intresse att kombinera olika kompetenser för att framkalla nya idéer. Entreprenöriell 
förmåga skulle lockas fram hos tjänstemän genom uppmuntran till kreativitet. 

Asea påminde om ett familjeföretag. Sigfrid Edström lyckades värva släkt och 
vänner till det växande storföretaget. Detta trots att han var anställd företagsledare 
och inte ensam kunde fatta de stora besluten. Han lyckades genom sin rekryterings-
politik etablera en stark och familjebaserad maktposition inom Asea. Troligtvis 
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tryggade detta hans ställning över tid, även om han kom att anklagas internt för att 
ägna sig åt nepotism. Intressant är att mottot var att samla olika former av 
kompetenser och nya entreprenöriella sätt för att hantera den växande organisa-
tionen. Flera idéer till organisationsförändringar hämtades från Amerika, men även 
från andra svenska företag. Trots att Sigfrid Edström var en professionellt rekryterad 
företagsledare visade han självständighet och oberoende gentemot de intresse-
grupper som hade inflytande över Asea, d v s Wallenberggruppen och övriga 
aktieägare i koncernen. Han gjorde ofta saker på sitt sätt, även om det väckte 
missnöje. Så länge han fick med sig direktionen och resultatet blev framgångsrikt 
spelade det mindre roll vad aktieägarna tyckte. Dock visade undersökningen att 
aktieägarna tenderade att höra av sig oftare till ledningen när ekonomiska kriser var 
rådande.  

Johnsonkoncernens direktörer tog sig ofta friheten att agera på sitt eget sätt, trots 
ägarens starka dominans. Förklaringen kan vara att tjänstemännens ställning 
generellt hade blivit starkare under 1900-talet. Dock önskades inte alltför själv-
gående och egensinniga direktörer. I min undersökning visas att både familje-
företagaren och den professionellt rekryterade företagsledaren använde sig av 
paternalistiska strategier för att stävja denna utveckling. Det tyder på att denna 
strategi knappast hade spelat ut sin roll, utan hade tagit sig nya uttryck. Man önskade 
forma lojala direktörer som utförde sysslor enligt order. Problemet var att dessa 
direktörer själva ledde och kontrollerade underlydande i företaget. Storföretagaren 
skulle dessutom vara den sammanhållande länken och den som med faderlig 
auktoritet kontrollerade, bestraffade och belönade direktörerna.  

Vid Avesta Jernverk påvisades ett kraftfullt motstånd som utgick från 
disponenterna. Här diskuterades flera empiriska exempel på hur disponenten undvek 
att lyssna till Johnson och istället ledde järnverket på sitt eget sätt och med sina egna 
metoder, utan att rätta sig efter ägarens önskemål. Ofta ledde det till att disponenten 
fick lämna sin syssla. Vid Asea spårades inte lika många interna schismer, även om 
det förekom kritik av Edströms ledarskap. Däremot försökte Sigfrid Edström stävja 
olika typer av konflikter mellan direktörer inom Asea. Både Johnson och Edström 
kunde bestraffa tjänstemän om de visade illojalitet. Det betraktades vanligtvis som 
ett svek, inte enbart mot företagets principer utan mot företagsledaren.   

Trots att Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström ofta porträtterades som 
despoter och tyranner var de likväl omtyckta och populära bland merparten av sina 
höga tjänstemän. En orsak var att strategin innehöll välvilja och omtanke. Ofta fick 
den höga tjänstemannen bra lön och sociala förmåner, men industriledarna visade 
också personlig omtanke vid sjukdom. Tjänstemännen formade också olika kulturer 
inom de två koncernerna. Inom Asea bildades ett antal föreningar som tog vara på 
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tjänstemännens intressen och gav dem möjlighet att förstärka sin kultur gentemot 
andra grupper i företaget. Vid Avesta Jernverk utvecklades en motståndskultur bland 
tjänstemännen, där den stockholmske ägaren/ledaren skulle ignoreras. Det 
grundades förvisso en tjänstemannaförening i Avesta men det är osäkert om denna 
kom att syssla med annat än festligheter som gynnade den sociala samvaron. 

Övriga direktörer i Johnsonkoncernen, särskilt de som var kopplade till 
huvudkontoret i Stockholm och andra bolag i koncernen, utvecklade en starkare 
lojalitet till Axel Ax:son Johnson. En möjlig orsak är den nära relationen till ledaren 
och familjeföretagets traditioner. Ett gemensamt drag för de båda fallstudierna är att 
de tjänstemän som inte accepterade eller anpassade sig efter dessa interna 
företagskulturer ofta fick sluta sina tjänster. 
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4  Det sociala ledarskapet 
4.1 Inledning 
Under 1900-talet diskuterades ofta svenska företagsledares förmåga ”att kunna ta 
folk” eller ”konsten att sköta folk”, vilket syftade på förmågan att utöva ledarskap 
över arbetarna.464 De anställda arbetarna skulle fostras i det stora företagets tjänst.465 
Det ställde krav på sättet att leda och hålla ihop arbetskraften. Ledaren skulle vara 
den förenande länken som antog olika roller som auktoritet, samordnare och 
visionär.  

Syftet med föreliggande kapitel är att behandla det sociala ledarskapet, d v s 
studera hur avhandlingens två storföretagare kom att leda arbetare. Kapitlets hypotes 
är att företaget skulle organiseras och ledas på ett sådant sätt att arbetarna kände av 
ledarens närvaro. Oavsett om man var familjeföretagare eller professionellt rekryt-
erad företagsledare var det omöjligt att utveckla en personlig relation till varje 
enskild arbetare i ett storföretag. Däremot var det fullt möjligt att utveckla en 
relation som gjorde att ledarens krav och önskemål kom fram och fick respons i 
form av utförda uppgifter eller motstånd mot att utföra dessa.  

Tidigare ekonomisk-historisk forskning har inte i stor utsträckning laborerat med 
den typ av problem som rör storföretagares förhållningssätt till arbetskraften. 
Snarare har tidigare studier främst undersökt ledare vid mindre företag eller bruk. 
Jag kommer utifrån ledarskapsteoretisk synvinkel följa de två studerade ledarnas sätt 
att agera och reagera när det handlade om att bemöta arbetskraften.466  

 Vilka skillnader och likheter kan utläsas mellan en familjeföretagare och en 
professionellt rekryterad företagsledare i sättet att leda arbetare? Hur lyckades de 
kombinera rollen som auktoritet, samordnare och visionär? För att besvara dessa 
frågor undersöks Axel Ax:son Johnsons och Sigfrid Edströms personliga sätt att 
hantera den växande arbetskraften. Detta relateras sedan till den allmänna 
industriella utvecklingen i Sverige. Källmaterialet består bland annat av korres-
pondens, där man kan följa strategitänkande, planering och verkställande av beslut. 
Det kompletteras med material, där omgivningen och arbetarnas synpunkter 
framkommer i form av protokoll, brev och tidningsartiklar. Något utrymme för att 

                                                 
464 Belfrage & Hörlin (1927) (red). 
465 Carlsson (1968), s. 185 och 200-206. Med beteckningen arbetare avses främst de som utför kroppsarbete 
och skapar sig yrkesskicklighet inom produktionen, utan speciellt förvärvad examina.  
466 Det finns flera intressanta studier om kapital och arbete, men de behandlar sällan hur storföretagare leder 
arbetskraft. Karlsson (1998), (red) Andersson-Skog & Krantz (2002).  
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diskutera vilka metoder som infördes för att kontrollera arbetskraftens arbete görs 
inte. Däremot uppmärksammas ledarnas tillvägagångssätt att bemöta arbetarna.467

 
4.1.1 Patriark eller distanserad chef? 
Det finns framför allt två forskningslinjer inom historievetenskapen som behandlar 
företagsledarens sätt att bemöta arbetarna. Den ena aspekten uppmärksammar det 
paternalistiska ledarskapet, medan den andra aspekten berör det avpersonifierade 
ledarskapet. Den första förläggs vanligen till 1900-talets första år, medan den andra 
förknippas med den moderna företagsledaren som leder ett storföretag. Det 
paternalistiska sättet att leda syftar på ledarens förmåga att fatta de stora besluten 
och vara den som personligen övervakar arbetskraften. En patriark är emellertid lika 
gärna kontrollerande och bestraffande som belönande och välvillig.468 Patriarken 
strävar efter att få lojala anställda som visar tacksamhet då han visar prov på 
välvilja.469 Familjeföretag förknippas vanligen med paternalistiska band till de 
anställda, då de tenderar att värna mer om traditioner och personliga band till de 
anställda.470  

Det avpersonifierade sättet att leda arbetare har förknippats med den professionellt 
rekryterade företagsledaren som var anställd i företaget. Denne hade vanligen inte 
någon nära relation till arbetskraften, utan ledde företaget på ”distans”. Det var 
istället förmän och avdelningschefer som bestämde vad arbetarna skulle göra. 
Storföretagaren gav enbart order till dessa om sina önskemål. Den personliga 
kontakten med arbetare avtog när företagsledaren sällan visade sig i verkstäderna. 
Förklaringen till denna förändringsprocess är att ledaren för ett storföretag hade 
tidsbrist och många andra sysslor att åta sig samt att den personliga kontakten inte 
behövdes då ledaren vanligtvis inte ägde företaget.471 Om den professionellt 
rekryterade företagsledaren har sagts att denne knappast använde sig av 
paternalistiska strategier. Han eller hon påstods enbart vara professionellt intresserad 
av företagsledaryrket och praktiserade därför enbart moderna organisations-
metoder.472  

                                                 
467 Ingen vidare genomgång kommer att göras av de två storföretagens användning av exempelvis 
taylorismens metoder, så kallade tidsstudier etc. Det är ett för omfattande område som främst utövades av 
specifikt anställda yrkesgrupper som tidsstudiemän, ingenjörer och förmän. Det hamnar utanför kapitlets 
tematik. Dessutom finns tidigare forskning på området som rör rationaliseringen inom näringslivet och 
attityden till tidsstudier. Se De Geer (1978). 
468 Molin (1998), Ericsson (1997). 
469 Molin (1998), s. 11. 
470 Yanagisako (2002). 
471 Molin (1998), s. 129. 
472 Carlson (1950), s. 29. 
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I tidigare forskning har paternalismen som ledarskapsstrategi ofta dödförklarats 
under 1900-talet.473 Ekonomhistorikern Christer Lundh redogör i Spelets regler 
(2002) för den industriella utvecklingen i Sverige:  

 
”Ökningen av antalet arbetare och fabriker och koncentrationen av arbetare till storföretag och 

städer bidrog till att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare förändrades. Kvarlevande 
patriarkaliska mönster tenderade att successivt försvinna och relationerna mellan arbetsgivare och 
arbetare kom att få en alltmer ekonomisk prägel. Förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare kom 
också att avpersonifieras genom att det bildades särskilda intresseorganisationer”.474  
 

Lundhs resonemang pekar på bilden av den anonyme företagsledaren som ledde 
stora företag, där organisationsväldet tog över de nära kontakterna. Med andra ord 
har forskning ofta identifierat förekomsten av en företagsledare som arbetskraften 
knappast kände till. Min uppfattning är att denna fråga inte har diskuterats 
tillräckligt mycket inom det ekonomisk-historiska ämnet. Däremot visar forskning 
att det stora företaget har förknippats med det opersonliga och distanserade, medan 
företagande i mindre skala har associerats med personliga relationer och 
paternalistiska strategier.475  

Min tolkning är att det paternalistiska och det avpersonifierade ledarskapet 
överlappar varandra i svenska storföretag under perioden 1900-1950. Paternalistiska 
strategier hade inte försvunnit, utan uppträdde i nya former.476 Som 
företagsekonomen Sune Carlson har påpekat i sina intressanta studier från 1940-
talet, existerade en mängd informella relationer inom storföretaget.477 Det var möjligt 
för företagsledare att komma i kontakt med sina underordnade, men kanske inte på 
det sätt som man tidigare gjorde på mindre företag och bruk. En strategi var att 
arbetsledare (förmän) ledde och instruerade arbetarna enligt ledningens principer 
och önskemål. Information kunde förmedlas till storföretagaren på andra sätt så att 
denne blev involverad i arbetskraften. Målet var att integrera den enskilda arbetaren 
i organisationen. Han eller hon skulle känna sig emotionellt besläktad med 
företaget.478  

De två ledartyperna behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Tidigare forsk-
ning har talat om den auktoritära ”hårda” och den mer ”mjuka” didaktiska 

                                                 
473 Jakobsson (1976), Sundell (1997).  
474 Lundh (2002), s. 79.  
475 Lundh (2002), Carlson (1950), Ulf Magnusson (1996) menar att paternalism kunde fortleva inom geo-
grafiskt begränsade områden. Ulf Magnusson, Från arbetare till arbetarklass: klassformering och 
klassrelationer i Fagersta - ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909 (Uppsala 1996).  
476 Paternalistiska strategier hade inte försvunnit inom de yrken som var starkt präglade av hierarkier, 
exempelvis inom sjukvård, polis, skola och militärväsende. Däremot tog paternalismen nya former och 
uttryck, men inkluderade ofta över- respektive underordning.  
477 Carlson (1950), s. 87. 
478 Molin (1998). 
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ledarstilen under tidsperioden.479 Ledarskap bör relateras till samhällsförändringarna 
och ingå i en historisk kontext. Man måste följa företagsledare och studera deras 
handlingar och strategier för att förstå hur ledaren närmade sig arbetskraften. Sättet 
att leda företag var ofta ett resultat av företagets traditioner och kulturella 
värderingar samt företagsledarens individuella idéer och influenser. Som 
ledarskapsstrategi var paternalismen maktbevarande och trygghetsskapande, därför 
att den erbjöd kontinuitet för ledningen och de underlydande. Samtidigt fanns 
moderna inslag i verksamheten, som krävde en ledare med distans till arbetskraften, 
men som fortsatte att ha en god inblick i det växande företaget. Denna kombination 
kunde vara svår att förverkliga. För att hålla ihop företaget krävdes förmågan att 
förnya verksamheten genom att inhämta idéer utifrån. En viktig poäng är att de som 
ledde svenska storkoncerner i början av 1900-talet, inte hade någon förebild på 
hemmaplan som inspirerade till hur man skulle handskas med en växande 
arbetskraft. De flesta inspirationskällor hämtades istället från utlandet.  

4.2 Den allsmäktige ledaren 
 
4.2.1 Att bli fader för sitt folk 480 
För att övervaka ett växande företag krävdes ett organiserat system. Under tidigt 
1900-tal utvecklade de flesta stora företag ordningsregler och reglementen för sina 
anställda.481 Det krävde förändrade strategier från företagsledningens sida. Tidigare 
var det vanligt att brukspatronen utövade personlig kontroll. I stora företag blev den 
personliga auktoriteten begränsad. Dessutom hade demokratiseringsprocessen, 
organiserandet av arbetare i fackföreningar och arbetsgivare i SAF föranlett 
förändringar i förhållandet mellan kapital och arbete. Den moderna företagsledaren 
skulle acklimatisera sig till samhällsförändringarna och ändra sin inställning till 
arbetskraften. Det var emellertid ingen enkel process. 1800-talets brukspatron hade 
använt käppen för att aga arbetare om dessa skulle bestraffas. Även om husagan 
försvann under 1800-talet kom andra disciplineringsformer att ersätta de gamla 
auktoritära metoderna.482 Under 1900-talet hade denna metod bytts ut mot böter.   

Vi vet genom tidigare forskning om bruk och företag att ordningsregler infördes 
för att få arbetskraften att följa ledningens order. Till dessa regler fogades ett antal 
punkter för att eftersträva ordning och öka kontrollen uppifrån. Punkter rörde 

                                                 
479 Christer Ericsson, ”Mellan storindustri och folkparti – högern och företagarna vid 1900-talets mitt”, s. 146. 
Anfall eller försvar?: högern i svensk politik under 1900-talet (red) Torbjörn Nilsson ( Stockholm 2002). 
480Avesta Tidningen 6.1.1934 publicerade ett urklipp hämtat från Stockholms-Tidningen. Det konstaterades att 
företagsledaren liknades vid en fader som måste ta hand om sitt folk. 
481 Dahlqvist (2003), s. 54-55. 
482 Mats Hellspong & Orvar Löfgren, Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid 
(Malmö 2001), s. 174-175. 
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förbud: att dricka sprit under arbetstid, att arbetaren kom i tid till sitt arbete, att ta 
order och att utföra den syssla man ålagts. Arbetarens beteende mot befäl och 
ledning spelade en viktig roll. Det var ett resultat av den hierarkiska organisa-
tionen.483 Så småningom utvecklades gemensamma ordningsregler för exempelvis 
Sveriges Verkstadsförenings medlemmar. Syftet var att fostra och disciplinera den 
växande arbetskraften. Länge levde gamla idéer kvar om arbetsmoral, bildning och 
fostran, men de tog sig olika uttryck beroende på företagets idéer och riktlinjer. Ett 
rådande problem i början av 1900-talet ansågs vara att den svenske arbetaren 
påstods vara sämre än den amerikanska och engelska arbetaren. Svenska arbetare 
ansågs inte vara pålitliga. De skulle fostras till att bli skötsamma.484

Enligt den franske organisationsteoretikern och koncernchefen Henri Fayol (1841-
1925) fanns en rad principer som företagsledaren var tvungen att ta hänsyn till för att 
leda ett stort företag. Dessa principer rörde auktoritet, disciplin och ordning som 
sågs som intimt förbundna med varandra. Auktoritet förknippades med ansvar och 
rättigheten att leda, delegera och bli åtlydd. Disciplin berörde lydnad och respekt hos 
de anställda. Fayol betonade arbetskraftens arbetsvillighet, uppförande och ömse-
sidiga acceptans av avtal och reglementen inom företaget. Disciplin innefattade 
ordning i alla dess former.485 Under första hälften av 1900-talet skulle företagsledare 
i allmänhet vara väl förtrogna med vad som skedde inom det växande företaget. Man 
sökte därför utveckla metoder som gjorde att ledaren i sin frånvaro besatt en 
allsmäktig och upplyst roll genom ständigt inkommande information från lojala 
medarbetare.486  

Flera företag använde ett system med arbetarkort, där uppgifter om de anställda 
samlades. Varje arbetare hade ett arbetsnummer. Ibland togs fotografier på de an-
ställda. En viktig aspekt var att rekrytera förmän och mellanchefer som informerade 
ledaren så att denne kunde bilda sig en uppfattning om olika arbetare. Nya yrken 
tillkom vars huvudsakliga syfte var att övervaka arbetarna. Det var avgörande för 
ledarens möjligheter till insyn i arbetarnas arbete och för att följa arbetares individu-
ella öden.487 Många företagsledare kände väl till vilka arbetare som ansågs vara 
duktiga och lojala och vilka som inte ansågs vara det, även om det rörde sig om ett 
växande företag. När arbetare diskuterades av ledningen handlade det inte enbart om 
arbetet eller om hur arbetaren skötte sig. Det handlade om enskilda arbetares arbets-

                                                 
483 Bengt Berglund, Industriarbetarklassens formering: arbete och teknisk förändring vid tre svenska fabriker 
under 1800-talet (Göteborg 1982), s. 250 f. 
484 Dahlqvist (2003), s. 38 f. 
485 Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen, Organisation: att beskriva och förstå organisationer (Malmö 
1998), s. 33-38. 
486 H.B. Butler, Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare i Amerikas Förenta Stater (Stockholm 1930). 
487 Se Nordstjernans Centralarkiv, Aseas Centralarkiv (ENDA).  
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skador eller utbildningsmöjligheter.488 Under styrelsemöten kunde beslut fattas ang-
ående arbetares rätt till pensionering och nödhjälp. Ibland skrev arbetare privata brev 
till företagsledaren för att få ekonomiska bidrag eller för att informera om något. Det 
förekom anonyma skrivelser som var viktiga ur kontroll- och informationssynpunkt. 
Sådana skrivelser kunde behandla enskilda förmäns beteenden mot arbetare eller 
angivelser av enskilda personer i företaget. Ledningen blev på detta sätt upplyst om 
sådant som de inte visste. De kunde alltså välja att utreda ärendet eller ignorera 
det.489  

I början av 1900-talet levde en arbetsmoral kvar bland de flesta svenska 
företagsledare. Inte minst odlades denna idé inom SAF. Det tog sin utgångspunkt i 
den lutherska synen på arbete och skötsamhet. I SAF utvecklades idéer om den 
svenska arbetarens arbetsförmåga.490 Givetvis spelade varje företags inställning till 
frågor om disciplin, ordning och kontroll en avgörande roll för hur ledningen gick 
tillväga.491 Det var inte ovanligt att industrimän ansåg att arbetarna behövde 
disciplineras genom olika åtgärder. Disciplinering är ett uttryck för makt, med avsikt 
att styra, kontrollera och eventuellt omforma individer. Målet var att få pålitliga 
arbetare som skötte sig enligt ledningens principer.492 Influenser hämtades främst 
från utlandet, såsom USA, England och Tyskland. Det amerikanska inflytandet 
ökade i samband med emigrationen, men också genom att många ingenjörer 
praktiserade i USA och tog med sig erfarenheter hem.493 Asea har i bevarade 
reserapporter, som ingenjörer på uppdrag skrivit, kommit med förslag på 
förbättringar, som de inhämtat från utländska förlagor under vistelser utomlands.494

Efter första världskriget började svensk industri intressera sig för vetenskaplig 
arbetsledning under namnet taylorism, som innefattade tidsstudier med 
stämpelklocka. Att kontrollera arbetare genom sådana tillvägagångssätt syftade till 
planmässiga åtgärder för att förbättra och förbilliga produktionen. Arbetsstudierna i 
ett större industriföretag krävde specialutbildad personal, så kallade tidsstudiemän. 

                                                 
488 Se till exempel Protokoll hållet vid sammanträde med Styrelsen för Avesta Jernverks Aktiebolag omedel-
bart efter ordinarie bolagsstämman Torsdagen den 31 maj 1917, Bolagsstämmoprotokoll 1911-18, A1 volym 
3. AJA. Ofta förekom promemorior om arbetare, exempelvis vad som talade för respektive emot att de skulle 
få rätt till pension.  
489 För ett urval se, brev från A. Borger till A. Ax:son Johnson 28.3.1913. Disponentkontoret, Korrespondens 
o. ämnesordnade handlingar serie 1, 1908-24, FIA, volym 46. AJA. Det finns också andra odaterade och 
anonyma skrivelser från samma tidpunkt, riktade till disponenten eller Axel Ax:son Johnson. Se också Asea, 
Protokoll Bok 1925, H:N7 08-035. ENDA. 
490 Dahlqvist (2003), s. 70-71. 
491 Ottosson (1999), s. 245. 
492 Björn Horgby, Den disciplinerade arbetaren: brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910 
(Stockholm 1986). 
493 De Geer (1978), s. 63-64. 
494 Reserapporter- berättelser AF ING. O. Hellman, J. Körner, Hrr John Ericson, T. Nälsen, Ing. C. Wijkborn 
m.fl., H:N8 01-003 (136). ENDA. 
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Det var ett viktigt inslag i den svenska rationaliseringsrörelsen.495 Organisations-
psykologen Göran Ekvall menar att företagsledarnas syn på arbetarna bör kopplas 
till tidsandan och ledarskapet. Under tidigt 1900-tal präglades svenska 
företagsledare till stor del av taylorismens människosyn. Arbetaren ansågs arbeta 
endast för att försörja sig. Vad verksamheten gick ut på och vilka moment som 
utfördes spelade en underordnad roll. Meningsfullheten i arbetet ansågs kopplad till 
lönen.496  

I det följande undersöks vilka personliga strategier Axel Ax:son Johnson och 
Sigfrid Edström utarbetade inom respektive koncern för att få grepp över den 
växande arbetsstyrkan. Det handlade förenklat om att lyckas med två saker: 

1) Att förbli en auktoritet i sin frånvaro innebar att ledaren måste finna en metod 
att kontrollera ett växande antal arbetare genom att tillgodogöra sig information och 
upplysningar om arbetskraften. Strategin grundar sig på uppfattningen att ledaren för 
ett företag är en auktoritet, vilket gör att denne ska bestämma över de underlydande. 
Arbetaren förväntas utföra vad han blir beordrad till. Bakom denna auktoritets-
uppfattning finns paternalistiska uppfattningar om förhållandet mellan överordnad 
och underlydande. 

2) Att hantera konflikter handlar om att behärska kontroverser mellan ledning och 
arbetskraft. Fackliga konflikter belyses för att få en uppfattning om vilken roll 
ledaren tog på sig i samband med konflikter. Efter första världskriget var Sverige ett 
av de länder som hade flest antal strejker i Europa. Många svenska företag 
drabbades av utdragna arbetskonflikter.497 Det gällde att hitta en lämplig strategi för 
att förhindra uppkomsten av dessa. Med uttrycket konflikt avses främst 
arbetskraftens motstånd mot ledningens krav. Det innebär att varken ledningen eller 
arbetarna är eniga om hur man skall nå ett gemensamt mål i företagets verksamhet. 
Det finns flera teoretiska uppfattningar om konflikter inom ledarskapsforskningen. 
Den traditionella uppfattningen hävdar att konflikter bör undvikas, medan den 
senare skolbildningen ”human relations” ser konflikter som ett naturligt inslag i alla 
organisationer.498 När företagsledare studeras i konfrontation med arbetskraften har 
forskning ofta uppmärksammat ”ledningens kollektiva agerande” eller arbetarnas 
reaktioner på konflikten.499 Det finns anledning att närmare undersöka hur konflikter 
inom stora företag påverkade ledarens ställningstagande utifrån en ledarskaps-
teoretisk synvinkel som tar fasta på hur ledaren agerar när en konflikt uppstår. Finns 

                                                 

498 Robbins (1992), s. 173-175. 

495 Tarras Sällfors, Arbetsstudier inom industrien (Stockholm 1939), s. 260 f, De Geer (1978). 
496 Ekvall (1996), s. 23-25. (red) Ekvall. 
497 Magnusson (2002). 

499 För en översikt av avhandlingar i ämnet arbetarhistoria se Karlsson (1998). 
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skillnader och likheter mellan studiens familjeföretagare och den professionellt 
rekryterade företagsledaren? 

 
4.2.2 Axel Ax:son Johnson och arbetskraften 
Vilket förhållningssätt hade Axel Ax:son Johnson till Avesta Jernverks arbetare? 
Man får komma ihåg att han ledde och ägde flera företag som ingick i Johnson-
koncernen. Han anställde chefer som skötte driften och personalen, men det betyder 
inte att han undvek engagemang. Som ägare kom han att spela en mycket 
dominerande roll. Johnson utvecklade en nära relation till Avesta Jernverks arbetare. 
För att besvara frågan ovan krävs en presentation om hur det såg ut i järnverket 
under 1900-talets första hälft.  

Socialdemokraten och landshövdingen Ragnar Casparsson (1893-1978) berättar i 
självbiografin Vårt fattiga liv (1961) om sin uppväxt i Avesta. Han skriver om hur 
arbetare förväntades följa samma yrkesbana som tidigare släktingar.500 Casparsson 
beskriver en samhällspyramid vid sekelskiftet 1900 med disponenten, ingenjören, 
bruksläkaren och apotekaren i toppen. De skilde sig från övriga samhällsmedborgare 
genom inkomst, utbildning och klädsel. Casparsson jämför den hierarkiska 
ordningen med det ”indiska kastsystemet”, där de som stod lägst i rang var de 
”oberörbara”.501 Järnverket representerade alla dessa aspekter från hög till låg, där 
hierarkin spelade en väsentlig roll inte enbart i arbetslivet utan i vardagen. Det 
saknades ofta valfrihet om man befann sig på fel plats i hierarkin. De sociala och 
ekonomiska klyftorna var stora. Arbetsgivare, tjänstemän och arbetare umgicks inte 
privat och hade vitt skilda bostadsförhållanden.  

Ragnar Casparssons minnesskildring visar hur en del arbetare kom i kontakt med 
Axel Ax:son Johnson. Ofta inleddes kontakten på företagsledarens villkor, när han 
med jämna mellanrum besökte arbetarna i järnverket. Det var Johnson som träffade 
arbetaren på hans arbetsplats eller på fritiden, snarare än att arbetaren mötte 
företagsledaren i dennes naturliga miljö, d v s kontoret eller herrgården. Detta 
mönster kan jämföras med flera liknande bruksmiljöer på andra håll i Sverige.502         

I detta sammanhang bör boendefrågan förtydligas. Axel Ax:son Johnson bodde på 
Karlavägen i Stockholm med sin familj, hustrun Margaret och de fem barnen. 
Huvudkontoret i Stockholm låg vid Stureplan 3 sedan 1919. Han pendlade ofta till 
Avesta och var i perioder bosatt på herrgården närmast kyrkan, med utsikt över 
forsen och verken. Mitt emot herrgården och kyrkan låg ”gamla byn” med de röda 

                                                 
500 Ragnar Casparsson, Vårt fattiga liv (Stockholm 1961), s. 16-18. 
501 Casparsson (1961), s. 26-27. 
502 Jämför med Ericsson (1997). 
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brukslängorna, där flera järnverksarbetare bodde.503 Johnson bodde nära arbetarna, 
då han vistades i Avesta. En del tjänstemän bodde också nära herrgården och 
arbetarbostäderna. Placeringen kan jämföras med gamla bruksförhållanden, där 
brukspatronen bodde nära arbetarna. Inte sällan har en sådan inramning av bruket, 
ägaren och folket setts som paternalistisk på grund av närheten mellan parterna.504

Enligt egen utsago eftersträvade Axel Ax:son Johnson en personlig relation till 
arbetarna. Givetvis var denna roll förenad med kontroll, till uppgiften hörde att 
”noga öfvervaka och tillse att ordningssinne bibringas arbetarestammen”.505 Kontroll 
och välvilja erbjöds i utbyte mot arbetarnas lojalitet. Trots denna strategi fick han 
ofta starkt stöd av omgivningen i sin strävan att knyta personlig kontakt med 
arbetarna. Ett antagande är att det berodde på Johnsons till synes ”klasslösa” 
strategi. Han var inte främmande för att ta i en smutsig näve, pratade hellre med en 
arbetare än med tjänstemännen samt hörde sig för om hur arbetet gick och hur 
arbetarna mådde.506 I samtidens klassindelade samhälle ansågs ett sådant bemötande 
från ”överheten” vara ovanligt. Det tolkades som social vidsynthet av socialdemo-
kratisk tidningspress då den skrev om Johnsons sätt att hantera arbetarfrågan.507 
Andra företag och samtida ledare bedrev en liknande strategi bland arbetskraften. 
Framför allt var det vanligt där företaget hade gamla rötter på orten och där ledaren 
hade ett nära band till arbetskraften.508 När Dalademokraten fick följa med Axel 
Ax:son Johnson i järnverket på en rundvandring skrev de om förhållandet mellan 
ledaren och arbetarna i tidningen: ”Under vår rundvandring genom järnverket lyfte 
de på mössan för honom och han lyfte på hatten för dem, och signaturen kunde inte 
märka någon tendens till kryperi från någondera sidan”.509 Vidare beskrev skribenten 
förhållandet mellan ledare och arbetare som något positivt. Det exemplifierades med 
att båda parter verkade vana med varandras sällskap, då tonfallet mellan dem var 
skämtsamt. En källkritisk synpunkt är att detta var en tidningsskribents subjektiva 
uppfattning av relationen. Men det ger ändå belägg för hur omvärlden kunde se på 
denna relation. Johnson fick mängder av tiggarbrev från personer som omtalade 
”konsulns” intresse för arbetare, då de sökte chansen att få ta del av hans 

                                                 
503 Johnson hade ytterligare en bostad i Avesta, där han tillbringade tid. Det var herrgården Isaksbo som är 
belägen invid Dalälven, ungefär tre kilometer från stadskärnan.    
504  Ericsson (1997). 
505 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 20.12.1913. Ingenjörsprotokoll 1913-19, 
A3, volym 1. AJA.  
506 Johnson försökte också lösa olika frågor som rörde arbetare som var i behov av hjälp. Se till exempel Brev 
från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 13.1.1920. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-
26, B1C, volym 1. GAAJA.  
507 Socialdemokraten 24.7.1927.  
508 Ett exempel som kan nämnas Karl-Fredrik Göransson vid Sandvikens Jernverk. 
509 Dalademokraten 2.10.1941. 
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”generositet”.510 Det tyder på att Axel Ax:son Johnsons arbetarvänliga ledarstil var 
välkänd, inte enbart inom koncernen utan även för en bredare allmänhet. Bandet 
mellan arbetarna och ledaren var emellertid så starkt att Axel Ax:son Johnson ibland 
trodde att de underlydande utförde vad helst han önskade. Som exempel kan nämnas 
fallet då järnverkets fastigheter behövde ommålas. Johnson menade att pensionerade 
arbetare kunde utföra arbetet gratis.511  

Socialdemokraten och riksdagsmannen Fabian Månsson (1872-1938) tilltalades av 
Axel Ax:son Johnsons ledarstil och sade vid ett tillfälle: ”Jag känner bara tre 
demokrater i Sverige, det är Göransson i Sandviken, Johnson i Avesta och så jag 
själv”.512 Det beskriver ganska väl hur Johnson lyckades sprida bilden av sin 
arbetarvänliga profil både till det socialdemokratiska partilägret och till allmänheten. 
Den patriarkala ledarstilen var därmed inte något som ogillades utav samtiden, 
tvärtom fanns det förtjänster med denna ledarskapsstrategi. Stundtals gjordes den till 
synonym med goda förhållanden till arbetarna.513 I vänboken till Johnsons 60-årsdag 
förkunnade Waldemar Swahn företagsledarens inställning till arbetarna: ”Som en 
god pater familias omhuldar han alla dessa som få sitt uppehälle av honom och 
förnimma att hans hjärta är med då han ger och belönar”.514 Det tyder på att Johnsons 
välvilja och intresse för arbetarna uppfattades som paternalistisk av samtiden, då han 
betedde sig som en brukspatron med övergripande ansvar för de enskilda arbetarna. 
Detta ansvar var gränsöverskridande och sträckte sig över både arbete och fritid. 
Som belägg anförde Swahn att Ax:son Johnson under första världskriget försåg 
arbetarna med mjölk och andra livsmedel. Paternalismen uppskattades inte, utan 
sågs som ett sätt att försöka knyta arbetarna närmare företaget. Den paternalistiska 
strategin hade ett tydligt inslag av kontroll som kunde verka hämmande och 
nedslående. I Dalarnes Folkblad uttrycktes kritik i samband med midsommarfiran-
det, där Johnsons förmåner till arbetarna uppfattades som ett sätt att ”köpa” 
arbetarnas solidaritet. Enligt folkbladet var denna omvårdnad enbart: ”En 
kaffeskvätt och cigarr som surrogat för de dåliga lönerna”.515 I kommunistiska 
Dalarnes Folkblad kritiserades även järnverksarbetarna i Avesta för att vara ovanligt 
godtrogna och lättlurade:  

 

                                                 
510 Se mapp Lu-Lö. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 178. GAAJA. Av hänsyn till den person som skrev 
detta brev har jag valt att inte publicera vederbörandes namn. 
511 Brev från A. Ax:son Johnson till A.M.C. Sjöholm 5.4.1922, Mapp Korrespondens GK. Axel Ax:son 
Johnson 1922. Disponentkontoret, Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1922-1926, serie 2, F1B, 
volym 22. AJA.  
512 Dalademokraten 24.7.1956. Fabian Månsson var känd som en centralgestalt i SAP och hade en speciell 
talarkonst. 2005-05-02 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261582  
513 Dahlström (1999), s. 145. 
514 Swahn (1936) (red), s. 74. Uppsats av Waldemar Swahn, “Den nye mannen vid rodret”. 
515 Dalarnes Folkblad 29.6.1926. 
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   ”Även arbetarna har han förut lyckats dupera genom sina stora bjudningar i midsommartid, då 
han och hans lilla näpna gemål ägnade en hel dag av sin dyrbara tid endast för att bringa slavarna en 
glädjestund, och slavarna tycktes ha roligt åt skojet”.516

 
Järnverkets arbetare påstods acceptera och till och med uppskatta Johnsons 

paternalistiska ledarstil. Man kan finna skäl för att denna omtalade ”arbetar-
vänlighet” antingen berömdes eller ifrågasattes från olika läger. Intressant är att hans 
ledarstil uppfattades på två olika sätt, antingen som traditionellt paternalistisk eller 
som en demokratisk ledarstil som gick ut på att värna om de underlydande.  

 
4.2.2.1 

                                                

Johnsons metod att kontrollera arbetskraften 
Vid Avesta Jernverk praktiserades ett antal ordningsregler för arbetarna. De infördes 
i samband med arbetskonflikter vid seklets början, långt innan familjen Ax:son 
Johnson blev ägare. Efterhand lades en del ordningsregler till, i takt med att 
järnverket expanderade. Arbetet vid järnverket började klockan 7 på morgonen och 
pågick fram till klockan 17.00 med en kortare middagsrast.517 På lördagarna slutade 
arbetet klockan 13.00. Övertidsarbete och arbete på söndagar infördes då ledningen 
ansåg det nödvändigt. Arbetets början och slut meddelades alltid med en signal. När 
signalen kom var arbetaren tvungen att infinna sig på sin plats. Arbetaren fick själv 
registrera sin arbetstid vid ett kontrollur. Järnverket hade specifika föreskrifter. Det 
var förbjudet att agitera politiskt, läsa under arbetstid, ta pauser och supa under 
arbetstid etc. Arbetarna tvingades följa regler om arbetet: ”Hvarje arbetare är skyldig 
att uträtta så mycket och så godt arbete, som i hans förmåga står”.518 I början av 
seklet 1900 kunde arbetare bestraffas på olika sätt. Man kunde bli av med en halv 
lön om man tog saker från järnverket eller lämnade arbetsplatsen utan tillstånd. 
Arbetare avskedades också, framför allt de som uppfattades som olämpliga, 
odugliga eller om de var syndikalister.519 Arbetare som brukade våld kunde bli 
avskedade.520 Arbetare kunde även bli avskedade om de orsakade en olycka för sig 
själva och/eller en olycka som drabbade andra.   

Kontrollen tog sig inte enbart uttryck i bestraffningar. Företaget hade av admini-
strativa skäl rätt att kontrollera arbetarens personuppgifter, civilstånd samt om detta 
förändrades under den tid då arbetaren var anställd. En viktig aspekt med att 
kontrollera industriarbetarens civilstånd var att hustrun inte fick begravningshjälp 

 
516 Dalarnes Folkblad 3.2.1923. 
517 Det var andra tider för de arbetare som gick skift. 
518 Avesta Jernverks Aktiebolag ordningsregler 1924. Mapp 35, Meddelande från disponenten 1919-20. Hand-
lingar i diverse ämnen 1777-1947, F5A, volym 2. BOA. 
519 Sammanträde N:o 32, 27 oktober 1916. Ingenjörsprotokoll 1913-19, A3, volym 1. AJA. 
520 Från disponenten till Kapten Camp 13.4.1917. Disponentens instruktioner 14/2-17-19/2-1918, Disponent-
kontoret Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1908-1924, serie 1, F1A, volym 46. AJA.  
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om maken avstod från att uppge sin hustru i personuppgifterna.521 Andra motiv var 
att det var möjligt för företagsledaren att bilda sig en uppfattning om arbetarna, 
deras kvalifikationer och bakgrund genom att tilldelas information om de anställda. 
Gifta arbetare fick mer förmåner än ungkarlar. Johnson var pådrivande i ut-
vecklandet av personliga data och information om arbetarna.522 Han ville tidigt 
försäkra sig om att de rätta personerna rekryterades genom att ständigt ha god 
överblick över antalet anställda och vilka som arbetade vid verket. Däremot 
accepterade han inte anonyma skrivelser från arbetare. Eventuell kritik och klagomål 
skulle framföras direkt till honom med signerade namn. Om anonyma brev inkom 
skulle klagomål inte beaktas. Däremot mottogs synpunkter oavsett innehåll, förutsatt 
att de inkom med brevskrivarens namnunderskrift. Kritik skulle ventileras öppet för 
att sedan undersökas grundligt, enligt Johnsons mening.523  

Ibland var det på uppdrag av Axel Ax:son Johnson som idéer om ordning och 
disciplin tillämpades i järnverket. En metod som infördes i järnverket var att anställa 
militärer som övervakade arbetarna. De hade vanligen ingen kunskap i järn- och 
stålhantering. Kapten Camp anställdes för att upprätthålla ordning i verket. Motivet 
var att militären skulle bringa arbetarna sinne för snygghet och sparsamhet, då 
järnverkets tjänstemän inte lyckades vara goda förebilder (Se även kapitel 3). Att 
dessa planer misslyckades framkommer i ett brev från Axel Ax:son Johnson till 
järnverkets ledning år 1916: 

 
”Ordning är ett ord, som öfver hufvud taget icke tycks förstås vid Avesta, men ordet bör skrifvas 

och inpräntas öfverallt, och det är icke roligt för mig att från alla delar av landet få höra talas om 
Avesta Jernverk såsom ett exempel på ett ordningslöst verk. Jag tyckte att det gjordes ansatser i 
början då kapten Camp kom dit, men nu synes äfven han hafva blifvit smittad”.524

 
Som det citerade brevet visar ledde inte denna anställning till några konkreta 

resultat.525 Kapten Camp misskötte sin uppgift enligt Johnsons måttstock. I en artikel 
från Dalarnes Folkblad med titeln ”En mystisk figur i Avesta järnverk: konsul 
Johnsons spion?” berättas det om en marinofficer som anställdes vid järnverket 
under 1920-talet. Denna person fick inte avslöja sin yrkesuppgift eller sitt namn för 
arbetarna. Artikelförfattaren pekade på brister i Axel Ax:son Johnsons ledarskap. 

                                                 
521 Avesta Jernverks Aktiebolag ordningsregler 1924. Meddelande från disponenten 1919-20. Handlingar i 
diverse ämnen 1777-1947, F5A, volym 2. BOA. 
522 Se kapitel 3 där det står om de olika disponenternas arbetsuppgifter. 
523 Brev från A. Ax:son Johnson till OE. Elowson 11.2.1918. Utgående brev - Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
524 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverk AB 21.12.1916. Utgående brev - Avesta Jernverk 1916-
26, B1C, volym 1. GAAJA. 
525 Det fanns andra militärer med position i järnverket, se kapitel 3 i avhandlingen. Ett exempel är Henning 
Stålhane som utsågs till vice vd för Avesta Jernverk. 
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Skribenten menade att det förekom ”hemligt spioneri” på Johnsons företag, vilket 
var ett resultat av ledarens bristande tilltro till sina anställda.526  

Brukade denna typ av kontrollmetod användas generellt inom stora 
industriföretag? Forskning visar att det förekom tjänstemän med militär utbildning 
vid svenska företag, exempelvis Stora Kopparbergs Bergslags AB, där en före detta 
militär hade administrativa uppgifter.527 På Asea anställdes strax efter första världs-
kriget en intendenturofficer vid namn Carl-Gustaf Palm som hade i uppdrag att 
organisera en välfärdsavdelning på Asea.528 Det var inte ovanligt att militärer sökte 
sig till höga befattningar inom industrin. Dessutom var bristen på kompetenta 
ingenjörer tämligen akut i Sverige efter första världskriget. Det gjorde att Sigfrid 
Edström önskade värva ”officerare, i synnerhet från artilleriet och flottan” till 
vidareutbildning och tänkbar anställning i Asea.529 Det intressanta är hur dessa 
militärer sedan användes som resurser i företagsvärlden. Flera militärer var styrelse-
medlemmar i olika bolag. Anledningen till att militärer anställdes i Avesta Jernverk 
är svår att besvara. En spekulation är att det rörde sig om Johnsons bristande 
förtroende för tjänstemän och deras förmåga att leda och utöva kontroll. Sociologen 
Max Weber har hävdat att all form av disciplin har sitt ursprung i det militära.530 
Möjligen var det hos militärer av olika rang som företagsledaren trodde sig finna 
lojalitet. Johnson sökte nämligen personer som kunde ge och ta order. Vad var då 
lämpligare än att anställa militärer som i sin utövning hade erfarenhet av 
ordergivning i olika riktningar? Dock lyckades inte militärerna förändra organisa-
tionen, då oordningen bestod inom verket. Däremot försökte Johnson ständigt finna 
nya sätt att förbättra och förbilliga produktionen. Besparingsåtgärder infördes 
emellanåt för att sänka arbetarnas avlöningar. En annan åtgärd för att dra ner på 
utgifterna var att minska antalet arbetare på de håll i verket där det förekom 
”onödigt” arbete. Ett återkommande inslag var att ingjuta sparsamhet och ordning i 
arbetarna.  

 

                                                 
526 Dalarnes Folkblad 11.3.1924. 
527 Rydberg (1985). 
528 Från Wenström till Amtrak (1983), s. 29. Det fanns också andra militärer med höga befattningar inom 
Asea, såsom chefen för lagerbyrån. Se även Barbro Bursell, Träskoadel en etnologisk undersökning av lanca-
shiresmedernas arbets- och levnadsförhållanden på Ramnäs bruk vid tiden kring sekelskiftet 1900 (Lund 
1975) som skriver om baron Adolf Tersmeden vid Ramnäs Bruk som hade ett förflutet inom den militära 
banan.  
529 Protokoll hållet vid konferenser 13.1.1919, Direktionskonferenser Protokoll 1913-1920, (Ing. Hambergs) 
H:N7 (11-004) (360). ENDA. 
530 Weber (1987), s. 229-231. 
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4.2.2.2 

                                                

Den personliga kontrollens livskraft 
Tidigare forskning betonar bristen på personlig kontroll i storföretagen. En an-
ledning har varit att ledaren ofta betraktas som osynlig i stora företag.531 Det är sant 
att den personliga kontrollen inte kunde vara lika intensiv som den var vid ett 
mindre bruk med ett fåtal anställda. Inte heller kunde en företagsledare som ledde en 
koncern lära känna alla arbetare. Däremot diskuterade ledningen ofta arbetare som 
blev rekryterade och vilka som skulle pensioneras. Detta förutsatte att de hade 
personlig information om arbetskraften. Axel Ax:son Johnson tillhörde dem som var 
intresserade av sådana fakta.532  

Ofta har personliga uppgörelser satts i samband med paternalistiska relationer. Det 
innebär att om företagsledaren har känt till privata uppgifter om arbetare eller om 
dessa har kunnat vända sig till ägaren, så har ett nära band uppstått som har sitt 
ursprung i paternalismens tankemönster.533 Enligt Staffan Högbergs biografi var 
Johnson en företagsledare som ständigt måste hålla sig ajour med vad som hände 
inom järnverket. Denna kontroll rörde naturligtvis arbetarna. Under första världs-
kriget försökte han också finna ut nya sätt att minska livsmedelsbristen. Sättpotatis 
och fisk införskaffades liksom möjligheter att finna ersättningsämnen för brödsäd 
under missväxtåret 1917. Johnson beordrade föreståndarinnan vid Avesta bruks-
klubb att baka bröd som innehöll kvickrot.534 Anledningen var att järnverket kunde 
förlora arbetskraft under nödåren om inte någon form av hjälp tillkom arbetarna. 
Den personliga kontrollen var fortfarande i bruk, fast under nya former. Vid Avesta 
Jernverk användes denna metod ofta. Så snart Axel Ax:son Johnson var på plats i 
Avesta brukade han besöka järnverkets arbetare. Några av dem fick möjlighet att 
personligen tala med honom. Han företog inspektionsrundor under upprepade 
tillfällen i de olika företagen som tillhörde koncernen.535 Han krävde dessutom att 
järnverkets disponenter och ingenjörer skulle företa noggranna inspektionsronder för 
att få översikt och kontroll.536 Axel Ax:son Johnsons besök i Avesta Jernverk följde 
inte något schema, utan han kunde komma spontant med syfte att kontrollera 
arbetarna och verksamheten. I likhet med vad flera forna brukspatroner gjorde på sin 
tid, vandrade han runt på järnverkets avdelningar.537 Ett antal inspektionsrundor 

 
531 Hellspong & Löfgren (2001). 
532 Protokoll hållet vid sammanträde med Styrelsen för Avesta Jernverks Aktiebolag den 31. Dec. 1915. 
Bolagsstämmoprotokoll 1911-18, A1, volym 3. AJA. 
533 Dahlström (1999). 
534 Högberg (1990), s. 145. 
535 Carlsson (1970-1973), Intervjuer med Avesta-folk, del III, s. 4. 
536 Se till exempel Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 8.1.1920. Utgående brev – Avesta Jernverk, 
B1C, volym 1. 1916-26. GAAJA. 
537 Ericsson (1997). Historikern Christer Ericsson beskriver liknade inspektionsrundor av patron Liberg i sin 
avhandling. Detta skedde långt före Johnsons tid. Axel Ax:son Johnson gick inspektionsrundor långt in på 
1950-talet.  
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bedrevs nattetid, vilket skapade en känsla av ”smygande” kontroll från ledarens 
sida.538  

Det fanns flera samtida industriledare som gick runt på verkstadsgolvet och 
passade på att samtala med arbetskraften. Det var ett sätt att behålla den personliga 
relationen och bli sedd bland de anställda. Ett exempel är Per-Egon Gummeson 
(1893-1985) som var verkställande direktör för Höganäs-Billesholms AB under åren 
1935-1960. Några andra exempel är chefen för Uddeholm, Nils Danielsen (1889-
1979) och Rutger von Seth (1898-1966) vd vid Åkers Styckebruk.539 Samtliga ledare 
förknippades med ett intresse för sociala frågor som rörde arbetskraften. Det gjorde 
att ovan nämnda ledare ansågs ha karaktärsdrag som gjorde att de påminde om 
brukspatroner om än i något modernare tappning. Samtliga industriledare var 
intresserade av att föra en dialog med de anställda.  

Det tyder på att den metod som Axel Ax:son Johnson praktiserade inte var utdöd 
inom svensk industri. Det fanns fortfarande företagsledare som anammade 
inspektionsrundor under 1900-talets första hälft. Rundorna bedrevs under upprepade 
tillfällen för att få information från arbetare om verksamheten, produktionen eller 
förslag på förbättringar.540 Ekonomhistorikern Sven Fritz skriver om Rutger von 
Seth, vd för Åkers Styckebruk som ofta i detalj lade sig i metallurgiska problem och 
ville vara insatt i det mesta som rörde tillverkningen. Han gick ofta ronder för att 
hålla sig informerad och samtala med arbetare.541 Av intresse är att Rutger von Seth 
hade yrkesverksamma år vid Avesta Jernverk, där han varit överingenjör och chefs-
metallurg fram till 1943. Möjligen kan han ha tagit intryck av Ax:son Johnsons 
inspektionsrundor som blev smått legendariska med tiden.   

I likhet med Rutger von Seth lyckades Johnson uppmärksamma någon detalj som 
verkets ledning knappast kände till. Om informationen var av intresse meddelade 
han genast ledningen i Avesta om vad som hade framkommit. Axel Ax:son 
Johnsons yngsta dotter Mildred von Platen har tydliga minnen av faderns 
inspektionsrundor på Avesta Jernverk:  

 
”När vi bodde i Dalarna på lov och helger gick Pa regelbundet ner i Järnverket efter middan vid 

9-10 tiden, vinter som sommar. Någon borde och skulle följa med. Men vem? Brasan sprakade i 
biblioteket, kanske var det 20 minusgrader ute och julklappsboken var spännande. Alla vi fem 

                                                 
538 Johansson (1990), s. 267. Johansson använder sig av ”smygande kontroll” som begrepp för att visa hur till 
exempel förmän under nattskiften använde denna typ av kontroll för att övervaka arbetarna. 
539 Roland Möllerfors, Höganäs AB: röster under 200 år (Höganäs 1997). 
540 Johnson hade ibland ”lojala” arbetare som hade bytt arbetsgivare, men som ändå stod till tjänst och gav 
muntlig information om vad andra företag gjorde. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. 
GAAJA. 
541 Fritz (1974), s. 45 & 25. 
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syskon tittade på varandra. Först varmvalsverket, sen kallvalsverket och, ofta som avslutning, det 
mörka, illaluktande och skräckinjagande bethuset”.542  

 
Inspektionsrundorna gav ledaren en möjlighet att höra arbetarnas synpunkter på 

verksamheten. Under dessa möten kunde arbetarnas kunskaper prövas. Vad arbet-
arna valde att tala om var tyst kunskap. Inspektionsrundorna gav information på ett 
snabbt sätt. Det förstärkte den paternalistiska ledarstilens betydelse och blev ett 
naturligt inslag för arbetarna. Inte sällan förväntade sig arbetarna att Johnson skulle 
komma mitt under nattskiftet. Mildred von Platen bekräftar detta i sin artikel: ”I alla 
verk blev det långa samtal med arbetarna under öronbedövande dån och hetta”.543  

Axel Ax:son Johnson ville fördjupa sig i järnverkets verksamhet. Han var efter 
1920 inte längre verkställande direktör för företaget, men uppträdde hela tiden som 
det.544 Vida fält som tekniken, tillverkningsmetoderna och sättet att organisera 
arbetet intresserade honom. Inspektionsrundorna ledde dessutom till vissa föränd-
ringar i verket. Efter en sådan runda infördes nattingenjörer och förmän som 
arbetade under nattskiften.545 I början av seklet 1900 övervakades inte arbetarna 
nattetid. Vid ett tillfälle när Johnson en höstnatt besökte valsverket med två prinsar 
från Siam sov de unga arbetarna under nattskiftet. En av dem var Ragnar Casparsson 
som senare i sin självbiografi återgav händelsen. Johnson kommenterade händelsen 
för Casparsson vid ett senare tillfälle: ”Ja, där sov ni för timlön, och så kom den 
förbannade utsugarn och väckte er. Jag förstår att ni blev upproriska”.546  
Inspektionen resulterade i att en övervalsmästare anställdes under nattetid. Inför 
förnyelsen hyste Casparsson blandade känslor: ”Vi uppfattade honom [förmannen] 
som en ”slavdrivare”, ty hans uppträdande i verket betydde slutet på våra friare 
förhållanden under nattskiften. Under hans vaksamma uppsikt skulle det heller inte 
ha varit möjligt att fysiskt misshandla försvarslösa barn och halvvuxna. Så även ur 
den synpunkten inledde prinsbesöket en ny epok”.547  

Det bör tilläggas att Ragnar Casparsson har beskrivit relationen mellan arbetarna i 
verket. Andra arbetare har i tidningsartiklar bekräftat förekomsten av trakasserier 
mellan arbetare. Det handlade om att använda knytnävarna eller skapa respekt för att 

                                                 
542 Avesta Tidningen 14.9.2001. Artikel av Mildred von Platen, ”Livet i Avesta herrgård vid Dalälven”. 
543 Avesta Tidningen 14.9.2001. Artikel av Mildred von Platen, ”Livet i Avesta herrgård vid Dalälven”. 
544 Dessa inspektionsrundor förändrades under 1950-talet då de gamla arbetarna hade slutat och de nya 
arbetarna inte var lika intresserade av Johnsons besök. Avesta Tidningen 14.9.2001. Artikel av Mildred von 
Platen, ”Livet i Avesta herrgård vid Dalälven”. 
545 Johnson beslutade om att införa förmän under dag och natt år 1917. Inspiration hämtades från andra verk, 
bland annat från Laxå. Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 7.2.1917. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
546 Casparsson (1967), s. 107. 
547 Casparsson (1967), s. 107. 
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undgå trakasserier.548 Fördelen med att tillsätta förmän eller nattingenjörer var att 
trakasserierna mellan arbetarna minskade i järnverket.549  

 
4.2.2.3 

                                                

Att undvika konflikter  
Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 123 bildades i Avesta 1904. 
Järnverket bekymrade sig inte om den fackliga verksamheten, så länge den var 
betydelselös.550 Men då fackföreningarna ökade i styrka under tidigt 1900-tal 
uttalade disponenten sitt missnöje över fackliga klubbar i Avesta.551 Tidiga 
debattfrågor inom facket var söndagsnattarbete, dyrtidstillägg, arbetets upplägg och 
lönefrågan.552 Det var inte ovanligt att järnverksarbetare trakasserades av tjänstemän 
på grund av fackligt engagemang.553  

Tidigare forskning har inte direkt diskuterat hur Axel Ax:son Johnson personligen 
ställde sig till arbetskonflikter i de företag som han ägde.554 En allmän uppfattning 
om arbetarna vid Avesta Jernverk är att de visade mycket liten tendens till radikalitet 
vid konflikter. Kyrkoherden Ragnar Carlsson skriver i sina minnesskildringar att det 
härskade en ”konservativ demokrati” bland de gamla järnverksarbetarna.555 Det 
yttrade sig i en kombination av beundran och undfallenhet inför den store ”konsuln”. 
Vad Johnson gjorde för arbetarna var det bästa enligt flera gamla arbetare. Vid andra 
företag har forskning funnit liknande ”tecken” på lojalitet mot ledaren, vilket har 
gjort att arbetarna vid en del företag sällan velat bråka om löner. Lojalitetstanken var 
mycket djupt rotad i gamla bruk och företag.556  

En genomgång av pressklipp ger belägg för att arbetare i Avesta inte alls stod 
främmande för idén att ”ta till knytnävarna och slå sig till rätten”.557 Under 1920-
talet beskrev disponenten järnverksarbetarnas mycket ”radikala läggning”. Hur 
ställde sig Axel Ax:son Johnson till arbetarna under konflikter? När det gäller 
interna konflikter mellan arbetare och ledning vid Avesta Jernverk är det svårt att 
finna hans personliga synpunkt. Han engagerade sig sällan i tvister som rörde 

 
548 Casparsson (1967), Metallarbetaren nr 35, 1954, där presenterades en anonym intervju med en arbetare 
vid järnverket. 
549 Det påtalades att Johnson var sträng mot tjänstemän och förmän. Avesta Tidningen 25.7.1936, ”Alltid och 
överallt närvarande, vänlig och förtrolig, med allt sitt folk när de göra sin plikt, men sträng och allvarlig vid 
försummelser”.  
550 Backlund (1944), s. 19-22. 
551 Backlund (1944), s. 26.  
552 Torgny Karnstedt, Vi väljer vår framtid: Metall Avdelning 123 Avesta 1904-2004 (Stockholm 2004), s. 57 
f. 
553 Efter storstrejken 1909 minskade antalet medlemmar i Metalls avdelning för att på nytt stiga år 1914. 
554 Högberg (1990) diskuterar ett antal av de strejker som uppkom vid järnverket, men nämner inte hur 
Johnson ställde sig till dessa.  
555 Carlsson (1970-1973), del III, s. 174. Intervjuer med Avesta-folk. Om Knut Monseng. 
556 Birger Steckzén, ”Några sociala frågor”, Hofors bruks historia (Göteborg 1957), s. 610. (red) Birger Steck-
zén. 
557 Arbetaren 27.1.1923.  
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arbetarna, vilket är anmärkningsvärt om man jämför med hur öppet han kritiserade 
järnverkets tjänstemän.558 Istället var konflikthanteringen disponentens arbetsuppgift, 
eftersom denne ansvarade för driften och personalen. Några exempel på involvering 
går dock att finna i källmaterialet. De oroliga åren 1917-1918 orsakade livsmedels-
brist i Avesta liksom på flera andra platser i Sverige (jämför med fallet Västerås – 
Asea), vilket ledde till demonstrationer. År 1918 framfördes krav från Metalls 
avdelning 123 på ett nytt dyrtidstillägg för gifta familjeförsörjare och ungkarlar. 
Johnson avslog denna begäran med hänvisning till att arbetarna redan hade fått extra 
gratifikationer och dessutom hade förmåner i form av mjölk och potatis. Facket 
hänvisade till andra järnverk som Sandviken och Domnarvet, där dyrtidstillägg hade 
utbetalats.559 I mitten av 1920-talet ansåg Axel Ax:son Johnson att järnverks-
arbetarna fick orimligt höga löner, sedan han hade jämfört med andra bruk. Som 
stöd för sitt påstående hävdade han att de gamla arbetarna i järnverket höll med 
honom.560  

I samband med utdragna arbetskonflikter inom Avesta Jernverk hade Axel Ax:son 
Johnson en ovanligt undanskymd roll, till skillnad från andra samtida företagsledare. 
Om man jämför med andra företag och bruk där paternalistiska relationer mellan 
ledning och arbetskraft var nära förbunden var det inte ovanligt att ledaren eller 
ägaren lade sig i konflikterna.561 Däremot får man en känsla av att Axel Ax:son 
Johnson ständigt höll ett vakande öga på sina samtliga företags pågående konflikter. 
Sällan kom han med förslag på hur dessa konflikter skulle lösas. Vid Avesta 
Jernverk handlade konflikterna om tidstypiska frågor som 8-timmarsdagen, 
lönereduceringar, arbetsförhållanden eller bostadsbristen. De svåraste konflikterna 
uppstod efter första världskriget.562 Järnverket hade flera pågående strejker under 
krisåren, då lågkonjunkturen skakade Sverige och ledde till strejker och 
massarbetslöshet. Under 1920-talet strejkade bland annat murare och montörer i 
Avesta. Metalls avdelning 123 ställde krav på att arbetslösa arbetare skulle få bo 
hyresfritt. Problemen i Avesta kommun blev emellertid så svåra 1923 att fack-
föreningen hörde av sig till regeringen för ett ingripande mot ”arbetsgivarnas 
hänsynslösa framfart”.563  

De problem som Axel Ax:son Johnson personligen diskuterade med järnverkets 
ledning i samband med konflikter, rörde sig om diverse driftstörningar och 
förseningar av leveranser och reparationer vid järnverket. Sådana frågor brukade 
                                                 
558 Se kapitel 3 för vidare diskussion.  
559 Karnstedt (2004), s. 58. Eric Englund, Metalls avd 123: Avesta 1904-1979 (Avesta 1979), s. 44.  
560 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 28.10.1925. Utgående brev – Avesta Jern-
verk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
561 Ericsson (1997), Nyström (2003). 
562 Backlund (1944), s. 69-71. 
563 Karnstedt (2004), s. 65.  

 128



  

vanligtvis oroa honom. Tjänstemän fick emellertid utföra arbetet om strejken blev 
utdragen.564 Källmaterialet uppmärksammar främst disponentens ställningstaganden i 
arbetskonflikter, men klargör inte ägarens inställning till konflikterna. Vad ansåg 
Johnson egentligen om strejkande arbetare? Hur skulle dessa konflikter lösas? Av 
källmaterialet att döma verkar han ha varit oroad över de utgifter och minskade 
orderingångar som en strejk kunde medföra. Var det enbart ekonomiska aspekter 
som han reflekterade över? Jag har inte funnit några tydliga svar på dessa frågor. 
Möjligen undvek han att sätta dessa tankar i skrift eller så delegerades frågorna 
direkt till ansvariga mellanchefer. Ekonomhistorikern Staffan Högberg skriver i sin 
biografi att Axel Ax:son Johnson befann sig på en lång utlandsvistelse under åren 
1920-21.565 Han var alltså frånvarande då de värsta konflikterna utspelades inom 
järnverket. Men det finns uppgifter hämtade från tidningar som antyder att Johnson, 
även då han befann sig i Sverige, spelade en undanskymd roll så snart en 
arbetskonflikt blossade upp i hans företag. Han fick kritik för detta av arbetare. 
Avesta Jernverks arbetare försökte konfrontera honom, men enligt pressens 
skriverier undvek han detta.566 Denna ”frånvaro” gjorde att han periodvis blev 
ifrågasatt som ledare. Det hävdades att han inte brydde sig om arbetarna vid 
järnverket.  

I likhet med de flesta industriföretag förekom konflikter vid Avesta Jernverk som 
rörde samarbetsproblem mellan ingenjörer och arbetare. Det var svårt för arbetarna 
att få igenom sina krav om det gällde otrevliga tjänstemän. Under en konflikt 
godkände inte arbetarna ingenjören som ledare för pressverket. I ett brev från 
arbetarna påpekades att ”det förefaller märkvärdigt att bolaget under sådana 
förhållanden har råd att hålla en person som vi alla äro överens om endast är till för 
att fördyra framställningen samt göra livet olidligt för oss alla”.567 Inte heller här får 
man veta hur Axel Ax:son Johnson ställde sig till den pågående konflikten. Däremot 
finns det mycket information om disponentens ställningstagande och syn på 
konflikterna. Men det ligger delvis utanför detta kapitels undersökningsområde.568  

I en del fall verkar Axel Ax:son Johnson ha haft en viss förståelse för arbetarnas 
situation, till skillnad från de tjänstemän som han ansågs hålla i örat.569 Materialet 
visar att han vid ett tillfälle fick ett anonymt brev från en arbetare som berättade om 
den pågående arbetarekonflikten 1918. Johnson kommenterade brevet till den dåvar-
                                                 
564 Högberg (1990), s. 149. 
565 Högberg (1990), s. 149-150. 
566Arbetaren 21.1.1923. Detta bör jämföras med Axels son Axel Jr som undvek att blanda sig i konflikter.  
567 Brev på uppdrag av A. Johansson till ledningen för Avesta Jernverk 11.3.1920, Mapp Strejken Mars 1921. 
Disponentkontoret, Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1917-1927, serie 2, F1B, volym 11. AJA. 
568 För mer information se till exempel, Mapp: Avtalsförhandlingar med arbetare div. avd. 1917-1920. 
Disponentkontoret, Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1917-1927, serie 2, F1B, volym 11. AJA. 
569 De Geer (1998), s. 187 f. De Geer diskuterar hur Axel Ax:son Johnson styrde firman A. Johnson & Co.  
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ande disponenten Axel Jungmarker med orden: ”Det förefaller som om streijken 
vore fullt berättigad”.570 Det anmärkningsvärda är att företagsledaren kunde finna 
välgrundade skäl till en strejk. Osäkert är vilken konflikt som avsågs, men 
sommaren 1918 pågick en strejk i pressverket, utan stöd från Metalls avdelning 123. 
Arbetarna ställde krav på bättre löneersättning. Den tre månader långa konflikten 
ledde dock inte till några konkreta resultat.571  

En möjlig tolkning är att Axel Ax:son Johnsons strategi var att undvika personlig 
inblandning i arbetarkonflikter. I källmaterialet ges en antydan om att konflikter 
betraktades som en komplex fråga för honom. Han verkar ha haft åsikten att 
”strejker” och ”konflikter” leddes av ett fåtal ”radikala” arbetare eller bråkmakare 
som drog med sig andra oskyldiga arbetare, vilka egentligen hade velat stå utanför 
den pågående konflikten. De ”besvärliga” arbetarna skulle inte jämföras med de 
”skötsamma arbetarna”. Konflikter kunde avfärdas med att det knappast rörde sig 
om alla arbetare, utan enbart ett fåtal missnöjda. Ett sådant exempel finner man vid 
Acton Factory i London som Johnson ägde. Arbetarna protesterade mot att han hade 
infört en extra månadslön till tjänstemännen och inget till dem. Enligt arbetarna fick 
de ett telegram från ägaren innehållande komplimanger för väl utfört arbete. De var 
besvikna och skrev ett brev till honom ”You cannot have it both ways Mr. Johnson. 
Unless a misunderstanding has occurred somewhere”.572 Axel Ax:son Johnsons 
telegram uppfattades som ”pure humbug”, varför de krävde ett svar om varför hans 
gåva uteblev.573 Det var 71 av 134 arbetare som hade skrivit under brevet. Från 
koncernens sida påstods det vara mycket få arbetare som stod bakom protesten.574 I 
denna konflikt stod Johnson som utomstående betraktare, utan att agera. Det var 
istället andra medarbetare från koncernen i Sverige och England som fick ta i tu med 
problemen. Det kan tolkas som ett sätt att hålla sig utanför konflikterna för att skona 
sitt rykte som ”sympatisk” arbetsgivare eller för att han ansåg att det var den 
ansvariga chefens uppgift. Att öppet tillkännage sina synpunkter i en konflikt kunde 
medföra ytterligare problem.575  

Som belägg för mitt påstående kan nämnas att Axel Ax:son Johnson undvek olika 
typer av negativa konfrontationer med arbetare. Till disponenten skrev han följande 

                                                 
570 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Jungmarker 27.6.1918. Utgående brev - Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. 
571 Karnstedt (2004). 
572 Odaterat brev men underskrivet av arbetare vid Acton Factory, mapp Lu-Lö. Inkomna brev Li-N 1951, E1, 
volym 249. GAAJA. 
573 Odaterat brev men underskrivet av arbetare vid Acton Factory, mapp Lu-Lö. Inkomna brev Li-N 1951, E1, 
volym 249. GAAJA. 
574  Brev från G. Länngren till A. Ax:son Johnson 27.2.1951, mapp Lu-LÖ. Inkomna brev Li-N 1951, E1, 
volym 249. GAAJA. 
575 MINUTES OF MEETING HELD AT AFRICA HOUSE AT 4.15 p.m. ON TUESDAY, 20th FEBRUARY, 
1951. Mapp Lu-LÖ. Inkomna brev Li-N 1951, E1, volym 249. GAAJA. 
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brev: ”Jag tycker ej om att arbetarne börja springa till Herrgården med sina 
ekonomiska angelägenheter, utan får det bliva ett slut på den saken så att man kan få 
vara i fred då man vistas i Avesta”.576 Personliga möten med arbetare kunde ske, men 
på företagsledarens villkor. Dessa möten skulle dessutom inte vara negativa. 

 
4.2.3 Sigfrid Edström och arbetskraften 
Det existerade tydliga hierarkiska skillnader inom Asea. Varje avdelning hade en 
avdelningschef, därefter tjänstemän i olika rang och längst ner i hierarkin 
yrkesverksamma arbetare. Den före detta Asea-anställde Anders Wretström (1921-
2002) har skrivit en uppsats om sina tidiga yrkesverksamma år i företaget. Han växte 
upp i kvarteret Kåre, i närheten av Aseas verkstäder. Där bodde vanligen arbetare 
och lägre tjänstemän med sina familjer i lägenheter. Anders Wretström berättar om 
hur han som trettonåring anställdes på Aseas lagerbyrå som kontorsbud 
(springschas) åt kamrer Broberg. Av hans historia att döma kom sällan arbetare eller 
lägre tjänstemän i personlig kontakt med den verkställande direktören. Det fanns 
däremot gott om andra auktoriteter, däribland kamrer Broberg som ”[…] rörde sig 
snabbt och kraftfullt. Lite amerikaniserat påminde han i mycket om seriefiguren 
Dick Tracy. Hans passage genom trälhavet föregicks ofta av ungdomarnas 
viskningar: Broberg kommer!”.577 En annan auktoritet var lagerchefen Andersson 
som hade varit yrkesmilitär, men ”som tog väl hand om sin avdelning och delade ut 
pennor och suddgummin när de gamla tagit slut!”.578 På lagerbyrån förekom 
pennalism, något som Wretström periodvis drabbades av.     

Anders Wretströms berättelse utgör förvisso endast ett exempel, men det ger ändå 
intressant vittnesbörd om hur en anställd kunde uppfatta Aseas organisation. Det var 
avdelningschefen eller direktörer från andra avdelningar samt underchefer av olika 
slag som den vanlige kontoristen/arbetaren hade daglig kontakt med. Det var alltså 
andra direktörer som fungerade som ställföreträdande ”patriarker”, då den 
verkställande direktören inte syntes.579 Beträffande bostadsförhållandena var Sigfrid 
Edströms hem beläget långt ifrån arbetskraften. Han lät uppföra den exklusiva 
direktörsbostaden Villa Asea, i utkanten av det förmögna området Stallhagen i 
Västerås. Edström hade också en egen bostad på Strandvägen (Strandbo) i 
Stockholm. Han tillbringade även tid i Trollbo (familjens stuga i Dalarna utanför 
Nyhammar) och familjestället Tärnebo i Bohuslän. Därifrån korresponderade han 
                                                 
576 Se brev från A. Ax:son Johnson till O. Miska 13.7.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 1926-33, B1C, 
volym 2. GAAJA.  
577 Anders Wretström, ”De första tjugofem åren: ‘Mina universitet”” (1997) (opublicerat), s. 41, H:B4 01-
014. ENDA. 
578 Wretström (1997), s. 41, H:B4 01-014. ENDA. 
579 Wretström (1997), s. 42, H:B4 01-014. ENDA. Wretström nämner Conrad Hamberg och Ragnar Liljeblad. 
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med omvärlden under somrar och högtider. Ledarskap sköttes ibland på distans, på 
grund av utlandsresor, affärer och externa uppdrag. Denna fördelning av bostäder 
var vanlig hos storföretagare som ofta befann sig på resande fot. Det speglar också 
bilden av den professionellt rekryterade chefens ökade status i samhället. Till 
skillnad från familjeföretagaren Axel Ax:son Johnson var Sigfrid Edström mer 
rumsligt distanserad från sina arbetare, även om han påstod sig känna vissa 
beröringspunkter med dem genom att han i likhet med ”Asea-strömmen” (mängder 
av cyklande arbetare) tog sin cykel till kontoret. Det gjorde att den ”paternalistiska” 
närheten inte var lika påtaglig i Edströms fall. Arbetarna kontrollerades inte i sin 
boendemiljö.580  

Enligt egen utsago ville Sigfrid Edström lära känna arbetarna vid Asea bättre. 
Offentligt uttryckte han beundran för de ”många dugande män” från arbetarrörelsen 
som han mötte i arbetslivet.581 Enligt Edström skulle inte ens omfattande samhälls-
omvandlingar hindra hans potential att leda människor. I tidningar uttalade han sig 
om hur han hade försökt motivera sina arbetare att finna beröringspunkter med 
ledningen: ”Elektriska maskiner komma väl att behövas även i fortsättningen och 
skulle det ur den röra vari världen nu befinner sig uppstå kommunism, så får väl jag 
säga som jag sade på ett möte med mina arbetare häromdagen, nämligen att Asea 
redan är ett kommunistiskt företag, ty vi ha fler aktieägare än anställda”.582 Att kalla 
Asea för ett kommunistiskt företag väckte förstås rubriker i tidningarna. Tanken 
bakom den smått bisarra jämförelsen var förmodligen att skapa ett band till 
arbetskraften. Men det ger också en antydan om inställningen till samhälls-
förändringar.  

 Som företagsledare var Sigfrid Edström inte främmande för att kasta beundrande 
blickar på de stora ledarna ute i världen och deras sätt att hantera underlydande. Till 
denna kategori hörde Lenin (1870-1924) och Benito Mussolini (1883-1945). Dessa 
två ledare var Sigfrid Edström imponerad av, speciellt hur de ledde sina anhängare. I 
ett brev till Arthur Lindén bekräftar Sigfrid Edström att han för första gången träffat 
Mussolini 1923, vilken han beskriver som en ”duktig fan”. Inte minst var han 
imponerad över att han börjat som stenarbetare och slutat som diktator.583 För att 
förstå Sigfrid Edström som ledare, menar jag att man måste studera hans inställning 
och ageranden i förhållande till den rådande världsbilden och samhällsklimatet. Det 

                                                 
580 Stallhagen i Västerås betraktas fortfarande som ett finare område (Lilla Djursholm), där det finns stora 
villor. På Edströms tid skilde sig området markant från de bostadsområden där arbetare bodde. 
581 Bratt (1953), del 2, s. 142. 
582 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
583 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 22.3.1923. Dir. A. Lindén A-Ö 1923-25, ASEA H:N8 09-006 (77). 
ENDA. Se också Prata inte – handla! (1989) En videofilm om Sigfrid Edström. Athenafilm/Göran Gunér. 
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hörde till tidsandan i början av 1900-talet att ledaren skulle vara en självskriven 
auktoritet, som kunde få underlydande att utföra sysslor.  

Inspiration till att utveckla och finslipa sådana metoder hämtades inte sällan från 
utlandet. Som företagsledare var Sigfrid Edström berest och hade kunskap om andra 
företags metoder att leda arbetskraft. Han hade under tidigt 1920-tal undersökt 
förhållandet mellan ledning och anställda i USA. Han imponerades särskilt av Ford-
fabriken i Dearborn. Framför allt därför att arbetarna enligt hans uppfattning hade 
det ganska bra med en minimilön på 6 dollar per 8 timmars arbetsdag.584 Nackdelen 
var det monotona arbetet, något som gjorde att arbetarna inte stannade kvar vid 
Fords fabriker. Dessa intryck tog han med sig hem till Sverige.  

Sigfrid Edström tillhörde den gamla skolan som ville ha en fast hierarki, med 
saker och ting på sin plats för att kunna genomföra något nytt. Rent principiellt kan 
man konstatera att han ville sköta arbetskraften på distans, samtidigt som han ville 
behärska förmågan att leda dem i rätt riktning. Till en början uppfattade en del 
arbetare Sigfrid Edström som en ganska vidsynt ledare som inte hörde till den 
”vanliga typen”.585 Det berodde framför allt på att han var villig att mötas vid 
förhandlingsbordet. Hur kombinerades rollen som patriark med distanserad företags-
ledare? Vilka metoder använde Sigfrid Edström för att bemöta arbetskraften?  

 
4.2.3.1 

                                                

Edströms metod att kontrollera arbetskraften 
Tidigt i Aseas historia utarbetades ordningsregler och reglementen för arbetare och 
tjänstemän. När det rörde arbetarna antog Asea Verkstadsföreningens gemensamma 
verkstadsregler. År 1908 bestod en vanlig arbetsdag av 57 timmar i veckan eller max 
10 timmar om dagen. Vidare startades och avslutades arbetet regelrätt med en signal 
och arbetaren fick inte lämna arbetet utan tillstånd. Arbetaren skulle sköta sitt arbete 
pliktmedvetet, där nykterhet, gott uppförande och ärlighet hörde till nyckelorden.586 
Precis som vid Avesta Jernverk förbjöds agitation, tidningsläsning och allmän 
vårdslöshet inom Asea. Regler upprättades för personalens fritidssysselsättningar så 
länge företaget stod för dessa. Vid semesterhemmet på Almö-Lindö för Aseas 
kvinnliga personal upprättades ett antal ordningsregler.587 Det innebar att företagen 

 
584 Westmanlands Allehanda 11.11.1925.  
585 Artur Berglund, Hur Metall byggdes i Aros:en återblick på avdelning 20 åren 1895-1955 (redigerad på 
uppdrag av Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd. 20, Västerås till 60-årsjubiléet hösten 1955 
(Västerås 1955), s. 166. 
586 Allmänna Svenska Elektriska A-B, Gemensamma verkstadsregler, Bestämmelser om minimilöner Samt 
regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare, Gällande vid verkstäder tillhörande 
medelmmar af verkstadsförening. Antagna den 21 dec 1908. Dessa uppgifter finns längst bak i arkivet, 
oarkiverade. 
587 Ordningsregler för semesterhemmet på Almö Lindö 1929. Edströmsfonden – semesterbidrag, protokoll 
m.m. 1931-1952, ABB/AEA 21.08-13. ENDA. Reglerna visade vad de kvinnliga anställda skulle göra och 
inte göra under sin vistelse på semesterhemmet. Bland annat fick de inte röka, dansa och spela kort.  
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lika gärna fastställde riktlinjer för arbetsplatsen som fritidssysslor så länge företaget 
var inblandat.  

Mer allmänna sätt att utöva kontroll var att skriftligen meddela arbetarna om 
beslut. Sigfrid Edström brukade skicka meddelanden till arbetarna om förändringar i 
arbetstiden, ledighet, nya regler och förordningar588 eller så utgick denna information 
från verkstadschefen Oscar Hellman (1881-1956). En sådan form av närvaro innebar 
att Sigfrid Edström synliggjordes i verkstäderna. Han syntes genom att sätta sina 
order i skrift. Samtidigt var det också ett sätt att utöva ensidig och opersonlig 
kontroll. Arbetarna fick inte möjlighet att besvara hans order, då det enbart 
skickades skriftliga meddelanden. Förmodligen var det ett sätt att undvika öppna 
kontroverser. Ett exempel är då Sigfrid Edström lät meddela i skrift: ”På före-
kommen anledning meddelas att inom verkstaden inga tidningar få utdelas genom 
personalen. Derest så önskas kunna deremot äfven fackföreningstidningar utdelas 
genom bolagets försorg i likhet med öfriga tidningar såsom ”Verkstäderna”, ”Vårt 
fosterland och dess försvar” m.fl.”.589

Strategin var att leda arbetarna på distans, men att visa sin närvaro som chef 
genom att kontrollera och fostra dem för att få fram en foglig och samarbetsvillig 
arbetskraft. En sådan kontroll gick ut på att undervisa, disciplinera och upplysa 
arbetskraften.590 Arbetskraften skulle informeras om arbetets rätta värde. Särskilt i 
början av seklet 1900 fanns en paternalistisk föreställning om att ledningen visste 
vad som var bäst för de människor som arbetade i produktionen.591 Disciplinära 
åtgärder försökte man på olika sätt integrera i företagets plan och organisation, utan 
att ledaren ständigt behövde se över systemet. Dock ansåg Sigfrid Edström att 
arbetsgivare i allmänhet hade ett ansvar att upplysa sina arbetare. Ett sådant område 
rörde hur unga arbetare tog hand om sin inkomst. Arbetsgivaren skulle om möjligt 
bevaka och utreda vad arbetarna gjorde med sin inkomst. Enligt Edström var 
disponenten Granström i Grängesberg ett praktexempel, då denne hade lyckats få 
”sin arbetarungdom att gå in för att spara så att de få ett litet kapital när de gifta 
sig”.592 Hos Edström finner man vissa beteenden som tyder på att han ansåg att en 
företagsledare hade rätt att blanda sig i de anställdas livsstil.  

                                                 
588 Sådana meddelanden skickades till verkstäderna. Till exempel poängterades att rökning var förbjuden, 
förändrade arbetstider, uppmaningar till sparsamhet, etc. Ofta var dessa meddelanden signerade av Edström 
eller den dåvarande tekniska chefen Emil Lundqvist. Driftsmeddelanden till personalen från Tvb 1903-1920, 
H:F1 00-001. ENDA. 
589 Meddelanden från J.S. Edström 18.12.1909. Driftsmeddelanden till personalen från Tvb 1903-1920, H:F1 
00-001. ENDA. 
590 Molin (1998), s. 11-13. 
591 Ett exempel är att Sigfrid Edström i Västerås stadsfullmäktige uppmanade att idrott var viktigt för unga 
arbetande människor, framför allt i betydelse av fostran. Se avsnittet om samhällsbyggare, kapitel 7.   
592 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 17.5.1944. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). 
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Det var företagsledningens uppgift att säkerställa ordningen. Verkstadschefen 
Oscar Hellman ansåg att det var problematiskt att ha alltför många utomstående 
besökare i verkstäderna, då det påverkade arbetarnas förmåga att arbeta: ”Dessutom 
lider faktiskt disciplinen inom verkstaden av detta spring, som gör att särskilt de 
yngre arbetarna intressera sig mera för turisterna än för sitt arbete”. 593 Enligt 
Hellman fick inte verkstäderna bli en ”turistattraktion”. Hos arbetare skulle det 
ingjutas goda dygder för att dessa skulle lära sig att älska sitt arbete. En strategi var 
att intressera arbetare för idrottsliga aktiviteter. Det var idrotten som bringade tukt 
och fostran till människan. Edström menade att arbetare kunde inspireras av svenska 
idrottsstjärnor. Idrottsmän skulle vara förebilder för kroppskultur och duglighet i 
arbetslivet.594 Tidigare forskning har visat att SAF tidigt omtalade den amerikanske 
och engelske arbetarens förtjänster framför den svenske arbetaren. Det hängde ihop 
med ambitionen att inpränta goda dygder i arbetarna. Önskemålet var att den 
svenske arbetaren skulle bli mer ordningsam. Den idealiska arbetaren var en flitig 
person som på sin fritid ägnade sig åt studier och sport.595 Idrotten ansågs ha en 
fostrande innebörd.  

Vid Asea resulterade denna ”uppfostrande” strategi i en broschyr på uppdrag av 
direktionen 1926. Varje anställd arbetare fick broschyren i samband med 
avlöningen. Den syftade till att instruera arbetaren att älska sitt arbete. Broschyren 
skulle ”sporra till intensitet och noggrannhet”.596 Kontentan var att ju hårdare man 
arbetade, desto mer skulle det löna sig för hela arbetarkollektivet. Dessutom menade 
ledningen att människans kropp mådde bra av intensivt arbete: ”Kan man prestera 
ett års strängt arbete, har man lagt grunden för en lycklig framtid. Arbeta så det 
knakar! Då svälla krafterna i ditt bröst, då gjutes eld i blicken och stål i muskler och 
nerver. Strängt arbete håller oss unga, spänstiga och vakna”.597  Ju mer fritid 
arbetaren fick, desto större problem med karaktären skulle arbetaren få. 
Uppmaningen till de personer som hade förslöats löd därför: 

 
”- du är en försvagad människa, vilken ej längre är i stånd att segra, ja, som ängsligt skyr 

kampen, kampen om dig själv. Slöheten har gått dig i blodet, du blir kanhända aldrig kvitt den mera. 
Ju flera slöa, intresselösa arbetsdagar du har bakom dig, desto omöjligare blir det för dig att rycka 

                                                 
593 Beträffande besök skrivet av O. Hellman. Meddelandet gick till direktör Lindén, Liljeblad och ingenjör 
Smedinger. Div. Extern och Intern Korrespondens 1938, (1321 o-s). H:N7 14-006 (483). ENDA.  
594 Tal vid middag för svenska deltagarna i Olympiska Spelen i Athén 1906 – vid 25-årsjubileet. Mapp Tal 
under åren 1930-1952. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv, JSE arkiv. 
RA. 
595 Dahlqvist (2003), s. 57. 
596 Västmanlands Folkblad 3.7.1926. 
597 Västmanlands Folkblad 3.7.1926. Se brev från Svenska Metallarbetareförbundet avd. 20 Västerås till Asea 
Direktionen. Juli 1926. Arbetarefrågor (Aseas) 1923-1933, H:N16 02-006 (364). ENDA. 
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upp dig. Kan man resa sig efter ett års slöhet? Och i det året – kom ihåg det! – har du mistat 
hundrade möjligheter att skapa din lycka”.598

       
Skriften väckte upprördhet bland Aseas arbetare. Reaktioner från Svenska Metall-

arbetareförbundets avdelning 20 i Västerås kom då arbetarna uppfattade skriften 
som en ren förolämpning.599 Västmanlands Folkblad kritiserade också Aseas ledning. 
Man menade att: ”Varje arbetare som får mottaga en sådan ”hälsning” från sin 
arbetsgivare, måste istället bli allvarligt förolämpad o. förlora vad han förut kan bära 
på av solidaritet med det företag, i vilket han är anställd”.600 Vidare kommenterades 
att arbetsglädje kunde kastas i ansiktet på de ”pösande och middagsätande latryggar, 
som aldrig gjort ett ordentligt dagsverke”.601 För att få arbetare att bli intresserade av 
sitt arbete var inte pekpinnar om arbetsglädje den rätta metoden, menade både 
folkbladet och Metalls avdelning i Västerås. 

Vid genomgång av styrelseprotokoll och protokoll från direktionssammanträden 
har jag inte funnit någon diskussion inför tillkomsten av denna broschyr. Inte heller 
har jag funnit material som behandlar ledningens svar till Metalls avdelning 20. 
Förmodligen har materialet utsatts för en viss gallring. Broschyren visar hur 
företagsledningar kunde agera i förhållande till arbetskraften. Det framgår dessvärre 
inte vem som författade skriften, men det är inte otänkbart att Sigfrid Edström stod 
bakom denna skrift. Jag stöder denna uppfattning på andra liknande budskap som 
han lät skicka ner till verkstäderna i syfte att upplysa arbetarna om nya förordningar. 
Dessa meddelanden innehöll diverse uppmaningar om hur arbetarna skulle bete sig 
för att sköta sitt arbete på det sätt som ledningen önskade. Ett sådant meddelande 
betonade att sparsamhet skulle främjas med mottot ”- Spara i det lilla och framgång 
vinnes!”602 Uttrycken författades som uppmaningar, vilket påminner om broschyrens 
utformning. Vad dessa åtgärder pekar på är att det uppenbarligen fanns synpunkter 
på arbetskraftens arbetsmoral inom Asea. Det kan kopplas till idéer om tävlan och 
fysisk prestation något som Sigfrid Edström hämtade från sitt intresse för idrott.   

 

                                                 
598 Västmanlands Folkblad 3.7.1926. 
599 ”Ett bemötande av skriften ifråga skola vi här icke göra enär vi anse den vara minst sagt, oförskämd. Vi 
vilja ifrågasätta, om inte en av satserna i broschyren: ”Arbeta så det knakar” har sin tillämpning vid Aseas 
verkstäder ändå, utan dylika påstötningar. Då vi bemärkt att skriften utgivits som Aseablankett och bolaget 
sålunda står för densamma får vi på uppdrag, härmed protestera mot bolagets oförsynta tilltag. I tider av 
arbetslöshet och elände i vårt samhälle, som Asea till stor del varit med och bidragit till, hade det varit långt 
bättre, att de medel som nedlagts för denna skrifts utgivande använts på ett annat sätt, till ett mera nyttigt 
ändamål. Vi hava härmed velat sagt ifrån, att vi för framtiden betacka oss för dylika pressalster”. Brev från 
Svenska Metallarbetareförbundet avd 20 Västerås till Asea Direktionen Juli 1926. Arbetarefrågor (Aseas) 
1923-1933, H:N16 02-006 (364). ENDA. 
600 Västmanlands Folkblad 3.7.1926. 
601 Västmanlands Folkblad 3.7.1926. 
602 Reproduktioner. Handlingar av skilda slag (mest teknik) 1900-1950, H:L1 01-005. ENDA. 
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4.2.3.2 

                                                

Att delta i konflikter 
Det kanske viktigaste sättet att etablera kontroll över arbetskraften var att klara av 
eventuella konflikter inom företaget. Industrimän hade olika strategier när det gällde 
att hantera arbetskonflikter.603 Vid sekelskiftet 1900 hade Sigfrid Edström knappast 
någon undfallande strategi i förhållande till Aseas arbetare. Historikern Torgny 
Börjeson har skrivit doktorsavhandlingen Metall 20: fackföreningen och människan 
(1971), där han skildrar fackföreningen och de två storföretagen Asea och 
Metallverken i Västerås. Metallindustriarbetareförbundets avdelning 20 bildades i 
Västerås 1895 och ingick året därefter i förbundet. Börjeson konstaterar att Sigfrid 
Edström i samband med sin chefstillsättning 1903 uppmuntrade Aseas arbetare att 
ansluta sig fackligt, då oorganiserade arbetare vräktes från sina bostäder under 
lockout. Fackligt organiserade arbetare hade ofta vissa rättigheter under arbets-
konflikter. Anmärkningsvärt är att Edström 1905 ändrade attityd, eftersom arbetare 
som både var fackligt oorganiserade eller organiserade blev vräkta och avskedade. 
År 1906 fick exempelvis en Asea-anställd arbetare ultimatum från Sigfrid Edström 
om att antingen lämna facket eller avskedas, i samband med att arbetaren hade 
trakasserat en strejkbrytare.604 Börjeson menar att Sigfrid Edström praktiserade en 
”utrotningstaktik” bland fackligt anslutna arbetare. Torgny Börjeson har svårt att 
finna orsaken bakom Edströms förändrade syn på fackligt engagemang, men 
konstaterar att det är av mindre betydelse för hans undersökning. Dock visar hans 
studie att antalet fackligt organiserade sjönk vid Asea. En orsak var de nya 
förordningarna och att arbetare kunde trakasseras på Aseas verkstäder.605 År 1910 
slog Edström fast att det var förbjudet för arbetare att agitera på arbetsplatsen.  

För att komplettera denna forskning analyseras även Sigfrid Edströms officiella 
uttalanden om förhållandet mellan näringsliv, arbetare och fackföreningar. År 1909 
uttalade han sig om fackföreningens funktion. Han menade att det var fack-
föreningens uppdrag att höja arbetarklassens levnadsförhållanden: 

 
”Sedan de svenska fackföreningarna nu pressat arbetsgifvarne att betala möjligast stora löner, 

borde de väl rikta sitt intresse på att arbetarnas inköp af lefnadsförnödenheter blefve underlättade, 
att de tusentals vampyrer, som heta småhandlande och som lefva ett lättjefullt, fast magert lif på 
arbetarklassens bekostnad, måtte försvinna, att arbetarnas bostäder blefve bättre, att arbetarna spara 
en slant för gamla dagar, att i samband med denna fråga de dryga fackföreningsafgifterna 
minskades, att de dyrbara, ständiga strejkernas antal minskades, att arbetsintensiteten bland 
arbetarne höjdes, fackskolor komme till stånd, m.m., m.m., uppgifter af största vikt för 
arbetarebefolkningen”.606  

 
603 Åsa Lundqvist, Bygden, bruket och samhället: om människor och organisationer i brukssamhället 
Böksholm 1900-1979 (Lund 2001), s. 131. 
604 Torgny Börjeson, Metall 20: fackföreningen och människan (Västerås 1971), s. 33-34. 
605 Börjeson (1971), s. 33-34 samt 114. 
606Vestmanlands Läns Tidning 28.9.1909. Uppgifter hämtade från Svensk Amerikanska Western som utgavs i 
Denver. Sigfrid Edström uttalade sig om svensk-amerikanernas situation samt om svenska förhållanden under 
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Efter storstrejken 1909 hade fackföreningarna blivit sårbara, vilket SAF hade 
dragit nytta av.607 De fackföreningsmän som framträdde i början av 1900-talet var 
enligt Sigfrid Edström inte särskilt ”studerade karlar”.608 De hade svårt att hävda sig i 
debatter, därför ansåg han att arbetarna var i ett underläge.  

Vad orsakade konflikt mellan ledning och arbetare vid Asea? De flesta konflikter 
gällde lönereduceringar, semesterfrågor eller förhållandet till ingenjörer och 
förmän.609 Som strejkbrytare användes särskilt i början av seklet 1900 kvinnor och 
barn.610 Det går inte att redogöra för alla konflikter, men strejkerna var många inom 
Asea under år 1919.  

Något som orsakade en utdragen konflikt var att utländska arbetare rekryterades 
till Asea. Jag har funnit uppgifter som pekar på att företaget rekryterade tyska 
arbetare till Västerås under tidigt 1920-tal.611 Det är intressant med tanke på att 
hösten 1920 blev ett krisår. Arbetslösheten steg i Sverige.612 Initiativet till utländsk 
arbetskraft kom från Verkstadsföreningen som erbjöd sina medlemmar hjälp med 
rekrytering av tyska arbetare.613 För att få anställa arbetare från utlandet krävdes 
inresetillstånd och särskilda skäl till varför arbetskraften behövdes samt en garanti 
för bostäder. Det anmärkningsvärda är att Asea hade svårt att besvara dessa frågor. 
Bostadsbristen i Västerås var hög. Dessutom fanns det redan tillgång till arbetskraft, 
då många arbetare var arbetslösa i kommunen.614 En intressant aspekt är att Asea 
strax därpå fick intern kritik från Socialstyrelsen för sin behandling av arbetskraften. 
Enligt uppgifter från Metalls klubb i Västerås hade yrkesskickliga arbetare i 
Västerås fått avslag då de sökt arbete, med motiveringen att de var över-
kvalificerade.615 Ekonomhistorikern Rebecca Svensson har studerat arbetslösheten i 
Västerås under 1920-talet. Hon menar att det inte var ovanligt att Asea hellre gav 
anställda arbetare övertid än att arbetslösa arbetare rekryterades. Detta trots att 
Metalls avdelning 20 motsatte sig sådana beslut.616  

                                                                                                                                                     

614 Brev från Kungl. Socialstyrelsen till Asea 1.10.1920. Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 02-004 
(253). ENDA. 
615  Det ryktades nämligen om att svensk arbetskraft som var arbetslös inte fick arbete.  
616 Svensson (2004), s. 141. 

storstrejken 1909. 
607 Vestmanlands Läns Tidning 28.9.1909. 
608 Bratt (1953), del 2, s. 144.  
609 Se till exempel, Arbetarefrågor del 1, Aseas 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
610 Berglund (1955), s. 174. 
611 Berglund (1995), s. 208. I historiken över Metall 20 nämns i korthet att utländsk arbetskraft rekryterades 
1920. En del arbetare i Västerås som hade 20 års yrkeserfarenhet inom mekaniska verkstäder fick inte 
anställning, istället skulle tysk arbetskraft rekryteras. 
612 Rebecca Svensson, När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam: om arbets-
löshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 1920-talets krisår (Uppsala 2004), s. 139. Svensson 
skriver om hur Aseas antal anställda minskade från 1921, men började stiga 1924. 
613 Konfidentiellt Till medlemmarna av Sveriges Verkstadsförening 29.6.1920. Arbetarefrågor del 1. Aseas 
1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
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Sigfrid Edström verkar ha varit fast besluten att rekrytera arbetskraft från 
Tyskland. I ett privat brev till Socialstyrelsens generaldirektör Gunnar Huss (1871-
1939) förklarade Edström hur viktigt det var att anställa tyska arbetare, då ”Dylika 
yrkesarbetare finnas icke att få här i Sverige, utan måste uppläras, vilket tar 
åratal”.617 För att få igenom dessa idéer förhandlade Asea med firman AK Fernström 
i Berlin. Sigfrid Edström sände dit en anställd förman med tyskt påbrå för att göra 
ett urval av arbetare som var tänkbara att anställa.618 Dessutom anfördes som skäl att 
bristerna hos de arbetare som Asea hade var så påtagliga ”[…] att vissa av de 
nyanställda arbetarna i Emausverkstaden icke på en vecka utför vad en yrkesskicklig 
arbetare utför på en dag”.619 Enligt verkstadschefen Oscar Hellman var en del 
svenska arbetare rädda för att arbeta vid Asea, då ”de känt sig osäkra på de slags 
arbeten som förekommer där”.620  

Tyska arbetare ansågs vara yrkesskickliga. År 1920 beviljades 58 tyska arbetare 
inresetillstånd och arbete vid Asea. De svenska arbetarna hade dock hotat med 
trakasserier och bojkott om tyskarna började arbeta, varför endast ett tiotal tyska 
arbetare kunde tas emot.621 Sigfrid Edström var märkbart irriterad över fackförening-
arnas motstånd i frågan. Från och med november 1920 anställdes ett antal tyska 
arbetare vid Asea. I mars 1921 kom de att betraktas som dåliga arbetare med 
”underhaltiga” prestationer.622 Några av dem fick sluta, medan de övriga sade upp 
sig frivilligt, då de inte fick de löner som de hade blivit lovade av Aseas 
verkstadschef. Metalls klubb i Västerås tog parti för de tyska arbetarnas rättigheter, 
inte minst därför att dessa arbetare enligt Metalls styrelse hade visat god kamratanda 

                                                 
617 Brev från J.S. Edström till G. Huss 17.9.1920. Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 02-004 (253). 
ENDA. 
618 Ett annat problem var bostadsbristen i Västerås. Man ville inte rekrytera gifta svenska arbetare med familj, 
trots att dessa sågs som önskvärda, då det saknades bostäder i Västerås. Svenska ungkarlar ansågs labila och 
flyttbara och därmed utgjorde de en kategori som man inte ville ha. Däremot var tyska gifta arbetare 
förtjänstfulla. De var gifta och stadgade, men hade kvar sin familj i Tyskland och kunde tillfälligt få bostäder i 
Västerås. Brevet är inte signerat men antagligen från Aseas ledning till Kungl. Utrikesdep. 15.9. 1920. 
Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
619 Brev till K. Socialstyrelsen från Asea 7.10.1920. Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 02-004 
(253). ENDA. Se även utdrag från skrivelse från Svenska Metallindustriarbetareförbundet: odaterat. I denna 
skrivelse står att läsa om hur en arbetare hade sökt arbete vid Asea, men som trots meriter inte fick någon 
tjänst. Orsaken som Asea angav var att mannen ifråga hade varit snuvig och att de inte ville ha sjuka personer. 
Ett stort antal personer anknutna till fackföreningen hade sökt arbete i Västerås, men fick inte arbete trots att 
Asea offentligt klagade över personalbrist. I ett utdrag från den fackliga skrivelsen står att läsa att motivet var 
att Asea önskade tyska arbetare, då dessa var billig arbetskraft.  
620 En skrivelse av O. Hellman vid Asea daterad 18.11.1920. Det står inte att läsa vem som är mottagare. 
Hellman nämner Emausverkstaden som en av de verkstäder, där arbetare inte vågade arbeta på grund av att 
yrkesskicklighet krävdes. Arbetarefrågor, del 1. (Aseas) 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
621 Brev från J.S. Edström till firma A.K. Fernström 30.11.1920. Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 
02-004 (253). ENDA.  
622 Beteckningen (OH) står förmodligen för O. Hellman till Sveriges Verkstadsförening 11.3.1921. Arbetare-
frågor del I, (Aseas) 1919-22. H:N16 02-004 (253). ENDA. 
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och var fackligt medvetna.623 Arbetarna återvände hem till Tyskland.624 Inte förrän 
1947 rekryterades utländsk arbetskraft till Asea, men denna gång var staten 
involverad i rekryteringsarbetet.  

Det var inte enbart konflikter i Västerås som engagerade Sigfrid Edström. En del 
strejker i Ludvika försökte han personligen avstyra. Under 1920-talet, några år efter 
sammanslagningen med Asea uppstod oroligheter vid Ludvikaverken.625 Edström 
rapporterade till landshövdingen och olika organisationer samt varnade för 
konflikter i regionen. Arbetarna hade utan förvarning avbrutit arbetet och utlyst ett 
protestmöte.626 Sigfrid Edström konstaterade att ledningen ”[…] ej kan finna sig i ett 
dylikt förfarande från arbetarnas sida”.627 Arbetarnas uppträdande ansågs olämpligt 
och frånstötande. Enligt Metallindustriarbetareförbundets avdelning 100 i Ludvika 
handlade konflikten om att få sänkta hyror i de lägenheter som bolaget erbjöd 
arbetare och att få bättre relationer till förmän och ingenjörer som arbetarna ansåg 
behandlade dem illa. En ingenjör vid namn Lundgren hade enligt arbetarna skapat 
”olidliga förhållanden […] som vid alla tillfällen på det mest brutala sätt visar sin 
makt, såväl inom som utom verkstadens gränser”.628 Sigfrid Edström verkade 
oförstående till denna kritik. Däremot delade ledningen uppfattningen om att 
förhållandena i Ludvika var ”långt ifrån tillfredsställande”. 629 Orsaken till denna 
utveckling var man under en längre tid oense om. 

Genomgående kan man alltså se Sigfrid Edströms aktiva roll i konfliktfrågor. Han 
kan därför inte enbart ses som företagsledare, utan också som företrädare för 
näringslivets organisationer. Den uppfostrande aspekten utgjorde ett centralt inslag i 
hans filosofi. Strategin var att teoretiskt och praktiskt göra arbetarna upplysta. Den 
bild som skulle visas upp var den aktive chefen som gjorde det för arbetarnas bästa.  

 
4.2.3.3 

                                                

I skuggan av Saltsjöbadsavtalet 
På flera sätt har Sigfrid Edström blivit en symbol för den moderne industrimannens 
vilja att skapa konsensus mellan kapital och arbete.630 Mycket har skrivits om 

 
623 Berglund (1955), s. 208. 
624 Brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet 21.3.1921 till Asea direktion. Arbetarefrågor del I 
(Aseas) 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
625 Vestmanlands Läns Tidning 26.4.1922. 
626 Telegram från J.S. Edström till landshövding Holmqvist 29.4.1922. Arbetarefrågor, del 1. (Aseas) 1919-
22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
627 Brevets avsändare okänd, men förmodligen var det Edström till Svenska Metallindustriarbetareförbundet, 
Afdelning N:r 100, Ludvika 4.5.1922. Arbetarefrågor, del 1. (Aseas) 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA. 
628 Brev från Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Avd. N:o 100, Ludvika, ordföranden S. Hellkvist till 
Direktionen för A.S.E.A. 6.5.1922. Arbetarefrågor del 1. (Aseas) 1919-22, H:N16 02-004 (253). ENDA.  
629 Brev står ej vem som är avsändare, men förmodligen Edström till Svenska Metallindustriarbetare-
förbundet, Afdeln. N:r 100, Ludvika, 8.5.1922. Arbetarefrågor del 1. Aseas 1919-22, H:N16 02-004 (253). 
ENDA.  
630 Fridlund (1999), s. 1. Se också Marcus Wallenberg lyfter fram Sigfrid Edströms insatser i Saltsjö-
badsavtalet. J. Sigfrid Edström inför hundraårsdagen (1970), s. 15. Den samtida pressen, med Vestmanlands 
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Saltsjöbadsavtalet och dess resultat.631 Länge har Sigfrid Edström uppfattas som en 
av de mer liberala och arbetarvänliga industriledarna under sin tidsperiod.632 Bör 
kanske bilden av den ”diplomatiska” ledaren ifrågasättas? Min uppfattning är att 
denna fråga måste belysas för att förstå Sigfrid Edströms förhållningssätt till Aseas 
arbetare. Samtidigt som han var verkställande direktör för Asea var han en ledande 
representant för arbetsgivarnas organisationer. Sigfrid Edström var ordförande i 
Verkstadsföreningen 1916-1939 och ordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF) under åren 1931-1942.633 Det påverkade rimligen hans arbete som 
företagsledare. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört denna 
fråga i anknytning till Sigfrid Edströms ledarstil, varför jag anser det värdefullt att 
diskutera denna problematik.634    

I samtida tidningsartiklar talade Sigfrid Edström ofta positivt om sina möten med 
arbetare: ”Jag har mött dem inte bara tvärs över förhandlingsbordet, utan hemma i 
fabriken, i sjukkassans styrelse och i diskussionsföreningen och lärt värdera dem 
som ett intelligent och duktigt släkte”.635 Men det existerade också en annan sida. 
Hans inlägg vid Arbetsfredskonferensen 1928 visade en oro över industrins framtida 
förhållningssätt till arbetare. Till skillnad från andra samtida industriledare som 
Hugo Hammar och Karl Fredrik Göransson, var Sigfrid Edström inte beredd på 
några större eftergifter för att öka arbetarnas inflytande i företaget. Istället gav han 
uttryck för en kritisk analys av demokratins möte med industrin. Hans plädering vid 
Arbetsfredskonferensen löd ”skulle parlamentarismen komma in i industriens 
ledning, vore det detsamma som industriens död”.636 Däremot var han positiv till 
samarbete förutsatt att arbetsgivare och arbetare skaffade sig mer kunskap i 
ekonomiska och industriella frågor. Dessutom poängterade Sigfrid Edström att det 
                                                                                                                                                     
Läns Tidning i spetsen, hade ofta en okritisk syn på Edströms engagemang i Saltsjöbadsavtalet, där Edström 
porträtterades som ansvarig medlare och specialist i arbetarfrågor.   
631 Saltsjöbadsavtalet var huvudavtalet som undertecknades mellan SAF och LO 1938 i Saltsjöbaden. 
Överenskommelsen innehöll bestämmelser om behandling av arbetskonflikter m.m. Avtalet har ofta uppfattas 
som ett sätt att undkomma statlig lagstiftning om arbetsfred.  
632 Kromnow (1953), s. 142-143.
633 Sigfrid Edström var tidigt representant för de svenska arbetsgivarna. Han deltog 1919 i den stora social-
politiska konferensen i Washington och företrädde svenska intressen. J. Sigfrid Edström, Kronologisk 
förteckning över viktiga händelser i mitt liv upprättad i slutet av år 1955 vid uppnådda 85 levnadsår och 
tillägnad mina barn och barnbarn Stockholm den 30 november 1955. Se J.S. Edström personligt arkiv 1915-
1935, H:Ö2 05-003. ENDA. 
634 Hans De Geer, SAF i förhandlingar: Svenska Arbetsgivareföreningen och dess förhandlingsrelationer till 
LO och tjänstemannaorganisationerna 1930-1970 (Stockholm 1986), Hans De Geer, Arbetsgivarna: SAF i tio 
decennier (Stockholm 1992), Dahlqvist (2003). 
635 Dagens Nyheter 11.3.1933. 
636Arbetsfredskonferensen i Stockholm: Den 30 November och 1 December 1928 (Stockholm 1929), s. 95. Det 
resulterade i en av socialminister Lybeck sammansatt Arbetsfredskonferens som utspelade sig den 30 
november och 1 december, 1928. Mötet sammankallade 150 deltagare från båda parternas organisationer. De 
två dagarna framkallade många tankeutbyten av både fränare och stillsammare slag. Vad resulterade då detta 
i? Begreppet industriell demokrati fördes in i debatten och man enades om att ömsesidig förståelse borde vara 
av vikt. Till exempel inrättades företagsnämnder i svenska företag enligt lag år 1948.  
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borde komma till arbetarnas kännedom att de flesta arbetsgivare var ganska vänliga 
människor och knappast kapitalistiska utsugare.637 Den Sigfrid Edström som 
framträder vid arbetsfredskonferensen var en luttrad chef, som var trött på 
konflikter, men ändå intresserad av att försöka styra upp den oreda som fanns i 
arbetslivet. Det fanns ett intresse av att motarbeta konflikter och öppna upp för en 
ömsesidig förståelse. De flesta företagsledare hade insett att det var eftersträvansvärt 
att uppnå arbetsfred.638  

Hur ställde sig Sigfrid Edström till samhällsutvecklingen? Historikern Sven 
Anders Söderpalm antyder i sin bok Direktörsklubben (1976) att Sigfrid Edström 
knappast var betydelsefull under Saltsjöbadsavtalets förhandlingar åren 1936-
1943.639 Däremot anser Söderpalm att Edström hade en liberal samhällssyn, inte 
minst eftersom han tog ställning för rösträtten.640 Hans De Geer menar att SAF:s VD 
Gustaf Söderlund (1890-1979) och ordförande Sigfrid Edström samverkade för att få 
arbetsgivareföreningens övriga styrelse att acceptera förändringen. De Geer menar 
att Saltsjöbadsavtalet kan ses som ett ”psykologiskt kontrakt”.641 Min uppgift är inte 
att utreda Edströms medverkan eller initiativkraft bakom Saltsjöbadsavtalet, däremot 
rör mitt intresse hans samhällsanalys. Jag anser att Sigfrid Edströms ordförandeskap 
i SAF måste kopplas till rollen som industriledare. Det bidrar till att förstå hur han 
reflekterade över arbetskraften i takt med samhällsförändringarna. Inte minst därför 
att det tvingade honom att ta ställning till de krav som LO ställde på arbetsgivarna. 
Jag har därför valt att ta del av det material som rör SAF i Edströms privata arkiv på 
Riksarkivet. Där framgår det att Sigfrid Edström länge var tveksam till arbetarnas 
stigande löner. Efter en vistelse i Paris under 1930-talet kritiserade han 
demokratiseringsprocessens inverkan på näringslivet. I Paris fick Sigfrid Edström 
veta att springpojkar hade hyfsade löner. Det hade gjort flera franska arbetsgivare 
förtvivlade. I ett upprört brev till SAF:s verkställande direktör Gustaf Söderlund 
skrev Edström om situationen i Frankrike: ”Saken försvåras därav, att man ej får 
avskeda folk hur man vill, utan även härutinnan föreligga vissa restriktioner, och det 
lär även vara förbud på att uppdela en avskedad mans befattning på andra 
kontorsanställda”.642 Att arbetsgivare tvingades följa avtal och lagstiftade överens-

                                                 

639 Söderpalm (1976), s. 38. 
640 Nationalencyklopedin, 2005-10-24 Källa  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=158929

637 Arbetsfredskonferensen i Stockholm (1929), s. 96. 
638 De Geer (1992). 

. Se 
Sökord J. Sigfrid Edström, skrivet av Sven Anders Söderpalm. 
641 De Geer (1992), s. 97 f. 
642 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 22.10.1936. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). 
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kommelser var enligt Sigfrid Edström något befängt. För honom kunde det ”ruinera 
ett företag”.643  

När det gällde överläggningarna på det svenska planet såg Sigfrid Edström dem 
som mycket bedrövliga. I materialet framkommer att han var mycket trött på LO:s 
ordförande August Lindberg (1885-1966) som argumenterade över arbetarnas ”små 
inkomster och stora nödläge”.644 Sigfrid Edström ansåg att de flesta svenska arbetare 
levde gott och hade ett överflöd av pengar. Vad som irriterade honom mest var att 
arbetare vid upprepade tillfällen fick igenom sina krav på högre löner. Denna 
inställning fortsatte i takt med att arbetarnas levnadsstandard höjdes. I dagboken 
skrev Sigfrid Edström: ”Alla ha rikligt med pengar även arbetarna och ändå skola 
dessa strejka för att få högre löner”.645 Sigfrid Edström hävdade att det var Gustaf 
Söderlunds uppgift som nytillträdd SAF ordförande år 1943 att ta reda på vad 
arbetarna egentligen gjorde med sitt ”överflöd av pengar”.646 Edström hänvisade till 
”den oerhörda trängseln på biograferna”, vilket indikerade att merparten av 
arbetarnas löner gick till biografnöjen.647 Som belägg för påståendet hävdade han att 
flera arbetare uttalade sig i pressen om sitt biointresse. I dagböckerna finner man 
belägg för att han själv ofta gick på bio.648 Upprördheten avsåg arbetarnas 
nöjeskonsumtion: ”Det är verkligen hemskt att tänka på hur mycket pengar, som går 
ur vårt land i samband med biobesöken”.649 Hans uppmaning till efterträdaren 
Söderlund var därför att göra en statistisk undersökning som visade hur ofta arbetare 
gjorde restaurangbesök eller åkte på semester. Enligt Edström gick det ingen nöd på 
den svenske arbetaren och detta skulle SAF bevisa för LO.650  

Denna inställning till arbetares levnadsvanor förklarar delvis Sigfrid Edströms 
distanserade förhållningssätt till arbetskraften vid Asea. Han var förvisso positiv till 
arbetsfred och konsensus på arbetsmarknaden, men inte om konsensus innebar att 
alla kunde ta del av vad han betraktade som en exklusiv livsstil. Detta kan kopplas 

                                                 
643 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 22.10.1936. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). 
644 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 30.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). 
645  Dagboksanteckning 23.12.1944, dagbok nr 26, volym 424. Edströms dagböcker 1944-1945, JSE arkiv. 
RA. 
646 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 20.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). 
647 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund, 20.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv (RA). ”Det är ju rent av en nåd om man kan få en 
biljett till de mest omtyckta biograferna, vilka äro slutsålda 3, 4, ända till 5 dagar i förväg”, skrev Edström. 
648 Edström var exempelvis mycket upprörd då biografen Nova stängde tvärs över gatan där han bodde. Se 
Dagboksanteckning 2.10.1949, dagbok nr 51, volym 430, Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. RA.  
649 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund, 20.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv RA. 
650 Brev från J.S. Edström till G. Söderlund 3.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv RA. 
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till tidigare forskning. Hans De Geer menar i sin doktorsavhandling att lönefrågan 
var något som flera arbetsgivare såg som problematisk, framför allt därför att 
arbetarna hade blivit mer medvetna om lönepolitiken. Det var alltså inte helt 
ovanliga åsikter som Sigfrid Edström hade då det gällde lönefrågan. Många 
arbetsgivare var kritiska till de höjda lönenivåerna och vad detta kunde leda till.651

Intressant är att Sigfrid Edströms ståndpunkter visade sig viktiga att hemlighålla 
för omvärlden. Gustaf Söderlund förvånades över Sigfrid Edströms skarpa uttalande 
om arbetare. Att öppet tillkännage dessa åsikter i pressen kunde göra Edström 
impopulär inte enbart i arbetarkretsar, utan inför en bredare allmänhet. Gustav 
Söderlund besvarade därför breven på följande sätt:  

 
”Jag måste bekänna, att jag blev något förvånad över den allmänna syn på problemet, som 

framträder i ditt brev […] Jag föreställer mig, att om vi skulle möta upp med en kritik över 
arbetarklassens biobesök och annan nöjeskonsumtion och göra gällande, att lönerna borde sänkas, 
så att arbetarna inte kunde gå på bio, vilket nöje istället borde förbehållas borgarklassen, så kommer 
vi att mötas med oförståelse från snart sagt hela Sveriges folk”.652   

 
Gustaf Söderlund såg allvarligt på Sigfrid Edströms förslag. Kanske är det en 

indikation på att sådana tolkningar inte var helt rumsrena att ventilera ens inom 
näringslivets inre kretsar. Uppenbarligen var det en återkommande fråga som ofta 
bekymrade Sigfrid Edström. I hans dagboksanteckningar finns noteringar om nöjes- 
och lyxkonsumtionen och den upprördhet som han kände inför denna utveckling.653 
När han var i 80-årsåldern infann sig en något mer accepterande inställning till den 
förbättrade levnadsstandarden. Med en underliggande motvilja hade Sigfrid Edström 
godkänt vissa samhällsförändringar. Till exempel gällde detta hembiträdenas 
ställning. I en dagboksanteckning från november 1949 skriver han om sin levnads-
situation: ”Ruthie [hustrun död sedan 1944] hade blivit förtvivlad om hon vetat vilka 
löner som jag betalar mina tjänare nu. Men jag finner att det lönar sig att betala bra 
och att ha bra hjälp. Jag är en gammal man och behöva ha det bra i kring mig. Kosta 
vad det vill”.654  

Hur kan Sigfrid Edströms synpunkter på samhällsutvecklingen förklaras? Som 
företagsledare hade han en pragmatisk inställning till arbetskraften, vilket inte var 
ovanligt bland industrimän. Han kunde emellanåt tala om livets orättvisor och 
svårigheter. I samband med vinterkriget 1940 mellan Sovjetunionen och Finland tog 
Edström parti för grannlandet: ”Ty det är en naturlig drift hos människan att hjälpa 

                                                 
651 De Geer (1978), s. 150. 
652 Brev från G. Söderlund till J.S. Edström 29.10.1943. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-44, A14e, volym 35, JSE arkiv. RA. 
653 Dagboksanteckning 2.10.1949, dagbok nr 51, volym 430. Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. RA.  
654 Dagboksanteckning 16.11.1949, dagbok nr 51, volym 430. Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. 
RA. 
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den svage, att kämpa mot övergrepp och orättvisor ja, även att bistå dem, som 
drabbats av olyckor och nöd: Att utföra en osjälvisk handling är i sig själv en källa 
till glädje”.655  

När det gällde krig, nöd och ond bråd död kunde Edström ta parti för de utsatta 
och svaga i samhället. Varför gjorde han inte det när det gällde arbetarnas situation? 
Min tolkning är att han snabbt kunde ändra uppfattning i en del frågor. Som 
företagsledare var han resultatinriktad och ville gärna ha svar på varför utvecklingen 
gick i en viss riktning. Ofta sökte han efter fel i samhällsutvecklingen, vilket ger en 
antydan om en paternalistisk inställning. Samtidigt var han förvånansvärt naiv i sin 
samhällsanalys. Denna oförställda öppenhet kan med dagens ögon betraktas som 
fördomsfull. Var det ovanligt med dessa åsikter och spekulationer i näringslivet? Vi 
vet att en del industrimän hade svårt att förlika sig med samhällsutvecklingen, trots 
att de samtidigt var framåtskridande och dynamiska på andra områden. Men det 
fanns också en underliggande problematik i frågor om ekonomiska och sociala 
skillnader mellan kapital och arbete. Tidsandan satte prägel på samhällsklimatet och 
hur man skulle bemöta människor från andra yrkesgrupper.  

4.3 Att få fram lojala mönsterarbetare 
 
4.3.1 Den samförståndsinriktade företagsledaren 
I takt med samhällsförändringarna utökades de demokratiska rättigheterna för 
arbetare. Det fick konsekvenser för den industriella organisationen. Företagare 
började hämta inspiration från utlandet, human-relationsidéer som var taylorismens 
motsats. Denna forskningsinriktning uppkom under 1920-talet och fick sin 
blomstringstid under 1930- och 1940-talet. Forskare började se industrin som en 
social organisation i det framväxande industrisamhället.656 Idén gick ut på att ledaren 
skulle motivera sina anställda med sociala och ekonomiska belöningar. Nyckelord 
som trivsel, gemenskap och informella relationer sattes i centrum.657 Tidigare hade 
man trott att den enskilde arbetaren var nöjd med sitt arbete så länge han fick lön. I 
forskaren Elton Mayos arbete om human relations poängterades vikten av relationer 
mellan arbetare. Det ansågs viktigt att arbetaren odlade vänskapsrelationer inom 
företaget, eftersom det påverkade produktionsresultatet positivt. Forskare upptäckte 
att det fanns ett utbrett behov av att tillhöra en gemenskap. Detta synsätt förändrade 

                                                 
655 Kort referat av tal, hållet av direktör J. Sigfrid Edström, ordförande i Nationalinsamlingen för Finland, vid 
mötet i Medborgarhuset, måndagen den 19 mars 1940, Mapp 10 Tal – Nationalinsamlingen för Finland mfl. 
Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA.  
656 Burleigh B. Gardner & William Foote Whyte, ”Methods for the Study of Human Relations in Industry”, s. 
506-512. American Sociological Review, Vol. 11, No. 5. (Oct., 1946).  
657 Ekvall (1996), s. 24. (red) Ekvall. 
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bilden av organisationen.658 Det krävde i sin tur att ledaren för ett företag uppvisade 
mänskliga sidor. Detta ansåg forskare skulle leda till ökad delaktighet och 
kommunikation med arbetarna. Det emotionella sattes framför det rationella.659 Det 
krävde en förändring av företagsledarens ledarstil, där alla från industrichefen till 
ingenjören och arbetsledaren skulle besitta förmågan att skapa förtroende hos och 
ägna omsorg åt den enskilda arbetaren. I industrin skulle dessa yrkesgrupper klara 
av konsten ”att sköta folk”.660  

Flera industriledare tog del av denna nya forskning. Strategin strävade efter att 
kontrollera arbetskraften på ett smidigare och humanare sätt som gjorde att arbetarna 
psykologiskt skulle känna större lojalitet till företaget. Enligt organisations-
psykologen Göran Ekvall handlade det om en ”manipulerande trickpsykologi”.661 
Man försökte få arbetarna att känna tillhörighet till företagets organisation. De 
framåtriktade företagsledarna uppmuntrade till studiecirklar, diskussioner och 
undervisning i nationalekonomi för arbetare. Tanken var att olika former av 
upplysningsverksamhet skulle få arbetarna att acceptera kapitalet och få en mer avog 
inställning till ”Marx läror”.662 Ambitionen var fortfarande att företagsledaren skulle 
uppfostra och upplysa sina anställda på bästa sätt.663 De nya formerna undvek alltför 
auktoritära metoder att närma sig arbetskraften. Hans De Geer har liknat human 
relationsrörelsen vid den ”socialliberala nypatriarkalismen”, eftersom arbetarna 
skulle ses som delaktiga i företagets utveckling. Konkret innebar det att företags-
ledarna skulle ta ansvar för arbetarnas välbefinnande. På flera håll ledde det till 
utvecklandet av arbetspsykologiska redskap med tonvikt vid hur man skulle gå 
tillväga för att skapa tillfredsställelse i arbetet.664  

Man bör hålla i minnet att hierarkierna fortfarande var fasta under 1930- och 
1940-talet. Arbetaren skulle få känna sig uppskattad av ledningen, men det krävde 
disciplinerade arbetare. Chefen för Sandvikens Jernverk Karl Fredrik Göransson 
skrev ofta om samförstånd mellan företagare och arbetare. Han menade att så som 
företagsledaren ledde sitt företag, så agerade de underlydande. Om det var en 
undermålig ledning, blev också arbetskraften dåliga arbetare, hävdade han.665 Det var 
alltså ledningens uppgift att få solidariska arbetare. Dessa skulle lära sig att uppfatta 

                                                 
658 William Foote Whyte, ”Human Relations Reconsidered”, s. 307 f, Industrial Man: Businessmen and 
Business Organizations (ed) W. Lloyd Warner & Norman H. Martin (New York 1959).  
659 Rosabeth Moss Kanter, Men and Women of the Corporation (New York 1993), s. 23-25. 
660 Företagsdemokrati vid ett järnbruk – Disp föredrag R. Wijkander Smedjebacken. Vid Svenska Ekonomi-
föreningens kurs i industriell demokrati den 28-29 november 1946, s. 64. Mappen Företagsnämnder, 1948. 
Handlingar i diverse ämnen 1913-53, F6, volym 16. GAAJS. 
661 Ekvall (1996), s. 24. (red) Ekvall. 
662 Göransson (1927), s. 715. (red) Belfrage & Hörlin.  
663 Molin (1998), s. 123-124. 
664 De Geer (1978), s. 98-101. 
665 K.F. Göransson, ”Samförstånd mellan företagare och arbetare”, s. 732. (1927) (red) Belfrage & Hörlin. 
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det enskilda företaget som en del av det expanderande näringslivet. Därmed skulle 
den enskilda arbetaren förändra synen på sin ställning i organisationen. På andra håll 
i svensk industri såg man arbetarens ställning i denna utveckling, ”inte som slavens 
under en herre utan som medarbetarens och medskaparens i en större helhet”.666  

 
4.3.2 Förväntningar på arbetskraften 
De flesta industrimän hade förväntningar på sina arbetare. De ville inte ha en under-
närd arbetskraft utan rättigheter. Istället önskades ”mönsterarbetare” för att bekämpa 
infekterade problem som arbetslöshet och fattigdom. Det uppfattades som fördel-
aktigt med medvetna och engagerade arbetare, så länge det inte tog sig radikala och 
samhällsomvälvande uttryck.667 Arbetskraft söktes som var yrkesskicklig, skötsam 
och solidarisk.668 Det var inte önskvärt att få arbetskraft som tillhörde kategorin ”löst 
folk”. Till denna grupp hörde ofta ungkarlar som inte ”skötte sig” eller som inte 
stannade kvar någon längre tid vid företaget. Framför allt var de flesta företagsledare 
intresserade av att rekrytera gifta arbetare. De ansågs mer pålitliga och stannade ofta 
kvar i företaget då de hade en familj att försörja.669  

Sigfrid Edström har beskrivit hur klimatet mellan arbetsgivare och arbetare 
successivt förändrades. Till en början var de flesta förhandlingar mellan parterna 
hätska och personangrepp inte ovanliga. Under 1930-talet växte ett samarbete fram 
vilket gynnade stämningen vid förhandlingsbordet.670 Klassmotsättningarna skulle 
läggas åt sidan. Industrimannen Gerard De Geer menade att det var viktigt att få 
tillstånd arbetsfred mellan ledning och arbetskraft. För att arbetskraften skulle vara 
effektiv krävdes förbättrade levnadsvillkor för arbetarna och förändrade relationer 
mellan ledning och arbetskraft.671 Man började tala om den idealiska industri-
arbetaren. Denna mönsterarbetare arbetade i ”mönsterföretaget” och fler skulle 
skapas av denna sort. Till denna bild hörde även att höja sig över mängden genom 
att vara lojal och arbetsam. Denna idealiska arbetare var under tidigt 1900-tal en 
man. Han skulle behandlas väl av såväl förmän som företagsledare. I det följande 
studeras därför likheter och skillnader mellan familjeföretagarens och den 
professionellt rekryterade företagsledarens syn på mönsterarbetaren. 

 

                                                 
666 Odaterad artikel om ”Industriarbetaren i dikt och verklighet”, Alf Ahlberg, ingår i dagbok nr 50, volym 
430, Edströms dagböcker 1949-1950. JSE arkiv. RA. 
667 Molin (1998), s. 103, Hugo Hammar, Diktatur eller Frihet? (Stockholm 1945), s. 21. 
668 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-
1930 (Stockholm 1998). 
669 Se till exempel Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
670 Bratt (1953), del 2, s. 142-143. 
671 Gerard De Geer, Sveriges andra stormaktstid: några ekonomiska och politiska betraktelser (Stockholm 
1928), s. 46-49. 
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4.3.3 Axel Ax:son Johnsons syn på mönsterarbetaren 
Tidigt hade Axel Ax:son Johnson avsikten att göra Avesta Jernverk till ”ett modernt 
verk och om möjligt till ett mönsterverk”.672 Denna idé gick ut på att koncernen 
skulle verka för att sprida en speciell ”anda” som sträckte sig från ledningen och ner 
till arbetaren.673 Enligt disponentberättelsen 1920 var det ingen enkel uppgift, utan 
målet var att upprätta ”den rätta arbetsviljan, den goda andan och den rätta 
disciplinen”.674 Detta försvårades på grund av konflikter mellan ledning och arbetare. 
Men en utomstående betraktare som socialdemokraten och Dalarnas landshövding 
Bernhard Eriksson (1878-1952) försäkrade att Avesta Jernverk skilde sig från 
mängden genom det goda förhållande som rådde mellan företagsledaren och 
arbetarna: ”Generalkonsul Johnson har en hög tanke om verkets folk och förstår att 
värdesätta deras arbete. Arbetarna möter denna hans uppskattning med förståelse, 
som föder en känsla av solidaritet med företaget”.675 Mönsterarbetaren kunde alltså 
framträda, så länge det fanns en lämplig grogrund för detta.  

Axel Ax:son Johnson förknippade Avestas arbetare med bruksnäringens gamla 
anor. Det var som om yrkesskickligheten hos arbetarna var nedärvd sedan urminnes 
generationer. Platsen hade ett industriellt förflutet med kopparbruk och myntverk. 
Redan vid stadsinvigningen 1919 uttalade Johnson sig om arbetarens yrkeskall:  

 
”Den svenske metallarbetaren har på platser, där en liknande tradition funnits, så vuxit sig 

samman med materialet, att han förstår det bättre än någon annan. Denna tradition måste vi söka 
vidmakthålla och bygga på. Därför är det en stor förlust, då de unga sönerna till gamla yrkesarbetare 
överge orten och yrket. För arbetsledningen måste det också bli en angelägenhet av yttersta vikt att 
ordna det så, att arbetarna kunna trivas och få lust att kvarstanna i yrket”.676  

 
Vid denna tid hade Axel Ax:son Johnson uppfattningen att Avestas arbetare skilde 

sig från den vanlige arbetaren. Avesta-arbetaren påstods ha generationernas yrkes-
stolthet och kunskap i blodet, vilket gjorde att en del järnverksarbetare hade ”med-
födda” egenskaper lämpade för att hantera järn. Han jämförde dem med japanska 
arbetare som hade ”ärvt” sin yrkesskicklighet från tidigare generationer. Inom vissa 
släkter i Japan hade man i nära 400 år utövat samma yrke i flera generationer från 
far till son och därmed utvecklat en kompetens som gjorde att arbetarna tillhörde en 

                                                 
672 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 20.12.1913. Ingenjörsprotokoll 1913-19, 
A3, volym 1. AJA. 
673 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 20.12.1913. Ingenjörsprotokoll 1913-19, 
A3, volym 1. AJA. 
674 Disponentberättelser 1920-30, B1A, volym 1. Disponentberättelse från 1920, AJA arkiv. 
675 Swahn (red) (1936), s. 129. Uppsats av Bernhard Eriksson, “En vidsynt industriledare och kommersiell 
nyskapare”. 
676 Minneskrift med anledning av att Avesta blivit stad och eget pastorat år 1919, (red) A. Svedberg (Avesta 
1935), s. 33. 
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yrkeskicklig elit.677 Enligt Axel Ax:son Johnson hade järnverket en ”elit” bland 
arbetare och denna ”gåva” skulle tas på allvar och uppmuntras. Mönsterarbetaren 
gick att finna på plats i Avesta och ambitionen var därför att ”binda de unga vid 
yrket och fädernestaden”678. Det skulle ske genom att ordna bostadsfrågan och 
bereda plats för fler arbetare i järnverket.  

Det går givetvis att ifrågasätta detta resonemang, då företagsledarens ord förefaller 
signalera ”bliv vid din läst”. Det vill säga en uppfattning om att arbetarens plats och 
rang var förutbestämd. Det ger en fingervisning om att arbetaren skulle stanna kvar i 
det samhälle, där han eller hon föddes och växte upp, på grund av en bundenhet till 
platsen. Strategin som Johnson försökte genomdriva var kanske framför allt 
betingad av ekonomiska skäl, då det handlade om att rekrytera arbetare till verket. 
En förhoppning var att yrkesskickliga arbetare skulle bli bofasta på orten. Kritiker 
menade att Johnson inte var intresserad av den yrkesskickliga arbetskraften, då 
många arbetare var arbetslösa. Den retoriska konsten i företagsledarens resonemang 
är dock viktig att poängtera, då det handlade om att upphöja arbetarnas status i 
produktionen. Arbetarna uppmanades ta vara på sin identitet och härkomst med anor 
från gamla yrkesverksamma förfäder. Vid ett tillfälle yttrade Axel Ax:son Johnson: 
”Varje yrkesman skall vara professor i sitt ämne, så väl skall han kunna sitt yrke. 
Sen må han vara smed eller vetenskapsman”.679  

Axel Ax:son Johnsons tankar om Avesta Jernverks arbetare var inte unika i 
samtiden. Det hängde ihop med de human-relationsidéer som hade börjat vinna 
inflytande inom svenskt näringsliv.680 Bland näringslivets ledande män fanns ut-
talade idéer om den ”svenska folkstammens” färdigheter och kvalifikationer i 
industriarbetet. I näringslivet fanns ett behov av att koppla arbetarens yrkes-
skicklighet till ett lokalpatriotiskt plan. Man menade att den svenska arbetaren hade 
en särskild teknisk begåvning. Inte sällan citerades amerikanska industriledares 
vitsord över den svenske arbetarens flit, ansvar och precision. Den svenske arbetaren 
skulle därför upphöjas till en oöverträffad position i ett internationellt samman-
hang.681 Min uppfattning är att dessa förklaringar ofta gavs i officiella sammanhang 
för att stärka och uppvärdera arbetarens ställning. För att få människor att fortsätta 
som industriarbetare inom ett visst företag krävdes åtgärder för att göra dem ”unika” 
och ”speciella”. Det hörde till strategin att söka knyta lojalitet och pliktkänsla till 
arbetarens arbete.  

                                                 
677 Avesta Posten 3.4.1919. 
678 Svedberg (red) (1935), s. 33. 
679 Göteborgs Morgonpost 20.7.1946. 
680 De Geer (1978). 
681 Gerard De Geer, “Grunden för den svenska industrin“, s. 33-35. Arbetsledarehandboken, volym 1. (red), 
C.A. Strömberg (Stockholm 1952). 
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Alla arbetare kunde inte bli mönsterarbetare enligt dessa föreställningar. Hos Axel 
Ax:son Johnson syntes ett missnöje, då den ”verkliga” mönsterarbetaren inte hade 
framträtt i någon större utsträckning. Inför sin 60-årsdag 1936 yttrade han: ”Jag vill 
ingalunda pressa eller plåga mitt folk, men vad jag efterlyser hos den svenske 
arbetaren, som dock i jämförelse med andra länders folk i alla avseenden, vilket alla 
som studerat förhållandena utomlands kunna intyga, det är solidaritet med 
företaget”.682  

Några av de lösningar som Axel Ax:son Johnson presenterade var att 
påfrestningen för arbetare inte behövde öka. Däremot begärde han uppmärksamhet 
och försiktighet bland arbetare, så att inte företagets utgifter ökade. Johnson menade 
att förmän (arbetsledare) skulle få bättre utbildning i sättet att leda arbetare. De 
skulle förmedla ledningens budskap och närma sig arbetarna. Framför allt ansåg 
Axel Ax:son Johnson att det var viktigt att inpränta idén ”Företagets väl är de 
anställdas väl”.683 Mellanchefer i storföretaget skulle locka fram ”mönsterarbetaren” 
till en verklig produkt. Andra sätt att få fram ”mönsterarbetare” var att låta arbetar-
söner få möjlighet till ekonomiskt stöd för att genomföra studier (se kapitel 7). En 
del åtgärder sattes in av järnverket under framför allt 1940-talet för att stödja 
arbetarsöner med studielån.684 Dessutom skulle ”mönsterarbetare” framhävas i sam-
band med jubileum och andra sammankomster där ledning och arbetskraft 
medverkade. Särskilt lojala och skötsamma arbetare skulle premieras.  

Vid medaljutdelningar till gamla lojala arbetare uppmärksammades plikttrogen-
heten mot företaget. Några av arbetarna hade över 60 verksamma år i företaget. 
Klotsprängaren Anders Erik Öhrn hade exempelvis arbetat 62 år i järnverket. 
Fraktaren Karl Valfrid Borger, som var född 1871, anställdes redan som 11-åring år 
1882 och arbetade fortfarande kvar i verket 1944. Vid en jubileumsmiddag det året 
såg Johnson till att sitta vid hedersbordet närmast en av arbetarna.685 Svenska 
Dagbladet uppmärksammade Avesta-arbetarnas lojalitet mot företaget: 

 
 ”I den långa raden av trotjänare, som vandrade fram och högtidliga, rörda, fryntliga och 

jovialiska om vartannat, hämtade sina belöningar såg man många gamla krutgubbar av gott, pålitligt 
dalavirke. En och annan såg ut som unga karlen och hade ändå över 30 tjänsteår – man började i 
bruket i mycket unga år däruppe”.686  

 

                                                 
682 Avesta Tidningen 25.7.1936. 
683 Avesta Tidningen 25.7.1936. 
684 Mapp 1056: Arb. Ture Bergquist, Avesta Studielån 1946-48. Handlingar ang lån mm 1933-56, F1, volym 
3. GAAJS. 
685 Johnson såg till att sitta bredvid arbetare vid de stora sammankomsterna vid järnverket, då de gamla 
arbetarna skulle få medaljer för lång och trogen tjänst. Se Mapp 100-års jubileum och medaljutdelning. 
Disponentkontoret, Korrespondens o. ämnesordnade handlingar, serie 2, 1944-1945, F1B, volym 184. AJA.  
686 Svenska Dagbladet 18.12.1944. 
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Några arbetare delade uppfattning om arbetarklassens värde och unika egenskaper 
vid järnverket. Till exempel inkom kritik från arbetare som ansåg att ”sunda” och 
starka bondsöner från jordbruket inte skulle få företräde framför industriarbetarnas 
barn, när det gällde rekrytering till järnverket i Avesta.687 Det tyder på att det fanns 
en strategi att hålla andra grupper utanför verket. Det fanns en yrkesskicklig arbets-
kraft som ansåg sig ha rätt att arbeta vid järnverket. Det fanns ofta en stolthet bakom 
en lång yrkestradition i flera generationer.  

Ett konkret uttryck för ”mönsterarbetarnas” förekomst vid Avesta Jernverk 
påstods nyårsaftonen 1933 i Avesta utgöra. Då tågade 500 arbetare i fackeltåg från 
staden fram till Avesta Herrgård, där de överlämnade en personlig gåva (den första 
etsningen i rostfritt stål) till Axel Ax:son Johnson. Anledningen var att arbetarna på 
eget bevåg ville visa sin uppskattning av Axel Ax:son Johnson. Sven Boman (1895-
1950) som var arbetarnas talesman och ledsagare sade att de ville hylla företagaren 
för att han hade klarat av att rycka upp järnverket ur krisåren och fört verket vidare 
mot en blomstrande framtid.688 Händelsen uppmärksammades över hela Sverige. 
Arbetarnas fackeltåg ansågs representera bilden av de lojala och tacksamma 
arbetarna som ville visa sin uppskattning för ledaren.689 Axel Ax:son Johnson 
framställdes som en ”mönsterarbetsgivare” och en förebild för andra chefer i landet. 
I pressen betraktades mötet som ett tecken på god samverkan mellan arbetare och 
arbetsgivare. I en intervju framhöll Johnson att han var rörd över arbetarnas respons. 
I Göteborgs Posten konstaterades: ”Arbetarna förstå vad det betyder att ha en driftig 
och duktig chef”.690 Episoden var viktig för att etablera idén om ”mönsterarbetarna” 
vid Avesta Jernverk. De påstods vara förebilder för hur de äkta, skötsamma och 
dugliga arbetarna skulle bete sig mot företagsledare. Fackeltåget symboliserar väl 
hur den paternalistiska relationen levde kvar i Avesta Jernverk. Relationen mellan 
ledaren och de underlydande förväntades följa ett paternalistiskt mönster, där var 
och en skulle spela sin förväntade roll. Ledarens handlingar skulle bemötas med 
tacksamhet. Bandet var ömsesidigt och förpliktade till lojalitet mot varandra. 

 
4.3.4 Sigfrid Edströms syn på mönsterarbetaren       
Sigfrid Edström hade vissa föreställningar om mönsterarbetarens existens inom 
Asea. I officiella sammanhang talade han gärna om de anställda som tillhörde en 
”stark stomme av skicklig och vältränad personal, både teknisk och merkantil, både 

                                                 
687 Brev undertecknat Kvarteret Solen i Avesta till A. Ax:son Johnson 1.9.1940, Mapp Korrespondens GK. 
Axel Ax:son Johnson Juli-Dec 1940. Disponentkontoret Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1940, 
serie 2, F1B, volym 140. AJA. 
688 Läs vidare om Sven Boman i kapitel 7. 
689 Avesta Tidningen 2.1.1934, Avesta Posten 2.1.1934 med flera urklipp ur NDA, Uddevalla Kuriren etc. 
690 Göteborgs Posten 5.1.1934. 
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tjänstemän och arbetare”.691 Dock medgav han i korrespondens att det fanns vissa 
problem: ”Det svåra är alltid, inom en personal som vår, som omfattar tusentals 
personer, att få dem att arbeta alla tillsammans, att draga alla i samma riktning. Sker 
detta, så vinner bolaget ovärderlig nytta därav”.692

Asea använde gärna utomstående betraktares synpunkter på företaget för att lyfta 
fram företagets unika sidor. Enligt den engelske författaren Bruce Lockhart (1887-
1970) var Aseas arbetare avundsvärda i jämförelse med de engelska arbetarna. 
Lockhart menade att arbetarna i Västerås var snygga, hade god hygien och verkade i 
en exemplarisk arbetsmiljö: ”Husen är målade i glada färger, och ett fabriksgolv är 
så snyggt, att man kan sätta sig och äta där!”693  Vidare hämtades citat ur Lockharts 
bok Kanoner eller smör (1938), där han hade porträtterat Aseas arbetare som 
exemplariska: ”Man såg inte några pådrivare eller förmän på avdelningarna. 
Arbetarna – de kvinnliga rosiga, välklädda, och inte oävna till utseendet, de manliga 
raska och muskulösa – ha ackordarbete”.694  

Naturligtvis bör man se kritiskt på dessa uttalanden, då Lockhart citerades i ett 
radioprogram sponsrat av Asea. Dessutom var innehållet i radioprogrammet 
sammanställt av Asea ingenjören Helge Smedinger (1885-1967). Storföretaget 
skulle visas upp från sin bästa sida, ett företag som började med sex anställda, men 
som under 1940-talet hade omkring 22 000 anställda män och kvinnor. De bästa 
exemplen var de gamla arbetarna enligt Aseas ledning. Inte sällan framställdes de 
som exemplariska arbetare, vilka tjänade som förebilder för de yngre arbetarna. Det 
var många som framhöll Aseas unika och idealiska arbetare. Landshövdingen för 
Västmanlands län, Walter Murray (1871-1957) uttryckte inför Aseas 50-
årsjubileum: ”Ett stort industriellt verk är att förlikna vid en tusenstämmig orkester, 
där varje stämma, även den minsta, är av betydelse, där en falsk ton kan äventyra 
verkan av det hela”.695 De lojala tillhörde de skönsjungande skarorna genom sin 
solidaritet. En duktig arbetare definierades inte enbart som skötsam, framför allt 
skulle han eller hon vara lojal och ”stupa” på sin plats.696 Konkret innebar det att 
arbetaren tjänade Asea från ungdomen till graven. En förutsättning var att arbetaren 
blev yrkesskicklig, närmast specialist på sitt arbete.  

                                                 
691 J.S. Edströms föredrag för Radiotjänst hållet från Stockholm den 30 juni 1932, s. 12. J.S. Edström 
personligt arkiv. 1915-1935, H:Ö2 05-003. ENDA. 
692 Brev från J.S. Edström till B.A. Broman 2.3. 1933. Aktieägare diverse 1920-1935, H:N6 13-003. ENDA. 
693 En storindustri växer upp, ett program kring ASEA:s 60-årsjubileum, sammanställt av Sten Drakenberg 
och Helge Smedinger. Mapp nr 9, Sigfrid Edström Tal- om och för Edström. Tal och föredrag, signum 1, 
volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA.  
694 Textavsnitt: En storindustri växer upp, Rapport från Sveriges Radio, Mapp: Aseas Historik: egna artiklar 
av Helge Smedinger, Aseas Historia, H:B4 01-001. ENDA. 
695 Landshövding Walter Murrays tal i Domkyrkan den 14/3 1933. 50-årsjubileet 1933, Minnesalbum, del 1, 
H:B4 04-013. ENDA. 
696 Nordlund (2003). 
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Vestmanlands Läns Tidning gjorde ett antal porträtt av Asea-veteraner. De hade 
arbetat många år i företaget och fortsatte att göra det trots hög ålder. Vad var det 
som gjorde att de stannade kvar i företaget? Arbetaren Karl Albert Bergsköld fyllde 
80 år och verkade fortfarande vid Asea, där han hade arbetat i 25 år. Han påstods 
utföra en ”hel karls” arbete, ”med största samvetsgrannhet och precision samtidigt 
som han i produktionsförmåga kan upptaga konkurrensen med vilken yngre person 
som helst”.697 Bergsköld hade varit yrkesverksam sedan 11 års ålder, då han började 
försörja sig själv som eldarpojke i Surahammar. Han tillhörde kretsen av starka 
kraftkarlar som inte stannade hemma för någon krämpa. Själv sade han: ”Jag fick 
nog pension om jag bara sa till. Men jag vill arbeta så länge jag kan, utan arbete blev 
det bestämt långsamt”.698 En intressant aspekt är att dessa arbetare kunde tänka sig 
att stanna kvar så länge som möjligt. Många av den gamla tidens arbetare hade 
inpräntat tanken att arbete var en dygd.699 Lindaren Anders Gustaf Höglund arbetade 
vid Mimerverkstaden. I likhet med flera gamla arbetare sade han sig trivas vid Asea 
och därför hade han stannat kvar. Emellertid var arbetet tungt och inkluderade vissa 
tekniskt avancerade moment. Arbetet i lindareavdelningen bestod av att ”linda 
kortslutna rotorer d v s att förse plåtkärnan med nödig kopparutrustning: ledare och 
ringar”. 700 Höglunds syssla gick ut på att tillverka såväl ledare som ringar.       

De egenskaper som återkommer i beskrivningen av de åldrade arbetarna var 
lojalitet mot företaget. Dessa ”mönsterarbetare” porträtterades som urstarka kraft-
karlar. Det var inte enbart tidningens skribenter som talade om detta, utan de gamla 
veteranernas yngre arbetskollegor.701 Inom företagsledningen uppfattades de äldre 
arbetarna som mönsterexempel på grund av sin plikttrogenhet under många år. Ett 
motiv som gamla arbetare ofta hänvisade till, var att pension var otänkbart så länge 
de hade hälsan i behåll.  

Det kan inte påstås att Sigfrid Edström var särskilt aktiv i att förmedla sin syn på 
den ”idealiske Asea-arbetaren”. Istället formades bilden inom företaget av andra 
chefer och inte minst bland utomstående aktörer. Att arbeta vid Asea gick ofta i arv. 
Många av industriarbetarnas söner valde att efterträda sina fäder genom att ta 
anställning och stanna kvar i Västerås. Det var främst de ”lojala” arbetarna som 
hördes, då de valde att bortse från bristerna i arbetet. Det finns också en annan 
aspekt av arbetarnas situation vid Asea. Den tidigare Asea-anställde Arne Andersson 
menar att arbetet knappast innebar någon drömsituation, dock hamnade många 
Västeråsare till sist där. Han menar att det fanns en ”bruksmentalitet som vägledde 
                                                 
697 Vestmanlands Läns Tidning 18.12.1929. 
698 Vestmanlands Läns Tidning 18.12.1929. 
699 Vestmanlands Läns Tidning 18.12.1929, Västmanlands Folkblad 10.8.1931. 
700 Vestmanlands Läns Tidning 6.12.1930. 
701 Vestmanlands Läns Tidning 25.2.1931. 
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många i valet av arbetsplats”.702 Asea var synonymt med trygghet och erbjöd en fast 
förankring.  

4.4 Att skapa en framtid för arbetare 
 
4.4.1 Den visionäre företagsledaren  
Vid de flesta stora koncerner existerade uttalade mål för verksamheten. I ameri-
kanska storföretag var dessa målsättningar ofta skriftligen nedtecknade. I Sverige 
var dessa regler vanligen underförstådda inom respektive företag.703 Som forskaren 
Sune Carlson har konstaterat räckte det knappast med att företagsledaren fastslog att 
företaget ”skall försöka tjäna så mycket pengar som möjligt”.704 Det handlade om att 
få arbetarna att acceptera ledningens mål. Under 1930- och 1940-talet började flera 
företagsledare omformulera sina krav till visioner för de anställda. Ledare brukade 
presentera löftesrika besked om framtiden och den industriella utvecklingen inför 
arbetskraften. De anställda fick löften om en ljus framtid i utbyte mot att de visade 
solidaritet med företaget. Det kan formuleras som företagsledarens vision över 
framtiden. En vision måste för att ge ett varaktigt intryck förmedla något intressant 
för mottagaren. Visionen måste tilltala många människor.705 En vision är ett önskvärt 
resultat som kommer att genomföras på sikt eller en vag uppfattning om ett framtida 
tillstånd. Det är viktigt att visionen verkar attraktiv och om möjligt realistisk för 
åhörarna. Visionens syfte är framför allt att stärka individernas motivation.706 För att 
göra detta krävs att somliga visioner realiseras. I svenska industriföretag kunde det 
ta konkreta uttryck i belöningar eller i psykosociala faktorer som erkännande och 
legitimitet.  

Visioner kan uttalas genom att ledaren använder sin förmåga att kommunicera 
med omgivningen. Här spelar företagsledarens förmåga att vara nytänkare en roll. 
Han eller hon måste finna argument som skapar tilltro och lojalitet genom att 
ledaren uttalar sin profetia på ett speciellt sätt.707 Som exempel kan nämnas att 
företagsledaren kunde tillkännage vid möten med arbetskraften hur mycket deras 
arbetsinsatser betydde för honom personligen och för företagets framgång. Den 
visionäre företagsledaren skulle inte skapa utopier, utan försöka ge uttryck för 

                                                 
702 Metall 20: 100 år: 1895-1995, människor, händelser, utveckling: en jubileumsskrift av Svenska metallin-
dustriarbetareförbundets avdelning 20, 1895-1995 (Västerås 1995), s. 220. 
703 Carlson (1945), del 1, s. 33. 
704 Carlson (1945), del 1, s. 33.  
705 Jacobsen & Thorsvik (2002), s. 503. 
706 Warren Bennis & Burt Nanus, Ledare och deras strategier (Stockholm 1986), s. 89-90, Harry Nyström, 
”Företagsledning i ett kreativt perspektiv”, s. 35-36. (red) Ekvall (1996).  
707 Om visioner och karisma se, Cynthia G. Emrich, Holly H. Brower, Jack M. Feldman, Howard Garland, 
”Images in Words: Presidential Rhetoric, Charisma and Greatness”, s. 527-557.Administrative Science 
Quarterly, 46 (2001). 
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visionernas möjlighet.708 Hur presenterade Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström 
sina visioner? 

 
4.4.2 Att se arbetaren som kapitalist 
Under 1940-talet formulerade Axel Ax:son Johnson sin vision för Avesta Jernverk 
med en större vikt vid arbetarens betydelse. Förhoppningen var att Avestas arbetare 
skulle formas till blivande ”kapitalister”. På vilket sätt skulle detta ske? Arbets-
delningen skulle inte upphöra. Inte heller skulle skillnaderna mellan ledning och 
arbetskraft upphävas. Det var inte frågan om att bokstavligen öka den enskilda 
arbetarens inflytande i företaget. Det handlade om att uppvärdera arbetarens arbete i 
produktionen. Arbetaren skulle bli ”kapitalist” på sitt eget sätt genom att komma till 
insikt om det privata företagets förtjänster. 

Det intressanta med denna strategi var att Axel Ax:son Johnson pekade på 
kapitalismens förenande drag med arbetaren. Redan i festskriften tillägnad Jakob 
Wallenberg år 1942 skrev han om möjligheten att göra arbetare till kapitalister: 
”Detta bör vara vårt mål: att alla, då de slutat arbeta, kunna med lugn och tillförsikt 
se sin ålderdom nalkas”.709 För att nå målet hävdades att näringsfrihet måste råda. 
Något enkelt formulerat kan man tolka resonemanget som att arbetarna skulle få 
kapitalistiska drag förutsatt att näringslivet tilläts verka utan statligt inflytande (se 
vidare i kapitel 9).  

År 1944 anknöt Johnson igen till idén om kapitalistiska arbetare.710 I ett tal till 
järnverksarbetarna i Avesta framförde han offentligt ”vi äro på god väg att skapa en 
kapitalist av varje arbetare”.711 Det skulle leda till att arbetarnas levnadsstandard 
ökade, vilket kunde få positiva följder enligt Axel Ax:son Johnson: ”Före kriget stod 
20-30 bilar utanför järnverket. Efter kriget kommer det att bli mångdubbelt flera”.712 
Slutsatsen var att trofast arbete skulle löna sig inom de privatägda företagen. Det 
intressanta är att han menade att arbetare kunde och skulle med rätta få tillgång och 
del av välfärden. Ett system där alla på sitt sätt hade delaktighet i företagets 
framgångar. De skötsamma och dugliga i arbetsstyrkan skulle belönas. Var de sedan 
lojala och trofasta mot sitt företag skulle det uppmuntras. Vid Avesta Jernverk 
kunde arbetare få ekonomiska belöningar om de uppfunnit något som underlättade 
och förbättrade produktionen. Under 1940-talet fick martinarbetaren Per Ståhl 250 
kr för förbättringar på flistuggarna, medan gjuteriarbetaren Allan Lövgren fick 100 
                                                 

711 Generalkonsulns tal vid middagen.

708 Göransson (1927), s. 715-716. 
709 Ax:son Johnson (1942), s. 197-198. (red) Högbom. 
710 Uttalandet måste relateras till den pågående planhushållningsdebatten under 1940-talet. Se kapitel 9 för en 
diskussion om arbetskraftens betydelse i planhushållningsmotståndet. 

 Odaterat men från 1944, Mapp Tidningsurklipp, tidningar mm. 
Handlingar ang jubiléer 1944, F1, volym 3. GAAJA. 
712 Aftontidningen 17.12.1944. 
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kronor för väl utfört arbete vid reparation av grafitdeglar.713 En del visioner 
realiserades i form av konkreta belöningar. Så småningom skulle detta utökas och 
varje arbetare skulle finna sina personliga kapitalistiska drag som ledde till uttrycket 
”Var och en på sitt sätt kapitalist”.714 Detta skulle leda till ett bättre liv med hög 
levnadsstandard. I ett tal presenterade Axel Ax:son Johnson sin vision av framtiden: 
”Jag hoppas att när jag dör en gång ska alla arbetare ha åtminstone 100 000 kr 
hopsparade”.715 Det var en enorm summa pengar vid tidpunkten för detta uttalande.  

Var då denna påstådda vision ett resultat av en sofistikerad samhällssyn eller 
endast ett strategiskt viktigt budskap till arbetskraften? Min uppfattning är att 
Johnson tänkte i nya banor, som en del av en ledarskapsstrategi, där höjd 
levnadsstandard innebar en nöjd arbetskraft som producerade mera. Finns det en risk 
att överskatta uttalandet? Eller bör det kanske rent av ses som en del av 
entreprenörens sätt att vara nytänkare? Det är ett intressant uttalande. Jämförelser 
kan göras med andra samtida företagsledare som framhöll vikten av att stärka 
arbetarnas levnadsstandard på sikt. Några av dem som framhöll denna åsikt var 
Gerard De Geer och Karl-Fredrik Göransson. Det hörde till en viktig strategi för att 
få arbetarna att gå med på företagets villkor.716  

När andra världskriget led mot sitt slut var det viktigt att presentera framtids-
visioner. Det utlovades kapitalism, men under sådana former som förgrenade sig 
neråt i hierarkin, så att arbetarna kunde känna sig besläktade med företagsledaren 
genom bättre ekonomi och levnadsstandard. Denna kapitalism behövde inte 
nödvändigtvis innebära högre lön. Den skulle omsättas i andra värden: ”Pengar 
spelar egentligen så liten roll i livet men det är andra saker, som spelar mycket större 
roll. Kanske vore det bättre att en annan gång bjuda på en resa till Sydamerika med 
Rederiets båtar”.717  

Axel Ax:son Johnson var inte ensam om att framföra visioner. Anställda 
direktörer i koncernens olika företag kom att föra ut visioner till arbetskraften. Till 
exempel talade disponent Per Ågren vid Nynäs Petroleum till de anställda vid 
oljeraffinaderiet och betonade samtliga individers bidrag till företagets framgångar. 
Enligt Ågren hade alla anställda rätt att känna sig stolta över sin personliga insats. 
Varje individ skulle se sig som specialist på sitt område.718   

                                                 
713 Mapp Belöningar till arbetare 1944-46. Handlingar i diverse ämnen 1909-49, F6, volym 13. GAAJS. 
714 Carlsson (1970-1973), ”den oförglömmeliga herrgården”, del V, s. 74. 
715 Avesta Posten 19.12.1944. 
716 De Geer (1928), s. 48-49. 
717 Generalkonsul Axel Ax:son Johnsons tal vid Avesta Tjänstemannaförenings årsfest på Avesta Bruks Club 
den 26 februari 1944, Mapp Korrespondens mm GK Axel Ax:son Johnson Jan-Augusti 1944. 
Disponentkontoret Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1944, serie 2, F1B, volym 183. AJA.  
718 PM Per Ågren 13.12.1954. Direktion, ämnesordnade handlingar, Personalfrågor 1939-1954, FVII, volym 
71. Nynäs Petroleums arkiv. NP. 
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En annan viktig aspekt är att Axel Ax:son Johnson ofta undvek att lyfta fram sin 
personliga insats i denna framtida utveckling. Istället lades tonvikten på arbetarnas 
insatser: ”Jag ber er förstå hur litet jag uträttat, likaså hur tacksam jag är för det 
arbete Ni lagt ned till fromma för detta verk, och det kan jag aldrig glömma”.719 Att 
rikta sin uppskattning (tacksamhet) mot arbetarna förväntade dock ge ett utbyte, i 
form av arbetarnas lojalitet. Ömsesidigheten var en förutsättning för den 
paternalistiska relationen.720 De som hade arbetat för samma företag under ett stort 
antal år belönades med medaljer. Ofta gjordes medaljutdelningen till en familje-
angelägenhet. Axel Ax:son Johnsons fru och döttrar hjälpte till med medalj-
utdelningen. Det skulle stärka bandet mellan familjen och arbetskraften. En del av 
järnverkets gamla arbetare var kluvna inför medaljutdelningen som ett tecken på 
deras lojalitet. Den fackligt engagerade pressverksarbetaren Axel Johansson uttalade 
sig i Morgon-Tidningen: ”Det är trevligt med medaljer. Men när skall en vanlig 
arbetare bära dom? Inte kan man stryka omkring när som helst med sådan grannlåt 
på bröstet”.721  

I samband med visionen om de ”kapitalistiska” arbetarna uppmärksammades även 
arbetarnas fruar. År 1944 instiftades en pensionsfond för anställda arbetare. De som 
var gifta fick varsin sparbanksbok med en extra månadslön som utdelades till 
arbetarens fru. Kvinnorna uppfattade sparbanksboken som en symbolisk gest för 
deras betydelse. Strategin var att uppmärksamma den hemmavarande hustruns 
delaktighet. Att kvinnor fick ta hand om männens sparbanksböcker gjorde dem 
enligt ledningens önskemål till fullvärdiga medarbetare i Johnsonkoncernen. Som 
hustrur ansågs de ”uppfostra”, stötta och hålla ordning på sina män. Det inkluderade 
en ytterligare aspekt som är viktig att beakta. Det var kvinnorna som ansågs ansvara 
för ekonomin i hushållet. Som representant för arbetarnas fruar sade Elsa 
Andersson: ”Idag har vi fått bekräftelse på, att husmödrarna är hemmens finans-
ministrar”.722 Vid detta tillfälle passade Johnson på att utlova fler belöningar till de 
husmödrar som lyckades spara ihop tusen kronor på bankboken. Att detta så 
småningom gjordes vittnar brevsamlingen om, när arbetarhustrun Anna Maria 
Larsson hade mer än tusen kronor på bankboken, fick hon som tidigare utlovats 100 
kronor extra av Axel Ax:son Johnson år 1947. Han lovade att skänka mer pengar till 
henne om summan på sikt ökade.723  

                                                 
719 Avesta Tidningen 19.12.1944. 
720 Molin (1998). 
721 Morgon-Tidningen 16.12.1944. Axel Johansson satt även i Avesta stadsfullmäktige och som ordförande i 
byggnadsnämnden. 
722 Stockholms-Tidningen 18.12.1944. 
723 Brev från A. Ax:son Johnson till A-M. Larsson 24.4. 1947. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, volym 
28. GAAJA.  
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Genom att inkludera både män och kvinnor i de löftesrika visionerna och dess-
utom förvandla en del visioner till konkreta belöningar var avsikten att befästa ett 
lojalitetsband mellan företaget och arbetskraften.  

 
4.4.3 Att se den enskilde arbetarens insatser  
Visioner och framtidsprofetior som riktades till Aseas arbetare uttalades vanligen av 
mellanchefer inom koncernen. Sigfrid Edströms ståndpunkt verkar ha varit att 
främst omtala individuella insatser.724 Genom att individualisera arbetarna, var 
tanken att lyfta fram enskilda bidrag till den stora expanderande koncernen. Sigfrid 
Edström var överhuvudtaget ganska sparsam med att uppmärksamma Aseas arbetare 
i offentliga tal. I samband med företagets femtioårsjubileum 1933 höll han ett tal där 
han lyfte fram tjänstemännen och deras fruar.725 Därmed gjordes ”delaktigheten” i 
företaget till en specifik klass- och yrkesgruppfråga. Arbetarna hamnade i skym-
undan. Istället påtalade Sigfrid Edström att det var vice vd Arthur Lindéns förtjänst 
att arbetarna hade tilldelats sociala förmåner inom företaget. Aseas arbetare fick 
själva betona sin betydelse för företagets utveckling. Vid jubileumsmiddagen 1933 
höll den Asea-anställde plåtslagaren C.F. Larsson ett tal, där han berättade om 
företagets personalpolitik: ”Jag kan ju påminna om år 1908, då jag också arbetade 
vid Asea och deltog i förhandlingar men blev avskedad. Men Asea behövde duktigt 
folk – det framgår av dess utveckling – så att jag kom tillbaka, (Munterhet) och den, 
som avskedade mig, blev istället avpolletterad från Asea. (Munterhet)”.726

Under 1940-talet var Sigfrid Edström inte längre chef för Asea, men styrelse-
ordförande. Vid Aseas 60-års jubileum 1943 fick han dela ut medaljer till dem som 
arbetat minst 30 år i företaget. Det innebar ett nära möte mellan ledare och arbetare. 
I personaltidningen Vi Aseater hävdades att Sigfrid Edström gav varje medaljör ett 
fast handslag och att han personligen kände igen merparten av de gamla arbetarna.727 
I likhet med Johnson gjordes denna angelägenhet till en familjär tillställning, då 
Edströms döttrar engagerades som medaljutdelare. Enligt en artikel bjöd Sigfrid 
Edström på småprat och glada fraser till varje anställd. I hans dagboksanteckningar 
framgår det att uppgiften varit betungande, då ”Alla karlarna hade järnnävar och min 
stackars hand blev lätt misshandlad”.728 Den officiella bilden var det glädjefyllda 
mötet mellan ”hög” och ”låg”, medan de privata anteckningarna gav en annan bild. 
                                                 
724 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
725 Sigfrid Edström, jubileumsmiddagen 15 mars 1933, 50-årsjubileet: Tal, korrespondens 1933, H:B4 04-004. 
ENDA. 
726 Jubileumsmiddagen 15 mars 1933. Plåtslagare C.F. Larsson jubileumsmiddagen 15 mars 1933, 50-
årsjubileet 1933, Tal, korrespondens, H:B4 04-004. ENDA. 
727 Vi Aseater, November 1943, nr 2, årg 6. 
728 Dagboksanteckning 12.9.1943 eller 13.9.1943 (oklar datering i dagboken), dagbok nr 20, volym 422, 
Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA.  
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Det var stundtals förenat med tvång att möta arbetskraften. Sigfrid Edström vågade 
inte erbjuda några storslagna löften: ”Vi se mot framtiden under ovisshet. Men vi 
skola komma ihåg, att om än framtiden ter sig dunkel, så skola vi alltid försöka att 
vara glada i arbetet, och om vi äro det, så är jag förvissad om att Asea skall gå 
framåt i sammanhållningens tecken”.729  

Det intressanta är att situationen vid Asea var den omvända. Till skillnad från 
Avesta Jernverks arbetare skulle inte Aseas arbetare utlovas att bli några framtida 
”kapitalister”, utan företagsledaren skulle istället liknas vid en effektiv arbetare. I 
Vestmanlands Läns Tidning marknadsfördes detta ideal i en artikel författad av en 
Asea ingenjör: ”Hr Edström är stolt både över sina ingenjörer och över sina arbetare. 
Ingalunda har bolaget gått fritt från konflikter; de ha pågått här som inom andra 
industrier. Likväl ha vi anledning antaga att bolagets arbetare innerst inne äro stolta 
över sin direktör. Han kan sin sak och han är en mänsklig människa. Han är bolagets 
främsta arbetare”.730 Att ledaren betecknades som en flitig arbetare gjordes förmod-
ligen för att finna beröringspunkter med den verkliga arbetaren som befann sig på 
verkstadsgolvet. Strategin kunde te sig olika vid svenska företag. 

Under 1940-talet började emellertid direktörer och mellanchefer inom Asea lyfta 
fram arbetarnas delaktighet i storföretagets framgång. Det finns kopplingar till 
influenser från human-relation. Den tekniska chefen Ragnar Liljeblad uppmanade i 
ett tal: ”Det är i det gemensamma arbetet vi hädanefter ha att göra våra vinster. Detta 
gemensamma arbete binder oss samman. I sista hand känna vi att vi arbeta för något 
ännu större i vårt fosterland”.731 Enligt Karl-Erik Eriksson vid Ludvikaverken var 
arbetarnas insatser viktiga att uppmärksamma: ”Varje medaljör har rätt att säga, att 
om Asea från en liten planta vuxit ut till ett mäktigt träd med många grenar är det till 
god del hans förtjänst”.732  

Sigfrid Edström hade en mindre framträdande roll i spridandet av visioner till 
arbetarna. En förklaring är att ägare ofta kände mer ansvar för hela arbetsstyrkan än 
vad den anställde chefen gjorde.733 Det innebar att familjeföretagaren knöt ett 
starkare personligt band, medan den professionellt rekryterade ledaren inte behövde 
forma ett lika förtroligt band. Sigfrid Edström såg sig främst som företrädare för 
företagets tjänstemän. Det var andra Asea-chefer som fick ge uppskattande ord till 
arbetarna. Däremot vände han sig gärna till tjänstemännen med uppmuntran. I ett tal 
på engelska talade han direkt till de svenska och utländska tjänstemännen med 
orden: ”Here people have showered flowers on me. I will not keep them for myself, 
                                                 
729 Vi Aseater, november 1943, nr 2, årg 6. 
730 Vestmanlands Läns Tidning 14.3.1933. 
731 Ludvika Tidning 14.9.1943. 
732 Ludvika Tidning 14.9.1943. 
733 Molin (1998). 
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I will give them to you, who have done the work. I have not done so much, I have 
been sitting in my chair, and I’ve been lazy, but I wish to thank you for all you have 
done for ASEA”.734 Citatet visar att Sigfrid Edström i likhet med Ax:son Johnson 
underströk sin ”obetydlighet” i företagets utveckling. Detta val var ofta strategiskt 
viktigt för att placera sin egen betydelse i bakgrunden och istället lyfta fram 
tjänstemännens insatser. De han talade till var främst tjänstemän med höga 
positioner.  

4.5 Sammanfattning 
I kapitlet konstaterades att paternalistiska strategier fortfarande användes av av-
handlingens huvudaktörer. Dessa uttryck varierade under tidsperioden, vilket kan 
ses som en följd av industrisamhällets utveckling. Särskilt i början av perioden fram 
till 1930 utvecklade Johnson och Edström auktoritära metoder som syftade till att 
disciplinera arbetskraften. Det kan relateras till taylorismens människosyn. Det var 
inte ovanligt att storföretag organiserade sina växande företag med hjälp av idéer om 
att ”uppfostra” och kontrollera arbetarna. Ett sådant tankemönster odlades inom 
näringslivets ledande organisationer. Det gjordes för att höja produktionen och 
skapa ordning över antalet anställda. En gemensam nämnare verkar ha varit ambi-
tionen att höja arbetsmoralen och produktiviteten hos den enskilde arbetaren med 
hjälp av olika tillvägagångssätt.  

Vid Avesta Jernverk infördes disciplinära åtgärder för arbetarna, genom 
ordningsregler, militärer som övervakare, nattingenjörer och förmän. I likhet med 
gamla brukspatroner gick Johnson fram till 1950-talet på inspektionsrundor i järn-
verket med syfte att utöva personlig kontroll över arbetskraften. Som familje-
företagare hade han ambitionen att bevara ett paternalistiskt förhållningssätt till 
arbetarna. Denna metod gick ut på att utveckla ett nära band till arbetarna. Han var 
angelägen om att känna till personliga detaljer om olika arbetare. Att småprata med 
arbetare visade sig vara en effektiv strategi för att snabbt få upplysningar och 
information som var till nytta för järnverkets verksamhet. Det var också ett sätt att 
skapa förtrolighet och lojalitet bland arbetare. 

Vid Asea hade Sigfrid Edström en uttalad paternalistisk uppfattning om att det var 
företagets plikt att ingjuta uppfostran och dygd i sina arbetare genom att uppmana 
dem till idrottsliga aktiviteter och arbetsglädje. Däremot upprätthölls en viss distans 
till arbetarna. Han gick inte några inspektionsrundor. En förklaring är att den 
professionellt rekryterade företagsledaren varken kunde eller behövde utveckla en 
lika nära relation till arbetarna som en ägare. Edström var sällan på plats nere i 
                                                 
734 Direktör Edströms tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet: minnesalbum, del II 1933, 
H:B4 04-014. ENDA. 
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verkstäderna, utan skickade över skriftliga instruktioner. Om Axel Ax:son Johnson 
praktiserade auktoritär välvilja anammade Sigfrid Edström en mer hårdför linje i 
början av perioden. Gemensamt för de båda ledarna var att arbetarna skulle lära sig 
att förstå sitt eget bästa.  

Konflikter hanterades på olika sätt. Johnson var angelägen om att framstå som en 
arbetarvänlig chef och undvek i regel arbetarkonflikter genom att låta disponenten ta 
hand om kontroverser. Anmärkningsvärt är att källmaterialet visar att han ibland 
kunde se välgrundade skäl till arbetarkonflikter. Sigfrid Edström intresserade sig 
däremot för förhandlingar mellan kapital och arbete. Han var till skillnad från 
Johnson aktiv i förhandlingar med arbetare. Som ledare och företrädare för flera av 
näringslivets organisationer ansåg han det nödvändigt att vara initierad i pågående 
arbetskonflikter. Han var periodvis kluven till fackligt organiserade arbetare.  

Forskning har pekat på en förändring under 1930- och 1940-talet, då arbetaren 
hamnade i fokus som människa. Inspiration hämtades från utlandet om humanitet 
och samarbete mellan ledning och arbetare. Tanken var att få solidariska arbetare 
genom ekonomiska och sociala belöningar. Den paternalistiska strategin skulle inte 
försvinna, utan den gemensamma linjen var att motivera arbetare. Detta mönster 
syns i avhandlingens två studerade koncerner. Framför allt utvecklade Axel Ax:son 
Johnson idéer om mönsterarbetaren som grundade sig på att det fanns en 
yrkesskicklig ”elit” i Avesta Jernverk vars kunskap gick i arv från generation till 
generation. Dessa arbetare skulle uppmuntras att stanna kvar i företaget. Metoden 
var att motivera genom dels psykologiska belöningar (beröm och uppskattning), dels 
ekonomiska belöningar (gratifikationer, stipendium). Vid Asea användes utom-
stående betraktare som poängterade arbetskraftens ”unika” egenheter. Det kan 
placeras in i ett allmänt resonemang om den svenska arbetarens kompetens och 
yrkesskicklighet. Vid Johnsonkoncernen och Asea-koncernen lyfte man gärna fram 
gamla arbetare som hade arbetat lojalt inom samma företag under många år. De 
påstods vara kraftkarlar som älskade sitt arbete och kände sig besläktade med 
företagets filosofi.  

Anmärkningsvärt är att den professionella företagsledaren till skillnad från 
familjeföretagaren blev alltmer konservativ, ju mer det omgivande samhället 
förändrades. Sigfrid Edström har ofta framställts som en liberal företagsledare av 
tidigare forskning, på grund av sin roll som SAF-ordförande i samband med 
Saltsjöbadsavtalet. Min tolkning av materialet visar en annan bild. Sigfrid Edström 
ansåg att de flesta arbetare hade ett överflöd av pengar. Han föreslog att det borde 
undersökas rent statistiskt hur mycket tid och pengar som arbetare spenderade på 
biobesök, restauranger och semestrar. Edström ogillade arbetarnas nöjeskonsumtion. 
Som familjeföretagare uppfattade däremot Johnson arbetarnas förbättrade levnads-
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standard med en annorlunda blick, eftersom förbättrade villkor kunde leda till 
solidariska arbetare. Samtidigt var han kritisk till att svenska arbetare inte förstod 
hur mycket gott de privata företagen gjorde för dem. Det kan tolkas som att den 
paternalistiska strategin inte var lättmanövrerad. Det fanns inslag av auktoritet och 
disciplin långt in på 1940-talet i de studerade koncernerna.  

En viktig strategi var att använda visioner och sprida löftesrika besked till 
arbetarna i samband med offentliga sammankomster. Även här skilde sig 
strategierna åt bland de studerade storföretagarna. Axel Ax:son Johnson framhöll att 
arbetare skulle formas till framtida ”kapitalister”. Denna idé inkluderade arbetarnas 
hustrur. Han utlovade tillgång till bil och hundratusen kronor på banken för enskilda 
arbetare. Visionerna realiserades inte alltid, däremot användes de för att motivera 
arbetarna att utföra sitt arbete.  

Sigfrid Edström gav arbetarna sparsamt utrymme i sina framtidsvisioner. Däremot 
var det andra direktörer i Asea som förde ut positiva visioner och infriade somliga 
idéer. För Edström upptog tjänstemännen en framträdande plats. Han kunde snabbt 
ändra sin uppfattning om den allmänna samhällsutvecklingen. Han beskrev 
exempelvis Asea som ett ”kommunistiskt” företag, på grund av antalet aktieägare. 
Han eftersträvade inflytande och uppfostran i arbetarnas arbete och fritid. Lika gärna 
som han kunde distansera sig från arbetskraftens göromål.  
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5 Det symboliska ledarskapet                         
5.1 Inledning  
Ledarskap kan studeras utifrån hur omgivningen uppfattar ledarens handlingar.735 
Företagsledaren representerar företagets ansikte utåt. Att utmärka sig var viktigt i 
industrivärlden. För att förklara detta inom vetenskapen används ibland sociologen 
Max Webers begrepp karisma. Det avser förmågan att entusiasmera och använda 
personlig utstrålning för att skapa beundran hos omgivningen.736 Jag kommer att 
använda mig av denna terminologi för att analysera förekomsten av ledarskap med 
stark profilering och auktoritet. I storföretagen satt ofta män på ledande befattningar 
under lång tid och kunde därmed personifiera företaget med sin ledarstil.  

Syftet med kapitlet är att få insikt i hur två storföretagare framställdes och med 
vilka medel de försökte hävda sig samt vilka effekter detta fick på deras ledarskap.  
Ambitionen är att konkret studera om Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström var 
bärare av karismatiskt ledarskap och hur de i så fall använde sig av det. Kapitlet 
består av tre sammanlänkade delar, där karismans olika uttryck samt personkultens 
och mytens symbolik analyseras. 

Till sin form är kapitlet tematiskt snarare än kronologiskt. Hur framställdes Axel 
Ax:son Johnson och Sigfrid Edström som företagsledare? På vilket sätt kom en 
personkult att formas kring deras person? För att besvara frågeställningarna studeras 
och jämförs huvudaktörernas eventuella förmåga att få genomslag. Jag försöker även 
diskutera andra exempel på samtida företagsledare med hjälp av tidigare forskning. 
Detta för att på ett vidare sätt förstå hur det symboliska ledarskapet kunde se ut inom 
svensk industri.  

 
5.1.1 Karisma som teoretisk utgångspunkt 
Max Weber uppmärksammar karisma i samband med att han diskuterar olika 
herravälden. Begreppet har sitt ursprung i teologin (Nya Testamentet i Bibeln) där 
karisma användes för att förklara profeternas nådegåva. Weber utvecklade det 
teologiska begreppet till ett sociologiskt för att förklara hur makt kan legitimeras i 

                                                 
735 Det finns ett antal företagsekonomer som uppmärksammar det symboliska ledarskapet. Abrahamsson & 
Andersen (1998), Organizational Culture (editors) Peter J. Frost, Larry F. Moore, Meryl F. Moore, Meryl 
Reis Louis, Craig C. Lundberg, Joanne Martin (Beverly Hills 1985), Mats Alvesson, “Att synkronisera 
föreställningar – företagskultur och ledarskap”, s. 223 f. Ledning för alla?: perspektivbrytningar i arbetsliv 
och företagsledning, (red) Åke Sandberg (Stockholm 2003). 
736 Max Webers bidrag om karisma publicerades postumt efter hans död i skriften Wirtschaft und 
Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Framför allt i del 1 och 2 finns karisma med. I den 
andra delen presenteras karisma mer detaljerat genom fokus på karismans effekter, användning och 
rutinisering.  

 163



  

samhället. Enligt Weber är karisma ”en exceptionell kvalitet hos en person för vars 
skull personen anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone 
speciellt ovanliga krafter eller egenskaper”.737 Karisma tillskrivs individer som 
vanligen påträffas i de ledande skikten. Det betyder att karisma kan uppfattas som en 
särskild maktresurs för att förstärka en position. Max Weber exemplifierar med 
förhållanden i primitiva kulturer, där karisma förenades med något gudomligt och 
magiskt som förkroppsligades endast hos utvalda personer såsom krigshjältar eller 
profeter.738 Weber menar emellertid att karisma även finns hos individer i moderna 
samhällen.739 Genuin karisma uppstår i ett extremt och revolutionärt tillstånd och 
övergår sedan till vad Weber kallar för karismans rutinisering.740  

Jag vill hävda att en del framgångsrika företagsledare ansågs vara försedda med 
övernaturliga egenskaper. Särskilt unika påstods de ledare vara som hade utmärkt 
sig eller åstadkommit något nytt genom att driva igenom en innovation. Det krävdes 
bevis på framgång för att omgivningen skulle se dem som karismatiska. I studien 
betyder det att karisma kan bestämmas enbart utifrån sociala relationer mellan ledare 
och anhängare. Det handlar inte om ledarens individuella drag, utan ledaren måste 
placeras in i ett sammanhang.741 Som företagsledare handlade det om att leva upp till 
myten om sig själv och utveckla karismatiska drag.742 Det förutsätter att ”myten” 
uppfattades som äkta av omgivningen. Dessutom kan myten bli systematisk och 
utpräglad så att personen som utsätts för myten måste försöka leva upp till bilden av 
sig själv efter bästa förmåga.  

Konkret handlar karisma om att entusiasmera och övertyga andra människor 
genom att kombinera charm och utstrålning med auktoritet. Karisma är en strategi 
och maktresurs som kan användas av individer. Sociologen Kerstin Lindskoug 
analyserar karismans kraft i sociala relationer i avhandlingen, Hänförelse och 
förnuft: om karisma och rationalitet i Max Webers sociologi (1979). Jag menar att 
Lindskougs resonemang är relevant för min undersökning. Enligt Lindskoug är 
karisma ett relationsbegrepp, eftersom karisma kan relateras till en social situation. 

                                                 
737 Max Weber, Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder, del 1, Sociologiska begrepp och def-
initioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper (Lund 1983), s. 166.  
738 Max Weber, Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder, del 3, Politisk sociologi (Lund 1987), 
s. 193-194.  
739 Huruvida Weber ansåg att karisma kan appliceras på moderna samhällsformer eller inte har diskuterats 
flitigt inom internationell forskning. Det finns dock belägg för att Weber delvis tog upp denna problematik. 
Han såg president Theodore Roosevelt (1858-1919) som karismatisk och menar således att karisma kan finnas 
i alla samhällsformer. Bryman (1992), s. 30-33. 
740 Gerth & Wright Mills (ed) (1970), s. 53-54. Weber talar om karismans rutinisering vilket betyder att 
karisman kan formas till traditionalism och byråkratiseras.  
741 Bryman (1992), s. 50 f. Bryman menar att karismatiskt ledarskap lämpligen studeras utifrån relationer 
mellan ledare och anhängare. Det är inte tillräckligt att studera ledarens individuella karaktär.  
742 Svante Beckman, Utvecklingens hjältar: om den innovativa individen i samhällstänkande (Stockholm 
1990).  
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Det saknar nämligen betydelse att definiera någon som karismatisk om inte 
empiriska exempel kan hämtas från sociala situationer. Det är endast genom samspel 
i relationer som karismatiska element visar sig. Det innebär att ledaren måste ”vara 
karismatisk för någon”.743 Karismans giltighet och meningsfullhet bestäms således 
utifrån omgivningens erkännande. Med hjälp av Max Webers resonemang betyder 
det att bäraren av karisma måste ha trogna anhängare. De underlydande kräver 
dessutom bevis på ledarens karisma.744  

Jag tolkar karisma som ett uttrycksmedel som överdrevs eller överbetonades i ett 
komplext samspel med andra människor. Det är viktigt att poängtera att Max Weber 
avstod från att väga in aspekter om den ”naturliga” ledaren. Kerstin Lindskoug 
menar att Weber tydligt tog avstånd från ”Führerprincip”, då han inte sökte efter den 
rättmätige ledaren. Weber ville undersöka varför vissa personligheter drog till sig 
anhängare.745  

Forskare menar att Max Weber borde ha gjort en tydligare distinktion mellan olika 
typer av karismatiska ledare, d v s destruktiva och konstruktiva ledare som har olika 
ambitioner med sitt ledarskap.746 Hos Max Weber kombineras också karisman med 
andra strategier. Weber förtydligar detta: ”Likaså kan en karismatisk hjälte ta 
‘disciplinen’ i sin tjänst och måste göra det, om han önskar utvidga området för sitt 
herravälde”.747 Genom att besitta en maktposition är det förmodligen enklare att 
utöva ett karismatiskt ledarskap. Karisman är därför en del av något auktoritärt som 
förstärker makten.  

En intressant aspekt som Weber fäster vikt vid är de karismatiska ledarnas 
förmåga att föra ut sitt budskap. Det är en retorisk konst att få människor att 
emotionellt dras med i ledarens planer och idéer. Det betyder att ledaren måste göra 
de underlydande beredda på att följa hans eller hennes utstakade mål.748 Ett lämpligt 
sätt är att fånga de underlydandes intresse. Karisma förenar ledarskapets entusiasme-
rande sidor med de auktoritära dragen.  

Jag anser att det finns beröringspunkter mellan Schumpeters entreprenörsbegrepp 
och Webers karismabegrepp.749 Entreprenörens handlingar kan delvis förklaras 
utifrån karisma, där karisman blir ett uttryck för ledarens förmåga att knyta till sig 
andra människor och därmed legitimera sin egen status som ledare. Schumpeter 

                                                 
743 Lindskoug (1979), s. 17.  
744 Weber (1987), s. 194-196. Se också Weber (1987), s. 199: ”Bäraren av karisma åtnjuter lojalitet och auk-
toritet i kraft av en mission som anses förkroppsligad i hans person”. 
745 Lindskoug, (1979), s. 17 och s. 50. Kerstin Lindskoug menar att Weber satte citationstecken kring de 
ordval som han själv vände sig emot, för att markera distans från en viss uppfattning.  
746 Lindskoug (1979), s. 67-68, Bryman (1992), s. 23 f. 
747 Weber (1987), s. 228. 
748 Weber (1987), s. 210. 
749 Rosenberg (1985), s. 63.  
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uppmärksammar exempelvis ”förmågan att bli åtlydd”.750 Entreprenören drivs framåt 
för att prestera något, men behöver också anhängare som intresserar sig för hans 
handlingar. Som ledare skapar entreprenören egna möjligheter och gör nya saker. 
Det är i denna handlingsprocess, där det oväntade sker eller där fysiska och psykiska 
förtjänster används på originella sätt, som jag tolkar in karismatiska inslag hos 
storföretagare.  

Schumpeter menar att entreprenören bär upp sitt ledarskap genom ”personlig 
tyngd”.751 Det formuleras så att ledaren genom en kombination av entreprenöriella 
element förändrar och förnyar genom att använda sin personlighet för att få igenom 
sin vilja. En koppling mellan entreprenören och karisman går att förena för att 
problematisera beteende och strategier hos industriledare. Dessutom bär begreppen 
entreprenör och karisma på likheter eftersom de fokuserar på det ”unika” och 
”speciella”.752

Man kan ifrågasätta att karisma används som teoretiskt verktyg. Inte minst därför 
att begreppet kan ge upphov till att försköna och förbättra en individs personlighet, 
vilket gärna leder till personfixering och heroisering. Forskaren måste ständigt iaktta 
försiktighet med karisma som förklaringsform.753 Ett problem är att forskaren 
knappast kan påstå att någon är eller var karismatisk. Det går inte att fastställa vilka 
kriterier som ligger till grund för karisma eller att mäta karismans omfång och 
begränsning.754 Avsikten är dock inte att försköna eller förbättra industriledarnas 
yttre och inre egenskaper, utan att analysera hur dessa två ledare framställdes och 
hur de själva försökte bygga upp sin image offentligt och internt inom företaget. 

  
5.1.2 Tidigare forskning 
Företagsmonografier, jubileumsböcker och biografier har gärna tecknat bilden av 
den beundrade och respekterade industriledaren.755 Sällan har detta problematiserats 
utifrån begreppet karisma i historisk forskning.756 Däremot finns litteratur som 

                                                 
750 Schumpeter (1994), s. 32. 
751 Schumpeter  (1994). 
752 Magnus Forslund, Det omöjliggjorda entreprenörskapet: om förnyelsekraft och företagsamhet på golvet 
(Växjö 2002), s. 54. Entreprenören sågs länge som en ”speciell människa”. 
753 Det finns vissa problem med att skriva om karisma. Det är viktigt att forskaren inte är okritisk till 
begreppet. Det finns en del kritiker till begreppet karisma. Peter Drucker, “What Makes an Effective 
Executive”, Harvard Business Review, June 2004, volume 82, issue 6. Richard Swedberg kritiserar 
kopplingen mellan karisma och entreprenörskap, eftersom han menar att Weber framför allt identifierar 
karisma med människans tidiga levnadsstadium. Swedberg (2000), s. 25-26, Bennis & Nanus (1986), s. 208. 
754 En del ser karisma som personlig makt, medan andra ser det som ett fenomen, vilket uppträder mellan 
överordnade och underordnade. Abrahamsson & Andersen (1998), s. 586, Jacobsen & Thorsvik (2002), s. 
111. 
755 Flera monografier om företagsledare nämner i förbifarten att företagsledare var karismatiska, men detta 
vidareutvecklas sällan.  
756 Börje Henningsson, Det röda Dalarna: socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom 
Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937 (Uppsala 2004), s. 34. Henningsson relaterar karisma till arbetarrörelsen.  
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analyserar karisma inom andra vetenskapliga discipliner.757 Det finns också 
forskning om ”hjältens” roll och betydelse under århundradena. En period var 
industriidkaren heroiserad, i en annan tid vetenskapsmannen.758 Bilden av företagare 
har växlat i perioder.759

En forskningslinje i företagsekonomi har betonat att karismatiskt ledarskap får 
större genomslag under tidsskeden präglade av kris och oro.760 Det är framför allt 
internationell forskning som har uppmärksammat ledarskap och karisma.761 Vanligen 
har karisma förknippats med politiska ledare. Stora internationella ledare som 
Mahatma Gandhi (1869-1948), Martin Luther King (1929-1968) och deras 
demoniska motsatser med Adolf Hitler (1889-1945) och Josef Stalin (1879-1953) i 
spetsen har fått karakterisera det karismatiska ledarskapet, med förmåga att 
hypnotisera sin omgivning.762  

Vad tidigare forskning relativt föga har undersökt är det industriella ledarskapets 
symbolik och värde. Det uppmärksammas sällan att de män som upplevdes som 
karismatiska också besatt maktpositioner i företag och använde sig av sin 
personlighet för att ta sig fram i näringslivet. En utbredd tanke i tidigare ekonomisk-
historisk forskning har varit att storföretagare under 1900-talet representerade det 
anonymiserade ledarskapet präglat av professionalisering och distans.763 Men innebär 
det att karismatiskt ledarskap inte existerade inom svensk industri? Jag vill studera 
bilden av ”industrins kraftkarlar” närmare, genom att fokusera på vad som eventuellt 
ansågs ge mina studerade storföretagare extra genomslagskraft och pondus. 

 
5.1.3 Karismans agenter och språkrör 
Många samtida betraktare i början av 1900-talet menade att det svenska 
näringslivets expansion kunde jämföras med stormaktstiden. Storföretagaren hade 
ersatt den forne monarken som segerrik fältherre. Skillnaden var att då kungen under 
stormaktstiden hade förvärvat landsområden, behärskade industrimannen den 

                                                 
757 I företagsekonomi brukar “karisma” diskuteras. Se till exempel Alvesson (2001). Jacobsen & Thorsvik 
(2002), s. 507-508. Man kan forma bilder av karisma genom att använda olika medier. Begreppet karisma 
används ibland i statsvetenskap eller socialantropologi.  Åsa Boholm, Charisma and Political Style in The 
Study of Processes of Dominance: an Anthropological Approach (Göteborg 1989). Etnologen Mats Lindqvist 
studerar den kapitalistiska kulturen med fokus på företagsledares självbilder och mentaliteter inom den 
kapitalistiska kulturen. Mats Lindqvist, Herrar i näringslivet: om kapitalistisk kultur och mentalitet 
(Stockholm 1996). Se också Jan Westberg, ”Företagsledares självbilder”, s. 255 f. (red) De Geer (1994).  
758 Tore Frängsmyr, ”Vetenskapsmannen som hjälte”, s. 103. Tal över blandade ämnen (Uppsala 1981). 
759 De Geer (red) (1994), s. 13. Bilden av storföretagare och småföretagare skiljer sig. Storföretagaren är mer 
omskriven och förknippad med en förmögen livsstil. De stora ledarna syns både nationellt och internationellt. 
Medan småföretagaren sällan syns över hela Sverige, utan är främst lokalt förankrad. Gratzer (1996), s. 163. 
760 Alvesson (2001), s. 164. Lena Andersson och Johan Stein, ”Retorik och ledarskap”, s. 83. Osynlig 
företagsledning (red) Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup (1999).  
761 Bryman (1992).  
762 Alvesson (2001), s. 164-165.  
763  Lundh (2002). 
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internationella arenan genom sin förmåga att på fredligt sätt föra ut företagets 
intressen.764 Industrimannen Gerard De Geer skildrade denna utveckling som 
”Sveriges andra stormaktstid”. Han menade att den moderne företagsledaren hade 
blivit en karismatisk ”storsvensk” som utmärkte sig både hemma och i utlandet.765

För att förklara karisma som strategi och maktresurs krävs ett resonemang om 
vem eller vilka det var som uppfattade industriledarnas karismatiska dragningskraft. 
Vilka var de som fångades av industriledarens personlighet och spred denna 
uppfattning vidare? Vem var agent eller språkrör för den karismatiska ledaren? 
Resonemanget i följande stycke utgår från hypotesen att det var tre ganska vida 
grupperingar som spred budskapet om den karismatiska företagsledaren. Till dessa 
tre grupper hörde 1) industrins ledande män och näringslivet 2) anställda i företaget 
3) till den tredje och bredare kategorin hörde tidningspressen och allmänheten som 
på ett eller annat sätt hade kommit i kontakt med företagsledaren. 

  
5.1.3.1 

                                                

Näringslivet och industrimännen  
Näringslivets män var angelägna om sin officiella bild. Hur välkända industriledare 
tänkte och agerade utåt kunde få följder för hela näringslivet. Bland industrins 
ledande representanter föll det sig naturligt att diskutera vem som var bäst lämpad 
att leda ett företag. Inte sällan diskuterades den enskilde industriledarens person-
lighet och karaktärsdrag. En del menade att ledarskap var ärftligt.766 Det kan relateras 
till äldre internationell forskning om ledarskap som i slutet av 1800-talet och i 
början av 1900-talet diskuterade olika teorier om den store företagsledaren. Det kom 
till uttryck i att ”Great men were born, not made”.767 Vissa uppfattade företagande 
som en kallelse eller en gärning som utfördes till förmån för samhället. Många 
menade att få människor hade de rätta egenskaperna som gjorde dem till stora 
ledare. I företagsekonomisk forskning presenterades under 1920-talet så kallade 
”trait-theories” som fokuserade på ledares egenskaper. Forskning menade att det 
fanns bevis på att framgångsrika företagsledare hade specifika karaktärsdrag som 
gjorde dem ämnade att bli ledare.768 Den som var ledare ansågs ha mer energi, 
intelligens och självförtroende än ”vanliga människor”. De tillskrevs en form av 

 
764 Gerard De Geer, Sveriges andra stormaktstid: några ekonomiska och politiska betraktelser (Stockholm 
1928), Lindqvist (1996), s. 237. Industrimän upphöjdes ibland till nationella symboler. Martin Kylhammar, 
”Sveriges andra stormaktstid – från världsstat till folkhem”, s. 72. Den välsignade tillväxten: tankelinjer kring 
ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap (redaktör) Peter Elmlund & Kay Glans (Stockholm 
1998).  
765 De Geer (1928), s. 8-9f. Inte sällan kallades duktiga industrimän för storsvenskar. Sven Drakenberg, 
Västerås (Västerås 1962), s. 142.  
766 Bo Dahlgren, VD-boken: praktisk handbok för VD, styrelse och revisorer (Näsviken 2003), s. 13. 
767 Shelley A. Kirkpatrick & Edwin A. Locke, ”Leadership: Do Traits Matter?”, s. 48. Academy of 
Management Executive, 1991, volume 5. No 2.  
768 Kirkpatrick & Locke (1991), s. 48-60, Robbins (1992), s. 136-137. 
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”social intelligens” som gjorde att de hanterade relationer på ett bra sätt.769 En sådan 
aspekt var att attrahera och entusiasmera andra människor genom att ledaren 
uttryckte och betedde sig på ett speciellt sätt.  

Det fanns en elitistisk föreställning om att höga befattningar inom industrivärlden 
enbart var anpassade efter utvalda personer. Den gamle häradshövdingen Marcus 
Wallenberg yttrade vid ett tillfälle ”att det knappast fanns ett företag så dåligt att 
icke en duglig karl kunde få det på fötter, men heller icke något så förträffligt att det 
icke fördärvades av en oduglig chef”.770 Att misslyckas som chef kunde fördärva 
fortsatta möjligheter i industrivärlden. Att rycka upp ett företag var betydelsefullt. I 
det kapitalistiska systemet blev företagsledaren antingen belönad eller fördömd som 
oduglig och inkompetent.771 Därför var det viktigt att ge ett kompetent intryck. Att 
leda företag under tidigt 1900-tal betraktades stundtals som något lustbetonat. 
Sigfrid Edströms chefskap vid Asea och hans styrelseuppdrag tolkades som en 
”drift”. Det var något som drev honom att ordna, organisera och besluta.772  

 Uppfattningen om hur en skicklig industriledare skulle vara, intresserade 
näringslivet. Det var många som menade att det inte var en slump att vissa personer 
fick framgång i näringslivet. Enligt industrimannen Nils Peter Mathiasson (1868-
1959) var det en kombination av ambition, arbetsglädje och sunt förnuft som 
avgjorde om dugliga män lyckades väl. En kunnig industriman kunde inte enbart 
vila på sina ”vackra skolbetyg” eller ”pappas välförsedda plånbok”.773 En 
industriman skulle först och främst ha ett gott ekonomiskt sinne och lämpliga 
karaktärsdrag som gjorde att han tog ansvar för sina egna handlingar. En 
företagsledares skicklighet låg i karaktären och kunde inte inläras. Däremot menade 
en del fackmän att varje företagsledare kunde förbättra sin kunskap på olika 
områden som var till godo för företaget. Företagsledaren kunde exempelvis 
införskaffa sig konkreta kunskaper i handels- och bolagstiftning, bokföringsteknik, 
språk etc.774 Under tidigt 1900-tal betraktades inte heller alla industrimän som en 
guds gåva till människorna. ”Vanliga” företagsledare uppfattades inte sällan som: 
”dråpliga människor, saftiga typer och torra, bredlynta och skarpskurna, som man 
möter mellan fabriksskorstenarna”.775 De industrimän som uppmärksammades likna-
des vid ”unika” genier eller karismatiska och snygga karlar. Det var särskilt de 
framgångsrika företagsledarna som betraktades utgöra en klass för sig. Därför 
förklarades de också vara uppskattade chefer. Självklart fanns också bland de större 
                                                 
769 Jacobson & Thorsvik (1995), s. 487-488.   
770 Dagens Nyheter 23.7.1943. 
771 Lindqvist (1996). 
772 Bratt (1950), del 1, s. 128. 
773 Nils Peter Mathiasson, Mitt vinst- och förlustkonto (Stockholm 1931), s. VIII. 
774 B.G. Prytz, ”Kraven på företagsledaren” (1927), s. 985-988. (red) Belfrage & Hörlin.  
775 Erik Wästberg, Gustaf Dalén: en stor svensk (Stockholm 1954), s. 144. 
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industriledarna en tilltro till sig själva och sina talanger. Det existerade ett industri-
ellt toppskikt som styrdes av de dominerande och ledande storföretagarna i landet. 
Till denna krets var inte alla företagsledare välkomna.  

 
5.1.3.2 

5.1.3.3 

                                                

Anställda i företaget 
Det var framför allt inom företaget som idéer om chefen odlades. Det kom till 
uttryck genom att historier berättades om företagsledaren. Myter bör därför sättas i 
samband med karisma.776 Det var myten om företagsledaren som gav denne 
karismatiska och övermänskliga drag. Karisman kunde få nytt liv genom myten. Det 
var vanligt att anekdoter spreds om företagsledaren. Arbetskraftens bild av 
företagsledaren varierade i hög grad beroende på hur väl man kände till chefen eller 
vilken position man hade i företaget. Behovet av ledargestalter med övermänskliga 
drag skiftade i tid och rum. Man kan exempelvis anta att näringslivet fick 
konkurrens från arbetarrörelsens frontfigurer under 1900-talet, vilket gjorde att 
arbetarna fick andra förebilder än företagsledaren.777  

Forskare har visat att ledare framställs som mer karismatiska under speciella 
omständigheter. Det är lättare för en företagsledare att värva trofasta anhängare om 
han har framgång. Personer med utstrålning kan lättare få anhängare under 
krisperioder. Det beror på att människor söker sig till starka och trygghetsskapande 
symboler. Arbetskraften kan också uppfatta företagsledaren som karismatisk 
beroende på en viss situation.778 Karismatiska ledare lyckas bättre än andra att undgå 
kritik, eftersom de anställda ofta får en hängiven syn på sin ledare. Detta synsätt 
medför att de anställda sällan ifrågasätter ledarens makt, utan underordnar sig hans 
beslut. Det förekommer fall, där anhängarna till och med identifierar sig med 
ledarens tankemönster.779 Dessa faktorer bör man ta hänsyn till när man studerar nära 
medarbetares utsagor om industriledaren.      

 
Tidningspressen 

Företagsledares liv kunde följas i press och personaltidningar som nådde 
arbetskraften. I pressen presenterades gärna två sidor av ledaren. Den ena sidan 
glorifierade den fantasifulle industrimannen som genom sitt framgångsrika företag 

 
776 Lindskoug (1979), s. 28 f. Lindskoug menar att karisma kan kopplas till myten. Hon menar att det 
knappast är ”meningsfullt att definiera karisman och dess verkningar i termer av förnuft/oförnuft, därför att 
budskapet alltid ter sig rationellt för karismans tillskyndare”.  
777Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-
2000 (Helsingfors 2000), s. 67 f. Linderborg tar upp de ”hjältar” som beundrades inom arbetarrörelsen. Se 
Erik Åsard, ”Det politiska ledarskapet i en föränderlig massmedievärld”, s. 20. (red) Erik Åsard, Makten, 
medierna och myterna: socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson (Stockholm 1996). 
778 Alvesson (2001), s. 173. 
779 Lars Erik Wolvén, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur 
och kompetens (Lund 2000), s. 95. 
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gjorde Sverige till ett välmående land med internationell status. Den andra sidan 
som presenterades var industrimännens makthunger.780 De stora företagsledarna kom 
ibland att betraktas som profithungriga kapitalister. Kommunistisk och syndika-
listisk press ifrågasatte det kapitalistiska systemets förespråkare. Samhället Avesta 
och järnverket betraktades till exempel ur syndikalistisk synvinkel som ett ”modärnt 
feodalsamhälle”.781 Företagsledaren blev kritiserad på grund av sitt ägande. 
Kapitalisten blev liktydig med en utsugare som endast såg arbetaren som ett red-
skap.  

För att förstå tidningspressens skriverier bör man vara medveten om att tidningens 
politiska åskådning spelade en väsentlig roll. Industrimän porträtterades antingen 
med förskönande eller diaboliska epitet.782 I media formades olika bilder av 
företagsledaren. Sedan var det upp till läsaren att bedöma huruvida bilden verkade 
sanningsenlig eller inte. Pressen skrev om industriledarnas personlighet och livs-
mönster. Det fanns tidningar som offentligt bevakade industrimännens förehavanden 
och framhöll deras brister. Men det var också pressen som hyllade företagsledarna 
och gav dem möjlighet att uttala sig i olika frågor.783 Att synas i tidningen var ett 
effektivt medel för att synliggöra företaget och samtidigt förmedla åsikter offentligt. 
Därför bearbetas tidningsartiklar som en viktig källa i kapitlet. 

5.2 Företagsledaren som idealmänniska 
 
5.2.1 Karismans olika uttryck 
I de följande avsnitten studeras de kriterier som kan framkalla ett symboliskt 
ledarskap, såsom utseende, inre egenskaper och livsstil. Ledaren måste uppvisa en 
perfekt profil utåt eller åtminstone verka som att han vore perfekt.784 Underlaget 
hämtas från den samtida tidningspressen, biografier, korrespondens samt ned-
tecknade minnen från anställda i företaget.785 Min uppfattning är att både positivt och 
negativt material om företagsledare har sparats i stor utsträckning inom arkiven. Det 
beror på att Johnson och Edström var intresserade av att spara alla möjliga typer av 
material som behandlade företaget eller dem själva.  
 

                                                 
780 Hans De Geer, ”Bilder av företagaren”, s. 10 f. (red) De Geer (1994), Per Davidsson, ”Bilder av 
företagaren”, s. 37 f. (red) De Geer (1994).   
781 Syndikalist  9.9.1921. 
782 De Geer (red) (1994). 
783 Om tidningspressen som en viktig källa, se Hansen (2004), s. 109-110. (red) Gadd, Granér & Jonsson. 
784 Carlson (1950), s. 84. 
785 Se övriga noter för specificerad källhänvisning. 
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5.2.2 Utseendet – att vara snygg och charmig  
”hela hans väsen utstrålar charm”786

Det var viktigt för kapitalismens företrädare att anpassa sitt utseende efter den 
kapitalistiska kulturen. Etnologen Mats Lindqvist menar att den industriella eliten 
använde sin kropp för att inge förtroende. Detta kommer till uttryck genom 
maskulinitet, kroppsspråk och klädsstil. I början av seklet 1900 fram till 1940-talet 
var det vanligt med mustasch. Det blev allt vanligare med en slätrakad stil i 
näringslivet. Det nakna ansiktet symboliserade den öppna, ärliga och kultiverade 
människan. Dess primitiva kontrast var skägg och hår som tolkades som maskering 
av hemligheter och dårskaper. Enligt Lindqvist blev rakhyveln en symbol för sunt 
förnuft och hederlighet.787  

Det finns en tydlig koppling mellan maskulinitet och industrin. Uttrycket 
”industrins kraftkarlar” anspelar på industrimännens kärva och robusta manlighet. 
Ofta definierades enskilda industrimän som ”en riktig karl”.788 Till denna manlighet 
räknades egenskapen pålitlighet. Det underbyggdes genom att industrimän ofta 
lovprisade varandras inre och yttre kvalitéer. Manligheten tog sig också uttryck i 
utseendemässiga aspekter. Ekonomhistorikern Johan Söderberg som har studerat 
skönhetsvård under tidigt 1900-tal menar att det var viktigt att en man skulle ha ett 
maskulint utseende. Därför skulle inte gränsen mellan manligt och kvinnligt 
överskridas. Den samtida debatten under tidigt 1900-tal ogillade den konstlade 
manligheten som filmstjärnan Rudolf Valentino (1895-1926) representerade. Män 
skulle bete sig manligt, ”fast till karaktären” och med ett yttre som utstrålade 
maskulinitet.789 Liknande krav ställdes på industriledarna. Det var viktigt att utmärka 
sig genom personlig utstrålning. Framför allt var det viktigt att skilja sig från 
mängden. Ju mer ledaren skilde sig från folkmassan, desto mer status kunde han 
vinna. Axel Ax:son Johnson var lång, omkring 190 cm och höjde sig över massan, i 
likhet med Sigfrid Edström som också var en 190 cm lång och bredaxlad karl. Deras 
yttre sammankopplades ofta med respektive koncerns storhet. Det var som om 
företagaren symboliskt bar företaget på sina axlar. I Axel Ax:son Johnsons fall 
menade man att hans utstrålning hade en närmast hypnotiserande inverkan på 
omgivningen. Gunnar Myrdal (1898-1987) jämförde exempelvis Johnson med sin 
gamla lärare, nationalekonomen Gustav Cassel (1871-1950). Enligt Myrdal hade 

                                                 
786 Sala Allehanda 23.7.1946. Citatet beskriver Axel Ax:son Johnson. Ofta omtalades Johnsons charm i 
samtida tidningsartiklar. Se också Allt i Fickformat nr 9 september, 1943. De skrev ”Han var känd som en 
grann karl, en mörkhårig charmör och åtminstone i yngre dar något av en snobb”. 
787 Lindqvist (1996), s. 217-219. 
788 Ett bra empiriskt exempel återfinns i Gustaf Abraham Granström – odaterat papper – författat av Knut 
Lewenhaupt, Kung Orres Jaktklubb 1926-1941, D8, volym 83, JSE arkiv. RA.  
789 Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår: konsumtionen av kosmetika i Sverige 1900-1960 (Stock-
holm 2002), s. 141-142. 
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både Johnson och Cassel förmågan att entusiasmera andra människor. Det skedde 
genom charm och personlig tjuskraft. Gunnar Myrdal menade att det främst berodde 
på att de var vackra män.790 Utseendet utgjorde alltså en delförklaring till deras 
framgång. 

Bokförläggaren Tor Bonnier (1883-1976) ger prov på en liknande uppfattning i 
sina memoarer. Han beskriver Axel Ax:son Johnson som ”en vacker karl, en ståtlig 
Djurgårdsryttare i tidiga morgontimmar, en charmant bordskavaljer”.791 Det yttre 
påstods vara en del av den charm som användes i industriella kretsar. Bonnier 
uppmärksammade Johnsons förmåga att använda sin charm för att dra till sig folk. 
Det hade sina för- och nackdelar, vilket Bonnier återger med följande ord: ”Jag kom 
honom aldrig nära. Det tror jag ingen gjorde. För det var han för polerad; den 
artigaste person jag någonsin träffat. Och det trevliga var att han var lika artig mot 
alla slags människor”.792  

I pressen porträtterades de ledande storföretagarna ofta som nationella hjältar. De 
uppfattades ha ett vackert yttre. Vägen till en karriär i näringslivet kunde tjänstemän 
vid Asea låta sig inspireras av. I Vi Aseater stod att läsa följande karriärtips: ”En 
ovårdad frisyr och gammal skäggstubb kan dock lätt spoliera det i övrigt goda 
intrycket av din person. Med stripiga hårtestar hängande över skjortkragen och 
svartmuskiga kinder och haka är din framgång dömd att misslyckas”.793 Senare kom 
även klädstilen att spela en viktig roll inom näringslivet.794 I en artikel från 1936 
skisseras Johnsons porträtt, där han skildras som en högrest och ståtlig man vars 
höga panna ”förmäler om mycket intensivt tankearbete”.795 Det var företagarens 
snygghet som påstods ha sitt ursprung i hans uthållighet som företagsledare. I 
enlighet med den nationalistiska tidsandan som var rådande i Sverige under 1930-
talet hänvisade man till Johnsons arv.796 Från fadern påstods han ha ärvt sitt ståtliga 
yttre. Fadern var nämligen ”starkt byggd, hade blåa, kloka och oförskräckta ögon 
och bar gesällens vandringsränsel på ryggen”.797 Från sin mor ansågs Axel ha ärvt 
sina djupa bruna ögon som sades utstråla ett gott hjärta och klokhet. Föräldrarnas 
kombination hade resulterat i en son med de bästa kvalitéer: ”För att stå ut därmed 
                                                 
790 Gunnar Myrdal, Vetenskap och politik i nationalekonomin (Stockholm 1972), s. 308-309. Myrdal nämner 
orden ”personlig charisma”. 
791 Tor Bonnier, Längesen: sammanklippta minnesbilder (Stockholm 1974), s. 218.  
792 Bonnier (1974), s. 219. 
793 Se också artikel ”Konsten att göra karriär eller ett spel om en väg som till framgång bär” av signaturen Q. 
Pong i Vi Aseater – 1953, S9533. ENDA. Denna pärm har inget specifikt serienummer. 
794 Dahlgren (2003), s. 323. Det var viktigt att klä sig rätt beroende på sammanhanget. Larsson & Saving 
(1990) tar upp hur viktigt det var för Axel Ax:son Johnsons son Axel Jr (1910-1988) att bära rätt kläder. 
Denne kunde också anmärka på ”felaktig” klädsel hos tjänstemän. Se också artikel ”Konsten att göra karriär 
eller Ett spel om en väg som till framgång bär” av signaturen Q. Pong i Vi Aseater – 1953, S9533: ENDA. 
795 Avesta Tidningen 25.7.1936.  
796 Man hänvisade ofta till att Johnsons far hade småländskt ursprung, medan modern var tyska. 
797 Swahn (1936) (red), s. 1. Uppsats av Waldemar Swahn, “Romanen börjar”. 
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kräves småländsk seghet och germansk urkraft parade med en affärsintelligens av 
ovanligt mått, och en framåtanda, som icke låter nedslås av svåra hinder […]”.798  

Andra beskrev Johnsons utseende som ett ”sydländskt” och exotiskt fenomen i det 
svenska landskapet.799 I tidningar oavsett partipolitisk ståndpunkt lades vikt vid Axel 
Ax:son Johnsons utseende. Flera skribenter hävdade att hans goda utseende bevara-
des i mogen ålder. Man liknade honom vid en förnäm individ med aristokratiska 
drag som skilde sig från andra mer ”folkliga” svenska industriledare. I tidskriften 
OBS! stod att läsa om Axel Ax:son Johnson år 1945:  

 
”När han någon gång syns ute i vimlet, imponerar han genom sin uppenbarelse: den resliga 

gestalten, med det silvervita håret och de buskiga ögonbrynen, den nobla profilen och de varma 
bruna ögonen. En göteborgare skulle säga, att han ser ut som en medlem av engelska överhuset, en 
stockholmare att han ser ut som en svensk storman”.800  

 
Fokuseringen på utseendet är förstås intressant. Hur kan det förklaras? Utseendet 

uppmärksammades som nödvändigt för företagets framgång. Det blev ett symboliskt 
redskap, där ledarens ansikte var nyckeln till framgång. Internationell forskning har 
ibland valt att lyfta fram ledares fysiska företräden som en orsak för att framkalla 
karisma, där särskilt ledarens ögon och röst har setts som en förutsättning för att dra 
till sig anhängare. För att väcka intresse använde den ”store talaren” ofta sig av 
oratoriska trick för att imponera på betraktaren. Att tala utan papper inför en stor 
samling människor eller att etablera ögonkontakt har uppmärksammats som viktiga 
strategiska redskap för att locka till sig lyssnare.801 Axel Ax:son Johnson ansågs 
väcka så mycket auktoritet och respekt var han än befann sig, att han ständigt 
framkallade beundran: ”Den bugning direktör Ekegårdh utför, när han visar den 
ärade stamgästen [Johnson] till det reserverade bordet i Operakällarens hörnsalong, 
kan också gott och väl ersätta morgongymnastiken”.802

Varför ansåg då Johnsons omgivning att han var speciell? Det är svårt att 
diskutera sådana frågor rent vetenskapligt. Dock kan man studera vilka argument 
som de närmaste medarbetarna i koncernen framhöll angående ledarens kvalitéer. 
Ett antal intervjuer med anställda i Johnsonkoncernen bekräftar koncernchefens 
färgstarka personlighet, vilket uppfattades som ett tecken på att han var den ultimate 
ledaren. En nära medarbetare i koncernen beskriver honom som ”underbar”, medan 

                                                 
798 Avesta Tidningen 25.7.1936. 
799 Dalademokraten 2.10.1941.  
800 OBS 20.7.1946. Semesternummer. 
801 Att bedöma ledares utseenden är subjektivt. Det finns dock forskare som menar att ledare kan framkalla 
fascination genom att använda sin kropp för att få ut sitt budskap. Bryman (1992), s. 44-47 samt 61. Det är 
väldokumenterat att ledare som anses vara bärare av karismatiska drag är vältaliga och behärskar retorisk 
konst.  
802 OBS 20.7.1946. Semesternummer. 
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en annan refererar till hans ”goda hjärta”.803 Åsikten om chefen och ledaren bekräftar 
påståendet om den ”karismatiska” ledarens makt. Axel Ax:son Johnsons privat-
sekreterare Mait Jobs sade i en intervju:  
 

”Inte en på tusen, säger hon, inte en i vår tid kan mäta sig med den mannen. Hon skyndade sig att 
tillägga, - i alla avseenden. Hans utseende, stil och hållning. Hans nobless, högre och rakare än 
andra, betvingande och i finaste mening överlägsen andra. Det var alltid så roligt att iakttaga 
honom. Olik alla andra, hade man genast intrycket av. Hans utrustning var slösande rik, rika gåvor 
hade han fått i övermått och rik på allt, inte minst generositet, arbetsförmåga, på intressen, på 
framsynthet i så gott som varje del av en storföretagares nära nog oöverträffade skarpblick för 
händelser och intressen”.804  
 

Beskrivningarna var ofta skönmålande. Johnson lyckades väcka begeistring som 
gjorde att medarbetare anslöt sig till honom. Den karismatiske bäraren ska nämligen 
inge förtroende och lösa problem för att vinna aktning. Inte sällan har det sin grund i 
att ledaren kommer från en högre social ställning eller har en gåtfull och mystisk 
attityd, som påverkar omgivningen.805  

I Johnsons fall kan man säga att det var på grund av stil, hållning och gott 
utseende som han uppfattades som extraordinär. Vad omgivningen tolkade in i detta 
var avgörande för deras bild av ledaren. Ett flertal historier berättar om det allvar 
och den respekt som Johnson mötte från sin omgivning.806 Han förvärvade med tiden 
en rad smeknamn, ”Kungen av Avesta”, ”Gentleman-ryttaren” och ”Generalen”.807 
Smeknamn på industriledare hjälpte till att befästa och legitimera deras position och 
status. Dessa ”smeknamn” gjorde att en industriledare blev exklusiv och skilde sig 
från mängden.808 De blev kända inte enbart i industrivärlden och inför underlydande, 
utan också för en bredare allmänhet. Sigfrid Edström kallades ofta för ”Hövding” 
eller ”Stormuftin av ASEA”.809 Ett ytterligare smeknamn var ”Prince Carnival” i 
festliga sammanhang, då han spelade rollen som charmör under maskerader. 
Edström kallades även för ”Vikingen”, en ursvensk kraftkarl som sades härska över 

                                                 
803 Carlsson (1970-1973), Del 1, (direktörer och sekreterare) Intervju med Johnsons medarbetare Birger Dahl-
berg, s. 66. Se också intervju med Vilhelm Björkman och Per Ågren. 
804 Carlsson (1970-1973), Del 1, (direktörer och sekreterare) Intervju med Johnsons sekreterare Mait Jobs, s. 
24.  
805 Lindskoug (1979), s. 64. 
806 Carlsson (1970-1973), Del 1, (direktörer och sekreterare) Intervju med Johnsons sekreterare Tilly Neovius, 
s.  11.  
807 Swahn (red) (1936), s. 77. Uppsats av Waldemar Swahn, “Den nye mannen vid rodret”. 
808 Industrimannen Gustaf Abraham Granström vid gruvförvaltningen i Norberg beskrevs enligt följande: 
”Storvulen som en Vasa, furstlig som en Sture”. Se Gustaf Abraham Granström – odaterat papper – författat 
av Knut Lewenhaupt, Kung Orres Jaktklubb 1926-1941, D8, volym 83, JSE arkiv, RA.  
809 Se mapp 4, ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under livets gång till Edström”. Tal och föredrag, 
signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. I ett flertal olika mappar finns information om 
dikter och tal till Sigfrid Edström. Namnet Sigfrid betyder dessutom ”seger” och ”fred” vilket ofta påtalades i 
allmänna sammanhang. 
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Aseas otaliga ”stammar” och inom de olika styrelser där han vanligen satt som 
ordförande.  

Enligt sociologen Kerstin Lindskoug namnges ofta karismatiska ledare för att 
markera deras betydelse. Ett viktigt tecken på karisma är att ledaren får ett ut-
märkande ”smeknamn” som språkligt markerar distans till underlydande och som 
inte behöver vara en del av en yrkestitel.810 Det tillför något symboliskt som upp-
höjer ledaren.  

Utseendet kunde bedömas med nationalistiska förtecken, som i Sigfrid Edströms 
fall: ”Han är en äkta svensk typ, frisk och kry, rak och ståtlig, lugn, säker och 
överlägsen och med en glimt av humor i ögonvrån, utan prål, fullt medveten om sitt 
värde som representant för ett av den svenska storindustriens mest betydande, 
världsomfattande företag”.811 Man finner även beundrande beskrivningar om Asea-
chefens utseende, som inte sällan kopplas till nationalistisk anda. I ett hyllningstal 
författat av Athén-kamraterna porträtteras Sigfrid Edström utifrån hans maskulina 
kropp och charm:  
 

”[…] en corpus värd att skåda, hög och reslig, fin och snygg, med en bringa bred och frodig, fylld 
av mod och tillförsikt, och med ben, som stadigt buro hyddans rätt bastanta vikt. Uppå denna fasta 
hydda satt ett huvud uppå skaft, ur vars ögon blickar lyste fulla utav hopp och kraft, men därinne 
bakom linsen uti ögats inre vrå satt en äkta rackarpojke och såg spjuveraktigt på […] du var prydlig, 
du var pampig, du var som man säger grann”.812

   
Om Johnsons utseende och nobless hyllades, fick Edström beröm för sin pondus 

som avspeglade sig i hans bastanta kroppshydda. Det var något som kopplades till 
Sigfrid Edströms ”svenskhet”, en sorts nationalistisk betoning på hans överlägsenhet 
som låg i hans utseende och stil. Det var utseendet som uppfattades göra honom till 
en ”boren ledare”.813 Som chef hade han tagit över Asea som hade gått från kris till 
framgång. De karismatiska elementen förstärktes troligen genom att Edström be-
härskade kriser och löste problem. Utseendet fungerade som ett tecken på hans 
driftighet och förmåga att agera som industriman. Högermannen Karl Wistrand 
(1889-1974) hävdade att Edströms storhet som ledare framför allt berodde på 
omgivningens tillit till hans kroppsliga omfång. Det var kroppen som var det yttre 
hjälpmedlet, vilket förmedlade idéer om trygghet och mognad. Wistrand motiverade 

                                                 
810 Lindskoug (1979), s. 159. Lindskoug nämner smeknamnen ”den Store”, ”Mästaren”, ”Fader”, ”den 
Ofelbare” som exempel på beteckningar som karismatiska ledare ofta förknippas med. 
811 Vestmanlands Läns Tidning 5.3.1930. 
812 Till Sigfrid Edström vid Athén-kamraternas 35-årsjubileum 26.4.1941. Mapp nr 4, ”Sigfrid Edström: 
Poetiska hyllningar under livets gång till Edström”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid 
Edströms arkiv. RA. 
813 Svenska Dagbladet 20.11.1940. 
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sitt påstående med att fysiskt kraftiga karlar genom historien hade väckt 
uppmärksamhet.814

I 1870 års mäns ABC Bok skildrades Asea-chefen med följande ord: ”Edström är 
rund, men är också mångsidig, Sportsman som få, både kraftig och smidig”.815 Det 
sades om Sigfrid Edström att det enda han inte var framgångsrik i var förmågan att 
odla skäggväxt.816 Tjänstemän hävdade att han var en kraftkarl av den sort som blev 
ledare och som både syntes och hördes: “Instinktivt kände man, att det var en karl, 
en ledare, man hade framför sig. En reslig gestalt, en typisk sportsman, kort och 
gott, en man huvudet högre än folket”.817   

Utseendet bedömdes förklara varför industriledare lyckades attrahera och övertyga 
människor. En industriman skulle utstråla manlighet, gärna vara snygg och 
charmig.818  Det hängde också ihop med pressens utveckling och intresse för den en-
skilda individen. De företagsledare som hade ett fördelaktigt utseende kunde 
använda det som ett sätt att skapa rubriker och intresse i media. Redan tidigt kunde 
alltså uppmärksamhet väckas genom att utseendet användes som ett medel. 
Samtidigt fungerade det som något trygghetsbevarande: en stor karl ansågs klara av 
kriser och lösa problem bättre än en tanig och klen herre. Men inom industrivärlden 
upplevdes det yttre inte vara tillräckligt för att utmärka sig som industriman. Utan 
karaktär och goda egenskaper kom en industriledare inte särskilt långt.  

 
5.2.3 Karaktären – att framstå som en övermänniska 

”den säkra trygga gestalten”819  
En karismatisk ledare skulle ha egenskaper som gjorde honom extraordinär.820 
Internationell forskning hävdar att karisma ofta förknippas med självförtroende, 
energi och uthållighet. Ibland är det helt enkelt de underlydandes bilder som ger 
intryck av att ledaren utmärker sig på ett unikt sätt. Flera egenskaper överdrivs eller 
tolkas som extremt avvikande på grund av att det finns ett behov av att upphöja en 
ledare.821         

                                                 
814 Bring (red) (1940), s. 305-306. Uppsats av Karl Wistrand. 
815ABC Bok för 1870 års män utgiven den 31.5.1930 av författaren (står ej angivet namn), I mappen ”Sigfrid 
Edström: Poetiska hyllningar under livets gång”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid 
Edströms arkiv. RA. 
816 Bring (red) (1940), s. 90. Uppsats av Edwin Johnson.  
817 Bring (red) (1940), s. 176. Uppsats av Alex Engblom. 
818 Det blev allt viktigare att betona utseendets betydelse. Ett modernt exempel som kan nämnas är Hennes & 
Mauritz VD Stefan Persson. Så här skrev Damernas Värld om honom i nr 26. 1987: ”Man kan väl säga att 
han har en filmstjärnelook. Profilen, hakan och näsan är väl markerade, håret lite lagom rufsigt. När han 
spankulerar omkring i butiken vid Hamngatan tittar damer till, men många vet nog inte vem han är”. Se Bo 
Pettersson, Handelsmännen: så skapade Erling och Stefan Persson sitt modeimperium (Stockholm 2003). 
819 Hvar 8 Dag 20.6.1929, 31 årg. No 26. 
820 Weber (1970), s. 248 f.  
821 Bryman (1992), s. 48-50. 
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Det går att finna uttryck för att de ledare som drev igenom innovationer 
framställdes som mer unika än andra. Det var entreprenörerna som stod för 
förändringar och förnyelse. De beskrevs inte sällan som individer, vilka skilde sig 
från mängden.822 Dessa personligheter uppfattades av sin samtid som entreprenörer 
som inte skydde förändringar eller oväntade händelser. Det krävdes handfasta bevis 
på att de hade uträttat något utöver det vanliga. Konstnären Gottfrid Kallstenius 
(1861-1943) skrev följande ord till Axel Ax:son Johnson:  

 
”Och Du har nog aldrig tänkt över, om Du är en vanlig eller en ovanlig människa. Jag förstår det 

så: att Du knappast fattat Dig som ”människa”. Du är vilja och intelligens. Du har likheter med 
andra, men Du är icke lik andra. Och därför finnes det nog också folk som tycka sig ha något att 
klandra. Men i Ditt fall betyder det endast, att Du på andra lägger samma förpliktelser, som Du 
skulle lägga på Dig själv”.823  

 
Vad Kallstenius menade var att Johnson hade en hängivenhet som gjorde att han 

satsade allt på att fullfölja sina mål och visioner. Kallstenius såg likheter mellan den 
skapande konstnären och den verksamme företagsledaren. Den inneboende drivkraft 
som industrimannen hade drev denne ständigt framåt, med fantasifullhet och 
skaparlusta. I likhet med konstnärens vedermödor var denna process fylld av smärta, 
uppoffring och hårt arbete. Hos Axel Ax:son Johnson hade längtan efter att skapa 
gjort att ”den mannen kan bo och trivas i en packlår, bara han får fullfölja sitt 
verk”.824 Men det karismatiska ledarskapet ifrågasattes också av omvärlden. Kritik 
framfördes mot Johnsons slutenhet, vilket tolkades som överlägsen arrogans. Han 
fick ofta kritik för att hans metoder inte sammanföll med den nya moderna tidens 
sätt att leva. Det hade sin bakgrund i att Johnson ofta fattade egna beslut utan 
samråd med andra. Allt skedde systematiskt med en tyst beslutsamhet som kritikerna 
valde att kalla det.  

Det intressanta är att industrimän i allmänhet bedömdes sakna hybris trots sina 
”extraordinära” egenskaper. Mats Lindqvist menar att en del ledare levde sig in i 
rollen som mystisk personlighet med övermänskliga egenskaper. Ett sådant exempel 
var Ivar Kreuger (1880-1932).825 Det kan kopplas till den hypnotiserande inverkan 
näringslivets män påstods utöva på sin omgivning. I pressen framställdes ofta 
industrimän som omedvetna om sin storhet. De ansågs vara okonstlade och närmast 
anspråkslösa. Om Edström sades att han aldrig tappade sin ”naturliga, goda 
olympiska jämvikt”.826 Samtidigt beskrevs han av andra betraktare som en ihärdig 

                                                 
822 Beckman (1990). 
823 Swahn (1936), s. 206. Uppsats av Gottfrid Kallstenius, ”Förtroligt brev”. Kallstenius (1861-1943) var känd 
för sitt nationalromantiska landskapsmåleri. Hans tavlor finns också i huvudkontoret på Stureplan 3. 
824 Swahn (red) (1936), s. 205. Uppsats av Gottfrid Kallstenius, ”Förtroligt brev”. 
825 Lindqvist (1996), s. 220-221. 
826 Bratt (1950), del 1, s. 126. 
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samordnare med ett ”maniskt organisationsbehov”.827 I allmänhet konstaterades att 
riktigt stora industrimän var blygsamma, vilket gjorde att de förminskade sitt eget 
snille och istället framhöll sin tacksamhet mot medarbetarna i företaget. Strategiskt 
var det viktigt att bry sig om de underlydande i företagets organisation för att kunna 
betraktas som karismatisk. Genom att göra detta kunde de positiva sidorna hos 
ledarna förstärkas.  

Hur såg industriledarna själva på dessa skönmålande beskrivningar? Sigfrid 
Edström fick ofta brev med lovprisningar från medarbetare eller bekanta som 
hyllade hans insatser. Stundtals verkar han ha ansett att det gick till överdrift, som 
fallet då teaterregissören Knut ”Manasse” Nyblom (1870-1949) skrev flera 
hyllningsbrev till honom, där Nyblom särskilt poängterade hur älskad och 
uppskattad Edström var. Knut Nyblom avslutade alltid sina brev med meningen, 
”din in i döden tillgivne Knut Nyblom”.828 Själv ville Sigfrid Edström kasta breven, 
men hans fru Ruth tyckte om ”detsammas överdrifter”.829 Att beskrivas som 
övermänsklig kunde få negativa konsekvenser i det att föremålet för beundran kunde 
känna sig förlöjligad. Detta uppmärksammade Johnson i en personlig intervju: “Det 
är en sak som jag tycker är tråkigt i detta land, och det är att de ha för vana att uti 
pressen ständigt berömma oss själva och tycka att vi är så bra. Vi skola akta oss 
härför, ty det kan utåt sett verka löjligt”.830  Sigfrid Edström reflekterade i sin dagbok 
över sitt liv och eftereffekten av sin popularitet, vilket innebar uppmärksamhet i alla 
dess former: ”Jag har skrivit om bokplågan – men jag har ej nämnt överflöds plågan. 
Varje dag strömmar den in över oss… presenter, blommor, böcker, tidningar, 
telegram, brev m.m. Man vet ej vart man skall vända sig för att få en stunds ro”.831  

Till industrimannens karaktär hörde vikten av att representera styrka. Att peka på 
svagheter var synonymt med motgång. Det var viktigt att reproducera ett kraftkarls-
ideal. En äkta industriman var ingen vekling. Han gav inte upp. Ett bra exempel på 
hur omgivningen glorifierade industrimän är uppfinnaren och AGA profilen Gustaf 
Dalén (1869-1937). Denne var med om en explosion som gjorde honom helt blind. 
Daléns skador ansågs dödliga, men det påstods vara hans ”starka bondfysik” och 
livsvilja som gjorde att han överlevde. Han ansågs därmed vara ett praktexempel på 
hur företagsledare som hamnade i underläge lyckades resa sig upp för att bli ännu 
mer framgångsrik. Dalén återgick till sin verksamhet och vände svagheten till styrka 
                                                 
827 Nya Dagligt Allehanda 20.7.1930. 
828 Brev från K. Nyblom till J.S. Edström 7.1.1944. Detta brev ligger inne i dagboken fastän vid datum 
16.1.1944, dagbok nr 21, volym 422, JSE arkiv. RA. Knut ”Manasse” Nyblom var verksam i teaterbranschen. 
Han var skriftställare och skådespelare vid Dramaten. Vem är det?: svensk biografisk handbok 1945 (Stock-
holm 1945). 
829 Dagboksanteckning 16.1.1944, dagbok nr 21, volym 422. Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA.  
830 Morgon-Tidningen 17.5.1945. 
831 Dagboksanteckning 15.1.1944, dagbok nr 21, volym 422. Edströms dagböcker 1943-1944. JSE arkiv. RA. 
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genom att bli ”en glad och livlig herre, vilkens svarta glasögon var enda tecknet på 
att han inte kunde se”.832 På så vis omskapades olyckan till något positivt. Bilden 
som förmedlades var att en industriman gjorde saker för andra, för nationens skull. 
De satte sig själva och sina vedermödor i bakgrunden för sin gärning.833  

Den moderne industrimannen skulle vara outtröttlig, med ett intensivt intresse för 
sina företag. Ofta betonades detta tema av tjänstemän i företaget. Direktören 
Vilhelm Björkman bekräftade att Johnsons arbetsförmåga var ovanlig: “Jag kan inte 
minnas att han under sin krafts dagar någonsin verkade trött, vare sig psykiskt eller 
fysiskt. Han hade en arbetsdag, som oftare översteg än understeg nio effektiva 
arbetstimmar. Det var inte ovanligt att han lämnade kontoret vid sjutiden, utlyste ett 
kvällssammanträde, som ibland började före nio och ofta höll på till efter midnatt. 
Och när han var hemma för att njuta en välförtjänt kvällsvila, brukade han som regel 
fördriva tiden med att per telefon diskutera aktuella problem med sina 
företagschefer”.834 En liknande arbetskapacitet tillskrevs endast de framgångsrika 
cheferna, däribland Emil Lundqvist, chef för Stora Kopparbergs Bergslag. Detta 
bekräftades och reproducerades som idé bland industrimännen själva. Sigfrid 
Edström nedtecknade följande nekrolog över Emil Lundqvist: ”Lundqvist var en 
man, som helt ägnade sig åt sitt arbete. Huru många timmar på dygnet, som han 
arbetade, fäste han sig icke vid. Huvudsaken var att arbetet blev färdigt och att det 
var grundligt och väl utfört. På Lundqvist kan tillämpas Albert Engströms ord om 
sig själv: ”När jag är ledig, arbetar jag”.835 Det var alltså tidningspressen, 
medarbetarna och industrimännen själva som förmedlade bilden av de uthålliga och 
pliktmedvetna industrimännen. Det var en lämplig bild att ge arbetskraften, för att 
framhålla sin position som given ledare. Det gav i sin tur anledning att sprida bilden 
om den exceptionelle industrimannen. Karaktären påstods förklara varför ledaren 
hade nått en betydelsefull ställning.  

Industriledarna skildrades inte sällan som övermänniskor, vilka ställde stora krav 
på tjänstemän. Samtidigt skulle detta ideal fungera som en förebild. De flesta 
företagsledare påpekade att de sällan släppte tanken på företaget. Denna bild var 
strategiskt viktig att förmedla, inte minst för att vinna respekt och beundran från 
underlydande. Man menade att Sigfrid Edström hade en exceptionell energi. Själv 
ansåg han att det berodde på att han hade en passionerad inställning till sitt arbete. 
                                                 
832 Erik Wästberg, ”Gustaf Dalén - Den blinde ljusbringaren”, Berömda män, stora gestalter genom tiderna: 
ett urval minnesvärda levnadsteckningar (Stockholm 1967), s. 121.  
833 Tack till fil.dr Kalle Westberg som tipsade mig om exemplet Gustaf Dalén. Westberg beskriver Dalén som 
en person, vilken var angelägen om att avbildas på ett visst sätt. Se Kalle Westberg, ”En omvandlingsanalys 
av företaget AGA”, (opublicerad manus) ingår i (red) Hasselberg & Petersson kommande. 
834 Carlsson (1970-1973) del I, (direktörer och sekreterare), s. 47-48. Intervju med Vilhelm Björkman. 
835 PM om Emil Lundqvist 27.5.1942, av Sigfrid Edström i Sancte Örjens Gille 1926-1955, pärm 9, Diverse 
ideella sällskap, C 3-C 8, volym 61. JSE arkiv. RA. 
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Det förändrades inte ens på ålderns höst: ”Jag har heller aldrig tyckt om att vila mig 
och behöver lyckligtvis inte göra det ens nu; fullt av arbete, som jag alltjämt har för 
händer. En gång var jag med min hustru i Bad Gastein för att ”vila”. I hela mitt liv 
har jag aldrig haft så tråkigt! Efter en vecka for jag hem och vilade upp mig med att 
– arbeta!”836  

Ett liknande motiv finner man hos Axel Ax:son Johnson som förklarade i en 
intervju att hans liv fylldes av ”arbete och åter arbete. Man får aldrig släppa taget. 
Alltid skapa och gå vidare”.837 Det var tråkigt att åka på semester, vilket alltid gjorde 
honom otålig.838 En industriledare skulle generellt inte ha tid med fritidssysslor, 
hobbies eller semester. Ledighet var något negativt.839 Axel Ax:son Johnson kallades 
för ”Mannen som hinner med allt”.840 Medan Sigfrid Edström definierades som en 
mångsysslare.841 Denna arbetsmoral fick följder även för den övriga personalen. De 
skulle hänga med i chefens höga tempo. Lojaliteten och arbetsglädjen gick före allt 
annat, liksom tanken på att tjäna fosterlandet.842 Det gjorde att företagsledarens 
personlighet blev en förebild. Ett bra exempel som förtydligar detta är änkan till en 
tidigare anställd tjänsteman vid Johnsonkoncernen som berättade om makens 
”kärlek och beundran för Generalkonsuln”.843 Enligt henne var makens högsta ideal 
Axel Ax:son Johnson och det yttrade sig i vördnadsfull beundran: ”Om han träffade 
någon person som gjorde intryck sade han alltid ‘Han hade ett litet grand av 
Generalkonsuln’”.844 Det förväntades att tjänstemän skulle imitera chefens beteende. 
Vid Johnsonkoncernen fick de underlydande gärna arbeta övertid. Särskilt unga 
människor förväntades arbeta på huvudkontoret en söndag, om chefen plötsligt dök 
upp och behövde hjälp.845 Det krävde att chefen hade ett starkt självförtroende som 
utstrålade säkerhet i otrygga stunder. Det bekräftar Webers resonemang om att 
omgivningen måste acceptera och stödja den karismatiska ledaren, annars får inte 
karisman något utrymme.  

Det skämtades även om Sigfrid Edströms roll som ordförande, vilket syftade på 
hans lust efter makt. Thorsten Ericson som var chef för Asea under 1940-talet 
berättade vid ett tillfälle: ”När Sigfrid en gång dör och kommer till himlen, kommer 

                                                 
836 Bratt (1953), del 2, s. 6. 
837 Avesta Tidning-100 års krönika, s. 69. (red) Alan Ericson (Sala 1982). 
838 Kvällsposten 4.8.1958. 
839 Stockholms-Tidningen 7.11.1945, Dalademokraten 23.7.1956.  
840 Swahn (red) (1936), s.71. Uppsats av Waldemar Swahn, “Den nye mannen vid rodret”.  
841 Bring (red) (1940), s. 271. Uppsats av H.E. Henke. 
842 Mathiasson (1931), s. 287. I sin självbiografi skriver Mathiasson att den viktigaste egenskapen för att 
lyckas som industriman är att känna sann arbetsglädje. Arbete är ”den största glädjekällan och den största 
tröstaren i svåra stunder”, s. 323.  
843 Brev från S. Mattsson 3.5.1952 till A. Ax:son Johnson. Korrespondens 1946-52, E1, volym 4. GAAJS. 
844 Brev från S. Mattsson 3.5.1952 till A. Ax:son Johnson. Korrespondens 1946-52, E1, volym 4. GAAJS.  
845 De Geer (1998), s. 187. 
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han nog att gå fram till Sankte Per, klappa honom på axeln och säga: Nu kan Du ta 
Dig ledigt ett tag och vila, så skall jag sköta det här jobbet”.846 Liknelsen med Gud 
och gudomligheten sattes ofta i samband med industrimannens syssla. Det gestalt-
ades på olika sätt, antingen som en ironisk manöver eller som en beundrande 
iakttagelse. Det berodde framför allt på att företagsledarens position ofta ansågs 
ohotad och fullkomlig.   

 
5.2.4  Livsstilen – att behålla god form  

”En företagsledare, som försummar sin kondition orkar inte hänga med” 847

Tidningspressen avslöjade att det inte fanns något enkelt recept bakom 
företagsledares framgång. Man skulle förena sin arbetsbörda med en smula idrottslig 
aktivitet. 1800-talets piprökande bruksherre hade ersatts av den moderne och 
sportintresserade företagsledaren som hellre tog på sig skidorna än satt bänkad 
framför brasan. Den fysiska vitaliteten var ett återkommande tema som samman-
länkades med entreprenörskap. Fysisk aktivitet var något som företagsledarna 
betonade offentligt. Idealet var friska kinder och god spänst i kombination med lite 
muskler som gjorde att företagsledarna lättare kunde hantera sin syssla. Det var inte 
alltid detta ideal fungerade i praktiken, men det var av stor vikt att upprätthålla idén 
om den sportige chefen. I näringslivet är vitalitet och fysisk spänst hos 
företagsledare ännu idag något viktigt. Det är mer positivt att se solbränd ut än blek 
och glåmig.848  

Detta idrottsliga ideal började spridas tidigt inom näringslivet. Det blev samtidigt 
viktigt att vara intellektuell, påläst och kunnig i främst facklitteratur. Diktläsning var 
inte positivt att ägna sig åt, då det var jämförbart med stillhet och lättja. Som en 
ingenjör vid Asea förkunnade uppfattades poesi som ”mamsellmat”. Lyrik 
betraktades som ”fjoll”, inte minst därför att det uppfattades som omanligt i 
industrivärlden. Det finns en tydlig könsfördelning i synen på fritidsaktiviteter. 
Skogspromenader påstods vara ”flickgöra” och de fysiskt påfrestande aktiviteterna 
var mer viktiga.849 En duktig företagsledare satt inte stilla, utan skulle vara 
handlingskraftig och resultatinriktad. Därmed var han i realiteten betrodd att leda 
företaget under svåra tider. Denna bild fördes ut i tidningspressen och personal-
tidningarna.  

                                                 
846 Thorsten Ericsons tal vid bolagslunchen 29.3.1949. Personalia – Tidningsurklipp 1939-1952, etc. H:N16 
01-010 (1160). ENDA. 
847 Avesta Tidningen 16.8.1966.  Lars Edlund (1917-), disponent vid Avesta Jernverk under åren 1957-1966 
uttalade sig om företagsledares fysiska kondition.   
848 Dahlgren (2003), s. 326. Dahlgren berättar om sport och fysisk aktivitet inom näringslivet: ”Ingen skryter 
med att han är skicklig i schack. Det ger inte intryck av fysisk vitalitet. Man blir mera blek än solbränd av 
schackspel. Tidigare stod bridge högt i kurs. Detta spel saknar numera helt status”. 
849 Vi Aseater, oktober 1945, nr 10, årg 8.  
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Både Sigfrid Edström och Axel Ax:son Johnson var idrottsintresserade. Edström 
spelade en framträdande roll inom den svenska idrottsrörelsen. Han var delaktig i 
grundandet av Riksidrottsförbundet. Under 1940-talet fick han också en ledande roll 
som ordförande i Internationella Olympiska Kommittén (1946-1952).850 I sin 
ungdom var Sigfrid Edström aktiv elitidrottare i löpning, men ägnade sig även åt 
rodd och cykling.851 Han var också tennisspelare och skidåkare. De idrottliga 
aspekterna förgrenade sig på hans verksamhet som industriledare. Han manade ofta 
sina tjänstemän att ägna sig åt sport. Vid Asea hölls årligen idrottstävlingar med 
Edström som initiativtagare. Sportstugor uppfördes till nytta för arbetskraften. De 
anställda skulle idrotta antingen ensamma eller tillsammans med sina familjer. Idrott 
var något som kom att intressera flera industriledare.852 Idrott påstods ha en fostrande 
inverkan på det kroppsliga och själsliga planet. Idrotten var enligt Sigfrid Edström 
en hobby som roade honom mycket. Den kamratliga öppenheten från idrotten var 
något som han tyckte skulle införas i industrin.853 För mycket sport kunde dock verka 
negativt, däremot var en balans mellan kropp och själ viktig. Fysisk aktivitet skulle 
spridas från kontorsfolket till dem som verkade på verkstadsgolvet. Det hade ett 
samband med fostran och kontroll. Företagsledarna ville ha spänstiga och sunda 
tjänstemän och arbetare.854

Axel Ax:son Johnson intresserade sig för idrott och särskilt ridning. Samtliga barn 
i familjen Johnson tvingades lära sig rida.855 Johnsons hälsorecept gick ut på att hålla 
kroppen i god vigör, genom raska promenader, tidiga mornar, kallbad och gymnastik 
i trapets. Det var också viktigt att vaka över sin konsumtion av alkohol och 
cigaretter.856 Han betonade detta i en intervju: ”Och så hytter han med pekfingret och 
varnar för att röka för mycket och inte låta sig frestas av för många påfyllningar av 
vinglasen vid middagsbordet”.857 Han var inte helnykterist, men det var viktigt med 

                                                 
850 För vidare information se Yttergren (2004). Författaren har skrivit artiklar om Sigfrid Edström som 
ordförande i Internationella friidrottsförbundet. Bland annat belyser Yttergren hur Edström blev mer eller 
mindre ”hatad” i Finland för sitt bemötande av Paavo Nurmi, då det rörde sig om förbrytelser mot 
amatörregler i friidrotten. 
851 Gardar Sahlberg, Berömda svenskar från tolv sekler (Stockholm 1992), s. 95. Se ”Sigfrid Edström”. Se 
också Nya Dagligt Allehanda 21.11.1940 för glimtar av Edströms idrottsliv. Bland annat tävlade han och en 
kamrat i landsvägscykling i USA. 
852 Ett flertal av näringslivets ledande aktörer var intresserade av idrott, framför allt då det handlade om att 
utöva sport eller finansiera andra som gjorde det. Marcus Wallenberg (1899-1982) var aktiv i idrott. År 1920 
blev han svensk mästare i singel (tennis). Senare engagerade han sig även i segling och representerade 
Sverige i olympiaden 1936. Se Marcus Wallenberg: en bildberättelse, s. 36-40. (red) Torgny Segerstedt, Sven 
Rydberg, Robert Skole (Stockholm 1982). Jacob Wallenberg var också en aktiv seglare. Ett annat exempel är 
Johan Petter Åhlén (1879-1939) som deltog i olympiska spelen 1924 och fick en silvermedalj i curling.  
853 Prata inte – handla! (1989) En videofilm om Sigfrid Edström. Athenafilm/Göran Gunér. 
854 Vi Aseater, nr 11-12 årg 7. Nov-Dec 1944. 
855 Lars Inge Rosén, ”Axel Ax:son Johnson (1876-1958)”, s. 49-50. Folk i Folkarebygd: tjugo personligheter i 
Avesta, (redaktörer) Per-Erik Pettersson, Karin Perers och Lars Östlund (Avesta 2000). 
856 Vecko-Nytt 12-18 juli 1946. 
857 Ericson (red), (1982), s. 69. 
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måttfullhet, då ett viktigt telefonsamtal kunde komma.858 Det gällde att ständigt 
prioritera koncernens ärenden eller en affärsförhandling. Det var därför viktigt att 
anpassa sin livsstil efter arbetet. De anställda skulle också hänga med i hans tempo. 
Ett exempel som illustrerar detta är att Axel Ax:son Johnson brukade testa 
tjänstemännens kondition och fysik genom att låta dem följa med på raska 
promenader eller ridturer. Enligt uppgift roade det honom att se hur mycket fysisk 
påfrestning direktörerna orkade med.859

Idrottsrörelsen användes som ett sätt att genomföra nya kombinationer. Från den 
idrottliga aspekten utvanns industrimäns intresse för att skapa nätverk och att 
utveckla idrottsrörelsen. Idrotten kunde dels hjälpa industriledaren att utstråla positiv 
kraft och sundhet, dels användes idrotten som ett redskap för att få lojal arbetskraft. 
Idrotten skapade också nya kontakter. Ofta skänkte företagsledarna generösa dona-
tioner till idrottsföreningar i de kommuner där de drev företag.860 Den fysiska 
vitaliteten stärkte tron på ledaren.  

Källmaterialet visar att det blev allt viktigare att visa prov på fysisk styrka, när 
industriledarna blev äldre. Det tyder på en önskan att förbli oumbärlig och betraktas 
som den rättmätige ledaren inom respektive koncern. Ungdomlighet var något som 
de flesta åldrande industriledare framhöll. Det fanns nämligen en risk att framställas 
som gammalmodig med föråldrade idéer. Den som ville framstå som entreprenör, 
ville framhäva sitt sinne för ungdom och förnyelse. Den fysiska vigören var viktig 
att understryka. Den 73-årige Johnson citerades i en artikel: ”- När jag var ung 
brukade jag ofta springa Djurgården runt och det skulle jag nog kunna göra än 
tillägger han lite skrytsamt men med glimten i ögat”.861 Industriledarens framgång 
skulle avspegla sig i idrottens värld. Till exempel lärde sig Axel Ax:son Johnson 
som sextioåring att åka slalom för att sedan segra i en tävling i kategorin ”Old Boy 
klassen”.862  

Det fanns en rädsla att åldras till kropp och själ samt en oro att lämna över till en 
yngre generation. När storföretagarna blev äldre började de avveckla sina uppdrag, 
inte sällan på grund av bristande ork och hälsoproblem.863 Denna oro uttryckte 
Sigfrid Edström i sina dagböcker. Han var tacksam så länge han kände sig behövd 
och hade plikter att utföra inom Asea. I dagboksanteckningarna beskriver den 

                                                 
858 Vecko-Nytt 12-18 juli 1946. 
859 Carlsson (1970-1973) del 1, (direktörer och sekreterare), s. 58. Intervju med Birger Dahlberg. Se intervju 
med Per Ågren, s. 133.  
860 Se exempel No 3. 1941-1945, Anteckningar om gåvor mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 
1. GAAJS. Johnson skänkte bland annat stora summor till idrottssällskap (bandy, fotboll) i Avesta.  
861 Ericson (red), (1982), s. 69. 
862 Svenska Dagbladet 23.7.1956. Axel Ax:son Johnson lärde sig vid 60-årsålder att åka slalom i Alperna. 
863 Brev från A. Ax:son Johnson till L. Bennich 20.5.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. 
GAAJA. Johnson kunde inte fortsätta med vissa uppdrag på grund av sin höga ålder. 
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åldrande Edström hur arbetet började avta, när han avvecklade sina otaliga uppdrag 
inom styrelser och föreningar.864 Problemen rörde också förmågan att kontrollera 
vikten och möta sitt åldrande ansikte i spegeln: 

 
”Det är så lustigt. Jag känner mig så ung och pigg, men när jag ser min bild i spegeln ser jag en 

något böjd, gråhårig gubbe som styltar i kring stödd på en käpp. Hur det än är styltar man allt 
närmare gravens bädd”.865

 
Sigfrid Edström hade svårt att acceptera att han inte orkade lika mycket som 

tidigare. Dessutom hade hans höftskada blivit värre med åren. Han var bekymrad 
över sin livsstil: ”Jag var under de första krigs åren nere i 106 kg – nu är jag 111 kg 
– Jag måste tillbaka. Har nu föresatt mig att ej äta så mycket och att dricka mindre 
alkohol - Men det är ej så lätt när man äta fest lunch nästan varje dag och stora 
middagar flera gånger i veckan”.866 Men om oron inför ålderdomen visade sig hos 
industriledarna fick de ibland stöd av pressen. Nya Dagligt Allehanda porträtterade 
Sigfrid Edström som en person fylld av livskraft och sundhet, som helt enkelt var så 
upptagen ”att han inte haft tid att åldras”.867 Hos Axel Ax:son Johnson finner man 
också ointresse, så snart pensionering diskuterades. Att lämna över till sönerna var 
otänkbart så länge han orkade arbeta. Det var därför viktigt att förmedla en bild av 
god hälsa och stark fysik. Det hjälpte till att upprätthålla företagsledarens position 
trots en stigande ålder.868  

5.3 Personkult och symbolik i företaget  
 
5.3.1 Att synas utåt 
Efter redogörelsen om karismans olika uttryck bör man undersöka hur dessa 
påstådda egenskaper användes i praktiken. Storföretagare hade inte alltid tid att 
synas och höras inför sina anställda. Chefen för Sandvikens Jernverk, Karl Fredrik 
Göransson formulerade denna problematik med följande ord: ”Chefen för ett stort 
företag kan visserligen icke personligen känna till alla dess arbetare, men om han är 
en personlighet som med redbart intresse ägnar sig åt sitt värv, kan han vara känd 
och välkänd av de flesta bland dem. Så som arbetarne tala och tänka om chefen och 
de under honom stående ingenjörerna och förmännen, så tala och tänka de även om 
företaget”.869  

                                                 
864 Dagboksanteckning 19.8.1943, dagbok nr 18, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
865 Dagboksanteckning 19.9.1943, dagbok nr 19, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
866 Dagboksanteckning 9.3.1944, dagbok nr 21, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
867 Nya Dagligt Allehanda 20.7.1930. 
868 Sönerna Axel junior och Bo blev delägare i firman A. Johnson & Co först 1947, men förvärvade inte totalt 
inflytande förrän Johnson avled 1958.  
869 Göransson (1927), s. 732. (red) Belfrage & Hörlin. 
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Visserligen nämnde Karl Fredrik Göransson inte behovet av någon personkult för 
företagsledare. Hans ord ger emellertid en antydan om att företagsledaren inte skulle 
förminskas och distanseras från arbetskraften. Ledaren skulle istället synliggöras, 
men inte på samma sätt som tidigare. Att upprätthålla personliga relationer till de 
anställda var orimligt med tanke på det stora antalet anställda som storföretagen 
hade. Dessutom hade de flesta storföretagare andra uppdrag utanför företaget.  

De tillfällen då ledare och underlydande möttes, skulle ledaren utnyttja efter bästa 
förmåga. Några exempel på detta var att tala inför personalen eller att skicka fram en 
”hjälppatriark” som reserv för den upptagne ledaren.870 Men det fanns också andra 
metoder. Arbetskraften skulle identifiera sig med företaget och inse hur unikt 
företaget var. Det var upp till företaget att skapa en vi-känsla som spreds bland 
arbetskraften så att dessa kunde känna tillhörighet med ledaren och organisationen.871  

Jag vill argumentera för att det aktiverades en ”personkult” kring en del stor-
företagare, vilket fick konkreta uttryck som nedan kommer att diskuteras mer 
utförligt. Företagsekonomisk forskning har särskilt uppmärksammat ledarskapets 
symboliska värde, det vill säga vikten av att markera ledarens handlingar i 
symbolisk form.872 Det karismatiska kunde inte få genomslag utan en form av 
hierarki. Man kan se dessa inslag som en del av hierarkin, då de underlydande på 
olika sätt övertalades och influerades att acceptera den stora ledaren.873  

 
5.3.2 Statyer och porträtt 
Idéhistorikern Magnus Rodell skriver om statyinvigningar under 1800-talet i sin 
doktorsavhandling Att gjuta en nation (2002). Han visar att statyresningar har 
nationalistiska förtecken. En staty förmedlar ett symboliskt budskap till betraktaren. 
Den är inte enbart ett monument, utan statyn manifesterar framåtblickade och 
bakåtblickande för att beröra allmänheten.874 Rodell menar att statyinvigningar i 
Sverige blev en viktig ”historieproducerande händelse” som förknippades med 
nationen, historien, traditionen och framtiden.875  

Jag vill gärna anknyta till detta tema, eftersom en del industrimän under sin livstid 
fick statyer resta till sin ära. När Asea firade sitt 60-årsjubileum 1943 fick Sigfrid 
Edström en staty rest över sig utanför huvudkontoret i Västerås. Tre år senare restes 
en staty i Avesta föreställande Axel Ax:son Johnson i samband med hans 70-årsdag. 
                                                 
870 Molin (1998). 
871 Alvesson (2003), s. 236-237. (red) Sandberg. 
872 Mary Jo Hatch, Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv (Lund 2002). Se 
också Frost, Moore, Louis, Lundberg & Martin (editors) (1985). 
873 Mats Alvesson, Ledning av kunskapsföretag: en studie av ett datakonsultföretag (Stockholm 2000), s. 254.  
874 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt 
(Stockholm 2002), s. 20-21. 
875  Rodell (2002), s. 35. 
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Det speciella med bysten som föreställde Johnson var att stadsfullmäktige 
(dominerat av socialdemokrater) i Avesta bekostade statyn för att ära hans gärning i 
staden.  

Det anmärkningsvärda med dessa två statyresningar är att det var ovanligt att få en 
staty rest över sig under sin livstid. Enligt Rodells undersökning var det tidigare 
framför allt kungligheter och aristokrater som fick sina statyer resta. Under 1900-
talet hade detta ha förändrats genom att ledande politiker och berömda 
personligheter fick statyer resta över sig. Men vid tidpunkten för statyresandet av 
dessa två storföretagare var det vanligare att ”belöna” en död storhet med en staty än 
levande personer. I Johnsons och Edströms fall inträffade det under en specifik 
tidpunkt i historien, d v s mitt under och strax efter andra världskriget. Det var en tid 
då nationalismen svallade och tron på svenskarnas roll i historien hade en viss 
betydelse.  

Axel Ax:son Johnson retade finansminister Ernst Wigforss (1881-1977) med att 
påpeka att det var arbetarekommunen Avesta som hade samlat ihop pengar för att 
resa en staty över honom. Enligt Johnson tydde det på att kapitalismen var godkänd i 
det samhälle som dominerades av arbetare.876 Att bli avbildad betraktades som 
hedrande. På så sätt blev dessa industriledare upphöjda till symboler för det enskilda 
företaget. Det bidrog till att underbygga deras auktoritet och betydelse som ledare.877 
Inte minst eftersom deras insatser blev offentliga för en bredare allmänhet. För att 
tala i symbolspråk blev statyn både tillgänglig för samtiden och framtiden, så att 
industriledarna inte skulle glömmas bort. En statyresning var förstås en direkt 
hyllning till storföretagarens handlingar. Ursprungligen var det tänkt att skulptören 
Carl Milles (1875-1955) skulle utforma Sigfrid Edströms staty. Men då denne inte 
hade tid engagerades istället den finländske skulptören och professorn Wäinö 
Aaltonen (1894-1966). Sigfrid Edström var själv involverad och letade efter en 
lämplig skulptör.878 Det var av betydelse vem som utförde konstverket. Bysten kom 
slutligen att framställa Sigfrid Edström som betydligt yngre än vad han i själva 
verket var.879 Statyn skulle symbolisera den lojale företagsledaren som ständigt 

                                                 
876 Ericson (1982), s. 69. 
877 Lee G. Bolman & Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap: artisteri, 
valmöjligheter och ledning (Lund 1995), s. 250 f.  
878 Sigfrid Edström skriver om statyresningen i sin dagbok. ”Det har varit ett förfärligt klistrande av 
tidningsnotiser. Men så får man ej heller sin staty byst avtäckt var dag och ej heller fina ASEA 
sextioårsjubileer mera. Men tröttande har det varit. Jag har ej den gamla kraften kvar i kroppen”. 
Dagboksanteckning 14.9.1943, dagbok nr 19, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
Carl Milles var en god vän till Sigfrid Edström. Brev från C. Milles till J.S. Edström 29.9.1938. Mapp 
”Sigfrid Edström –diverse minnen (26)”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5. Tillägg till Sigfrid Edströms 
arkiv. RA.  
879 Vestmanlands Läns Tidning 13.9.1943, Aseas 60-årsjubileum 1943, H:N16 01-028. ENDA. Aaltonen  
förklarade att han medvetet hade gjort Edström yngre.  
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övervakade sina anställda. Den bar inskriptionen: “Hans blick gick vida. Hans kraft 
var stor. Hans hjärta varmt”.880 Statyn skulle givetvis vara ett ärofyllt monument för 
eftervärlden.881  

Enligt forskaren Magnus Rodells resonemang om statyinvigningar, ledde dessa 
monument ofta till högtidligheter som följde ett ”välregisserat mönster”. Ofta ingick 
propaganda i någon form.882 Det visade sig tydligt vid Johnsons och Edströms 
statyresningar. I Johnsons fall blev det en större festlighet i Avesta, där han dock 
själv var frånvarande, men många medarbetare och nära släktingar firade 
statyresningen.883 I Västerås medverkade Sigfrid Edström under festligheterna, där 
Aseas grundande firades samtidigt. Statyresningar firades under mycket pompösa 
former. Det var en symbolisk ceremoni, där företaget blev synonymt med ledarens 
insatser.884  

Storföretagare blev inte enbart avbildade som statyer, utan de porträtterades även 
av samtidens mest kända svenska konstnärer.885 Konstvetaren Hans Henrik Brummer 
menar att porträttkonsten spelar en viktig roll för framställningen av en 
företagsledare. Symbolik, attribut och stil var viktiga faktorer för att arrangera ett 
porträttmåleri. Makten hos porträttmålaren låg i att framhäva, försköna eller 
konfrontera den person som avbildades. Många stora industrialister var medvetna 
om att porträtt förmedlar ett intryck. De brukade därför se till att omge sig med 
älsklingsföremål och bestämda attribut för att utstråla något speciellt. Enligt 
Brummer handlade det om att skapa den rätta omgivningen. Konstnären Anders 
Zorn (1860-1920) målade flera industrialister i Sverige och internationellt.886 En av 
dem var Axel Ax:son Johnson. De flesta storföretagare fick sina porträtt målade av 
samtidens kända konstnärer. Sigfrid Edström porträtterades exempelvis av Albert 
Engström (1869-1940). Både Johnson och Edström fick sina porträtt målade av den 
kände porträttmålaren Mas Olle Helmer Olsson (1884-1969).887  

Ett porträtt symboliserade social status och gjorde företagsledarens ansikte välkänt 
utåt. Det innebar personlig prestige att få sitt porträtt målat av samtidens välkända 
konstnärer. Industriledarna var dessutom stundtals föremål för konstnärens intresse 
                                                 

887 Sökord Helmer Olsson (Mas-Olle) 2003-12-02. Nationalencyklopedin. Han var känd porträttmålare. 

880 Svenska Dagbladet 12.9.1943, Aseas 60-årsjubileum 1943, H:N16 01-028. ENDA. 
881 Sigfrid Edström fick också en bröstbild utformad av Wäinö Aaltonen, avsedd som hedersbevis vid Edströ-
ms avgång som ordförande i SAF. 
882 Rodell (2002), s. 32-33.  
883 Skulptören Oscar Johannesson ska ha yttrat när han såg Johnson: ”Det var ett ädelt huvud”. Vecko-Nytt 12-
18 juli 1946. 
884 Rodell (2002), s. 32-33. 
885 Det var vanligt att industrimän blev porträtterade, inte minst då de satt som styrelseledamöter i en 
bolagsstyrelse. Det förekom även att det restes byster eller statyer över industrimän. Ett sådant exempel är 
Frans Kempe (1847-1924) vid Mo och Domsjö som fick en byst rest över sig.  
886 Hans Henrik Brummer, ”Om företagare i olja”, s. 190 f. (red) De Geer (1994). 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=252169
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och beundran. Mas-Olle ville gärna måla Axel Ax:son Johnsons porträtt då han 
skulle ha en utställning i Falun. Enligt konstnären skulle det skapa större intresse för 
utställningen. Han smickrade företagsledaren med att säga att Johnson tillhörde det 
vackra Dalarna: ”Det skulle vara verkligt roligt att äntligen få måla Ditt vackra 
huvud och Din ståtliga figur. Försök ordna detta. Ditt porträtt bör ju ovillkorligen 
målas och varför icke nu”.888  

Det var inte enbart porträtten som var viktiga. Det var angeläget att skapa nätverk 
inom andra sfärer än den industriella, vilket kunde vara till nytta för den 
entreprenöriellt drivande företagaren. Johnson och Edström hade också privata 
kontakter i konstvärlden.889 Den karismatiske entreprenören tvekade inte att ta sig in 
i nya kretsar och forma nya kontakter. De flesta industrimän blev goda vänner med 
konstnärer.          

Man kan också se detta ur andra synvinklar. Det fanns en medvetenhet om 
eftervärlden. Sigfrid Edström var under sin livstid engagerad i att grunda en 
arkivdepå över sitt privata material på Riksarkivet. Likaså upprättade Axel Ax:son 
Johnson ett arkiv i Engelsberg över koncernens handlingar. Möjligen hade de olika 
motiv för att grunda sina arkiv, men en viktig del var att bevara inför framtiden.890 
Sedan fick förstås några stora industrimän hjälp av omgivningen med symboliska 
utmärkelser. Parker, gator, byggnader och fonder uppkallades efter stora industri-
ledare.891 På så vis bevarades deras namn genom historien och kunde reproduceras 
inför framtiden.  

 
5.3.3 Sånger och dikter 

”Vi skall dansa, glamma, stoja kvällen är lång och sen(t) vi koja”892  
I uppbyggandet av en personkult, krävdes att företagsledaren uppmärksammades 
under informella sammanhang med arbetskraften. Det författades ibland sånger och 
dikter för att hylla företagsledaren.893 Inte sällan lovprisades företagsledaren i 

                                                 
888 Brev från Mas-Olle till A. Ax:son Johnson 20.4.1944. Mapp ma-me. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 
178. GAAJA. 
889 Konstnären Gottfrid Kallstenius var en av Axel Ax:son Johnsons närmaste vänner. Denne konstnär prydde 
även huvudkontoret med flera målningar. Swahn (red) (1936).  
890 Sigfrid Edström lämnade över sina handlingar till Riksarkivet och Axel Ax:son Johnson upprättade ett eget 
arkiv i Engelsberg, där Johnsonkoncernens handlingar fortfarande finns bevarade. Axel Ax:son Johnson 
förefaller inte ha varit lika road av att bli omskriven i forskningsprojekt, eftersom arkivet under lång tid var 
stängt för forskare. 
891 Som exempel kan nämnas Edströms-fonden, Edströms-Parken i Finspång, J. Sigfrid Edströms gata i 
Göteborg, Sigfrid Edströms gata i Västerås, Axel Johnsons väg i Avesta, Axel och Margaret Ax:son Johnsons 
stiftelse för allmännyttiga ändamål. Det fanns också andra industrimän som fick gator uppkallade efter sig, 
t ex Hugo Hammars gata i Göteborg, Dan Broströms gata i Kristinehamn, Gustaf Daléns väg i Lidingö. 
892 Johnsons vårfest 19 5/6 53, Mappen 1951-56. Handlingar ang bjudningar 1915-59, F3, volym 4. GAAJA. 
Låten hette ”Helan” melodi Lysmaskidyll. 
893 Magnusson (1987), s. 223-225. Magnusson skriver om de patriarkala förhållandena vid Munktells 
Verkstad. Han diskuterar ceremonier vid bruket samt hur grundaren Theofron Munktell användes som en 
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samband med minnesfester, födelsedagar eller personalfester. Industriledaren skulle 
besjungas eller hyllas genom dikter skrivna, antingen av enskilda medarbetare eller 
gemensamt av personalen. Inom de flesta svenska företag var det vanligt att dikta 
om företag och dess grundare, men det varierade i olika grad. Särskilt stora företag 
sjöng och diktade om företaget. Först på senare tid har det blivit vanligt med 
specialskrivna sånger, så kallade ”Company Songs”, med syfte att stärka de an-
ställdas sammanhållning och lojalitet till företaget.894  

Det intressanta är att sånger och dikter användes redan under 1920-talet vid 
svenska storföretag för att stärka företagets eller företagsledarens position. Vid Asea 
sjöngs Ernst Rolfs (1891-1932) melodi ”Bättre och bättre dag för dag” i en annan 
version. I Aseas fall syftade textraden på företagets framgång och försäljnings-
förmåga. Så här kunde det gå till vid Asea enligt musiktexten: 

 
”Och om det hända månde man på grejor vänta få. Man ringer då till Martin och han svarar säkert 

så: Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag, skall det gå att grejor leverera, jag i 
verksta`n skall gå ned och smått regera. Men säj – ditt – fFb nummer först, det gagnar saken allra 
störst. A-a-a-a-a-se-A! Det går bättre och bättre dag för dag”.895

 
Ibland betonade sångerna arbetsglädje vid det specifika företaget. Vid Ludvika-

verken skulle följande textrad sjungas ”Skapandets glädje, skapandets lön oss 
beskär, sprid över gråa dagar ett stänk av ljus, lär oss samfällt verka så länge dagen 
är, verka i människans tjänst vid maskinens brus”.896 Andra sånger fokuserade på 
företagsledarens personlighet. Sådant var fallet med en sångtext tillägnad Sigfrid 
Edström: ”Du är mannen, som har gett oss energi […] Enkel var Din strategi och 
den röjde Ditt geni, varje stuga skulle få sin energi. Kommentar om ”fantasi” gav Du 
svaret: ”Kära Ni, det finns också nåt som heter energi”.897

Att sjunga om företaget eller företagsledaren verkar ha uppfyllt ett specifikt syfte, 
nämligen att skapa en positiv bild av företaget.898 Sångtexten som citerades ovan 
                                                                                                                                                     
symbol i ett hyllningstal. 
894 En del internationell forskning finns, se Young Hack Song & Christopher B. Meek, ”The Impact of 
Culture on the Management Values and Beliefs of Korean Firms”, Journal of Comparative International 
Management, volume 1, number 1, June 1998.  
895 ”En ordstuvning att avnjutas till melodin ”Bättre och bättre dag för dag”, Tre små visor. Svenska Pappers- 
och Cellulosa- Ingeniörsföreningens Sommarmöte Västerås Den 14 Augusti 1925. Fotografier diverse, Prov 
på jul– och nyårshälsningar 1898-1957, H:L1 01-019. ENDA. Den sistnämnda texten till Bättre och bättre dag 
för dag, författades av Georg Spaak (ingenjör vid Asea). Texten beskriver Aseas verksamhet. 
896 Bordsvisor, kantat vid Asea-verkens femtioårshögtid i Ludvika, text författad av Alf Ahlberg, musik Bertil 
Blomberg. Texten finns i Dagbok nr 52, volym 430, Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. RA. 
897 Bordsvisa (odaterad), text av E. Sandström, musik U. Olrog. Mapp nr 4: ”Sigfrid Edström, Poetiska hyll-
ningar under livets gång till Edström”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms 
arkiv. RA. 
898 Det var inte enbart inom företaget som dessa sånger sjöngs. Ibland kunde också föreningar sjunga om olika 
företag. Se till exempel ”En nidvisa” som besjöngs efter ett överstyrelsesammanträde i Svenska 
Verkstadsföreningen i Lysekil år 1920, ingår i Mapp nr 4: ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under livets 
gång till Edström”.  Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
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skildrar Sigfrid Edströms kapacitet som företagsledare. Att sjunga denna och 
liknande sånger fungerade som ett sätt att förstärka gemenskapskänslan, där den 
enskilde företagsledaren blev en symbol för företaget. På så sätt kunde bilden av det 
framgångsrika företaget framställas i text och musik. Det gjorde att företaget 
presenterades i en rad olika sammanhang. Ofta framfördes melodier med positiv 
laddning, där exempelvis Asea framställdes som en framgångsrik vinstmaskin. Vid 
andra tillfällen var det enbart industrimän som besjöng några av de egnas insatser. I 
verkstadsföreningen sjöng man om Sigfrid Edström med anledning av hans 
femtioårsdag.899  

Att inkluderas i ett sammanhang, där de anställda kopplades till den högsta 
chefen, underlättade förmodligen spridningen av bilden av det berömda företaget 
och dess trofasta personal. Det betyder att de informella sammankomsterna med 
höga chefer och låga tjänstemän skapade gemenskap inom företaget. Alla från 
chefen till kontorsflickan var delaktiga i företagets väl och ve. Textraderna innehöll 
gärna skämtsamma formuleringar och antydningar om företagets storhet och de 
anställdas plikttrogenhet. Ibland sjöng man om företagets vedermödor, det var fallet 
i visan ”Motorernas klagan”.900 Detsamma förekom vid flera andra företag där man 
sjöng bordsvisor i både större och mindre sällskap. Vanligen skrevs bidraget av 
någon anställd.901 Mindre grupper inom företaget kunde också sjunga sånger för att 
stärka sitt band till företaget, sådant var fallet med Aseas ingenjörselevsförening 
grundad 1914.902 Att sjunga om företaget förekom på andra håll. Ett annat samtida 
exempel är Stockholms Enskilda Bank.903  

Inom Johnsonkoncernen sjöng man också om koncernen, men texterna handlade 
sällan om Axel Ax:son Johnson. En anledning kan vara att företagaren ogillade upp-
märksamhet. Tidigare sjöng man endast traditionella svenska visor vid samman-

                                                 
899 En visa att sjungas av verkstadsföreningen med hjälp av arbetsvilliga, J. Sigfrid Edström Den 21 
November 1920, (författad av G. A. Styrman). Mapp nr 4: ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under livets 
gång till Edström”.  Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
900 Tre små visor. Svenska Pappers- och Cellulosa- Ingeniörsföreningens Sommarmöte Västerås Den 14 
Augusti 1925. Fotografier diverse, Prov på jul– och nyårshälsningar 1898-1957, H:L1 01-019. ENDA. Texten 
till sången ”Motorernas klagan” var skriven av signaturen Magnus. Texten beskriver Aseas verksamhet. 
901 Sånger förekom inte alltid, utan berodde på graden av informell bekantskap samt vilka personer som deltog 
och festens karaktär. 
902 Man sjöng till exempel sången ”Under Hakkorset” (text J. Drakenberg till melodin ”Kom, kom, kom till 
smörgårdsbordet”). Texten löd bland annat, ”Kämpa för Asea, här och på Korea det ska vi göra med själ och 
kropp så att ej vårt bolag råkar uti olag vi ingenjörselever är dess hopp”. Aseas Egen Tidning, årg 23, 1931, nr 
12, s. 192. ”). Hakkorset syftar förstås på svastikan som var Aseas varumärke långt innan nazisterna tog den 
som sin symbol. För vidare förklaring se kapitel 6. 
903 Vid ett tillfälle skildras de bankanställda vid Stockholms Enskilda Bank som tappra soldater, vilka ingår i 
”Wallenbergs armé”. Liknelsen med krigande soldater som inte drar sig för att kämpa och värna om lojalitet 
och plikttrohet kopplas till härförarna Marcus och Jacob Wallenberg som leder armén, där samtliga bidrar 
med något förtjänstfullt. Jacob Wallenbergs middag för personalen vid Stockholms Enskilda Bank given på 
bankens 90-årsdag tisdagen den 15 oktober 1946. I mappen Bjudningslistor, menyer, placeringslistor etc. 
1946: Wallenberg 15 okt. Handlingar ang bjudningar 1942-49, F3, volym 5. GAAJA. 
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komster mellan ledning och personal. Först under 1950-talet började gemenskap bli 
ledordet i Johnsonkoncernens sånger. Det var viktigt att skapa en image av 
sammanhållning, där skratt och glädje hörde till såväl arbetet som festliga 
sammanhang: ”Nu är det fest igen en Johnson fest alla vi hoppas att vi får en stund 
av glada skratt, ty Glädjen är vår paroll på Johnson fest. Glöm därför gammalt groll 
och sjung som vi och skratta och var glad”.904  

Det fanns också anställda som skrev dikter och skickade dem till företagsledarna. 
De fick inte alltid gensvar. Men Sigfrid Edström var uppenbarligen smickrad över 
en Asea-arbetares hyllningsdikt tillägnad honom i samband med statyresningen 
1943: 

 
”Här kräves en man med vidsynthet 
En man med vilja och kunnighet  
En man som kan leda och ansvar ta  
Du var den man som det kravet bestod  
Du bättre än andra helt förstod  
Att bygga det verk som för land och folk  
Blev en tillgång av rikaste mått  
De krafttag Du tog, de har fört oss framåt Du gjorde oss kända långt utåt  
Vårt handslag, vårt tack, för gärning stor  
Till karlakarlen där kraft och vilja bor”.905  
 
Dikten förmedlade budskapet att Sigfrid Edström var en omtyckt och populär 

chef. För Edström var dikten betydelsefull, eftersom han klistrade in den i sin 
dagbok. Dikten verkar ha bekräftat vad han ansåg sig betyda som chef. Det kan 
förstås också ge en fingervisning om hur han önskade att framställa sig själv för 
eftervärlden, med tanke på hans medvetenhet om att framtida läsare skulle ta del av 
dagböckerna. Kanske var det viktigt att visa den framtida läsaren hur vissa arbetare 
betraktade honom.906 Dikter och sånger författade av anställda framställde gärna 
företagsledarens insatser i ett okritiskt sammanhang. Ofta porträtterades de som 
självskrivna för företagets överlevnad och framgång.  

 
5.3.4 Myten om den stora ledaren 
Den engelske sociologen Alan Bryman menar att myten har ett nära samband med 
karisma. Myten upprätthåller karismans livskraft. Det är ingrediensen i myten som 

                                                 
904 Johnsons vårfest 19 5.6 53. Låten heter Johnsonfest (melodi Anchors way). Handlingar ang bjudningar 
1915-59, F3, volym 4, mappen 1951-56. GAAJA. 
905 Dikten är författad av Asea-arbetaren Neander. Den är odaterad, men förmodligen från september 1943. 
Den finns i anslutning till september 1943, se dagbok nr 19, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE 
arkiv. RA. 
906 Överhuvudtaget lade Sigfrid Edström ner stor möda på att klistra in artiklar och olika notiser om sig själv i 
dagböckerna. 
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påverkar om en ledare kan betraktas som karismatisk.907 Vad är då en myt? Det är en 
påhittad historia som innehåller spår av sanning. Myten fyller flera funktioner, d v s 
upprätthåller gemenskap, berättigar och förmedlar. Myten kan också förblinda.908 I 
de flesta företag existerar myter som fyller olika former av behov. De varierar i 
styrka och intensitet. I industrisamhället var brukspatronen under lång tid en figur 
omgiven av mytbildning.909 Den moderne företagsledaren hade helt andra möjlig-
heter än brukspatronen som enbart var känd bland anställda i ett mindre företag och i 
det omgivande lokalsamhället. Storföretagaren verkade på en betydligt större arena. 
Det fanns tillgång till radio och tidningar. Varje företag med en traditionsrik historia 
har dessutom flera berättelser och myter.910  

Inte sällan tog myten sin utgångspunkt i företagsledarens ”unika” personlighet. 
Det kan leda till att personen som är föremål för myten, gör sitt bästa för att leva upp 
till denna, så att myten till sist blir alltmer reell och sanningsenlig.911 Det beror på att 
myten sätter fokus på det unika och särpräglade samt övertygar genom ny 
information som förmedlas i berättelserna. Detta blandas sedan med överdrifter, 
vilket gör att myten fungerar som propaganda för det enskilda företaget.912  

Jag är inte intresserad av att ta reda på vad som var ”äkta” i dessa myter.913 Det är 
intressant att utforska hur Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström blev föremål 
för myter redan under sin livstid. Vilka budskap förmedlade myterna? Hur 
framställdes Johnson och Edström i myterna? För att kunna ge svar på dessa frågor 
krävs att forskaren är källkritisk mot anekdoter.  

 
5.3.4.1 

                                                

Axel Ax:son Johnson -  myt och verklighet 
Som företagsledare agerade Axel Ax:son Johnson i det tysta, eftersom han ogillade 
publicitet. Det ökade intresset från omvärlden, inte minst på grund av att hans 
karaktär framställdes som gåtfull. Journalisten Waldemar Swahn gjorde följande 
betraktelse av Johnson:  

 
”Hans reserverade nästan blyga natur ryggar tillbaka för vad som på modernt språk kallas 

personlig reklam […] Detta bottnar i en förnäm livssyn och i en försiktig tillbakadragenhet, som 

 
907 Bryman (1992), s. 62 f. 
908 Bolman & Deal (1995), s. 251.  
909 Ericsson (1997), s. 24. 
910 För en intressant diskussion om myter och organisationer, se Arne Söderbom, Förändringsförloppet i ett 
storföretag: en studie om strategiskt handlande, strategifaser och företagsmyter (Göteborg 1995), s. 32-37. 
911 Lindqvist (1996), s. 220-221. En svensk industriman som gärna skapade mystik och myter kring sin person 
var Ivar Kreuger. 
912 Bolman & Deal (1995), s. 251, Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett & Gordon J. Curphy, Leadership: 
Enchancing the Lessons of Experience (Singapore 1999), s. 458. 
913 Jämför med Burke (1996), s. 21. 
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känner äckel inför nutidspressens glupande begär att fotografera människor både utan och innan och 
låta kreti och pleti få nosa i deras vardagsliv och tränga in i deras hem”.914

 
Det var gåtfullheten och avskyn för publicitet som gjorde att han blev legendarisk 

redan under sin livstid. Men framför allt spelade Axel Ax:son Johnsons offentliga 
arbetarvänliga hållning en stor roll. Han betecknades som en industriman med stort 
intresse för sina arbetare, i likhet med gamla brukspatroner av traditionellt mönster. 
Han var industriledaren som ställde till med fest för hela bruket, bjöd arbetare på 
resor till Stockholm och förstod arbetarna när de strejkade (se kapitel 4).  

Vad jag menar är att Johnson troligen fick arbeta på att forma sig efter den myt 
som existerade om honom. Han var känd som den arbetarvänliga chefen och var 
förmodligen därför extra angelägen om att upprätthålla denna bild. Han karak-
teriserades som ”den enkle och flärdfrie mannen, som lika vänligt talar med tiggaren 
på gatan som med sin jämlike”.915 Det gjorde att Johnson tvingades spela en mycket 
återhållsam roll under planhushållningsmotståndet på 1940-talet för att inte förlora 
denna ”vänliga” image.916

Vilken betydelse hade egentligen myten för Axel Ax:son Johnsons symboliska 
ledarskap? Som företagsledare spelade han huvudrollen i flera historier. Det bidrog 
till att stärka intresset kring hans person. I Avesta och Nynäshamn var myterna 
särskilt levande. Förmodligen berodde det på att Johnson hade en speciell relation 
till dessa kommuner. De flesta berättelser betonade antingen ledarens auktoritet eller 
välvilja. Dessa historier berörde vanligtvis samtal mellan arbetare och Axel Ax:son 
Johnson. Poängen med berättelserna var att Johnson antingen upplevdes som med-
mänsklig (skämtsam och vänlig) eller övermänsklig (respekterad och originell). En 
del historier skildrade honom som fruktad och aktad (Gud Fader och Patriark).917 
Syftet med anekdoterna var att minska distansen mellan företagsledningen och de 
anställda. Det var genom kontakt med arbetskraften som de mytomspunna 
historierna uppkom. Under sina sedvanliga inspektionsrundor vandrade Axel Ax:son 
Johnson kring arbetarnas bostäder eller så red han till häst längs med brukslängorna. 
Hästen som symboliskt färdmedel ger en inblick i den makt som Johnson 
personligen ville utstråla. Det skapade också en nyfikenhet kring hans person. Att få 
se en skymt av honom eller utbyta ett par ord var för många arbetare en märkvärdig 
upplevelse. En arbetare berättade om Johnson: “Det var som att träffa Gud fader 
själv, fast han bjöd på cigarrer. Bara det att han stannade och talade till oss - frågade 
hur det gick med jobbet, om vi mådde bra, var en fantastisk ynnest. Men samtidigt 

                                                 
914 Swahn (red) (1936), s. 78. Uppsats av Waldemar Swahn, “Den nye mannen vid rodret“. 
915 Avesta Tidningen 25.7.1936. 
916 Se till exempel kapitel nio i denna avhandling. 
917 Carlsson (1970-1973), del v, den oförglömmeliga herrgården. 
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var man ju livrädd för honom”.918 Citatet ger en tydlig bild av hur en arbetare kunde 
uppfatta den personliga kontakten med Johnson. Myten om Johnson cirkulerade i 
Avesta. Historierna efter möten med arbetsgivaren, påhittade eller verkliga, 
uppmärksammade ofta arbetarnas trofasta inställning till sin ”general”, som 
företagsledaren kallades. Dessa berättelser anknöt till arbetarnas solidaritet med 
företagsledaren: ”Vi har vår ‘general’ – andra hade bolag och bolagsstyrda 
bruksherrar”.919 Ett annat bra exempel på en historia med detta tema, är skrönan om 
hur en gammal smed råkade i samspråk med Johnson. Smeden berättade för Johnson 
att han och företagsledaren hade en sak gemensamt. Vad detta bestod i förklarade 
smeden: ”Jo, det förhåller sig så att ingenjörerna, dom flyttar, dom söker nya jobb, 
dom ska upp i graderna. Men vi arbetare vi gör som generalen. Vi stannar. Vi hör 
hit, det är en del av oss”.920   

Det går att relatera dessa berättelser till Max Webers resonemang om karismatiskt 
ledarskap. En förutsättning för att karisma skall existera är att dess bärare belönas 
med lojalitet av sina underlydande. Det gällde att berättelserna spreds så att 
Johnsons karisma bestod och upprätthölls.921 Framför allt företagsekonomisk 
forskning har visat att myterna spelar en viktig roll för att förstärka företags-
kulturen.922 Det går kanske att tolka dessa berättelser som en förstärkning av 
Johnsons popularitet. Han blev en gestalt som påstods ha förmågan att befinna sig på 
samma nivå som sina underlydande. Han småpratade, utbytte tankar, fick arbetarna 
att känna sig besläktade med honom för ett par sekunder.923 Arbetare som kom i 
kontakt med Axel Ax:son Johnson berättade gärna om hur ”Generalen kom och 
dunkade i ryggen, skrattade åsklikt och var alldeles som en vanlig människa”.924 Det 
mänskliga hos chefen blev en del av det extraordinära. Det ovanliga låg i att han 
som allmänt upplevdes vara av en annan värld sänkte sig till samma nivå som 
”vanliga människor”. Johnson skildrades därför som ledaren som inte skämdes för 
att ta i en smutsig bruksnäve och som personligen delade ut cigarrer vid speciella 
festligheter, som tog sig tid att prata med arbetare när han var på besök nere i verket. 
Dessa berättelser, fiktion eller inte, bidrog till att bygga upp bilden av den beundrade 

                                                 
918 Ericson (1982), s. 311. Intervju med Joel Knöös. 
919 Carlsson (1970-1973), del III, s. 152. Intervjuer med Avesta-folk, Avsnitt ”De gamla bruksarbetarna”. 
920 Carlsson (1970-1973), del III, s. 154. Intervjuer med Avesta-folk Avsnitt “De gamla bruksarbetarna”. 
921 Alvesson (2001), s. 172. 
922 Bolman & Deal (1995), s. 252. De menar att myten är viktig i organisationer och företag för att den 
förmedlar gemenskap. I samma stund skapar myter stabilitet. Alla företag har myter. Vanligen koncentreras 
dessa historier kring personer som har gjort en viktig insats i företaget. Författarna skriver: ”Historier och 
sagor hjälper till att ta upp problem om moral, trygghet, socialisering, legitimitet och kommunikation”. 
Bolman & Deal (1995), s. 255.  
923 Carlsson (1970-1973), del I-V. 
924 Idun, nr 35, 1958. Artikelserie om Axel Ax:son Johnson författad av Olle Norell. 
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och store ledaren. Den karismatiska aspekten av ledarskapet stärktes genom att man 
gång på gång bekräftade industriledarens auktoritet och unika karaktär.  

Att han rörde sig över klassgränserna var något som uppmärksammades av 
samtiden, framför allt under 1940-talet. Det tolkades av tidningspressen som ett 
unikt drag. Man påpekade att Johnson hade ”vänner i olika samhällsklasser”.925 Den 
samtida pressen hjälpte till att framhäva Johnsons förmåga att entusiasmera arbetare. 
Det som särskilt gjorde intryck på skribenterna var att han lyckades få anställda att 
stanna kvar år efter år. Tidningen Idun skrev: ”[…] dessutom är det något för 
framtidens socialistiska historieskrivare att uppmärksamma att Axel Ax:son 
Johnsons folk stannade. Både familjetjänare, jobbare, sekreterare och andra. Han 
fostrade inga hoppjerkor”.926 Givetvis var det en betydelsefull del i mytologiseringen 
av Johnsons person.  

    Men det fanns också anekdoter som var mindre tilltalande och som hänvisade 
till Johnsons temperament och brist på förståelse. En sådan historia handlade om 
Johnsons privatchaufför Bornstedt. Då Ax:son Johnson var ung kunde de bytas av 
som bilförare under längre sträckor. Chauffören fick vila ut i baksätet på bilen, 
medan företagsledaren körde. Vid ett tillfälle körde Johnson bilen när vägen var full 
av komockor. Bornstedt brukade vid sådana tillfällen köra sakta och väja undan. 
Men Johnson ”tog full fart, körde så skiten sprutade omkring oss och skrattade 
förtjust”.927 Enligt historien blev Bornstedt arg och replikerade tvärt: ”- Så där kör 
bara den som aldrig tvättat en bil”.928 Summeringen av historien var: ”Och tänk att 
Generalen teg!”929 Historien förmedlar hur ledare bemötte anställd och hur den 
underlydande vågade säga sina åsikter. Att säga emot chefen var djärvt. Men 
Johnson påstods inte uppskatta dem som sade ”ja och amen till allting” och 
uppskattade sin chaufför.930  

Andra anekdoter fokuserade på Axel Ax:son Johnsons driftighet som chef och 
intresse för att köpa företag. En sådan berättelse var ett påstått samtal mellan 
Johnson och dåvarande generaldirektören för SJ Axel Granholm (1872-1951). Under 
samtalet skulle Johnson ha yttrat: ”Hur mycket ska generaldirektören ha för hela SJ? 
Jag betalar kontant!”931 Berättelsens illustrerar hur förmögen och driftig Johnson var 
som industriledare. Andra mer dråpliga sidor skulle visa upp hans intresse för att 
göra snabba affärer. Ett bra exempel på en historia, skildrar hur Johnson upptäckte 
en vacker gård i Värmland.  Han frågade en förvaltare om gården var till salu och 
                                                 
925 Vecko-Nytt 12-18 juli 1946. 
926 Idun nr 35,1958.  Artikelserie om Axel Ax:son Johnson författad av Olle Norell. 
927 Idun nr 35, 1958. Artikelserie om Axel Ax:son Johnson författad av Olle Norell. 
928 Idun nr 35, 1958. Artikelserie om Axel Ax:son Johnson författad av Olle Norell. 
929 Idun nr 35, 1958. Artikelserie om Axel Ax:son Johnson författad av Olle Norell. 
930 Ericson (1982), s. 255. Intervju med Gunnar Westerberg. 
931 Ericson (1982), s. 55. 
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vem ägaren var. Svaret kom överraskande: ”Jo, upplyser förvaltarn, det är en 
stockholmare som heter Johnson”.932  Kontentan i historien var att Johnson ägde så 
många företag att han hade tappat räkningen på vad som ingick i koncernen.  

Historierna om Axel Ax:son Johnson bidrog ofta till att mystifiera eller 
avdramatisera industriledarens personlighet under samverkan med andra människor. 
Berättelserna kan tolkas som en effekt av det karismatiska ledarskapet. Legenden 
om industriledaren bidrog till att forma föreställningar om hans person och 
handlingar.933 Berättelserna kunde också bidra till att stärka uppfattningen om hans 
dominerande ledarskap. Inte sällan framträdde han som den starka ledaren, en 
auktoritet som sade vad han tyckte och tänkte. Det behövde inte vara verkliga 
historier, men de blev reella i den mening att ledaren blev intressant och 
uppmärksammad. På så sätt kunde myter fylla ett tomrum, då ledaren inte var 
närvarande.  
 
5.3.4.2 

                                                

Sigfrid Edström – myt och verklighet  
Mytbildningen om Sigfrid Edström började när han blev chef för Asea. Den främsta 
anledningen var att han lyckades vända Aseas kris till framgång. Sigfrid Edström 
ansågs ha en organisationsförmåga som gjorde att företaget fick medvind. Det 
påstods vara ett resultat av hans extraordinära egenskaper och hans stora 
människokännedom. Eftersom Sigfrid Edström inte var ägare utan anställd företags-
ledare var hans position speciell. Man utgick därför ofta från berättelser om Sigfrid 
Edströms barn- och ungdom, vilka bevisade att allt han rörde vid rönte framgång. 
Han hade fötts med segerhuva, något som ansågs symbolisera ett lyckligt och 
framgångsrikt liv.934 Som liten pojke hade Sigfrid Edström ramlat i Engelska kanalen 
och nästan drunknat.935 Dessa personliga episoder ansågs förklara varför han var 
ämnad att bli ledare för ett framgångsrikt företag. Kontentan var att han hade sett 
livets fram- och baksidor och hanterat dem väl.936 Sigfrid Edströms betydelse 
befästes således med episoder från hans barndom, snarare än vad som var fallet med 
familjeföretagaren Ax:son Johnson. Förmodligen var det viktigt att snabbt befästa 
Edströms roll i Asea, då han var en professionellt rekryterad chef. Han hade inget 
arv och ingen tradition att falla tillbaka på. 

Temat i anekdoterna om Sigfrid Edström skilde sig väsentligen från dem som 
handlade om Axel Ax:son Johnson. Edström uppmärksammades inte i lika hög grad 

 
932 OBS 20.7.1946. Semesternummer. 
933 Det går att jämföra Ax:son Johnson med Emil Lundqvist vid Stora Kopparberg. Den senare blev myt-
omspunnen på grund av sin anonyma framtoning. Rydberg (1985), s. 144. 
934 Odaterat brev författat av Sigfrid Edströms bror Magnus Edström september 1940. Direktör Edströms 70-
årsdag, H:N16 06-019 (567) 1940. ENDA.  
935 Bratt (1950) del 1, s. 15-16. 
936 Bryman (1992). Han menar att myterna kring en karismatisk ledare ofta behandlar ledarens förflutna. 
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som en arbetarnas vän. Det innebar att han representerade den distanserade och 
ouppnåeliga personen som var väsenskild från arbetskraften. SAF ville emellertid 
gärna marknadsföra sin ordförandes förmåga att ”tala med bönder på bönders vis 
och med lärde herrar på latin”.937 Det var i egenskap av SAF-ordförande som 
Edström fick kontakt med arbetare, inte i rollen som Asea-chef. I ett tal vid hans 
avgång från SAF 1943, sade Fritiof Söderbäck att Sigfrid Edström var en 
människovän som inte gjorde någon skillnad på arbetare och kungligheter: ”Det är 
inget fjäsk i någondera fallet”.938 Man menade att arbetarna gärna ville ha honom 
med under förhandlingar, därför att han ansågs skänka en viss ”stil” över dessa 
sammankomster.  

I anekdoterna framställdes han som industriledaren som gärna visade upp sina 
kraftmätningar genom att exempelvis bryta arm med starka arbetare.939 Vid ett 
tillfälle berättades det att Sigfrid Edström bröt arm med arbetarnas förtroendeman 
J.P. Persson som var ordförande för plåtslagarna. Denne kallades Plåt Pelle och var 
en stor och kraftig karl som enligt berättelsen givetvis förlorade armbrytningen med 
Edström. Detta trots att som historien förtäljer, Plåt Pelle en gång hade dansat så 
våldsamt med Hugo Hammars fru (chef för Götaverken) att ”hon fick missfall”.940 
Anekdoterna om Edström var gärna överdrivna och burleska i sitt tonfall. Historier 
om möten mellan Sigfrid Edström och arbetare är ytterst få. Han var sällan nere i 
verkstäderna och diskuterade med arbetare. När episoder om möten mellan Edström 
och arbetare berättas uppmärksammas istället hans manliga egenskaper.  

Till skillnad från Axel Ax:son Johnson skydde Sigfrid Edström inte publicitet, 
utan var öppen och älskade att synas och höras i olika sammanhang. Han gjorde inte 
något sken av motsatsen. I jämförelse med Johnsons ”mystiska” framtoning, fram-
trädde gärna Edström och berättade öppet om sina minnen i tidningspressen. Sigfrid 
Edström porträtterades som originell på grund av sin vardaglighet: ”En ovanlig 
människa och dock – Gud ske lov – en vanlig människa”.941 Ofta spreds denna 
mytbildning från den närmaste umgängeskretsen eller från Aseas tjänstemän. De 
flesta anekdoter handlade om att Edström tog sig tid med personer som befann sig i 
nöd.942 Flera berättelser behandlar Asea-chefen och hans tjänstemän. Inte sällan åkte 
de på utflykter ihop eller sportade tillsammans. Vid ett tillfälle bodde Sigfrid 
                                                 
937 Tal av Fritiof Söderbäck vid arbetsgivareföreningens middag å Hasselbacken den 27 maj 1943. Se mapp nr 
9: Tal – om och för Edström. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
(Vid Edströms avgång från styrelsen i SAF). 
938 Tal av Fritiof Söderbäck vid arbetsgivareföreningens middag å Hasselbacken den 27 Maj 1943. Se mapp nr 
9: Tal – om och för Edström. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
939 Bratt (1950), del 1. 
940 Bratt (1950), del 1, s. 140. 
941 Vestmanlands Läns Tidning 21.11.1940. 
942 Thorsten Ericsons tal vid bolagslunchen 29.3.1949. Personalia – Tidningsurklipp, etc. 1939-1952, etc. 
H:N16 01-010 (1160). ENDA. 
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Edström och några tjänstemän i Älvdalen, där en anställd utsatte chefen för ett 
practical joke, genom att lägga en stinkande ost i hans rum. Berättelsen ansågs 
bekräfta Edströms överseende med sina anställda. Andra historier handlade om 
Sigfrid Edströms underfundighet, då han köpte en ny firmabil för Aseas räkning, 
medan vice vd ”Arthur var borta”.943 Anekdoterna betonade ofta idérikedom och 
nyfikenhet. En del historier handlade om att hans skicklighet att rensa ansjovis, 
medan andra markerade hans vurm för underhållning och maskerader. Vissa 
berättelser satte tonvikt på Sigfrid Edströms roll som industriman. En överingenjör 
konstaterade exempelvis: ”Jag har emellertid hört sägas, att han [Edström] är 
förfärligt upptagen av sina resor i utlandet, och om han någon gång är hemma och 
tittar till sitt företag, har han så förfärligt bråttom, att han åker bil in i själva 
verkstäderna”.944 Gemensamt för berättelserna var att han framstod som den 
skämtsamma chefen som hade humor. En historia som ibland berättades var tillfället 
då Sigfrid Edström befann sig utomlands och ville ha peppar, men bad bordsgrannen 
”please pass the parrot” på egenhändigt komponerad engelska.945

En del historier spreds oftare än andra. Särskilt omtalad är berättelsen om den 
unge pojken ”Farbrors Torsten” i Odensala som skrev ett personligt brev till 
Edström och bad om att få elektricitet till jul. Pojken skrev till Sigfrid Edström: ”Nu 
ska jag be farbror Direktörn som är en duktig karl har min pappa och farbror sagt att 
skicka dom där transmatorna till jul så att alla barn i Odensala kan dansa kring gran 
och läsa på julklapparna”.946 Sigfrid Edström besvarade brevet med signaturen 
”Farbror Edström”. Brevsvaret spreds sedan till tidningspressen och diskuterades 
allmänt som ett tecken på Edströms engagemang som företagsledare. Det tolkades 
som att Edström tog sig tid med ”vanliga” människor trots sina otaliga sysslor. I 
brevet till pojken Torsten skrev Sigfrid Edström att han dessvärre stod maktlös. Han 
kunde inte ge barnen i Odensala något ljus till julen, vilket berodde på att: ”Det 
finnes tomtar och troll även i en elektrisk fabrik. För närvarande ha trollen överhand 
och förhindra de snälla tomtarne att få tråd och andra grejor att göra transformatorer 
av”.947  

Poängen med denna korrespondens var att den uppfattades av omvärlden som ett 
utmärkt exempel på Sigfrid Edströms goda hjärta och humanitet. Sådana brev var 

                                                 
943 Se rubrik ”Historier”. Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881-1948, Conrad 
Hamberg (manuskript). Svart pärm med blå rygg utan namn, H:N16 01-031 A. ENDA.  
944 Överingeniör Spaak´s, Bergvik, tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet: Minnes-
album del II, 1933, H:B4 04-014. ENDA. 
945 Bring (red) (1945), s. 60. Uppsats av Johan Robt. Åhmansson. 
946 Brev från Torsten 16 dar före jul.1918 till J.S. Edström, ingår i J. Sigfrid Edström personliga handlingar 
1894-1953, H:Ö2 05-002. ENDA.  
947 Brev från J.S. Edström 12.12.1918 till Torsten i Odensala, J. Sigfrid Edström personliga handlingar 1894-
1953, H:Ö2 05-002. ENDA.  
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viktiga att marknadsföra och inte sällan återberättades historien personligen av 
Edström. Anekdoter var en del av myten. Det kan uppfattas som att Sigfrid Edström 
deltog ganska aktivt i formeringen av myter om sig själv. Som tidigare har nämnts 
utgav han 1959 en bok om minnesrika händelser hämtade ur hans liv. Denna bok 
innehåller ett antal dråpliga historier som kan kopplas till myten om Edström.948 På 
så vis kunde hans ledarskap förstärkas och betraktas som karismatiskt. 

 
5.3.4.3 

                                                

De karismatiska ledarna?: Generalen och Prince Carnival 949 
Det bör poängteras att myten inte var tillräcklig för att göra ledaren sedd och hörd av 
de anställda. Myten var ett komplement som bekräftade ledarens insatser. Det kunde 
fungera som ett sätt att förvärva socialt kapital, förutsatt att myten togs på allvar.   

Vad företagsledaren gjorde dagligen, såsom affärsförhandlingar och styrelsemöten 
var inte något som varje anställd hade kännedom om. Däremot kände arbetskraften 
ofta till vem den högste ”chefen” var. Det är inte säkert att det enbart var mytens 
förtjänst att arbetskraften kände till chefen. Förmodligen var det en rad samman-
hängande faktorer som bidrog till att stärka ledarens symboliska värde. Enligt 
ledarskapsforskning från 1948 står att läsa: 

 
    ”Om tillgivenhet alltså skall kunna uppstå på ömse håll, måste ledaren, kort sagt, upphöra att 

vara endast en myt och förvandlas till en varelse av kött och blod för alla de underordnade – en 
individ, som har sin existens tack vare personliga förbindelser med anhängarna”.950  

 
Något krävdes alltså utöver de mytiska anekdoterna. I Johnsons fall var 

ambitionen att nå fram till arbetarna, medan i Edströms fall var det tjänstemän som 
skulle bearbetas. Vad samtida litteratur hävdade var att ansträngningar krävdes av 
företagsledaren. Det var dennes beteende och handlingar som var avgörande för 
arbetskraftens intresse eller ointresse för företagets verksamhet. Det var hur ledaren 
blev framställd som var avgörande för att vinna anhängare. Genom det kunde, 
ledaren undvika att endast bli känd som ”storgubben” eller ”tjefen” 951, istället blev 
han minnesvärd och representativ för företaget.  

Var Johnson och Edström karismatiska ledare? Kunde karisma användas för att 
genomföra nya kombinationer? De försökte använda sin personlighet som en resurs 
inom respektive koncern. Som professionell chef var Sigfrid Edström angelägen att 

 
948 Edström (1959). 
949 Johnson kallades ”Generalen”, medan Edström ibland kallades ”Prins Carnival”. Se bland annat en dikt-
fras, där det berättas om Sigfrid Edströms smeknamn. ”Avskrift Sigfrids 40-årsdag 21/11-1910. Text författad 
av Sven Norberg. ”Hur har Du ej oss alla, unga, gamla, med lössläppt skämt fört an på Karnevalen och yrat 
själv, dess prins, just här i salen!” Mapp nr 4, ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under livets gång till 
Edström”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. Edström (1959), s. 
72. 
950 Tead (1948), s. 121.  
951 Tead (1948), s. 121. 
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synas och höras i det offentliga. Familjeföretagaren Axel Ax:son Johnson hade som 
ägare och egenföretagare inte samma behov av att bli sedd och uppmärksammad i 
det offentliga. Det är viktigt att understryka att samtiden påverkades starkt av 
individens betydelse. Industrimän hade draghjälp av tidningspressen, med att föra ut 
sitt budskap och profilera sig, till skillnad från deras föregångare brukspatronen. Det 
var inte alltid en medveten spridning, utan något som hörde till tidsandan. Det fanns 
ett intresse och en fascination över stora mäns bedrifter som antingen kritiserades 
eller beundrades.       

Karisma kan inte identifieras hos en ledare, utan att man uppmärksammar vad 
omgivningens aktörer anser om ledaren. Därför är karisman ett resultat av om-
givningens reaktioner och uppfattningar. Om en ledare inte ses som karismatisk i 
omgivningens ögon är denne inte karismatisk, om ledaren däremot anses attrahera 
och fascinera så finns karisma.952 För en del industrimän var det en viktig ambition 
att bli känd på grund av strategiska skäl. Ju mer charmerande man försökte vara i det 
offentliga, desto större möjlighet fanns det att bli betraktad som karismatisk. Det var 
viktigt att synas och höras för att bli populär, något som koncernen kunde dra nytta 
av. 

5.4 Sammanfattning  
Industrisamhällets utveckling under 1900-talet skapade utrymme för storföretagare. 
De blev inte enbart kända i den lokala miljön där de drev företag, utan i hela 
Sverige. Mina studerade storföretagare rörde sig dessutom på den internationella 
arenan och såg till att skapa sig namn. I kapitlet lades tonvikten vid ledarskapets 
symboliska sida, d v s hur Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström framställdes 
och hur de själva försökte profilera sig utåt.  

Karisma användes som ett teoretiskt redskap för att studera förekomsten av 
auktoritet, genom fysisk och psykisk förmåga att övertyga och attrahera. Paralleller 
drogs till entreprenören.953 För att genomföra något nytt krävdes att karisma 
utvecklades hos industriledare. Karisma var användbart därför att: 1) Storföretagare 
hade en maktposition, där fysiska och psykiska företräden kunde utnyttjas. 2) 
Storföretagare hade anhängare, d v s människor som delvis drevs av intresse och 
nyfikenhet för ledaren. De krävde bevis på att ledaren var entusiasmerande. Som 
bekant ifrågasätts karismatiska ledare sällan av sina anhängare, så länge de uppvisar 
resultat. 3) Ledarna använde sig av specifika tillfällen, händelser, attribut och 
egenskaper som gjorde att de lättare kunde utöva inflytande. Det var en maktresurs 
                                                 
952 Hughes, Ginnett, Curphy (editors), (1999), s. 303. 
953 Det är möjligt att karisma framställs som mer ”glidande” än Max Webers definition. Till exempel hade inte 
dessa storföretagare någon ”extrem” form av karisma som uppkom under revolutionära former. Inte heller 
finns några uppenbart tydliga kriterier på hur en karismatisk ledare ska vara. 
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att framställas som karismatisk. Weber gör dessutom en koppling mellan makt och 
karisma. Som ledande industrimän hade storföretagare tillgång till media, vilket 
underlättade spridning.  

I kapitlet användes material, där ledarens personlighet hamnade i fokus, såsom 
publika möten med personalen och offentliga sammankomster. Denna typ av 
material hämtades från arkiv, intervjuer, vänböcker och biografier. Den andra käll-
kategorin utgjordes av material med myter och anekdoter i fokus. Den tredje 
källkategorin bestod av tidningsartiklar, vilket fick representera det offentliga och 
generella omdömet från omvärlden.954 En rad aktörer förmedlade sin uppfattning av 
storföretagare. Till denna kategori hörde näringslivet, enskilda industriledare, 
anställda inom företaget och pressen.  

Eftersom Johnson och Edström betraktades som framgångsrika upphöjdes de till 
hjältar med övermänskliga proportioner. De industrimän som inte uppnådde 
framgång blev knappast föremål för ett liknande intresse. Utseende, personlighet och 
livsstil diskuterades som kriterier för att framhäva karisma. Under 1900-talet blev 
industrimännens utseende mer uppmärksammat och exponerat i media. Tonvikt 
lades på det unika, manliga och robusta, som upphöjde ledaren. Det blev allt 
viktigare att tänka på sitt utseende inom industrivärlden. Det yttre skapade extra 
draghjälp i marknadsföringen av företaget. De två storföretagarna tillskrevs olika 
egenskaper genom sitt utseende. Johnson porträtterades som en elegant och mystisk 
person, medan Edström karakteriserades som den öppna och fryntliga chefen. De 
representerade två ”idealtyper”, Johnson var den exotiske internationalisten med 
bruna ögon, medan Edström framställdes som den svenske blonde vikingen i 
världen. De försågs med smeknamn, titlar som påpekade deras makt och styrka, d v 
s ”kung” och ”prins”. 

Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström porträtterades som idealmänniskor. De 
påstods ha mer energi och intelligens än andra människor. Deras egenskaper ansågs 
förklara varför de lyckades genomföra entreprenöriella innovationer. Det gällde att 
leva upp till dessa karaktärsdrag som omvärlden gav dem. En storföretagare skulle 
dessutom vara intresserad av idrott och aktivitet, vilket ansågs avspegla hur 
engagerade de var att leda sina företag. Livsstilen var viktig att framhålla, inte minst 
då företagarna blev äldre. Denna aspekt utvecklades till något vidare. Idrottsrörelsen 
blev i vissa fall en del av en ledarskapsstrategi. Både Johnson och Edström 
understödde idrottsföreningar eller uppmuntrade de anställda att sporta. Kontakter 
inom idrottsrörelsen var ett sätt att bygga nätverk. 

                                                 
954 Det är viktigt att uppmärksamma pressens olika skrivelser, då det kan vara till nytta för att förstå reaktioner 
på industriledarna.  
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Min uppfattning är att en del ledare övertygade sin omvärld om att de var karisma-
tiska. Både Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström lyckades ganska väl med att 
personifiera respektive koncern under en längre tidsperiod. Storföretagen blev 
synonyma med deras person, även när de inte längre var aktiva. En del i skapandet 
av någonting nytt var att framstå som karismatisk. För att bygga upp karismatiskt 
ledarskap var personkulten och myten viktiga redskap. Som stöd för detta påstående 
diskuterade jag hur de studerade storföretagarna fick statyer resta, porträtt målade, 
samt hur man diktade om och besjöng företagsledarna inom och utanför företagets 
ramar. Ibland var det ett resultat av Johnsons och Edströms personliga initiativ, men 
ofta fick de hjälp av sina ”språkrör”. Man skulle synas och befästa sin roll inför 
framtiden. En del industrimän lyckades få gator och parker uppkallade efter sig samt 
grundade privata arkiv redan under sin livstid.   

Ett ofta undanskymt fenomen inom tidigare forskning är sånger och dikter till-
ägnade industriledare. Dessa hade till syfte att uppmärksamma ledarens symboliska 
värde i företaget, genom att framkalla solidaritet och gemenskap bland de anställda. 
Det var också ett sätt att uppmärksamma ledarens storhet och unika drag inom den 
växande organisationen.  

De åldrande industriledarna Johnson och Edström släppte inte gärna taget om sina 
företag. Myter gjorde det möjligt att skapa och bevara intresse över tid. I Johnsons 
fall skildrade berättelserna ofta hans ”personliga” relation till arbetarna, medan i 
Edströms fall belyste berättelserna hans ”goda” relation till tjänstemän. Jag tycker 
mig finna exempel på att det var viktigt för dem att bevisa hur bra de var på att ”ta 
folk”. Ju bättre man visade sig vara, desto mer kompetent ansågs man vara att leda 
storföretag. Att använda sin personlighet underlättade möjligheten att bygga nätverk. 
Ibland kunde detta spridande göras medvetet. Anekdoter förstärkte intrycket av 
respektive industriman.  

De skillnader som är ganska uppenbara, i jämförelsen mellan familjeföretagaren 
och den professionellt rekryterade företagsledaren, är att Sigfrid Edström i mycket 
högre grad än Axel Ax:son Johnson var beroende av att vara en offentlig person som 
fick uppmärksamhet. Det berodde troligtvis på att han var anställd. Hans tid i ramp-
ljuset kunde bli kort om han skötte sina uppdrag på fel sätt. Därför var Sigfrid 
Edström mer aktiv i kontakt med pressen och kunde skapa skrönor och framhäva sig 
själv i den offentliga sfären. De två studerade storföretagarna använde olika 
strategier för att påverka omgivningen. Mycket fokus låg på att framhäva 
”koncernens bästa sidor” vilket påverkade ledarens sätt att framställa sin 
personlighet. Den karismatiska bilden var ett resultat av en helt ny typ av bevakning 
från tidningspressens sida, där fascination började skapas kring ”stora män” inom 
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industrin. Att deras bedrifter blev offentliga för en större skara läsare påverkade 
givetvis dessa föreställningar om storföretagare. 
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6 Det affärsmässiga ledarskapet  
6.1 Inledning 
I föreliggande kapitel studeras informella aspekter av det affärsmässiga ledarskapet, 
dit hör förmågan att förhandla. Syftet med kapitlet är att undersöka hur avhand-
lingens huvudaktörer arbetade med förhandlingar inom respektive koncern. Mycket 
lite har egentligen skrivits om hur industrimän gick tillväga för att förhandla under 
tidigt 1900-tal.955 Det är därför av intresse att behandla de studerade storföretagarnas 
personliga bidrag till affärsförbindelser.956 Därmed är företagets interna försäljnings-
material av mindre betydelse för huvudsyftet. Istället ska material användas som 
belyser ledarens sociala förmåga vid förhandlingar. Det rör främst korrespondens 
och promemorior, där informell information om förhandlingar framkommer.  

Den entreprenöriellt orienterade affärsmannen måste lära sig att utnyttja 
”gynnsamma situationer” för att åstadkomma nya möjligheter.957 Kapitlets teoretiska 
ansats utgår från att förhandlingsstrategier hade en avgörande betydelse för den 
entreprenöriella aktiviteten, där tillitsskapande faktorer påverkade storföretagarens 
respektabilitet och därmed även det affärsmässiga ledarskapets möjligheter.958 
Speciellt intresse riktas mot ledarens sociala förmåga att ta sig fram i affärslivet.959  

De frågor som kommer att besvaras i kapitlet är följande: hur tänkte och agerade 
Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström för att knyta kontakter som var till nytta 
för företaget? Hur utfördes förhandlingar och vem förhandlade de med? Hur 
bemöttes män och kvinnor i affärslivet? En källdiskussion förs längre in i kapitlet 
som diskuterar vilka problem och möjligheter materialet har för att besvara dessa 
frågeställningar. 
 
6.1.1 Storföretagaren som förhandlare 
Häradshövding Marcus Wallenberg menade att den moderna industrimannen var 
tvungen att behärska förhandlingskonsten. Avsikten var att ledare skulle lära sig 
olika typer av förhandlingar: 

                                                 
955 Carlson (1945), Boje (1997). 
956 Storföretagets komplexa nät av kunder, konkurrenter och förhandlingspartners finns inte utrymme för att 
behandla i denna framställning. Inte heller finns det utrymme för ingående resonemang om marknadsföring 
eller företagets publicistiska sida. Det finns en del forskning om marknadsföring. Kenth Hermansson, I 
persuadörernas verkstad, marknadsföring i Sverige 1920-1965: en studie av ord och handling hos 
marknadens aktörer (Stockholm 2002). 
957 Schumpeter (1994), s. 29. 
958 Manuela N. Hoehn-Weiss, Candida G. Brusch, and Robert A. Baron, “Putting Your Best Foot Forward?: 
Assessments of Entrepreneurial Social Competence from Two Perspectives”, The Journal of Private Equity, 
Fall 2004, volume 7, Issue 4.  
959 Casson (1982), s. 389. 
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    ”Aldrig har väl inom industrivärlden så mycken tid upptagits och ofta förspillts som nu genom 
ändlösa förhandlingar med kunder, leverantörer, myndigheter, konkurrenter, andra arbetsgivare, 
funktionärer och arbetare. Det kan man ej komma förbi, och har även kravet på 
förhandlingsförmåga hos företagsledaren blivit så mycket större”.960  

 
Wallenbergs resonemang anknyter till det tema som studeras i kapitlet, nämligen 

förhandlingsförmågan. I det stora företaget hade tjänstemän ofta ansvar för förhand-
lingar i ledarens ställe. När medarbetare sändes iväg på uppdrag skrev storföretagare 
ofta fullmakt som tjänstemannen fick visa upp för sin förhandlingspartner. Sigfrid 
Edström brukade skriva ett följebrev av denna typ: ”TO WHOM IT MAY 
CONCERN, This is to certify that Mr. Albert Elfström is our foreign representative 
and that we will acknowledge any agreement signed by Mr. Elfström on our 
behalf”.961  

Det underlättade om företagsledaren själv involverade sig i affärsuppgörelsen. 
Ofta berodde det på hur betydelsefull affären var eller om denne hade tid och 
möjlighet att engagera sig i affärsförhandlingar.962 De flesta industrimän som ledde 
stora företag ville bli insatta i betydelsefulla förhandlingar. En tjänsteman kunde 
exempelvis inleda förhandlingen genom att träffa avtal med en kund som sedan 
slutgiltigt genomfördes med hjälp av storföretagsledarens informella möte med 
kunden. Tillvägagångssätten att bemöta kunder skilde sig åt inom olika koncerner.963 
Som affärsman förväntades industriledare i allmänhet vara praktiker, d v s gilla att 
handla, nå resultat och lösa problem. I Barometern 1946 stod följande beskrivning 
av den moderne företagsledaren: ”Med energi måste han kasta sig över allt nytt, som 
berör hans verksamhetsområde, och på alla sätt måste han försöka att förbättra och 
förbilliga produktionen för att i marknaden kunna föra ut den bästa möjliga varan till 
lägsta pris”.964  

Genomförda affärer brukade efteråt diskuteras utförligt inom Johnsonkoncernen 
och Asea-koncernen. Det var inte ovanligt att den tjänsteman som hade förhandlat 
fick skriva en promemoria. Rapporterna kunde exempelvis handla om vad stor-
företaget hade vunnit respektive förlorat på en affär. Detta för att hålla företags-
ledaren underrättad om vad affärsuppgörelsen hade fått för resultat.965

                                                 
960 Marcus Wallenberg, ”Direktör Edström som industriman”, Aseas Egen Tidning nr 10-11. Okt-Nov 1920, s. 
108-109. 
961 Brev inför förhandlingar undertecknat J Sigfrid Edström 8.5.1908. Reserapporter Af ING. Brunskog, 
Elfström 1907-1910, H:N8 01-002 (137). ENDA. Ett annat exempel återfinns i fullmakt för Boris 
Leonidovitsch som var medlem i styrelsen för det ryska dotterbolaget Acea (Asea med kyrilliska bokstäver) 
och hans möjlighet att inleda och föra underhandlingar med ryska myndigheter, institutioner etc. för 
försäljning av Aseas svenska produkter, undertecknat av G. Stjernberg 23.12.1920, Reproduktioner. 
Handlingar av skilda slag (mest teknik) 1900-1950, H:L1 01-005. ENDA. 
962 Helén (1955), del 1, s. 133. 
963 Björn Axelsson, Företag köper tjänster (Stockholm 1998), s. 158-159. 
964 Barometern 2.4.1946. 
965 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverk Aktiebolag 3.7.1933. Utgående brev – Avesta Jernverk 
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6.1.2 Källmaterialet 
Det är svårt att undersöka förhandlingar, eftersom de ofta avgjordes i muntliga 
överläggningar. Ofta lotsar korrespondensen in läsaren direkt i förarbetet med 
förhandlingarna. Det är sällan enkelt att följa med i hela händelseförloppet. 
Förhandlingens resultat i form av avtal och kontrakt finns ofta arkiverade. Men det 
säger föga om hur förhandlingen gick till eller om hur parterna agerade mot 
varandra. 

I Asea-koncernen och Johnsonkoncernens respektive arkivmaterial diskuteras hur 
man skall få tag i kunder samt vilka tjänstemän som får i uppdrag att förhandla. 
Källor vittnar om lyckade respektive misslyckade order och avtal. Eftersom jag har 
valt att följa det informella arbetet med förhandlingar består materialet till stor del av 
korrespondens. Ibland kan forskaren endast spekulera om utgången. Det är stundtals 
svårt att dra definitiva slutsatser.  

Det finns en del nedtecknade minnen som behandlar storföretagares beteende 
under förhandlingsprocessen. Det är inte alltid tillförlitligt material, då det innehåller 
aktörernas subjektiva uppfattning. Materialet är ändå värdefullt, eftersom det be-
handlar upplevelser och betraktelser som blir verkliga, då det är den enskilda 
aktörens synpunkter på vad som har skett. Jag ser dylika betraktelser som värdefulla 
komplement för denna framställning. Jag försöker emellertid förhålla mig kritisk till 
källorna.  

Både Johnson och Edström förde anteckningar över inplanerade möten och besök. 
Register fördes över inbokade besökare och spridda noteringar gjordes om vad som 
skulle göras, eller vad som hade uträttats under dagen. Johnson och Edström hade 
dessutom anställda som hjälpte till att påminna dem om viktiga möten, kontakter 
och förberedelser inför besök. I materialet finns olika engagemanglistor som kan 
kontrolleras.966 Dock infördes inte alla möten och besök i dessa listor. En stor-
företagares arbetsdag kunde snabbt förändras. Problemet med förhandlingar är att 
pusselbitar måste sättas samman och att bitar i pusslet kan saknas. Ibland hoppar 
bevarade brev över information som hade varit nödvändig, åtminstone för den 
utomstående forskaren.  

 
6.1.3 Vad är en förhandling? 
Förhandlingar handlar främst om affärsuppgörelser i någon form. En central del av 
förhandlingen handlar om att övertyga och påverka den andre parten för att nå en 
                                                                                                                                                     
1933-47, B1C, volym 3. GAAJA. Se detta brev bland annat då det handlar om de japanska affärerna. Rese-
rapporter, berättelser AF ING. O. Hellman, J. Körner, Hrr John Ericson, T. Nälsen, Ing. C. Wijkborn m.fl., 
H:N8 01-003 (136). ENDA. 
966 Se till exempel Engagemangslistor 1945-46, D2, volym 2. GAAJA. Där står att läsa datum och inbokade 
besök eller viktiga uppgifter som bör göras. 
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överenskommelse. Ofta sätts begreppet förhandlingar i samband med konflikter och 
kompromisser. Enligt tidigare forskning bör dessa komponenter ses som en del av 
förhandlingsprocessen.967  

I detta kapitel är förhandlingar främst något som berör affärer, vilka är till 
ekonomisk nytta för företaget. Förhandlingar i industrivärlden kan handla om 
skiftande objekt. Det rör inte alltid affärsöverenskommelser och kundkontakter.968 
Företagsledare kunde förhandla med aktieägare. Sigfrid Edströms metod gick ut på 
att en skicklig tjänsteman fick övertyga den motstridiga aktieägaren tills denne gav 
vika, sedan tog Edström över förhandlingen och försökte få över aktieägaren på sin 
sida.969 Enligt Edström handlade det om att agera så effektivt som möjligt för att 
lyckas med en förhandling.  

Förhandlingar utspelades också mellan företaget och fackliga ombudsmän om 
exempelvis löner. Sådana förhandlingar upptog en betydande del av den industriella 
verksamheten. Andra typer av förhandlingar rörde försäljning av företagets produk-
ter. Det pågick ofta utdragna underhandlingar med agenter, handelsresande och 
andra företagsledare, då kunde den sociala förmågan påverka förhandlingens 
resultat.970  

 
6.1.4 Förhandlingsstrategier 
Teoretiska bidrag om förhandlingar fokuserar ofta på förhandlingsstrategier. Det 
finns olika ambitioner och tillvägagångssätt för att lyckas med en förhandling. De 
vanligaste förhandlingsstrategierna i affärssammanhang är samarbetsinriktning, 
konkurrensinriktning och undfallande inriktning. Samarbetsstrategin är inriktad på 
problemlösning och samförstånd. Det betyder att parterna försöker uppnå ett 
ömsesidigt avtal som innebär vinst för båda parter. Konkurrensstrategin går däremot 
ut på att vinna fördelar för sig själv. I sådana fall kämpar aktören för att vinna 
fördelar och utnyttja situationen. Här handlar det om att vinna eller förlora över mot-
parten. De medel som används är övertalning och påverkan. Förhandlaren måste 
övertyga sin motpart om att göra eftergifter. Den undfallande strategin innebär att 
parterna är beredda att anpassa sig. Förhandlaren har en passiv och foglig inställning 
som är styrande för förhandlingen.971 Ett tillägg till de tre strategierna kan göras. En 
mycket viktig förhandlingsstrategi är förmågan att kompromissa. I förhandlingar är 

                                                 
967 Axelsson (1998), s. 153-155. 
968 Jan Auby, Goda kontakter: handbok för den som representerar företag, verk, organisationer (Uppsala 
1987), s. 149.   
969 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
970 B.G.R. Hägglöf, ”Om förhandling och förhandlare”, s. 144. Studier i svenskt näringsliv (Stockholm 1942) 
(red) Högbom. 
971 Axelsson (1998), s. 156-157.  
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det viktigt att förstå motparten.972 Tålamod, samarbete och förtroende kan ses som 
förutsättningar för ett gynnsamt samarbete. Ett förhandlingstrick är ”att begära mera 
än vad man verkligen hoppas få”.973

De företagsledare som besitter entreprenöranda har förmågan att finna värdet i 
olika typer av förhandlingar, vilket innebär att han eller hon kan utnyttja situationen 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Den entreprenöriellt orienterade företagsledaren 
använder inte samma strategi, utan varierar sig beroende på förhandlingens motpart, 
karaktär och sammanhang. Det kräver en snabb anpassningsförmåga och möjlighet 
att ta i bruk nya metoder för att vinna en förhandling. En förhandling kan vara lång 
och utdragen eller enkel och oproblematisk. Den kan leda fram till oväntade resultat. 
Det handlar inte enbart om att vinna eller förlora. Det är minst lika viktigt att se 
förhandlingens långsiktiga eller kortsiktiga mål. En förhandling kan ge upphov till 
nya möjligheter i framtiden, oavsett utgång.974  

6.2 Olika arenor för affärskontakter 
 
6.2.1 Företaget och dess kontaktytor 
Asea-koncernen och Johnsonkoncernen byggde upp sin verksamhet kring tekniska 
och innovativa produkter.975 Varje koncern såg till att utveckla sina export-
möjligheter. Arbetet var ofta omfattande och krävde organisation, strategier och 
kontakter.976 Problemet med att lansera nya produkter, var att få vågade köpa dem 
och att det tog tid att erövra nya marknader. När en stor affär uppmärksammades var 
det i regel lättare att värva potentiella kunder.977 Det uteslöt dock inte att man var 
bestämd och tog risker vid förhandlingar. Asea fick under 1930-talet en viktig 
beställning på arbete och leverans till England för att elektrifiera Southern Railway. 
Detta möjliggjordes genom att självsäkra beslut togs i förhandlingen.978  

De flesta koncerner hade vanligen en försäljningsavdelning med en ansvarig chef 
för försäljningen och ett antal försäljare. Försäljningsorganisationen hade en central 
betydelse för att göra företagets produkter tillgängliga och intressanta för kunden. 

                                                 
972 Hägglöf (1942), s. 139 f. (red) Högbom. 
973 Hägglöf (1942), s. 145. (red) Högbom. 
974 Axelsson (1998), s. 158-160. 
975 Glete (1994). 
976 Glete (1983), s. 54. Före 1903 hade Asea exporterat till Storbritannien, Ryssland samt till de nordiska länd-
erna. När Edström tillsattes som chef påbörjades bearbetning av andra tänkbara marknader. Glete beskriver de 
hinder som man fick ta hänsyn till såsom tullar, inhemska tillverkare etc.  
977 Sådant var exempelvis fallet med Assuandammen i Egypten 1930-1932, som ledde till en mycket stor 
beställning av 1300 ton skyddsplåt till bygget från Avesta Jernverk. 
978 Dagens Nyheter 11.3.1933. Intervju med Edström. Engelsmännen ville först själva göra sin anläggning 
efter Aseas idéer, men Aseas ledning gick inte med på att lämna ut information om Asea inte fick göra det 
fullständiga beställningsarbetet. 
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De flesta storföretag upprättade kundregister.979 De kunder som var intressanta 
uppvisade köpkraft och hade långsiktiga behov av företagets produkter. Kund-
register uppdaterades ständigt och delades ofta in efter distrikt och branscher. 
Försäljningsavdelningens uppgift var att sälja, marknadsföra och distribuera varor 
till kunden. De flesta företag hade prislistor på de vanligaste produkterna, men vid 
större beställningar var priset en förhandlingsfråga.  

Kunder bearbetades på skilda sätt.980 Den vanligaste metoden var att låta 
försäljningsavdelningen ta kontakt eller låta företagets tekniska expert besöka 
kunden. Ett annat sätt var att låta resande agenter besöka kunden eller att använda 
reklam för att dra till sig potentiella kunder.981 Vanligen fick mellanhänder upprätta 
kontakter i företagets intresse. Givetvis förekom fall där kunden själv uppsökte 
storföretaget. Dessa formella metoder var väl bekanta för de flesta storföretagare. 
Det var framför allt viktigt att vara tillgänglig för kunden via brev eller telefon. För 
att möjliggöra detta krävdes en fungerande organisation.  

Företagets kontaktytor kunde se olika ut. Bland familjeföretagare rekryterades ofta 
affärskontakter genom familjens bekantskapskrets och nätverk.982 Kontakter gick 
även i arv från far till son.983 I Axel Ax:son Johnsons fall byggdes flera nya 
förbindelser upp med andra delar av världen och inom nya branschområden som 
fadern Axel Johnson inte hade tagit del av. Det berodde på att Axel II byggde ut 
koncernen och engagerade sig i nya branscher. Men det berodde också på de otaliga 
organisationer och föreningar där han satt som ledamot. I Johnsonkoncernen syftade 
affärsstrategin till att stärka de olika företagen inom koncernen, genom att undvika 
konkurrens. Respektive företag skulle styras in på en bestämd nisch. När det rörde 
rostfritt stål var det Avesta Jernverk som sålde grövre rostfritt stål och tunnplåt, 
medan Motala Verkstad tillverkade och sålde massproducerade rostfria köksartiklar 
och bestick. Det Johnson-ägda företaget Rostfria Andersson sålde rostfria 
diskbänkar.984   

                                                 
979 En detalj som Edström nämnde 1933 var att varje dag fick Asea ungefär 2000-3000 försändelser inklusive 
bilagor med posten, medan motsvarande för utgående post var omkring 2100-3400. Den dagliga inkommande 
posten vägde cirka 75 kg, medan avgående post vägde 100 kg. Svenska Dagbladet 11.3.1933. 
980 För många industrimän var det viktigt att behärska flera språk för att kunna kommunicera med sina kunder. 
Alternativet var språkbegåvade tjänstemän. Sigfrid Edström lärde sig exempelvis franska år 1913.  
981 Per Eriksson, ”Försäljningsorganisation”, andra delen, s. 508-509. Företagsekonomisk handbok (red) C.A. 
Strömberg (Stockholm 1945).  
982 Sigfrid Edström var oförmögen att hjälpa sin son Björn Randall Edström med att skaffa kontakter. I 
källmaterialet står dock inte att läsa varför detta var omöjligt. Det är märkligt med tanke på att Edström hade 
tillgång till ett omfattande nätverk både i Sverige och utomlands. En spekulation är att han kanske tyckte att 
sonen skulle ”klara sig själv”. 
983 Axel Ax:son Johnson ”ärvde” vissa kontakter av sin far. Det var en vanlig företeelse inom industrivärlden. 
Sådant var fallet med NK-chefen Joseph Sachs son Ragnar Sachs. Brev från A. Ax:son Johnson till R. Sachs 
14.11.1949. Utgående brev – allmänt 1949-52, B1A, volym 29. GAAJA.  
984 Brev A. Ax:son Johnson Jr. till A. Ax:son Johnson Sr. 22.5.1946, Mapp Brevväxling mellan 
Generalkonsuln och Bergsingenjören 1946-april-maj. Brev- och telegramväxling med Bergsingenjören 1944-
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Då Asea var ett gammalt bolag hade man förstås flera gamla kunder. De 
förvärvades långt innan Sigfrid Edström utnämndes till verkställande direktör. 
Edström hade utöver Aseas sfär byggt upp ett nätverk av kontakter genom sitt arbete 
som före detta vd för Göteborgs Spårvägar och under hans tidiga år i USA och 
Schweiz. En del kontakter hade han skaffat sig genom engagemang i idrottsrörelsen 
och framför allt inom de industriella organisationerna SAF, Industriförbundet och 
Verkstadsföreningen. Edström hade goda kontakter med Wallenbergssfären. Han 
satt även som ordförande och ledamot i en rad informella sammanslutningar och 
föreningar som låg spridda över in- och utlandet.985 Det underlättade om industri-
ledare hade omfattande kontaktytor inom olika typer av sfärer. Den moderne 
storföretagaren rörde sig på en betydligt vidare arena än brukspatronen som var 
verksam i ett mindre lokalsamhälle eller en region.  

Det fanns olika hjälpmedel att ta till för att utvidga företagets affärskontakter. 
Tidningar användes för olika syften. Dels hade företagsledarna intresse av att läsa 
vad tidningarna skrev som ett sätt att hålla sig informerad, dels läste de om andra 
företag vilket gav upplysningar inför förhandlingar. Storföretagarna prenumererade 
ofta på ett stort antal tidningar och tidskrifter. De flesta storföretag använde dess-
utom fackpressen för att sprida information och reklam om sina produkter. Men 
dagspressen kunde nyttjas för att få uppmärksamhet från bredare kretsar. Flera 
företag, däribland LM Eriksson och Avesta Jernverk marknadsförde sina produkter i 
dagspressen. Det var lämpligt för att snabbt få ut en nyhet till allmänheten. Avesta 
Jernverk gjorde så med det rostfria stålet då de började sin tillverkning.986 Asea 
använde sig främst av annonsering i fackpressen och vände sig till specialister i 
andra företag.987  

På grund av tidsbrist lät de stora industriledarna sina närmaste medarbetare gå 
igenom tidningar, både svenska och internationella, för intressanta urklipp om 
teknik, forskning, konkurrenter och sådant som kunde gynna affärsverksamheten. 
Johnsonkoncernens medarbetare Birger Dahlberg fick exempelvis i uppdrag att gå 
igenom artiklar i tekniska tidskrifter och sedan informera Axel Ax:son Johnson om 
deras innehåll. Det sparade tid genom att låta en anställd gallra i artikelmängden för 

                                                                                                                                                     
46, E3A, volym 3. GAAJA. 
985 Direktör Edströms tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet: Minnesalbum del II 1933. 
H:B4 04-014. ENDA. I sitt tal framhävde Edström idrottens betydelse för att knyta kontakter. I talet sade han: 
”Men jag vill säga, att även ur vår synpunkt, ASEA:s synpunkt, har jag – det låter kanske litet märkvärdigt – 
haft mycken nytta av de förbindelser, som jag fått på idrottens område, och den där lilla hobbyn, som heter 
idrottsintresse, har haft en viss betydelse sålunda även för företaget och jag var tacksam att bli påmind 
därom”. 
986 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 12.5.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
987 Anförande vid Svenska Annonsörers Förenings sammanträde 29.10.1942. Egna Artiklar av Helge 
Smedinger, Aseas Historia, H:B4 01-001. ENDA. 
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att göra ett urval över vad som kunde vara av intresse.988 Ofta spelade 
storföretagarnas privatsekreterare en viktig roll. Hon fick sköta direktörens in-
kommande och utgående korrespondens samt hålla reda på viktiga tider och datum. 
Dessutom var det hennes uppgift att sovra i information och hjälpa till med att lyfta 
fram särskilt brådskande ärenden som rörde affärer.989  

En aspekt som framkommer i källmaterialet är att både Johnson och Edström 
verkar ha ägnat tid åt att läsa fackpress och dagspress för att ”hänga” med i vad som 
skedde i affärsvärlden. Inte sällan uppmärksammades vad som gjordes på det 
affärsmässiga och industriella området utomlands. Det ledde till att de beordrade 
sina tjänstemän att göra saker på ett nytt sätt eller införskaffa mer information om 
något som kunde vara till nytta för respektive koncerns framtida utveckling. I ett 
brev från 1944 till Motala Verkstads chef Olof Sahlin (1892-1981) skrev Johnson att 
det rostfria materialets område behövde utvidgas för att verkstaden skulle kunna 
hävda sig i den internationella konkurrensen. I tidningen hade Johnson nämligen läst 
att det första rostfria flygplanet hade byggts i Amerika. Något liknande ville han att 
Motala Verkstad skulle göra på sikt, därför behövde förhållandena undersökas.990  

 
6.2.2 Informella mötesplatser  
Vad krävdes för att genomföra affärsförhandlingar? Ett vanligt sätt att förbereda en 
förhandling var att träffas över en middag, som förhoppningsvis kunde leda till ett 
beslut som var gynnsamt för storföretaget. Middagar kunde utnyttjas som ett medel 
för att införskaffa information, kunskap och ekonomiska fördelar. Flera för-
handlingar eller affärsavtal kom till stånd under en middag. I källmaterialet finns 
flera exempel på hur storföretagarna bokade in restaurangbesök med andra 
industrimän för att diskutera potentiella affärer.991  

Axel Ax:son Johnson genomförde ofta affärsförhandlingar på ett impulsivt sätt. 
Viktiga beslut fattades i överraskande situationer: ”Platsen betydde mindre. Betyd-
elsefulla tillfällen till samtal och information, föredragning och beslut kunde ges vid 
en måltid, en promenad, ett snabbt sammanträffande”.992 En ledare skulle vara öppen 
för flera möjligheter. Ibland upprättades kontrakt under en informell middag. Ett 
sådant exempel är en middag på Operakällaren, där Johnson beslutade sig för att låta 

                                                 
988 Carlsson (1970-1973), del 1 (direktörer och sekreterare), s. 57. Intervju med Birger Dahlberg.  
989 Dagens Nyheter 17.3.1944. Intervju med Sigfrid Edströms privatsekreterare Inga af Sandeberg. Carlsson 
(1970-1973), del 1 (direktörer och sekreterare), s. 3 f. Intervju med Axel Ax:son Johnsons sekreterare Fanny 
Ohlsson. Se också s. 9. Intervju med Johnsons sekreterare Tilly Neovius. 
990 Brev från A. Ax:son Johnson till O. Sahlin 16.5.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. 
GAAJA. 
991 Handlingar ang bjudningar 1916-44, F3, volym 3. GAAJA, Engagemangslistor 1945-46, D2, volym 2. 
GAAJA.   
992 Carlsson (1970-1973), del 1 (direktörer och sekreterare), s. 130. Intervju med Per Ågren. 
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uppföra ett laboratorium i Nynäshamn. Mitt under middagen ville han se ritningar 
och skriva under kontrakt. Sent på kvällen fick en tjänsteman åka till huvudkontoret 
och hämta underlaget. Sedan undertecknades avtalet, vilket bevisar att beslut togs 
vid ”Operakällaren i Stockholm den 28 maj 1938”.993 Ett flertal chefer i koncernen 
har vittnat om Johnsons impulsivitet bakom beslut eller förslag i förhandlingar. 

Som mötesplats var middagsbordet en viktig plats, oavsett om en affär 
genomfördes eller inte. Middagar utnyttjades för att förstärka kontakter mellan 
människor. Det var i regel lättare att konversera under en middag, än vid ett 
förhandlingsbord. Förhandlingar kunde bli mer uppsluppna under en middag. Avesta 
Jernverk fick exempelvis flera betydande leveranser till Egypten. Ett stort projekt 
var beställningen av 1300 ton rostfritt stål till byggandet av Assuandammen under 
1930-talet. Affären väckte stor uppmärksamhet i världen och gynnade Avesta 
Jernverks försäljning på den internationella marknaden. I ett brev från Axel Ax:son 
Johnson till hans son framgår det fortsatta förhandlingsarbetet: ”Jag hinner icke mer 
just nu, då jag skall resa till Göteborg med 10-tåget och klockan är nu närmare sex 
och före avresan skall jag äta middag med excellensen Abboud Basha. Jag vet icke 
om han kommer upp till Avesta senare, men han vill ha en nitratanläggning vid 
Assuandammen. Vi ha gjort flera sådana, som Du vet, både i Europa och i Asien. 
Dessutom vill han beställa turbiner, cellulosamaskiner etc”.994 För att lyckas med en 
förhandling var det viktigt att prioritera kunden. Det var meriterande med interna-
tionella kontakter, då det gynnade affärerna.995 En lunch eller en middag bokades in 
för att närma sig kunden. En kund skulle bemötas med intresse och engagemang. 
Nonchalans var inte populärt inom affärsvärlden.   

Ibland beordrade de studerade storföretagarna sina tjänstemän att arrangera 
middagar som en del av ”nätverksbyggandet” med tänkbara kunder.996 Ett bra 
exempel är då Rederiaktiebolaget Nordstjernan anordnade en lunch ombord på ett 
fartyg för framstående personer från Peru. Vid sådana tillfällen skulle medarbetare 
från koncernen ta kontakt med de rätta personerna. Framför allt fick inte vissa 
diskussionsämnen behandlas under en middag. Det var riskabelt att diskutera politik 
eller handelspolitik. Axel Ax:son Johnsons medarbetare Gunnar Reuterskiöld (1893-

                                                 
993 Carlsson (1970-1973), del 1 (direktörer och sekreterare), s. 130. Intervju med Per Ågren. 
994 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Ax:son Johnson Junior 13.8.1945. Se mapp 1945: 13 aug, 17 sept. 
Brev- och telegramväxling med Bergsingenjören, 1944-46, E3A, volym 3. GAAJA. 
995 Genom rederiaktiebolaget Nordstjernan hade Johnson bland annat brevkontakt med H. Stinnes (1870-
1924) och A. Onassis (1906-1975). Se till exempel, Brev från A. Onassis till A. Ax:son Johnson 24.1.1939 
samt Brev från A. Ax:son Johnson till A. Onassis 7.2.1939, Inkommande brev L-O 1939, E1, volym 148. 
GAAJA. Onassis konstaterade: ”To me certain business enterprises are like a great art”. 
996 Ett sådant exempel är Johnsonföretaget Linjebuss som fick anordna en lunch ombord på ett Johnsonfartyg 
för utländska diplomater vilka hade hjälpt till med utlandstrafiken. Se brev från A. Ax:son Johnson till 
Moberg 5.8.1946, Mapp Resor 1946: Frankrike avsända brev och telegram J-Ö. Korrespondens under resor: 
1946, E6, volym 7. GAAJA. 
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1970) talade med Perus utrikesminister Dr Solf Y. Muro. I ett brev till Johnson 
återberättade Reuterskiöld sin lyckade insats och hur han hade lett in: ”[…] samtalet 
på Dina anläggningar i Nynäshamn med väntat resultat, nämligen att han frågade 
varifrån Du importerade oljan. Detta ledde naturligtvis till att jag kunde framföra, att 
Du säkert ej skulle ha något emot att få övertaga någon verkligt god oljekoncession 
här i landet. Ministern var mycket intresserad […]”.997  

Det citerade brevet ovan visar hur medarbetare arbetade för att sprida koncernens 
intressen. Det var inte enbart rederiets intressen som omtalades utan även Nynäs 
Petroleums. I informella sammanhang var det lättare att få till stånd ett avtal. 
Middagar gav också tillfälle att träna upp den sociala kompetensen. Det var viktigt 
att lära sig hur man bäst behandlade kunder.998 Som ledare för ett stort företag skulle 
man lära sig att bli socialt skicklig för att lyckas med affärsuppgörelser. I 
dagböckerna bekräftade Sigfrid Edström vikten av att delta vid middagar med andra 
industrimän. Att bevista en middag var ett sätt att synas och höras i industrivärlden: 
”Vi leva i Stockholm i middagarnes och lunchernas tid”, bekräftade Edström i sin 
dagbok.999 För de flesta ledande industrimän bestod varje vecka av inbokade 
middagar och möten med olika representanter från industrin. Ibland hölls privata 
bjudningar i hemmet. Vid sådana sammankomster var det möjligt att odla sin 
förmåga att kommunicera och knyta viktiga kontakter. Det var också ett tillfälle att 
stöta på gamla bekanta i affärslivet. I sin dagbok från 1943 skrev Sigfrid Edström 
om sitt möte med Axel Ax:son Johnson vid ett cocktailparty hos den engelske 
ministern: ”Han är sig lik. Tyvärr får jag så sällan se honom nu för tiden. Han har 
mycket att bestämma om och är en stormakt i vårt gamla Sverige”.1000  

Man kunde även bli utesluten ur gemenskapen. Sigfrid Edström berättade om hur 
han ibland kunde känna sig exkluderad trots att han var en välsedd personlighet i 
näringslivet. Det kunde bero på personkemi eller liknande: ”Det är Charles= Carl 
Aug Wicanders födelsedag. Han är idag 58 år gammal och han har kräftskiva å 
Harpsund. Vi ha varit med en gång men bli numera ej inbjudna. Ruth tror att det är 
därför att Prins Vilhelm, som alltid är med ej tycker om mig!!!”1001 Middagarna var 
alltså ett sätt att inkluderas eller exkluderas från ett sammanhang där man ansågs 
höra hemma eller inte. Det andra problemet med middagarna var att ”Man måste 
genomlida det”, som Sigfrid Edström uttryckte det. Det var ansträngande att gå på 

                                                 

998 Eriksson (1945), s. 509. (red) Strömberg.  

997 Brev G. Reuterskiöld till A. Ax:son Johnson, Mapp Re. Inkomna brev O-So 1944, E1, volym 179. 
GAAJA. 

999 Dagboksanteckning 30.11.1943, dagbok nr 20, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. 
RA. 
1000 Dagboksanteckning 13.8.1943, dagbok nr 18, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
1001 Dagboksanteckning 13.8.1943, dagbok nr 18, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
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middagar, fester och bjudningar varje vecka, åtminstone för åldrande industrimän. 
Men det var nödvändigt att hålla sig framme och marknadsföra sitt företag.1002

 
6.2.3 Affärsresan 
En annan viktig arena för att knyta kontakter var affärsresor. Sådana resor var ofta 
tidsödande, men gav resultat.1003 De flesta industriledare reste jorden runt för att 
besöka nya marknader och utländska dotterbolag. Det var också ett tillfälle att 
inhämta idéer och få nya affärspartners som förhoppningsvis erbjöd något av 
intresse för den enskilde företagaren. Sigfrid Edström reste på två jordenruntresor. 
Det fanns flera avsikter bakom dessa resor. Först och främst var det viktigt att 
inspektera Aseas försäljningsorganisation och bolag över hela världen.1004 För det 
andra var det viktigt att skaffa kunder till företaget. Enligt Edström skulle det göras 
på ett personligt sätt genom att bli känd i det land han vistades i. Under åren 1929-
1930 reste han på en längre resa för att få insyn i Aseas avlägsna marknader, 
däribland Kina, Japan, Indien, Ceylon med flera länder.1005 Sigfrid Edström 
bekräftade för Vestmanlands Läns Tidning att avsikten med resorna var ”att knyta 
nya förbindelser för mitt bolag”.1006 Under dessa resor fick han väsentlig information 
om de olika ländernas industriella expansion, till exempel fick Edström information 
om Japans välutvecklade industri och Kinas kaotiska läge. Enligt en artikel 
konstaterade han: ”Är man ej känd, får man ej ens lov att lämna in anbud”.1007 Att 
marknadsföra företaget och sprida information var ett skäl för att resa utomlands. 
Men utomstående faktorer som påverkade affärsklimatet kunde också uppstå. I en 
intervju förklarade Sigfrid Edström:  
 

”Tänk bara på krigsåren med dess fruktansvärda besvärligheter blott för att få råvaror, tänk på 
efterkrigsåren med dess prisfall och förluster och tänk på den nuvarande situationen. Asea är ett 
exportföretag, vår tillverkning har hälften och mer än det gått utomlands. Det är inte lätt att vara 
med nu, då tullar, kontingenteringar, valutarestriktioner och andra hinder stoppa vägen över allt, 
medan man samtidigt ser hur svenska beställningar gå till våra utländska konkurrenter”.1008  

     

                                                 
1002 Dagboksanteckning 30.11.1943, dagbok nr 20, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. 
RA.   
1003 Ett vanligt sätt var att bli inbjuden till andra företag för att besöka dess avdelningar. Sådana resor kunde 
skapa förbindelser mellan företagen. Ofta reste storföretagare till andra företag. Ett exempel är Johnsons resa 
och inbjudan till Uddeholm, där han besökte verken. Brev från A. Ax:son Johnson till N. Danielsen 2.2.1945. 
Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 2. GAAJA. Se också, Ur Asea-verkens historia minnen och 
anteckningar av Gunnar Ekerot. Årsberättelser och övrig verksamhet 1943-44, H:B2 02-001. ENDA. 
1004 Bratt (1953), del 2, s. 157 f. 
1005 Ofta problem med vissa länder. I Indien var det enligt uppgift svårt att få delar av befolkningen att vilja 
använda elektricitet. Dagens Nyheter 15.3.1933.  
1006 Vestmanlands Läns Tidning 5.3.1930. Intervju med Sigfrid Edström. 
1007 Vestmanlands Läns Tidning 5.3.1930. Intervju med Sigfrid Edström.  
1008 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
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Det bästa sättet att återhämta sig efter en förlust var att ta itu med problemen eller 
helt enkelt gå vidare. Som affärsman fick man alltid räkna med förluster och för 
Sigfrid Edström var det viktigt att blicka framåt: ”Jag minns inga tråkiga händelser. 
Av dem drar jag blott de lärdomar, de kunna ge, men för övrigt stoppar jag alla 
sorger i en gammal säck”.1009  

Enligt engagemanglistor och diverse noteringar vistades Axel Ax:son Johnson 
stundtals utomlands på affärsresor. Under 1920-talet åkte han på en jordenruntresa 
med sin familj, vilket inkluderade en del affärer och upprättande av nya kontakter.1010 
Johnson verkar ha varit medveten om vad dessa internationella förbindelser kunde 
betyda för koncernen. Han skrev ett brev till sin son Axel Jr: ”Vi måste skapa bättre 
och bättre förbindelser med Förenta Staterna, världens största och kraftigaste nation, 
som betyder så mycket för svenskt näringsliv och särskilt då för de näringsgrenar, vi 
företräda, framförallt sjöfarten”.1011 Rederiet Nordstjernan utarbetade därför goda 
kontakter med firman W.R. Grace & Co. Dessa bistod rederiet med agenturer på 
sjöfartens område i Nordamerika.  

Affärsresor var krävande, då det gällde att föra fram koncernens produkter. Ett 
företag kunde vara framgångsrikt i ett land, medan ett annat företag som tillhörde 
koncernen kunde sakna representation i samma land.1012 Ofta var man beroende av 
agenter i utlandet. En dålig agent innebar dåliga möjligheter till affärer, sådant var 
fallet med Avesta Jernverks polska agent i början av 1930-talet, som knappast hade 
uppvisat något resultat.1013  

Ofta skickades tjänstemän iväg på resor i koncernens tjänst.1014 Det gällde att åka i 
rätt tid, annars kunde en förhandling gå förbi och en konkurrent kunde överta 
                                                 
1009 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 
1010 Högberg (1990), s. 122-123. Enligt Staffan Högberg åkte Axel Ax:son Johnson på jordenruntresan för att 
vila upp sig. Han drabbades ofta av huvudvärk, luftrörskatarr och sömnsvårigheter. Johnson och familjen åkte 
därför med Nordstjernans nya fartyg m/s Buenos Aires till Sydamerika och Nordamerika. Men resan var 
också värdefull ur affärsmannens perspektiv. Han besökte flera exportörer i Buenos Aires och träffade 
betydande personligheter från landets myndigheter, institutioner och företag. Det var också under denna resa 
som han såg nödvändigheten att låta koncernens medarbetare få åka på resor utomlands för att få erfarenhet 
och ny kunskap. Det kunde leda till att de gjorde mer nytta på kontoret i Stockholm.  
1011 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Ax:son Johnson Jr , Första utkast till brev till Bergsingenjör Johnson, 
dikterat av Generalkonsuln 15.9.1949. Korrespondens 1946-52, E1, volym 4. GAAJS. 
1012 Till exempel Avesta Jernverk fick en beställning på fartygsplåt från Rederiaktiebolaget Nordstjernan. 
Disponentberättelser 1934-36, B1A, volym 3. AJA arkiv. Se specifikt disponentberättelse för år 1934. 
1013 Disponentberättelser 1934-36, B1A, volym 3. AJA arkiv. Se specifikt disponentberättelse för år 1934. 
Ibland kunde också agenter sägas upp utan anledning. Johnson blev inte informerad då firmans agent i 
Schweiz plötsligt sades upp. Detta upprörde honom, då han inte fick någon information av Avesta Jernverks 
disponent Walfrid Eriksson och dessutom inte fick någon motivering till uppsägningen. Se brev från A. 
Ax:son Johnson till W. Eriksson 20.5.1943. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, volym 3. 
GAAJA. 
1014 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 24.10.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. Johnson rekommenderade bland annat disponenten Erik Andersson att göra en 
rundresa i Tyskland, England och Amerika för att undersöka metoder för industrin och järnmarknader 
utomlands. Syftet med de flesta utlandsresor var att göra affärer, lära sig av tekniska metoder eller att inhämta 
information och ny kunskap. 
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beställningen.1015 Tjänstemän fick vanligen i uppdrag att skriva reserapporter eller 
presentera sina resultat muntligen. Om de vistades utomlands en längre tid fick de 
författa promemorior för att hålla ledaren kontinuerligt underrättad. Sådant var fallet 
inom Johnsonkoncernen och Asea-koncernen. Ibland uppmanades nära medarbetare 
att åka på rundresor i en del länder. Ett sådant fall var då konsul Liss Axel Lundin 
(1898-1991) gjorde en rundresa i Tyskland efter andra världskriget för att bevaka 
Johnsonkoncernens intressen. Hans uppdrag bestod i att utreda, vilka affärer med 
tyska bolag som behövdes, hur den tyska företagsamheten såg ut samt vad 
koncernen eventuellt kunde investera i Tyskland. Lundin lämnade senare upp-
lysningar om vikten av att etablera kontakt med tyska forskare, uppfinnare samt 
möjligheten att förvärva uppfinningar.1016  

Flera tjänstemän var utsända samtidigt med syfte att ta reda på information och 
skapa kontakter, för att sedan kontakta storföretagaren för mer detaljerade upplys-
ningar.1017 Reserapporterna var ett sätt att få mer information. Förmodligen var det 
också ett sätt att få den utsände tjänstemannen att bli kompetent. Denne skulle lära 
sig att uppsnappa allt som kunde vara av värde för företaget. Vid Asea skickades 
många tjänstemän till USA för att inhämta impulser och kunskap från det 
elektrotekniska området. Rapporterna skulle vara så konkreta, detaljerade och 
informativa som möjligt.1018 Information skulle sedan vaskas fram som kunde vara 
till nytta för koncernen. Ofta var resorna ett sätt att hålla sig uppdaterad om de 
utländska konkurrenternas teknik, forskning och sätt att organisera de anställda. 
Reserapporterna innehöll inte enbart detaljerade skildringar av tekniken, utan man 
skickade även med ritningar och egna teckningar föreställande maskiner. Ibland 
skickade den utsände över bilder föreställande verktyg eller liknande utrustning som 
kunde vara till nytta för det egna företaget. Ibland bifogades fotografier.1019 Ofta hade 
storföretagarnas tjänstemän beviljats tillstånd att besöka olika konkurrenter, som i 
Aseas fall General Electrics och Westinghouse. Under en resa till USA och Kanada 
fick Asea-ingenjören Oscar Hellman besöka General Electric och Westinghouse för 
att ta reda på hur arbetsledare och arbetare hade det vid dessa företag.1020 Resorna 
                                                 

1020 RESEBERÄTTELSE ÖFVER STUDIERESA FÖRETAGEN I NORDAMERIKAS FÖRENTA STATER 

1015 Sådant kunde inträffa med jämna mellanrum, se exempelvis Brev från A. Ax:son Johnson till K.A. Riben 
19.1.1925. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. Ett exempel är då Avesta 
Jernverk förlorade en stor plåtorder, på grund av att järnverkets förhandlare åkte för sent ner till Göteborg där 
kunden befann sig. Enligt Johnson fick affärer inte behandlas på ett lättvindigt sätt. 
1016 Konsul Liss Axel Lundin: Rapport om resa i Tyskland 25/6-6/7-1951. Mapp Lu-Lö. Inkomna brev Li-N 
1951, E1, volym 249. GAAJA. 
1017 Grönberg (2003).  
1018 Johnson ville att de tjänstemän som återvände efter utlandsvistelse, genast skulle uppsöka honom på 
huvudkontoret innan de reste hem. Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 18.12.1931. Utgående brev – 
Avesta Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
1019 Reserapporter Af ING. Brunskog Elfström 1907-1910, H:N8 01-002 (137). ENDA. 

SAMT KANADA ÅRET 1910. Reserapporter- berättelser AF ING. O. Hellman, J. Körner, Hrr John Ericson, 
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utomlands hade alltid bestämda syften med affärsförhandlingar som främsta mål. 
Överhuvudtaget spelade reserapporter och redogörelser efter besök utomlands en 
viktig roll.  

Som familjeföretagare och ägare till flera företag avgjorde Axel Ax:son Johnson 
ensam vilka tjänstemän som skulle få åka utomlands.1021 Han begärde ordentliga 
reseberättelser som beskrev kundmöten eller studier för bolagets räkning.1022 Till och 
med då han befann sig på semester med familjen uppmärksammades affärs-
kontakter. Koncernens tjänstemän såg till att kontakta Johnson då han firade sin 70-
årsdag i Frankrike, eftersom det visade sig att en känd fransk skeppsbyggare och 
flygplanskonstruktör vid namn Felix Amiot (1894-1974) bodde på samma hotell 
som Johnson. Amiot hade dessutom beställt propellrar från Johnsons företag 
Karlstads Mekaniska Werkstad och det kunde därför vara av värde om han fick 
tillfälle att tala med denne ansedde affärsman.1023 Det kan ses som ett uttryck för det 
informationsflöde som formades inom koncerner. Utomstående besökare eller gäster 
kunde också bjudas in till storföretaget. Dessa skulle alltid behandlas väl om de fick 
tillträde till företaget. Ofta krävdes grundliga förberedelser som inte sällan var 
detaljerade. När Finlands presidentpar Svinhufvud kom till Asea, såg Sigfrid 
Edström till att göra ett grundligt program inför deras ankomst. Han införskaffade 
även detaljerade upplysningar om släkten Svinhufvud, som kunde vara till nytta 
inför mötet.1024  

Om en okänd person togs emot som gäst, skulle förhandsinformation införskaffas, 
inte minst för att denne kunde bidra till något positivt för företaget. Man var ständigt 
inriktad på att sälja och sprida företagets budskap.1025 I ett affärsmässigt syfte lönade 
det sig att bjuda på ett trevligt bemötande av utomstående gäster eller affärsbekanta 
genom att låta dem få goda ciceroner från företaget ”som kunna ge upplysningar om 
vad de fråga om, och över huvud taget böra de tas emot på ett sådant sätt att de 
känna sig vara välkomna”.1026 Dessutom var det betydelsefullt att ta hänsyn till vem 

                                                                                                                                                     
T. Nälsen, Ing. C. Wijkborn m.fl., H:N8 01-003 (136). ENDA. 
1021 Se till exempel brev från Johnson där han skriver ”Jag har nämligen tillräckligt stort intresse och äfven 
förmåga att bedöma sådant, och det är dessutom i sin ordning, då det är jag, som, innan de hägrande vinsterna 
på Avesta Jernverks rörelse infinna sig, får betala kostnaderna”. Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta 
Jernverks Aktiebolag 17.7.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
1022 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 20.12.1913, Mappen 1913. 
Ingenjörsprotokoll 1913-19, A3, volym 1. AJA. 
1023 Telefonmeddelande 27.7.1946, Mapp Resor 1946: Frankrike avsända brev och telegram J-Ö. 
Korrespondens under resor: 1946, E6, volym 7. GAAJA. 
1024 Förberedelserna i detta fall gick ut på att samla ihop fakta om ätten Svinhufvud. ”Några anteckningar 
angående Biskop Otto Svinhufvud, uppgifter lämnade av Pastor Berggren”. Möten 1935-1937, H:B5 01-004. 
ENDA. 
1025 Möten 1935-1937, H:B5 01-004. ENDA. Till exempel mottagning av finska riksdagsmän 1936.  
1026 Anförande vid Svenska Annonsörers Förenings sammanträde 29.10.1942, Egna Artiklar av Helge Smed-
inger, Aseas Historia, H:B4 01-001. ENDA. 
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gästen var. Om det var en specialist kunde man förvänta sig att denne eftersökte 
specialkunskaper vid sitt besök.  

6.3 Förhandlingens aktörer 
 
6.3.1 Nätverk och förhandlingar 
I de följande avsnitten behandlas män och kvinnor i affärslivet. Att göra denna upp-
delning är problematiskt ur källsynpunkt. Merparten av de aktörer som möttes i 
affärslivet under den studerade perioden 1900-1950 var män. De kvinnor som 
skymtar fram är i någon form släkt med industrins ledande aktörer. Det är viktigt att 
undersöka hur män bemötte andra män och hur de ställde sig till kvinnans roll i 
affärslivet. Vilka kvinnor framträdde i affärslivet under tidigt 1900-tal? Det kan 
belysas genom att gräva djupare i källmaterialet. Det finns mer att utforska på detta 
område om relationer mellan män och kvinnor i näringslivet, men det ligger utanför 
denna avhandlings undersökningsområde.1027

        
6.3.2 Män i affärsvärlden 
Det var män som satt i bolagsstyrelser och hade ledande positioner inom svenskt 
näringsliv.1028 Sällan var det arbetarklassens män som blev storföretagare, utan 
främst män från det borgerliga skiktet. De förfogade vanligen över ekonomiska och 
sociala resurser. Eftersom näringslivet under den studerade tidsperioden domine-
rades av män, gick de flesta kontakter ut på att samverka med andra män. Detta 
formades till ett ”broderskap”, en sorts gemenskap där förtrolighet och vänskap 
utbyttes mellan män och där varje part kallade den andre för sin ”broder”. Vänskap 
mellan män har alltid haft en viktig innebörd för affärer. Men vänskap måste vara 
ömsesidig för att utvecklas. Redan den medeltida köpmannen använde vänskap för 
att förvärva kompanjoner och socialt kapital.1029 Ändå har affärsvärldens män sällan 
associerats med vänskap. Det beror främst på att parterna ofta ses som konkurrenter, 
vilka eftersträvar ekonomiska fördelar för sina privata företag. Dock var det ofta 
affärer som utgjorde en gemensam nämnare, vilket ledde till att vänskap kunde växa 
fram.1030  

Det finns flera konkreta bevis på hur betydelsefull vänskap var mellan män i 
affärslivet. Till exempel skänkte industrimän ofta dyrbara gåvor till affärsvänner. 
Inte enbart i samband med födelsedagar och högtidsdagar, utan som en upp-

                                                 
1027 Kommande forskning Nordlund.  
1028 För en översikt se Yvonne Svanström, ”Kvinnor i styrelser och som chefer – en historisk bakgrund”, s. 53 
f. Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser, SOU 2003:16. 
1029 Gunnar Dahl, Gud, pengar & moral i affärslivets gryning (Lund 2002), s. 141-142.  
1030 Francesco Alberoni, Vänskap (Göteborg 1987), s. 121. 
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muntrande gest.1031 Företagsledare kunde ge lån till andra industrimän som hade 
problem med skulder. När de senare betalade tillbaka lånet, kunde de slippa betala 
ränta på grund av gammal vänskap.1032 Ibland bistod man varandra med hjälp då en 
affärspartner skulle starta en ny affärsverksamhet.1033 I källmaterialet finns mängder 
av tackbrev, där storföretagare tackade för gentjänster eller sade berömmande och 
uppskattande ord till kolleger och affärspartners.1034 Dessa män var inte heller sena 
att berömma andra män inom industrin. Om Edström sades: ”Du har haft det laget 
med människor, förstått att med ett vänligt leende och en bred famn få människor till 
Dig, vare sig det gällt Dina medarbetare eller det gällt att förvärva sådana svåra 
kunder […]”.1035  

I affärslivet kunde ett utbyte av tjänster ske vänner emellan. Ett sådant exempel 
var när industrimannen Hugo Hammar med sina mannar gick ombord på Johnsons 
fartyg. I ett brev från Axel Ax:son Johnson till Hammar står att läsa: ”Skulle 
herrarna vidare vid sina besök i laboratorier få uppslag, som kunna vara till nytta för 
mina metallurger i Avesta, vore detta mycket värdefullt. Det gäller härvid i främsta 
rummet provningsmaskiner för värmebeständigt stål eller apparatur för uppmätning 
av påkänningar i en stålkonstruktion, exempelvis ett fartyg under dess gång i 
sjön”.1036 Det var viktigt att visa generositet, men också att få en tjänst i utbyte, 
annars kunde man bli utnyttjad i affärssammanhang.1037 Det skulle undvikas att få 
alltför många fiender i näringslivet. Det handlade om att göra upp under rättvisa 
former och ta sitt ansvar vid en komplex förhandling. Ibland kunde det gå så långt 
att en affärspartner anklagade den andre för att gå bakom ryggen. Den som bedrog 
någon i ett affärssammanhang kunde inte räkna med den andra partens fortsatta 
vänskap och tillit. Vid sådana tillfällen gällde det att återvinna vänskapen och reda 
ut tvisten.1038   

                                                 
1031 Det framkommer i arkivets bestånd att Johnson ofta skänkte dyrbara gåvor och ekonomiska bidrag till 
vänner, Anteckningar om gåvor mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
1032 Brev från A. Ax:son Johnson till N.P. Mathiasson, 28.3.1944. Brev från N.P. Mathiasson till A. Ax:son 
Johnson 29.3.1944. Mapp ma-me. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 178. GAAJA. 
1033 Avtal med Redaktör Tage Lundgren och Mariehälls Verkstad 21/5 1947 no: 2055. Redaktören Tage 
Lundgren behövde hjälp för att starta exportverksamhet till USA med sin nya firma Dekor/Kristall AB. 
Johnson lovade att hjälpa honom med arbetet. 2055: Avtal med Redaktör Tage Lundgren och Mariehälls 
Verkstad 21/5 1947. Handlingar ang avtal 1923-73, F2, volym 11. GAAJS.  
1034 Brev från A. Ax:son Johnson till TE. Broström 5.5.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1035 Landshövding W. Murrays tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet, minnesalbum, 
del II 1933, H:B4 04-014. ENDA. 
1036 Brev från A. Ax:son Johnson till H. Hammar odaterat brev. Div. handlingar. P.M och korrespondens 
1942-1950, vagn 166 inget signum och ingen volym. Byråchef H. Göranssons arkiv. RAN.  
1037 Marcel Mauss, Gåvan (Lund 1997).  
1038 Exempel på detta är tvisten mellan A. Ax:son Johnson och G. Carlsson vid Transatlantic. Se brev A. 
Ax:son Johnson till G. Carlsson 26.6.1945. Brev G. Carlsson till A. Ax:son Johnson 25.6.1945, Mapp 
Lejdtrafiken under andra världskriget, 1943-45. Övriga ämnesordnade handlingar 1921-60, F5, volym 25. 
GAAJA. 
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Den socialt begåvade industriledaren skulle gärna behärska verbal och icke-verbal 
kommunikation. Att förmedla något med kroppsspråk, fysiska drag, kontakt och 
röstläge var centrala hjälpmedel under en förhandling. Det sade något om 
förhandlarens uppriktighet och engagemang.1039 Att förhandla med olika människor 
krävde enligt den samtida diskussionen, en viss form av psykologi för att ge ett gott 
intryck. Vare sig detta kom spontant och naturligt, användes det för att hantera svåra 
förhandlingar. Förhandlingstekniken skulle skötas på ömsesidig basis.1040 Framför 
allt var det viktigt att ge ett positivt intryck.  

Forskning har visat att mäns relationer till andra män främst handlar om att vara 
social snarare än emotionell.1041 Den sociala aktiviteten bland storföretagare i 
Johnson och Edströms generation kom till uttryck i att flertalet industrimän deltog i 
ordensliknande sällskap och föreningsliv på sin fritid.1042 Dessa ”slutna sällskap” var 
ett sätt att förstärka gamla kontakter och få nya affärskontakter. Inte sällan ingick 
ledande personligheter från andra intressesfärer i dessa föreningar.  

Sigfrid Edström var medlem i Kung Orres Jaktklubb och senare ordförande 
(Prisse) i sällskapet. Varje medlem hade ett smeknamn. De träffades för jakt och 
social samvaro under rituella former. I gruppen indelades varje medlem antingen 
som skvader, rackelhane eller orre. I ordensritualerna var de hänvisade till sin 
position inom klubben. Nytillkomna medlemmar dubbades alltid som skvadrar, 
vilket följdes av klättring uppåt i hierarkin.1043 Att bli upphöjd till orre istället för 
rackelhane var ett stort steg. Att en medlem gick förbi en annan man som stod före 
på tur var inte lämpligt.1044 Det var alltså viktigt att inte ge favörer till vissa 
medlemmar, utan agera rättvist. Lika rättvis skulle man vara i affärslivet. De 
hierarkiska mönstren var minst lika påtagliga i föreningslivet som de var i 
affärsvärlden, varje person skulle känna till sin plats.  

I de slutna sällskapen kunde industrimän träna sin sociala förmåga. Under 
lättsamma former träffades (orrtupparna) i Kung Orres Jaktklubb för fest istället för 

                                                 

1043 Vem är den som ej sin broder minns? Om industrimän och broderskap i Kung Orres Jaktklubb, Paper 
presenterat vid ekonomisk-historiska mötet i Umeå 7-9 oktober 2005. Se websidan där mitt paper finns 
tillgängligt. 
http://www.ekhist.umu.se/ekhistmote2005/papers/6-2-Therese_Nordlund.pdf

1039 Andrew H. Souerwine, Livsstil, utveckling och karriärsstrategi (Göteborg 1979), s. 172, Henry H. Calero 
& Bob Oskam, Förhandlingsboken: förhandla med framgång (Borgå 1989), s. 175, Hoehn-Weiss, Brush, 
Baron (2004), s. 23.  
1040 Hägglöf (1942), s. 149. (red) Högbom. 
1041 Britta Lundgren, Den ofullkomliga vänskapen: en etnologisk studie av nutida vardagsrelationer (Stock-
holm 1995), s. 33-34. 
1042 Stenlås (1998). 

. (Sidan är tillgänglig oktober 
2005). 
1044 Denna aspekt diskuteras i Vem är den som ej sin broder minns? Om industrimän och broderskap i Kung 
Orres Jaktklubb, Paper presenterat vid ekonomisk-historiska mötet i Umeå 7-9 oktober 2005.  
http://www.ekhist.umu.se/ekhistmote2005/papers/6-2-Therese_Nordlund.pdf (Sidan är tillgänglig oktober 
2005). 
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att sitta i sitt ”rede”. En medlem gjorde en målande beskrivning om detta möte: 
”Roligt att höra att Orrarna samlat sig och ämna stiga upp ur vinterns dynggropar, 
där de vanligen ligga denna snöiga tid, skaka lusen ur vingar och fjäder och snygga 
sig för resa till Stockholm”.1045 Forskning menar att ritualiserad vänskap är ett 
redskap för kontroll. Genom att följa till synes osynliga koder och regler för vad 
som är önskvärt inom relationen uppfylls ett kontrakt mellan parterna.1046 I Kung 
Orres Jaktklubb var det viktigt att utbyta tillit och odla vänskap till de övriga 
medlemmarna. Sigfrid Edström tog sitt uppdrag som ordförande i klubben på allvar. 
I föreningen uppluckrades yrkesidentiteten och broderskapet förstärktes. Sigfrid 
Edström skrev förtroligt till de män som inte kunde närvara vid jakten: ”Vi längta 
efter Dig. Det var så rart, när Du var med i Hofors vid sista jakten”.1047  

Affärsvärlden påverkades av denna etiketterade form av vänskap. Samtidigt som 
det höll andra personer utanför gemenskapen. Det skapades ett broderskap där 
industrimän tilläts vara friare än under sina vanliga förhandlingsroller i affärslivet 
eller vid strikta styrelsemöten. Sigfrid Edström beskrev deras möten med följande 
ord ”Ännu jagar vi med stövare, vi dricker okontrollerat, vi betjänas som om vi vore 
gamla brukspatroner, vi äta obekymrade av kalorijägares maximer”.1048 Det var under 
uppsluppna och avslappnade former som industrins män möttes privat.  

I likhet med Sigfrid Edström utsågs Axel Ax:son Johnson ofta till ordförande eller 
vice ordförande i föreningar, vilket ofta slutade med att han fick avsäga sig sitt 
engagemang på grund av tidsbrist.1049 Han var däremot inte lika road av att spela 
bridge eller ägna sig åt groggar. Istället var han intresserad av att diskutera hur han 
skulle planera nästa steg i sin verksamhet, vilka planer som var möjliga att realisera 
och vilka som var orimliga.1050 Johnson deltog i ett antal ordenssällskap, däribland 
Neptuni-orden, 1876-års män och den exklusiva herrklubben Sällskapet.1051 De män 
som var utåtriktade i näringslivet värdesattes högt, då det påverkade möjligheten att 
göra affärer. Man skulle synas i olika sammanhang. De som föll utanför dessa 

                                                 

1050 Idun nr 34, 1958. Artikelserie av Olle Norell. 
1051 Sällskapets verksamhet pågår fortfarande i Stockholm. Klubben firade 200-årsjubileum år 2000. Kungen 
är medlem i föreningen. Idag förekommer det köbildning för att få bli medlem. Det är oklart vad sällskapet 
gör, men syftar framför allt till trivsel och umgänge med middagar, debatter och föredrag. Se websidan 
http://www.sallskapet.se

1045 Brev från N. Wikander till J.S. Edström 29.3.1954, Kung Orres Jaktklubb 1950-, D8, volym 84, JSE 
arkiv. RA.  
1046 Anders Simonsen, Bland hederligt folk: organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 
1755-1820 (Göteborg 2001). 
1047 Brev från J.S. Edström till E. Hedberg 24.9.1957, Kung Orres Jaktklubb 1950-, D8, volym 84. JSE arkiv. 
RA.  
1048 Kort men sann berättelse över höstjakten inom Kung Orres Jaktklubb 1956, Prisse 8.10.1956, Kung Orres 
Jaktklubb 1950-, D8, volym 84. JSE arkiv. RA. 
1049 Brev från A. Ax:son Johnson till J. Schneidler 25.1.1945 ang Neptuni-orden. Utgående brev – allmänt 
1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 

 (Besökte sidan 26.7.2005). Neptuni-Orden grundades under 1800-talet och var 
ursprungligen en förening för sjömilitärer. Detta sällskap är kopplat till sjöfarten.  
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ramar, betraktades som enstöringar eller komplexa individer i näringslivet under den 
tid då Johnson och Edström var aktiva. Inte sällan sattes oförmåga att kommunicera 
i samband med att männen var ungkarlar.1052 Det kan förenas med bilden av ”familje-
fadern” som ett pålitligt och trygghetsskapande ideal i näringslivet.1053   

  
6.3.3 Kvinnor i affärsvärlden 
Under första hälften av 1900-talet var det sällsynt att kvinnor deltog i affärs-
förhandlingar.1054 Företagsledarens hustru spelade emellertid en viktig roll för 
mannens arbete som företagsledare. Sällan var dessa hustrur yrkesverksamma med 
egen inkomst. Dock var många kvinnor insatta i företagets verksamhet. Hustrun var 
framför allt till symbolisk nytta under affärsförhandlingar, eftersom företagsledare 
gärna porträtterades som familjemän. Det var ett tecken på stabilitet och mognad 
som affärsman.1055 Många föredrog att förhandla med den som hade familj, eftersom 
det utstrålade trygghet. Enligt den amerikanska forskaren Rosabeth Moss Kanter var 
det genom kvinnan som mannen i näringslivet blev sedd. Det var hustruns uppgift 
att förmedla ett intryck till omvärlden om makens karaktär och personlighet. Det var 
i kvinnan som mannens rätta sidor avspeglades. Det var genom henne som 
”marknadsföringen” av mannen tog fart och hustrun skulle ”[…] help him looking 
like the winner and the star”.1056 Ofta uppmärksammades företagarparet som ett team. 
I Johnsons vänbok stod att läsa om hur företagsledaren satte ”sin maka högst av alla 
kvinnor och uppfostrar sina barn att bli värdiga bärare av ett namn som står inskrivet 
i det svenska arbetets gyllene bok”.1057 Sigfrid Edström framställdes som en charmör 
i kvinnors närhet, men som alltid var ”nummer ett” för sin hustru. I likhet med 
Ax:son Johnson porträtterades också Edström som den trofasta ”familjefadern”, som 
behärskade konsten att kombinera familjeliv med hårt arbete. Enligt sonen Björn 
Randall Edström som även antog moderns efternamn var hans mamma - kvinnan 
bakom den ”store” företagsledaren. Ruth Randall Edström var knappast undan-
skymd enligt sonen, utan tog plats vid sidan av fadern.1058    

De kvinnor som var gifta med en företagsledare hade ett ansvar för hemmet. När 
industriledaren tog med sig gäster hem, förväntades hustrun agera värdinna och 

                                                 
1052 Till exempel påstods Emil Lundqvist vd för Stora Kopparberg vara en originell ungkarl som hade svårt att 
umgås med andra människor. En annan ungkarl var Ernst Odelberg (1861-1939) som påstods vara gift med 
bruket. Se även Bo Nilsson, Maskulinitet: representation, ideologi och retorik (Umeå 1999), s. 130 f. Nilsson 
skriver om ungkarlar. Giftermål har ofta symboliserats som en ritual för att uppgå i ”karl-maskuliniteten”. 
1053 Kanter (1993). 
1054 Lindqvist (1996), s. 77 f. Mannen representerade den offentliga sfären, medan kvinnan representerade den 
privata sfären.  
1055 Kanter (1993), s. 104. 
1056 Kanter (1993), s. 122.  
1057 Swahn (1936), s. 80. Uppsats av Waldemar Swahn, ”Den nye mannen vid rodret”. 
1058 Bring (red) (1945), s. 474-476. Uppsats av Björn Randall Edström. 
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samtalspartner.1059 Hon skulle ta hand om gästerna och få dem att känna sig 
inkluderade. Denna process spelade en central roll under affärsförhandlingar. Det 
gjorde att hemmet inte enbart var en arena för representation och förhandlingar, utan 
även en arena för företagsledning.1060 Dessa kvinnor var knappast osynliga utan i 
högsta grad aktiva med att skapa en relation mellan familjen och firman. Enligt 
företagsekonomen Anneli Karlsson Stider var de ”hemmets företagsledare”, med 
uppdrag att göra affärsmötet personligt. De använde sin sociala förmåga för att 
omsätta den till ekonomiska termer som var gynnsamma för makens företag.1061

 Däremot medverkade kvinnor sällan i förhandlingsprocessen. Axel Ax:son 
Johnson och Sigfrid Edström hade ett fåtal affärskontakter med kvinnor. En av dem 
var Marianne Wallenberg (1893-1978), gift med Marcus Wallenberg. Ursprungligen 
hade Axel Ax:son Johnson och Marcus Wallenberg gemensamt köpt Vidbynäs gård. 
Då Johnson upptäckte att familjen Wallenberg fattat tycke för gården, avsade han sin 
andel i huset.1062 I brev mellan Axel Ax:son Johnson och Marianne Wallenberg 
diskuterades markbyten i Nynäshamn. Marianne stod på sig i dessa gränsdragningar, 
men Johnson förlikade sig med henne och de löste sina affärsuppgörelser.1063 Han 
kallade sig för ”Mariannes tillgivna ‘kollega’ och vän”.1064 En viktig poäng som bör 
framhållas i sammanhanget är att kvinnor inte alltid sågs som fruar och värdinnor, 
utan också som vänner. I korrespondens förekom kvinnor som var vänner till 
familjen och släkten eller som titulerades, ”vän” eller ”gammal vän” till 
företagsledaren.1065 Det kunde vara familjens gemensamma bekanta, en affärskolle-
gas hustru, en kollega eller kvinnor som hade kontakt med näringslivets ledande 
män genom sin yrkesmässiga position som politiker eller företagare. Marianne 
Wallenberg var god vän med Sigfrid Edström. Hon var den enda kvinnan som blev 
medlem i Kung Orres Jaktsällskap.1066  

                                                 

1066 Therese Nordlund, ”Vem är den som ej sin broder minns? Om industrimän och broderskap i Kung Orres 
Jaktklubb”, Paper presenterat vid ekonomisk-historiska mötet i Umeå 7-9 oktober 2005.  
http://www.ekhist.umu.se/ekhistmote2005/papers/6-2-Therese_Nordlund.pdf

1059 Annelie Karlsson Stider, ”Företagsledningens osynliga rum”, Osynlig företagsledning (red) Sven-Erik 
Sjöstrand, Jörgen Sandberg, Mats Tyrstrup (Lund 1999). 
1060 Karlsson Stider (1999). 
1061 Karlsson Stider (1999), s. 106-107. 
1062 Brev från A. Ax:son Johnson till M. Wallenberg 13.12.1944, Mapp Wa. Inkomna brev V-Ö 1944, E1, 
volym 181. GAAJA. 
1063 Brev från A. Ax:son Johnson till M. Wallenberg 19.5.1949. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, 
volym 28. GAAJA. 
1064 Brev från A. Ax:son Johnson till M. Wallenberg 10.11.1949. Utgående brev – allmänt 1949-52, B1A, 
volym 29. Se även A. Ax:son Johnson brev till M. Wallenberg 19.5.1949. Utgående brev – allmänt 1947-49, 
B1A, volym 28. GAAJA. 
1065 Brev från A. Zethraeus till A. Ax:son Johnson 25.7.1944. Ett antal brev från ”gamla vännen” (Fröken Du). 
Mapp Wo-y. Inkomna brev V-Ö 1944, E1, volym 181. GAAJA. Brev från A. Ax:son Johnson till A. 
Zethraeus 28.7.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. Hon var gymnastikdirektör. 

 (Sidan är tillgänglig oktober 
2005). 
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Företagsledarens hustru kunde påverka makens affärsbekanta. Som hustru hade 
hon möjlighet till makt och inflytande över makens nätverk. Som företagarhustru 
kunde hon bestämma över vem som var inkluderad och vem som var exkluderad 
från den privata och exklusiva hemmiljön. Till exempel var Sigfrid Edström inte 
särskilt omtyckt av Amalia Wallenberg som var gift med häradshövdingen Marcus 
Wallenberg. Det resulterade i att Amalia vägrade ta emot Edström som gäst i 
hemmet.1067 Det är intressant information med tanke på att det källmaterial som 
bevarats ofta uppmärksammar Sigfrid Edströms förmåga att umgås med kvinnor. 
Det finns flera historier som vittnar om hans särskilda förmåga att lirka till sig 
fördelar. Ett sådant exempel var då Edström hade fått några flaskor punsch av en vän 
i Schweiz och saknade socker som krävdes för att bereda punschen då det var 
ransonering under andra världskriget. Detta ordnade han genom att förhandla till sig 
socker på ett ganska okonventionellt sätt. Vännen Stina af Sandeberg (1872-1971) 
har berättat om hur det gick till: ”Sigfrid underhöll oss alla och på sitt 
oemotståndligt charmerande sätt berättade han anekdoter och händelser ur sitt 
skifteslika liv. Nog flirtade han väl också litet med damerna, för vid middagens slut 
var det knappast någon av dem som inte lovat honom ett kilo socker. Och så var den 
punschen räddad”.1068 Att Edström fick sin vilja igenom verkar kanske överdrivet. 
Det fanns emellertid flera människor som menade att de lät sig övertygas av 
Edströms ”glittrande gosselynne” och goda humör.1069 Enligt byggherren Anders 
Diös (1891-1986) hade Asea-chefen en speciell förmåga att tilltala kvinnor: 

  
    ”Sällan har man fått uppleva en svensk man, som på ett så förtjänstfullt sätt gett Kvinnan sin 

rätta uppskattning. Detta är något som imponerat på mig i högsta grad och kanske ytterligare 
förstorat Sigfrid Edströms ödmjuka, fasta och manliga personlighet”.1070     

 
Sådana slutsatser var okritiska och betonade hur ledaren ansågs ha en särskild unik 
förmåga att övertala människor i sin närmaste krets. Sigfrid Edström påstods ha en 
förmåga att lyfta fram tjänstemännens fruar till Aseas beskyddarinnor. Han ansåg att 
kvinnor stod ”utanför” industrivärlden, men var i grunden djupt involverade i denna 
värld via sina män. Enligt Edström hade de gifta kvinnorna en betydelsefull uppgift. 
Han påpekade att de hade en uppfostrande effekt på de män som var anställda vid 

                                                 
1067 Gårdlund (1976), s. 436.  
1068 Utdrag odaterat Stina af Sandeborg, mapp nr 4: ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under livets gång 
till Edström”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
1069 Utdrag odaterat skrivet av Stina af Sandeberg, mapp nr 4, ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar under 
livets gång till Edström”. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA.  
1070 Anders Diös bidrag om Sigfrid Edström 14.7.1950. Se mapp nr 4, ”Sigfrid Edström, Poetiska hyllningar 
under livets gång till Edström”, Tal och föredrag, signum 1, volym 5, Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 

 225



  

Asea: ”[…] det är dock våra hustrur, som hjälpa oss att utföra arbetet”.1071 Vissa 
menade i brev till Edström att mannens karaktärsutveckling i huvudsak berodde på 
hustrun.1072 Det är förstås viktigt att påpeka att Sigfrid Edström främst avsåg 
tjänstemännens fruar, alltså inte de kvinnor som kom från arbetarklassen.1073  

De kvinnor som befann sig inom den industriella sfären hade ofta vissa för-
kunskaper om hur de skulle förhålla sig till den industriella miljön. Inte sällan hade 
de erfarenhet från sin egen uppväxt. Sigfrid Edström skildrar vardagsbestyr och 
ekonomiska aspekter i dagböckerna. Hans hustru Ruth tog hand om hans privata 
kassabok:  
 

”Ruthie & jag sitta åter i vår matsalshörna. Här är den verkliga vilan. Ruth jobbar på mina 
räkenskaper d.v.s. hennes kassabok. Ruth håller mycket noga ordning på mina utgifter. Om någon 
post är avglömd och om det ej stämmer blir hon ledsen. – Jag är nog slarvigare ty jag håller ej alls 
reda på mina fickpengar och det jag betalar ur fickan. De stora posterna gå alla över mitt check 
konto i S.E.B. så på dem håller jag ordning”.1074  

 
Men om hustrun hade informella uppdrag inom hemmet var det ytterst få kvinnor 

som förhandlade med män i affärssammanhang. Ett utmärkt exempel på en kvinna 
med hög befattning och maktbefogenheter tillräckliga för att ingå i männens nätverk, 
var världens första kvinnliga ambassadör ryskan Alexandra Kollontay (1872-1952). 
Under 1940-talet utvecklades täta affärskontakter mellan Axel Ax:son Johnson och 
”Madame Kollontay” som hon vanligen kallades. Enligt Hans De Geer försökte 
Johnson uppnå ”finsk separatfred” genom Kollontay.1075 Även Sigfrid Edström och 
Aseas ledning hade överläggningar med henne.1076  

Den affärsmässiga bekantskapen mellan Johnson och Kollontay hade främst sin 
bakgrund i hans planer på att förverkliga ett mer långtgående samarbete med då-
varande Sovjetunionen.  Idén var att öppna en linje mellan en sovjetisk östersjöhamn 
och Vladivostok. Som redare hade Johnson ett brinnande intresse av att koppla 
rederiet närmare Sovjetunionen och därför inbjöd han till diskussion om framtida 
affärsplaner. Koncernen hade redan före andra världskriget haft affärsförbindelser 
med Sovjetunionen. Det intressanta med denna korrespondens är sällsyntheten i 
brevväxlingen mellan en man och en kvinna med höga positioner. Med ett förflutet 
som rysk utrikesminister hade Alexandra Kollontay ett stort kontaktnät. I Stockholm 
                                                 
1071 Direktör Edströms tal vid jubileumsmiddagen den 15 mars 1933. 50-årsjubileet: minnesalbum 1933, del 
II, H:B4 04-014. ENDA. 
1072 Utdrag av brev till direktör Edström med anledning av hans makas bortgång den 5 oktober 1944. Robert 
Norrby. Kondoleans brev vid Ruth Randalls död 1944. ”Ruth Randall Edström div”. Handlingar rörande Ruth 
Randall (Edström): brev m.m., signum 1, volym 11. Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. 
1073 Jämför med Axel Ax:son Johnson som istället lyfte fram arbetarnas fruar. Se kapitel fyra i avhandlingen. 
1074 Dagboksanteckning 3.2.1944, dagbok nr 21, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
1075 De Geer (1998), s. 168. 
1076 Brev A. Lindén till A. Kollontaj 1.11.1938. Div. Extern och Intern Korrespondens 1938, (1321 o-s), H:N7 
14-006 (483). ENDA. Bland annat kontaktades Kollontay för att få inresetillstånd till Sovjet. 
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rörde hon sig obehindrat bland politiker och storföretagare. Olika diskussioner 
fördes personligen mellan Johnson och Kollontay då hon bodde på Mösseberg. 
Johnson mötte också den ryska handelsdelegationens chef Nikitin för att diskutera 
möjligheten om en ”exklusiv försäljningsrätt i Sverige på ryska raffinerade 
oljeprodukter”.1077  

Vad säger då breven om affärsförbindelsen mellan Kollontay och Johnson? Brev 
vittnar om inledningsfraser som ”Ers Excellens” eller ”Madame” som hon också 
kallades.1078 I övrigt verkar kontakten ha präglats av nätverkets ”osynliga regler”, d v 
s den tysta kunskap som uppstår inom slutna affärsförbindelser.  Förhandlingarna 
med Kollontay gick ut på att berömma hennes person: ”It was very interesting to 
talk to you again, because few people are so well informed as you are. You have that 
genius of intuition which I many times have found to be of great value”.1079 Enligt 
Johnson var deras förbindelse baserad på ”mutual understanding”.1080 I ett brev 
skriver han: ”I min strävan att utveckla och stärka handelsförbindelserna mellan 
Sovjetunionen och Sverige har jag vid flera tillfällen kunnat glädja mig åt Edert 
värdefulla stöd, för vilket jag känner livlig tacksamhet och på vilket jag satt det allra 
högsta värde”.1081  

Affärsförbindelsen hade ett uttalat syfte, bland annat att ”see closer ties and co-
operation between the Soviet-Union and Sweden”.1082 Johnson besökte Kollontay vid 
otaliga tillfällen i Stockholm och avhandlade denna fråga. Han diskuterade 
obehindrat tekniska och ekonomiska frågor i breven med Kollontay, vilket tyder på 
att hon var väl insatt i ämnet. Det tyder också på att han erkände hennes sakkunskap.  

Det är tydligt att kontakten med Alexandra Kollontay syftade till att upprätta 
affärsförbindelser. Flera promemorior utarbetades, där Johnson ville visa upp den 
mångfald som hans företag inom koncernen representerade. En idé för att närma sig 
Sovjetunionen var att utlova en andel i ett bolag, där Johnson ägde hälften, fast där 
styrelsen var svensk. Planen var att upprätta en färjelinje mellan Nynäshamn och en 
rysk östersjöhamn. Dessutom ventilerades den gamla idén om en linje från 
Vladivostok som skulle utsträcka La Plata-linjen.1083 Det tyder på att han hade 
                                                 
1077 De Geer (1998), s. 168-169. 
1078 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kollontay 16.1.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1079 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kollontay 11.5.1943. Utgående brev – allmänt 1941-44, B1A, volym 
25. GAAJA. 
1080 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kollontay 17.3.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26 GAAJA. 
1081 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kollontay 16.1.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1082 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Kollontay 17.3.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1083 P.M. ang. samtal med Madam Kollontay, Mapp PM om samtal med A. Kollontay 1944. Övriga ämnes-
ordnade handlingar 1880-1949, F5, volym 2. GAAJA. 

 227



  

långtgående planer i sina förhandlingar med Kollontay och Sovjetunionen. Inga 
konkreta affärer kom dock till stånd genom henne. Däremot byggdes en livlig 
kontakt upp som på sikt skapade goda förbindelser med Sovjetunionen. Hans son 
Axel jr kom senare att utveckla starkare band till Sovjet.1084         

6.4 Konsten att behålla affärskontakter 
 

6.4.1 Goda och dåliga sätt att förhandla 
Det finns goda och dåliga sätt att förhandla. Givetvis måste företagsledare ta hänsyn 
till juridiska aspekter och avtal då han eller hon leder ett företag. För att sköta affärer 
krävs inte enbart att rättsliga aspekter följs. Den informella koden spelar en roll. Det 
finns tyst kunskap som tar hänsyn till affärsmoral. Företagsekonomen Sune Carlson 
menar att affärsmoralen är en ”återspegling av religiösa föreställningar”.1085 Det 
betyder att förhandlingar förutsatte en komplex sammansättning av etik, tillit och 
moral. Konkret innebär det att förhandlaren måste ge ett ärligt intryck som tyder på 
affärsmoral, utan att försöka bedra eller vara ohederlig. Dessutom var det viktigt att 
visa ödmjukhet under förhandlingar. Inte minst när förhandlingar gick snett och 
ledde till kontroverser.1086 Det hörde till den tysta kunskapen att komma med ursäkter 
eller bevara lugnet trots konfliktfyllda förhandlingar.1087 På så sätt kunde problem 
övergå till fördelar. Det var av stor vikt att parterna tog hänsyn till varandra genom 
att upprätthålla en form av affärsmoral grundad på förtroende. Flera industriledare 
drevs av viljan att framstå som en lojal förhandlare och kunnig affärsman. Enligt 
Sune Carlson kan det uttryckas på följande sätt: ”Det är snarare maktbegär, 
tillfredsställandet av känslan av att spela enligt spelets regler och att bli erkänd som 
en skicklig spelare samt handlandet för handlandets egen skull, som äro de drivande 
krafterna”.1088  

Tre centrala aspekter påverkade förhandlingar, tillit, mångsidighet och anseende. 
Det var betydelsefullt för industriledare att inge förtroende och visa tillit till andra 
aktörer. Dessutom krävdes flexibilitet och mångsidighet samt en förmåga att bygga 
upp och förstärka sitt anseende samt behålla detta över tid. De företagsledare som 
misslyckades fick dåligt rykte och reducerade sina chanser att bli ansedda som goda 
                                                 
1084 Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson Jr kallades ”Kapitalist med vänner i Kreml” och fick på sin 60-årsdag 
en häst av den sovjetiske regeringschefen Aleksej Kosygin (1904-1980). Avesta Jernverk hade en del 
försäljning av rostfritt till Ryssland. Ofta gick kontakten genom den ryska handelsdelegationen i Stockholm. 
Disponentberättelser 1934-36, B1A, volym 3. AJA arkiv. Se disponentberättelse för år 1934. 
1085 Carlson (1945), del 1, s.  20.  
1086 Sigfrid Edström hamnade i konflikt med Gösta Smitt i Västerås efter en förhandling. Det slutade med att 
Edström dagen därpå kom och bad om ursäkt. Se Bring (red) 1940, s. 221-222. Uppsats av Gösta Smitt. 
1087 Bring (red) (1940), s. 225-226. Uppsats av Christian Stor-Johann. Denne bekräftade att Edström kunde be 
om ursäkt å sina anställda tjänstemäns vägnar om dessa uppträtt otrevligt. 
1088 Carlson (1945), del 1, s. 31.  
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förhandlare. Det minskade också möjligheten att skapa hållbara relationer inom 
affärslivet. 

 
6.4.2 Förtroende och tillit i affärsvärlden 
Sedan medeltiden har affärslivet präglats av religiösa föreställningar som påverkar 
det ekonomiska handlandet. Intresset för pengar reglerades efter bibliska bud. Att 
vara köpman förknippades länge med vinningslystnad, girighet och ocker. 
Historikern Gunnar Dahl har studerat handel och nätverk under medeltiden. Han 
menar att affärsförbindelser baserades på vissa informella regler som tillit och heder-
lighet.1089 Dessa nyckelord kom även att ha en avgörande betydelse för den moderne 
affärsmannen. Att känna förtroende är en viktig del av förhandlingsprocessen. 
Chanserna är små att lyckas med en förhandling om inte ömsesidigt förtroende 
existerar mellan parterna. Forskning saknas fortfarande om tillit, speciellt på 
mikronivå. Emellertid är det inte alltid enkelt att definiera tillit och söka dess före-
komst i källmaterialet. Tillit är förenat med vissa begränsningar. Aktören kan välja 
att lita på vissa människor, medan opålitliga måste väljas bort.1090     

Det kan vara lättare att utbyta förtroenden på grund av social likhet. Det gör att 
personer med liknande social bakgrund, samma kön, generation eller utbildning har 
lättare att känna tillit för varandra, än personer som avviker från mönstret. Social 
likhet gör det lättare att känna identifikation och gemenskap.1091 Det finns indika-
tioner i källmaterialet som tyder på att former av tillit skiftade under perioden. I 
allmänhet brukar man säga att tillit kan vinnas genom kompetens. I affärslivet är det 
viktigt att vinna tillit från betydande personer.1092 Att sätta sin tro till någon handlar 
om att pröva den andra partens lojalitet. Om den ena parten sviker och lurar, upphör 
förmodligen kontakten omgående. Nya relationer kan vara svagare med benägenhet 
att utsättas för starkare spänning och risk för att bli bedragen. Långvariga relationer 
innehåller inte samma spänningsmoment då tillit redan är förvärvad och sedan 
tidigare utsatts för olika utmaningar. Det är tilliten som reglerar en relation.1093   

De flesta ledare under Johnson och Edströms tid hade olika tillvägagångssätt för 
att vinna förtroende och tillit. Axel Ax:son Johnson menade att människokännedom 
var nödvändigt för att upprätthålla viktiga kontakter. Han ansåg att en företagsledare 
kunde få ett tränat öga att läsa av signaler hos människor. Det underlättade då affärs-
                                                 
1089 Dahl (2002), s. 13-23. 
1090 Deanne den Hartog, “Trusting Others in Organizations: Leaders, Management and Co-Workers”, s. 125 f. 
The Trust Process in Organizations: Empirical Studies of the Determinants and the Process of Trust 
Development, (editors), Bart Nooteboom & Frédérique Six (Cheltenham 2003), Axelsson (1998), s. 156 f. Se 
också Hasselberg (1998). 
1091 Burt (2000), s. 285. 
1092 Lindqvist (1996), s. 188-189. 
1093 Hasselberg, Müller & Stenlås (2002), s. 21-24. (red) Gunneriusson.  
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kontakter upprättades liksom i det sociala samspelet med andra människor. Hans son 
och blivande arvtagare Axel Ax:son Junior instruerades tidigt i denna konst. Det 
krävdes en viss psykologi för att förstå människor, liksom det var till nytta då affärer 
gjordes upp. Personkännedom kunde enligt Ax:son Johnson erhållas genom 
erfarenhet och skapades genom att agera aktivt på såväl den affärsmässiga som den 
sociala arean. Det gällde att vara trovärdig mot affärspartners ”så att de icke tro, att 
vi äro folk, som ena dagen säger ett och andra dagen ett annat, och att vi icke kunna 
sköta våra affärer”.1094

Korrespondens mellan far och son vittnar om den ökade betydelsen av 
internationella relationer. Axel junior var i New York för att få praktisk erfarenhet 
som affärsman. Telegram och korrespondens utväxlades flitigt mellan ”Pa” och 
”Axel”. Johnson gav sin son följande råd ”rely upon your sound judgement”.1095 Han 
ville emellertid få insyn i sonens kontorsgöromål och privata studier då Axel junior 
vistades utomlands. Han krävde veckorapporter. Om dessa inte inkom kontinuerligt 
utgick en tydlig uppsträckning. Framför allt var det viktigt att sonen lärde känna 
framstående amerikanska industrimän ”så att du får den personkännedom som sedan 
i lifvet är så nyttig”.1096 Familjen Johnsons kännemärke var att främst verka som 
köpmän, något som sonen Axel Jr senare betonade. Att förhandla sågs som en konst, 
en förvärvad kunskap som erövrades genom praktisk erfarenhet.  

Det var minst lika viktigt att omge sig med medarbetare som hade en ”glad och 
vinnande attityd” i samband med förhandlingar. Dessa skulle förstås vara bra på att 
inge förtroende. En av dem var försäljningschefen Carl Axel Åmark (1892-1970) 
vid Avesta Jernverk under 1920- och 30-talen.1097 En annan betydelsefull med-
arbetare för A. Johnson & Co var Viktor Jakobsson, som genomförde flera 
affärsförbindelser utomlands. Hans affärsmetoder avvek ofta från firmans ”gängse 
metoder”. Jakobsson ansågs särskilt påhittig både med att införskaffa varor och 
driva igenom förhandlingar. Han genomförde firmans första kolaffär med Polen och 
förmedlade efter revolutionen i Ryssland det första utländska affärskontraktet för 
firmans räkning.1098 Krav på kompetens och förmåga att kommunicera återkommer 
på flera håll i källmaterialet. Johnson sökte efter representanter för järnverket i 
Avesta som kunde ta emot utländska besökare och hantera olika sorters människor. 
Enligt honom krävdes en mix av pondus, auktoritet och social förmåga. Det gav 
                                                 
1094 Första utkast till brev till Bergsingenjör Johnson, dikterat av Generalkonsuln 15.9.49. Korrespondens 
1946-52, E1, volym 4. GAAJS. 
1095 Telegram från A. Ax:son Johnson Sr till A. Ax:son Johnson Jr 5.8 1948. Div. handlingar, P.M och 
korrespondens 1942-1950, vagn 166, inget signum, ingen volym. Byråchef H. Göranssons arkiv. RAN.  
1096 Telegram från A. Ax:son Johnson till A. Ax:son Johnson Jr 16.10.1939. Brev- och telegramväxling med 
Bergsingenjören 1936-1940, E3A, volym 1. GAAJA. 
1097 Carlsson (1970-1973), del III, s. 69-70. Intervjuer med Avesta-folk. Intervju med Carl-Axel Åmark. 
1098 Carlsson (1970-1973), del 1, (direktörer och sekreterare), s. 37-38. Intervju med Axel Johansson. 
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trovärdighet om koncernen hade bra förhandlare som kunde ”ta folk” på rätt sätt. 
Sådana män skulle hantera det mesta i sociala sammanhang: ”Han bör även kunna 
gå upp till myndigheterna och vara sådan, att dessa tycka om att underhandla med 
honom och ha respekt för honom”.1099  

Förtroende kunde ta sig olika uttryck i affärslivet. Sigfrid Edström var exempelvis 
förhandlare i egenskap av Asea-chef, men också förhandlare för näringslivets 
organisationer. Han förhandlade ofta mellan arbetare och arbetsgivare. Dessa 
förhandlingar kunde bli utdragna och långrandiga. Hugo Hammar menar att Edström 
hade en specifik taktik som ordförande i Verkstadsföreningen. Han satt ofta tyst och 
lyssnade till deltagarnas synpunkter, men slog klubban i bordet om stämningen blev 
alltför bråkig. Hammar menade att Edströms ansiktsuttryck satte sin prägel på 
förhandlingens utgång: ”Om han kniper ihop munnen, så är förslaget platt omöjligt 
och då lönar det sig inte att plädera för det, men om läpparna stanna halvöppna i ett 
litet smil, som måhända ingen annan lägger märke till, då förstår jag att det kanske 
finns en framkomlig väg på den linjen”.1100  

Ärlighet respekterades och beundrades inom näringslivet. Tidningsmannen och 
politikern Karl Wistrand poängterade att Sigfrid Edström var bra på att inge 
förtroende. Enligt Wistrand berodde det framför allt på två faktorer nämligen, 
Sigfrid Edströms bastanta kroppshydda som ingav trovärdighet samt hans pondus, 
uthållighet och tålamod som fick människor att känna tillit till honom. Det fysiska 
blev en symbol för trovärdigheten och kunde därmed påverka förhandlingen.1101 I 
kapitel fem framhöll jag förmågan att använda karisma som en strategi och resurs i 
en rad sammanhang. Resonemanget om karisma kan också kopplas till förhandlings-
tekniken. Det krävde en personlig förmåga att entusiasmera och dra till sig männi-
skor för att åstadkomma en lyckad förhandling. Tillika krävdes idérikedom för att 
åstadkomma något nytt.  

Det var viktigt att hjälpa kunder som befann sig i nöd. Den främsta orsaken var att 
man inte hade råd att förlora betydande kunder. Tilliten kunde prövas, då gällde det 
att ställa upp annars kunde affärskontakten brytas. Ett illustrativt exempel är att 
Sigfrid Edström brukade följa sina kunder utomlands för att se efter hur vissa Asea-
produkter mottagits: ”I also paid a visit to the customer in Antwerp who has the 
steam turbine that has broken down twice now. It is most essential that the second 
winding is sent as soon as possible and also the same Monteur, who put in the first 
                                                 
1099 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 4.7.1933. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, 
volym 3. GAAJA. 
1100 Bring (red) (1940), s. 266-267. Uppsats av Hugo Hammar. Hans fru trodde att han var otrogen när hon 
hittade lappar efter förhandlingar´, där det stod klottrat ”E:s mun, E:s min eller E:s läppar”. I själva verket 
analyserade Hammar, Sigfrid Edströms ansiktsuttryck. Detta för att försöka genomskåda vad Edström tyckte 
och tänkte om de olika förslagen.  
1101 Bring (red) (1940), s. 305-306. Uppsats av Karl Wistrand.   
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part of the faulty winding. This breakdown will cost us a great deal to our reputation 
in Belgium which is unfortunate and can only be somewhat helped by a speedy 
repair”.1102 Vid detta och liknande bekymmer var det viktigt att agera snabbt och rätta 
till misstag för att återupprätta ett eventuellt förlorat förtroende. Försumlighet skulle 
undvikas.1103 Ibland fick industriledare återuppbygga ett förlorat förtroende för att 
inte framstå som opålitliga. Vid andra tillfällen handlade det om att förstärka 
förtroendet för att inte framstå som otacksam.1104 En del affärskontakter var dessutom 
strikt konfidentiella. Då testades trovärdigheten, eftersom parterna tvingades hålla 
kontakten anonym. Ibland bildades speciella bolag så att affären kunde genomföras 
konfidentiellt och smidigt utan officiella tillkännagivanden.1105  

 
6.4.3 Att vara mångsidig 
Den verkliga entreprenören påstås ofta vara benägen att ta risker, inte sällan för att 
få igenom nya projekt och satsningar. För att entreprenören ska ta sig fram krävs 
ofta en omgivning där dennes beteende och handlingar uppmuntras. Som 
komplement till dessa reflektioner bör något nämnas om den flexibilitet som krävdes 
inför förhandlingar. Den industriman som visade sig öppen och flexibel lyckades 
bättre. Den som var smidig kunde få igenom vad man önskade. Bokförläggaren Tor 
Bonnier har beskrivit Johnsons roll som affärsman: 
 

”Det skedde så mycket och det var mycket som kunde beröra hans affärer. Han såg på 
världshändelserna uteslutande genom sina intressens, sina båtars kikare. Alla slags köpmän tänker 
nog i första rummet: ”Hur kan det beröra mig och mitt jobb”, men Axel gjorde det så öppet, så naivt 
att det kunde chockera. Ett skatteförslag, ett tal av Churchill, invasionen i Norge, the new deal, 
omstörtning i Columbia, allt betraktades från Avesta eller från hans skeppskontor. Och fann han att 
det var något som inte kunde ha något plus- eller minusintresse för hans affärer, så rörde det honom 
inte ryggen. Hans intresse för mig var att pumpa mig: ”Vad tror du, vad tror man på Dagens 
Nyheter, vad skriver era korrespondenter. Kan du ta reda på om regimen i Argentina är stabil”. Det 
kunde jag naturligtvis inte”.1106  

        
Vad Bonnier menar är att Johnson ofta såg olika sociala relationer som en 

förutsättning för hans företag och framgångar. Det originella, enligt Tor Bonnier var 
att Johnson var så öppen med sina strategier, något som kunde ses som naivitet. 
Axel Ax:son Johnson var inriktad på att koncernen skulle expandera och dolde inte 

                                                 

1104 Ibland handlade det också om att vara generös och frikostig om någon hade gjort en verklig tjänst eller 
uppoffring. Johnson skrev i ett brev: ”Jag är mycket tacksam för allt Ni gjort för mig, och jag glömmer aldrig, 
då man har gjort mig en verklig

1102 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 31.5.1922. Dir A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75) ENDA.  
1103 Ibland kunde leverantörer vara försumliga. Brev från J.S. Edström till A. Lindén 9.7.1918. Dir. A. Lindén 
A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). ENDA. 

 tjänst”. Se brev från A. Ax:son Johnson till G. Bohmansson 24. 9. 1944. 
Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1105 Therese Nordlund, ”Axel Ax:son Johnson som opinionsbildare inom press och politik”, Personhistorisk 
Tidskrift 2004: nr 1. Se också Nordlund (2003), s. 67-75. 
1106 Bonnier (1972), s. 219. 
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sin målsättning för omvärlden. Han uppfattade internationella och nationella 
händelser uteslutande från sina företags synvinkel. Marcus Wallenberg tvivlade 
exempelvis på Axel Ax:son Johnsons förmåga som affärsman. Enligt Bonniers 
memoarer hade Wallenberg vid ett tillfälle påstått att ”Han [Johnson] har haft en så 
förbannad tur med inflationen”.1107 Tor Bonnier var emellertid inte lika övertygad om 
att tur var det enda som en företagsledare behövde för att lyckas i affärs-
sammanhang. Det var betydligt mer som krävdes för att lyckas med ett affärsavtal. 
Snarare krävdes en kombination av talang, djärvhet och en smula tur.  

Den affärsman som nöjde sig med ett visst bud eller en viss utgång kunde få 
problem under svåra förhandlingar. Att vara flexibel handlar om att snabbt finna nya 
infall, om en idé inte längre är brukbar. Alla idéer i affärssammanhang är inte 
nydanande eller förbundna med entreprenöriell mångsidighet. För industrimän gäller 
det att sovra och testa idéers värde. Enligt den amerikanske industrimannen Henry 
Ford (1863-1947) var gamla idéer minst lika värdefulla som nya. Det viktiga var att 
omvandla en tanke till ”praktiskt resultat”.1108 Först då kunde industriledaren se dess 
brukbarhet. Något liknande finner man hos Sigfrid Edström och Axel Ax:son 
Johnson. Det primära verkar ha varit att befinna sig ett steg före konkurrenter och 
alltid förbereda sig på att kunder kunde bete sig på olika sätt. Kunder kunde behållas 
genom att man uppträdde så värdigt och vänligt som möjligt. Tidigare var det van-
ligt att främst inrikta verksamheten på att sälja. Det spelade en mindre roll hur 
kunder bemöttes.1109  

Det gällde att föra ut produkter på rätt marknad. Läget kunde snabbt förändras, 
därför handlade det om att ”gripa tillfället”.1110 I början av första världskriget 
upptäckte Sigfrid Edström att ryska affärsmän var mycket intresserade av 
glödlampor som tidigare importerats från Tyskland. Det var därför viktigt att sälja 
lampor med märket ”Acea” för marknadsföring i Ryssland.1111 I Johnsons fall kan 
man finna en liknande uppfinningsrikedom. Korrespondens visar att han försökte ta 
reda på om det fanns avsättning för företagens olika produkter och vilka marknader 
som exempelvis kunde intressera sig för rostfritt. Ofta skiftade marknaderna i 
perioder beroende på hinder etc. Under 1920-talet upptäckte Johnson att det fanns 
potentiella kunder på den sydamerikanska marknaden, men det gällde att ta reda på 
                                                 
1107 Bonnier (1972), s. 218. 
1108 Henry Ford, Mitt liv och mitt arbete (Stockholm 1924), s. 8. 
1109 Ford (1924), s. 38. Ford har skrivit en del om hur kunder ofta ignorerades. 
1110 Högberg (1990), s. 206-207. 
1111 J. Sigfrid Edström skrev i ett brev: ”Alla affärsmän, som komma från Ryssland, äro tokiga på glödlampor, 
och synes det, som om man verkligen skulle kunna göra ganska goda affärer i denna sak. Skulle man kunna 
åstadkomma en försäljning af 2 millioner lampor och hafva en förtjänst af 25 öre pr lampa, så betyder detta en 
vinst af 500.000:- kronor, hvilket skulle vara särdeles lämpligt att hafva, när vi komma till frågan om 
utdelning för vårt bolag nästkommande vår”. Brev från J.S. Edström till A. Elfström 7.9.1914. Dir Alb. 
Elfströms korrespondens 1913-20 (77), H:N8 09-007 (78). ENDA. 
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om det fanns licenshinder. För att lyckas var det viktigt att befinna sig ett steg före 
andra affärsmän genom att tänka ut både fördelar och nackdelar. Ambitionen var att 
använda sin mångsidighet till att söka efter områden där koncernen inte fanns 
representerade. Det gällde att utnyttja varje marknad. 

Ibland var det positivt att samarbeta med konkurrenter. Avesta Jernverk hade ett 
visst samarbete med Sandvikens Jernverk.1112 Intressant är att Johnson också var 
intresserad av teknik. Ofta var det han själv som genom kunskap eller hjälp från 
medarbetare höll sig informerad om den tekniska utvecklingen och forskningen 
kring det rostfria stålet. Han uppmärksammade att det fanns problem med att 
samarbeta med Sandvikens Jernverk ur teknisk synvinkel. Om de båda företagens 
material sattes samman kunde delar av det rostfria förstöras på grund av att det 
uppstod ”galvaniska strömmar”.1113 Han underrättade Avesta Jernverks ledning om 
detta. Framför allt hade Axel Ax:son Johnson intresse av att komma med förslag på 
hur man skulle agera och vem man skulle kontakta och varför. Ibland beskrivs hur 
en order måste följas från början till slut, samt hur viktigt det var att marknadsföra 
företaget.1114 Det var inte enbart Avesta Jernverk som han höll sig informerad om, 
utan minst lika stort intresse ägnades åt de övriga företagen i koncernen.       

 
6.4.4 Anseendets betydelse  
Vad krävdes för att få behålla sitt goda anseende i affärslivet? Vilken betydelse hade 
rykten? Under 1900-talets första hälft var det viktigt att bygga upp sitt anseende. 
Framför allt var anseende synonymt med att bli accepterad i näringslivets toppskikt. 
Särskilt ansvarsfullt var det för arvtagare till välkända och etablerade familjeföretag. 
Det var förenat med ansvar att följa familjens tradition och kultur. Ett liknande 
tankemönster kring släktens anseende finner man hos familjen Wallenberg. De 
följde gärna traditioner och lyfte in familjens värderingar som affärsmän. Moral och 
ansvar var viktiga beståndsdelar.1115 Namnet spelade också en roll, då sönerna i olika 
släktled ärvde namnen Marcus och Jacob. Det ledde till en symbolisk förpliktelse 
mot tidigare släktled att eftersträva nya framgångar. Något liknande var det med 
familjen Ax:son Johnson, där namnet Axel ärvdes av arvtagaren. Rent symboliskt 
indikerade det plikt och ansvar inför framtiden. En familjeföretagare hade i uppdrag 
att förvalta sitt arv för att upprätthålla släktnamnets goda anseende. Omgivningen 
förväntade sig att en arvtagare skulle leva upp till sitt namn. Om Axel Ax:son 
                                                 
1112 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverk Aktiebolag 2.9.1926, 3.9.1926. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
1113 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 7.12.1927. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
1114 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 17.1.1933. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. 
1115 Lindgren (2003), s. 163-181. (red) Hasselberg & Hedberg. 
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Johnson sades: ”Det är ett namn, inför vilket man stannar. Den fäderneärvda 
förmögenheten skulle han på en rad olika fält mångdubbla […] Axel Ax:son 
Johnson har utfört en gärning, som kräver respekt”.1116 Efter faderns död gjorde han 
ett symboliskt namnbyte. Att endast heta Johnson i efternamn var inte särskilt 
utmärkande, inte minst eftersom det fanns flera företagare som bar samma 
kombination av för- och efternamn. Stavelsen Ax:son var enligt historikern Sven-
Ulric Palme ett uttryck för familjens ökade status. Namnet gjorde att de särskiljde 
sig från övriga företagarfamiljer. Palme menar att Johnson ville betona att familjen 
hade avancerat från egenföretagare till imperiebyggare. Det framtida hoppet och 
visionerna skulle framhävas genom ett namnbyte. Namntillägget Ax:son Johnson 
antogs av familjen och den närmaste släkten.1117  

Trots att Sigfrid Edström var professionellt rekryterad företagsledare förknippades 
han starkt med Asea. Hans namn fungerade som ett ”sesam öppna dig” inom 
industrivärlden.1118 Det var inga problem att ta sig fram om en medarbetare 
hänvisade till en hälsning från Edström, vilket indikerar hur erkännande kunde 
etableras av en professionellt rekryterad företagsledare. Ett namn kunde bli 
synonymt med framgång och fungera som en ”dörröppnare”, precis som ett namn 
också kunde förknippas med misslyckande och exklusion. Gränsen mellan gott och 
dåligt anseende inom den industriella sfären var ganska snäv.1119   

Sigfrid Edström hade inga problem att betona sin personliga betydelse i 
näringslivet. Han vågade marknadsföra sig själv för att förvärva anseende. Sådant 
var fallet med det företag som han och kusinen Hugo Edström hjälpte Björn Randall 
Edström att starta, Edström Trading Company AB. I ett brev skrev Sigfrid Edström 
om deras gemensamma förträfflighet: ”The three gentlemen mentioned above are 
people of high-class standing with excellent connections in Sweden and abroad”.1120 
Det hade ett samband med företagsledarens självbild. De industriledare som hade en 
hög uppfattning om sin egen person kunde använda sådana argument till förmån för 
företaget. Internationell forskning har på senare tid visat att det finns en risk med för 
mycket självupptagenhet, vilket kan vara negativ i affärslivet.1121 Anseendet är inte 

                                                 
1116 W. Gordon Stiernstedt, Ett halvsekel: anteckningar och personhistoriska minnesbilder omkring Stock-
holms Handelskammare 1902-1952 (Stockholm 1952), s. 49-52. 
1117 Ericson (1982), s. 43.  
1118 Bring (red) (1940), s. 422. Uppsats av J. Hederstedt.  
1119 Lindqvist (1996), s.194-195. 
1120 Brev från J.S. Edström till E. C:son Herslow 5.1.1944. Direktör Edströms övriga korrespondens. Korres-
pondens med personer och företag F-K 1944, volym 321, JSE arkiv. RA. Brevet författades delvis på engelska 
då förhoppningen var att Herslow skulle sprida det till andra banker för att marknadsföra Björn Randall 
Edströms företag. 
1121 Max H. Bazerman, “When Self-Interest Is Sabotage”, Negotiation, Dec 2003.  

 235



  

beständigt över tid, utan oförutsedda händelser kan ske som gör att företagsledaren 
hela tiden måste bevisa och underbygga sitt goda rykte.1122  

Vid upprepade tillfällen återkommer orden ”anseende” och ”rykte” i käll-
materialet. Framför allt var storföretagare noga med att få ett gott rykte. Anseendet 
riskerades om företaget försummade sina leveranser till kunden. Risken var att be-
ställningar minskade eller att forna kunder vände sig till andra företag.1123 I början av 
seklet 1900 försökte en del kunder utnyttja Aseas tidigare dåliga anseende som en 
ursäkt för inställda beställningar. Samtidigt var det också en del som ogillade Aseas 
sätt att förhandla. I ett brev stod att läsa: ”[…] men jag vet ju, att knot mot Asea 
förekommer ute i landet litet hvar stans, icke minst af kunder, som man har 
anledning sätta det allra största värde på, då de dessutom ha mycket stort 
inflytande”.1124

Ett rykte kan ge en person makt oavsett om det är sant eller falskt. Det handlar om 
ett psykologiskt spel, där människor uppträder på ett speciellt sätt mot den som 
anses ha anseende genom att de via ryktets vägnar tillskrivits ett visst erkännande.1125 
Rykten kan dessutom generera kontakter.1126 En person som har ett gott rykte kan få 
fler kunder, än den som har ett dåligt rykte. Det finns också andra exempel på 
”ryktets betydelse”. Två aktörer kan samarbeta, men plötsligt sker en kontrovers (ett 
kontraktsbrott eller en förhandling som inte gick bra), något som gör att en tredje 
part via rykten informeras om händelsen. Utgången kan antingen vara till fördel eller 
nackdel för någon av de två aktörerna. Medan den tredje utomstående aktören kan 
välja att känna tillit till den ena eller andra parten, eller ingen av dem. Rykten kan på 
så vis förstärka eller försvaga en aktörs förtroende.1127  

                                                 
1122 Se till exempel brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverk Aktiebolag 20.5.1926. Utgående brev – 
Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. Järnverket fick flera klagomål om försenade leveranser. 
Johnson var oroad över att det kunde påverka järnverkets anseende och till och med ruinera det. Bland annat 
hade klagomål inkommit från flera kunder, bland annat flottan och Gefle Varf. 
1123 Sådana frågor brottades Asea och Johnsonkoncernen med. Ett exempel från Avesta Jernverk kan nämnas. 
Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 23.7. 1930.  Det påtalades att det var viktigt att 
minska tidsförseningarna. Utgående brev – Avesta Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA. Beträffande 
klagomål Brev från A. Ax:son Johnson till Walfrid Eriksson 18.12.1931. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1926-33, B1C, volym 2. GAAJA.  
1124 Brev från Edv. L:son Berger till A. Lindén 16.10.1918. Dir. A. Lindén, A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). 
ENDA. 
1125 Jacobsen & Thorsvik (2002), s. 209. 
1126 Hasselberg (1998), s. 112 f. Ylva Hasselberg har i sina studier om familjen Clason och Furudals bruk 
pekat på ryktets betydelse 
1127 Nils Bagelius, Svenska företag åter i Österled: hur svenska företag positionerade sig i Öst och minskade 
sin exponering för risk och osäkerhet (Stockholm 2003), s. 281-282. Se också Iris Bohnet, ”The Payoff of 
Trust”, Negotiation, July 2004, s. 4. Bohnet menar att “reputational information” är nödvändig för 
förhandlingar. Bland annat kan det vara av vikt att få reda på vilket rykte en aktör har. Det kan antingen öka 
eller förminska trovärdigheten. 
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Ibland kunde ett anseende skadas om någon medarbetare gjorde en 
felbedömning.1128 Anseendet kunde också skadas av utomstående faktorer. Ett sådant 
exempel var då amerikanska bolag avbeställde produkter från Avesta Jernverk på 
grund av de svensk-ryska förhandlingarna efter andra världskriget.1129 Andra orsaker 
som påverkade anseendet var om något ofördelaktigt rykte uppstod. Inom Johnson-
koncernen blev man mycket bestört då den svenske generalkonsuln i San Fransisco 
hade sagt att ”when once Consul General Axel Ax:son Johnson has passed away, the 
family will find it difficult to keep going”.1130 Sådana kommentarer kunde skada 
koncernens intressen utomlands och ge upphov till falska rykten. Därför försökte 
man genast dementera ett dåligt rykte, speciellt om någon for med osanning.       

Rätt marknadsföring kunde leda till gott anseende. För att etablera företaget var 
det viktigt att skaffa en logotyp som människor kom i håg. Varumärken tjänade en 
viktig uppgift, då det identifierades med en specifik produkt. Individualiseringen av 
varan gjorde att produkten vann uppmärksamhet. En fördel var om namnet eller 
symbolen var lätt att minnas eller lätt att uttala.1131

Ett varumärke symboliserade något som väckte känslor. Avesta Jernverk hade 
visenten som varumärke. Axel Ax:son Johnson understödde de sällsynta visenternas 
fortlevnad, då de redan i början av 1900-talet tillhörde en utrotningshotad djurart. 
Sedan 1920-talet hade han engagerat sig i djuravel och finansierade bland annat en 
djurpark i Avesta. I samband med utvecklingen av rostfritt blev ”visenten” en 
symbol för det rostfria stålet och Avesta Jernverks logotyp. Man kan tänka sig att 
visenten fick symbolisera den seghet och styrka som det rostfria representerade 
genom sin beständighet. Samtidigt skulle det förkroppsliga koncernens styrka över 
tid.1132

Ursprungligen kallades Asea för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget som i 
folkmun gick under benämningen Allmänna Svenska. Enligt uppgift var det Ruth 
Randall Edström som döpte direktörsvillan till Villa Asea och därmed etablerades 

                                                 

1131 Harry Lindholm, ”Reklam”, andra delen, s. 645-646. Företagsekonomisk handbok, (red) C.A. Strömberg 
(Stockholm 1945). 
1132 Sökord ”visent” 2005-01-24. Visenten var länge utrotningshotad och sällsynt. Ett antal visenter finns i en 
djurpark i Avesta. Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=344395

1128 Brev från R. Fredriksson till A. Ax:son Johnson 22.11.1946. ”Jag tror, att en mängd taktiska och psyk-
ologiska missgrepp på det viset skulle kunna undvikas, vilka missgrepp skada vårt anseende hos ryssarna och 
reducera de ansträngningar, som sedan så många år ha gjorts för att komma på en god och förtrolig fot med 
ryssarna. Självfallet tycka måhända respektive verkschefer, att deras område ytterligare beskäres, men det kan 
icke hjälpas, att koncernens intressen måste gå före individens”. Mapp Fl-Fy brev 1946. Inkomna brev E-F 
1946, E1, volym 192. GAAJA. 
1129 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 23.9.1946. Mapp Er. Inkomna brev E-F, 1946, E1, volym 
192. GAAJA. 
1130 Brev från V. Björkman till A. Ax:son Johnson 16.4.1947, se också A. Ax:son Johnsons brev till K-I. 
Westman vid UD 19.4.1947. Johnson påpekade att uttalandet kunde ”skada våra intressen”. Korrespondens 
1927-51, E1, volym 1. GAAJS. 
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firmanamnet Asea. Koncernen hade svastikan som varumärke fram till 1933.1133 Den 
avskaffades som varumärke efter nazisternas framgångar i Tyskland. Istället 
registrerades märket ASEA med stora bokstäver som varumärke för att rädda 
företagets goda anseende.1134  

Hos Sigfrid Edström och Axel Ax:son Johnson finner man i korrespondens vikten 
av att inpränta i tjänstemännen att de skulle hålla respektive koncerns anseende högt. 
Uppenbarligen betydde anseende mycket i industrivärlden. Innan tillsättningar 
gjordes hörde man sig ofta för vilket rykte personen ifråga hade. Oavsett om denne 
var väl meriterad eller inte, så spelade anseendet och vad folk i allmänhet tyckte och 
tänkte om personen i fråga en stor roll.1135 En konsekvens av att bli ett namn i 
näringslivet var att det uppstod förutfattade meningar om begåvningen att förhandla 
eller bristen på denna. Ett gott rykte innebar extra uppmärksamhet. Då Sigfrid 
Edström besökte Nya Zeeland på sin jordenruntresa ville mängder av människor bli 
kunder i Asea. Det var ett resultat av omfattande marknadsföring i nya zeeländsk 
press. Då han och hustrun intervjuades av landets ledande tidningspress ökade 
antalet kunder markant. Dessa tog Sigfrid Edström själv emot på plats i Nya 
Zeeland.1136 Många vände sig till Asea med motivet att de hade arbetat upp ett 
välkänt namn och hade varit verksamma under flera år. Gamla företag 
symboliserade ofta trovärdighet. I ett brev till Arthur Lindén skrev en kund om 
Aseas anseende: ”Det är ju så, att man vänder sig till den man litar mest på. I 
Bohuslän ha vi ju ett gammalt uttryck, som säger: ”Vänd Dig aldrig till en lägre 
kroppsdel, när Du kan få tala vid huvudet”.1137 Det var viktigt att bygga upp sitt 
anseende i de länder där företaget inte var tillräckligt etablerat. Detta var en strategi 
som följdes inom Asea-koncernen och Johnsonkoncernen.1138 Det var viktigt att få 
erkännande för sina produkter. En nackdel med att skapa ett välkänt namn var enligt 

                                                 
1133 Uttalet Asea vann erkännande den 1 januari 1917 enligt Aseas Egen Tidning 1.1.1917. Hakkorset 
användes redan 1893 som firmamärke i den första katalogen, men användes kontinuerligt från och med 1905. 
Arkeologen Oscar Montelius föreslog symbolen. Helén (1956), del II, s. 254-255.  
1134 På skyltar, broschyrer och liknande skulle ASEA skrivas med stora bokstäver för att framhäva 
firmamärket. I vanliga uppsatser och artiklar skulle däremot Asea enbart skrivas med stor begynnelsebokstav. 
Helén (1956), del II, s. 255. 
1135 Brev från J.S. Edström till H. Kjellman 20.3.1944. Edström hörde sig för om fabrikören Sixten Jansons 
anseende och fick till svar från landshövdingen Kjellman att Jansons anseende i Uppsala inte var det bästa, på 
grund av diverse ekonomiska problem. Direktör Edströms övriga korrespondens. Korrespondens med 
personer och företag F-K 1944, volym 321. JSE arkiv RA. 
1136 Bratt (1953), del 2, s. 195.  
1137 Brev från K. Bildt till A. Lindén 25.11.1922. Dir. A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). ENDA. 
1138 Ingeniör A. Elfströms Reserapport af den 16 juni 1908. Reserapporter Af ING. Brunskog Elfström 1907-
1910, H:N8 01-002 (137). ENDA. I Elfströms reserapport står att Asea inte var någon känd firma i början av 
1900-talet varken i Tyskland eller i Schweiz, där de två konkurrenterna Siemens och Brown Boveri var 
verksamma. Det var därför en viktigt för Asea att bygga upp en välkänt namn.  
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Sigfrid Edström att han inte fick vara ifred. Något liknande hävdade också Axel 
Ax:son Johnson.1139  

 
6.4.5 Affärsförbindelser mellan Johnson och Edström 
Affärsförhandlingar mellan industrimän kunde ta sig olika uttryck över tid. De flesta 
svenska storföretagare kände varandra väl innan en affärsrelation kom till stånd. Det 
beror framför allt på att stora affärer krävde tillit mellan parterna. Axel Ax:son 
Johnson och Sigfrid Edström var både affärspartners och vänner.1140 De hade lärt 
känna varandra bättre genom sina fruar, Margaret Ax:son Johnson och Ruth Randall 
Edström. De hade amerikanskt påbrå och var vänner. Margaret och Ruth umgicks i 
föreningen American Women's club in Sweden, där de var styrelseledamöter.1141 Det 
resulterade i att storföretagarnas familjer emellanåt träffades. Det var inte ovanligt 
att kvinnor var nätverksbyggare till sina män. Ibland förmedlade kvinnor kontakter 
eller bidrog till att förstärka en redan pågående kontakt mellan män i näringslivet.1142

Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström möttes i formella sammanhang i 
näringslivet. Eftersom de hade ledande positioner i svenskt näringsliv träffades de i 
samband med affärsavtal.1143 Brev utbyttes mellan dem. De träffades för att utbyta 
erfarenheter och information, men även för att framföra hälsningar från gemen-
samma affärsbekanta.1144 Ett tidigt samarbete inleddes när Johnsons diesel-
motorfartyg byggdes. Axel Ax:son Johnson ville att Asea skulle tillverka elektriska 
vinschar för dessa fartyg. Vid denna tidpunkt var vinscharna relativt misslyckade 
konstruktioner. Johnson lovade att bistå Asea i arbetet med vinschar. Enligt Sigfrid 
Edström gjorde samarbetet det möjligt att genomföra konstruktionen. Det ledde till 
att Nordstjernan var de första som använde Aseas vinschar. Enligt Edström var det 
inledningen på ett fortsatt kompanjonskap: ”Vi skakade hand och skildes åt, och 
detta var början till ett mångårigt lyckosamt samarbete på ifrågavarande område”.1145  
                                                 

1140 Edström (1959), s. 250-252. 
1141 Margaret Ax:son Johnson och Ruth Randall Edström var hedersledamöter i föreningen. De hade tidigare 
varit ordförande i olika omgångar för föreningen. Här gick Ax:son Johnsons fru under namnet Peggy Johnson. 
http://www.awcstockholm.org/history.htm

1139 Dagboksanteckning 15.1.1944, dagbok nr 21, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. 
Se brev från A Ax:son Johnson till O. Miska 13.7.1926. Utgående brev – Avesta Jernverk 1926-33, B1C, 
volym 2. GAAJA. 

. (Besökte sidan 24.01.2005). Föreningen grundades 1911. För 
övrigt ansåg Sigfrid Edström att han var initiativtagare till föreningen. 
1142 Kanter (1993), s. 120, Glete (1994), Hasselberg (1998) som betonar betydelsen av släktskap i näringslivet.   
1143 Asea gjorde flera beställningar från Johnsonkoncernens bolag och vice versa. Se Disponentberättelser 
1934-36, B1A, volym 3. AJA arkiv. Se specifikt disponentberättelse för 1934. 
1144 Se följande exempel på korrespondens mellan Johnson och Edström, Brev från J.S. Edström till A. Ax:son 
Johnson 16.12.1944. Brev från A. Ax:son Johnson till J.S. Edström 30.12.1944, Brev från J.S. Edström till A. 
Ax:son Johnson 27.4.1944, Brev från J.S. Edström till A. Ax:son Johnson 30.8.1944, Brev från J.S. Edström 
till A. Ax:son Johnson 24.8.1944. Johnson var intresserad av att få information av Sigfrid Edström efter 
dennes USA resa. Breven finns i Direktör Edströms övriga korrespondens. Korrespondens med personer och 
företag F-K 1944, volym 321, JSE arkiv RA.  
1145 Swahn (red) (1936), s. 108-109. Uppsats av Sigfrid Edström, ”Axel Ax:son Johnson och den elektriska 
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Anmärkningsvärt är att Axel Wenner-Gren (1881-1961) i slutet av 1920-talet 
planerade att köpa Asea tillsammans med Axel Ax:son Johnson för att eventuellt 
göra en sammanslagning med Elektro-Lux.1146 Projektet realiserades inte, däremot 
fortsatte affärsförbindelser mellan Johnson och Edström. Dessa kontakter var ofta 
stormiga enligt Sigfrid Edström. Vid ett tillfälle ville Johnson diskutera ett avtal med 
Asea angående elektrifiering av en produkt till ett skeppsbygge. Edström ansåg att 
Johnson sökte få fördelar i leveransen framför andra kunder och vägrade. Kontraktet 
som Johnson hade signerat var färdigt, men på grund av irritation rev han sönder 
papperet framför Sigfrid Edström och kastade det i papperskorgen.1147 Till sist 
genomfördes leveransen och Johnson gick med på affärsavtalet. En dylik händelse 
medförde givetvis ett risktagande. Framtida affärsförbindelser kunde äventyras och 
påverka förhandlingarna mellan företagen.  

Förklaringen till att inga komplikationer uppstod ligger i förekomsten av 
hierarkier inom näringslivet. För Sigfrid Edström var det viktigt att anpassa sig efter 
Johnsons önskemål. Överordning och underordning var en del av förhandlings-
processen. Ibland måste en av parterna underordna sig den andres beslut, om inte 
ömsesidighet uppstår. Det berodde på att Sigfrid Edström enligt egen utsago ville få 
Johnsonkoncernen att acceptera en betydande leverans. I efterhand har han berättat 
att affärer med Johnsonkoncernen innebar prestige. Det var viktigt att vinna avtal 
med dem före andra elektroföretag. Att Asea upprättade kontrakt med Avesta 
Jernverk ledde till anseende och ibland tog också Sigfrid Edström till alla möjliga 
knep för att vinna förhandlingar. Som exempel kan nämnas hur han en gång erbjöd 
Axel Ax:son Johnson en produkt gratis som annars kostade 25 000 kronor för att han 
ville lansera Aseas produkter, något som Johnson dock vägrade göra.1148  

6.5 Sammanfattning 
I kapitlet studerades hur avhandlingens huvudaktörer utvecklade ett affärsmässigt 
ledarskap. Det är förstås svårt att generalisera, utifrån få exempel men det går att 
diskutera hur förhandlingar såg ut vid två av Sveriges största koncerner. Därför 
hämtades källmaterial från Johnsonkoncernen och Asea-koncernen, där jag försökte 
visa hur Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström gick tillväga för att bli betrodda 
affärsmän.  

Det konstaterades att förhandlingar vanligen föranleddes av förhandlingsstrategier 
som kunde ta sig olika uttryck beroende på förhandlingens karaktär och samman-

                                                                                                                                                     
industrien”. 
1146 Brev från A. Lindén till J.S. Edström 12.11.1929. Löpande Konfidentiell Korrespondens 1928-1929, 
Gallrade, H:N8 10-072 (514). ENDA.  
1147 Vestmanlands Läns Tidning 5.8.1958. 
1148 Vestmanlands Läns Tidning 5.8.1958. 

 240



  

hang. Några allmänna reflektioner kan göras. Förhandlingar utspelade sig på olika 
arenor. Storföretaget hade ofta en försäljningsavdelning som arbetade med att sälja 
företagets produkter. Men förhandlingar fördes inte enbart på traditionella arenor. 
En affärsförhandling kunde genomföras under en middag. Resultatet berodde ofta på 
storföretagsledarens förmåga att kommunicera med andra industrimän. Det ledde till 
att sociala mötesplatser som fester och middagar bevistades flitigt för att skapa nya 
kontakter, men också för att förstärka gamla. En viktig roll spelade dessutom affärs-
resor, som vidgade företagsledarens vyer. De flesta industriledare reste utomlands 
ett stort antal gånger varje år. De hade även tjänstemän som fick i uppdrag att resa 
för att införskaffa information, knyta kontakter och avtal med kunder och andra 
företag. Dessa tjänstemän fick vanligen författa rapporter efter sina resor, där 
samlades information om andra utländska företag.  

Under den studerade tidsperioden var de som förhandlade i affärsvärlden främst 
män. Vänskap utvecklades ofta till broderskap. Det betyder emellertid inte att män 
med höga positioner behandlar andra män likadant. Att bli en broder innebär att bli 
inkluderad i ett sällskap. Att inte uppnå denna ”nivå” innebär motsatsen, att bli 
exkluderad. Att vinna inträde yttrade sig på olika sätt; genom att ta del av privat 
information, utbyta förtroenden eller ritualisera vänskapen. Det ansågs positivt med 
män som var gifta, då det var trygghetsskapande i samband med affärsförhandlingar. 
I männens kretsar prioriterades socialitet. De kvinnor som var gifta med en stor-
företagare lotsades på naturligt sätt in i affärsvärlden. Inte sällan hade hustrun 
makten att införliva eller utestänga individer från hemmet. Hon kunde därmed 
påverka mannens nätverk. Hennes beteende blev en återspegling av mannens bety-
delse i näringslivet. Hustrun kunde vara makens nätverksbyggare. Det befintliga 
källmaterialet visade att Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström förhandlade med 
ett fåtal kvinnor. De hade vanligen höga positioner eller var hustrur till någon 
betydelsefull affärskollega.  

Det var betydelsefullt att känna till informella spelregler inför förhandlingar. I 
affärslivet var det viktigt att inge förtroende, vara mångsidig samt få anseende. Min 
tolkning är att social kompetens påverkade olika typer av affärsförhandlingar. Man 
skulle knyta sociala band med rätt personer, men framför allt var det viktigt att 
framstå som en hederlig affärsman. Det underlättade att delta i föreningslivet, ha 
många kontakter inom och utanför näringslivet samt bygga hållfasta vänskapsband. 
Det kunde påverka utgången av förhandlingar och leda till fördelar. Det krävdes 
förvisso djärvhet, tuffa tag och övertalningsförmåga för att lyckas med 
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förhandlingar. Många affärer drevs igenom på grund av risktaganden. Det handlade 
om att följa den tysta kunskapen.1149  

Rykten hade en betydelse i affärsvärlden. Axel Ax:son Johnson och Sigfrid 
Edström eftersträvade att de anställda upprätthöll företagets goda anseende då de 
företrädde företagets intressen. Som familjeföretagare förväntades man upprätthålla 
den kulturella traditionen inom familjen, genom att förbli framgångsrik i flera 
generationer. Man fick vara beredd på att ofördelaktiga rykten kunde uppstå, dessa 
skulle emellertid motarbetas.  

Skillnaden mellan familjeföretagaren och den professionellt rekryterade chefen 
var att Axel Ax:son Johnson alltid krävde att få veta vilka förhandlingar som pågick 
inom hans olika företag samt hur affärskontakter upprättades av tjänstemän i 
koncernen. Han ville ha kontroll över vad som uträttades och bli informerad för att 
kunna sätta sig in i detalj.1150 Som ägare fanns ett intresse av att förhandlingar 
utfördes på rätt sätt. Johnson ville informeras om centrala beslut, affärer, 
nyanställningar, agenturer, egendomsköp, nybyggnationer och andra förändringar.1151 
Det uppfattades inte sällan som krävande och kunde även påverka förhandlings-
förloppet.   

Sigfrid Edström hade inte ständigt insyn i tjänstemännens förehavanden, men 
krävde upplysningar om förhandlingens utgång. Det fanns andra i företaget som han 
delegerade till och som var intresserade av att uppmärksamma detaljer. Vid upp-
repade tillfällen skrev han underlag, då någon tjänsteman sändes iväg för att 
förhandla. Sigfrid Edström uppfattades vara en komplett affärstalang: ”Allt hos 
Edström, utseende, sätt, sinnesjämvikt, snabb uppfattning, argumenteringskonst och 
framför allt objektivitet, gör honom till en verkligt god förhandlare”.1152 Samtidens 
bild av den ”framgångsrike affärsmannen” kan i efterhand verka snedvriden och 
okritisk. Men det finns också poänger med att undersöka dylika uttalanden. Det 
hängde på storföretagarens förmåga att vara kreativ, idérik och uttrycka kompetens. 
Det finns fördomar om vad som uppfattas som socialt ”skickligt” eller ”kompetent” 
när det gäller förhandlingar.1153 För Johnson och Edström var det viktigt att behärska 
konsten att kommunicera. Dessa krav ställdes även på tjänstemän. Man får komma 
ihåg att koncernernas produkter konkurrerade på den internationella marknaden. 
                                                 
1149 Glete (1994), s. 59. Vad är tyst kunskap? Det är kunskap och kompetens som är osynlig i form av koder, 
som alla aktörer inte känner till, men som går att förvärva genom att ta sig in i den miljö där denna tysta 
kunskap existerar.  
1150 Ibland kunde leveranser gå förlorade, som exemplet då järnverket förlorade en viktig order till holländska 
staten. Dessa vände sig istället till det tyska bolaget Krupp.   
1151 Se exempel på brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 20.5.1943. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1933-47, B1C, volym 3. GAAJA.  
1152 Marcus Wallenberg, ”Direktör Edström som industriman”, Aseas Egen Tidning nr 10-11. Okt-Nov, 1920, 
s. 108-109.  
1153 Auby (1987), s. 156.  
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Vissa trick krävdes för att vinna betydelsefulla affärer. Som förhandlare kunde man 
lika ofta vara skoningslös som generös. Det gällde att behärska reglerna lika väl som 
att spela utanför dem.  

Det finns tydliga entreprenöriella drag över förhandlingskonsten, eftersom det var 
viktigt att vara nytänkare och uppmärksamma nya sätt att närma sig förhandlingar. 
Det gällde att vara tillräckligt flexibel för att finna nya utvägar om problem uppstod. 
Klart är att man bör skilja på olika typer av förhandlingar, syfte och ändamål. Det 
kan röra sig om affärer i industrisektorn, förhandlingar på arbetsmarknaden eller 
privata angelägenheter. Ibland handlade det helt enkelt om vem som tog hem spelet 
och hade den mest “älskvärda övertalningsförmåga”.1154  

 

                                                 
1154 Bring (red) (1940), s. 215. Se uppsats av H. Silverstolpe. 
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III Det gränsöverskridande ledarskapet 



  

7 Det samhällsbyggande ledarskapet            
7.1 Inledning 
Detta kapitel uppmärksammar de studerade storföretagarnas personliga engagemang 
i de kommuner där deras företag var dominerande arbetsgivare. Syftet är att 
undersöka om den växande uppgiften med att leda en koncern gjorde att intresset för 
lokalsamhället avtog. Ett allmänt påstående inom tidigare forskning är att de flesta 
svenska storföretagare knappast engagerade sig i frågor som rörde kommunalt 
inflytande under 1900-talet.1155 Min ambition är att genom empiriska nedslag visa 
hur och med vilka metoder avhandlingens huvudaktörer uttryckte sitt samhälls-
intresse över tid. Den hypotes som prövas är att det fanns företagsledare som på 
olika sätt deltog och försökte vinna inflytande i kommuner, där de var dominerande 
arbetsgivare.  

I kapitlets teoretiska del undersöks de möjliga vägval som de studerade stor-
företagarna kunde välja inför frågan om samhällsengagemang. Det gör att särskilt 
paternalistiska och entreprenöriella motiv undersöks i anslutning till fyra fallstudier. 
Intresset för det gamla (bevara och förstärka makten genom paternalistiska 
strategier), liksom intresset för det nya (att genomföra nya kombinationer genom 
entreprenöriella strategier) är viktigt att undersöka närmare.  

Källmaterialet består främst av korrespondens, pm, rapporter och jubileums-
böcker. Dessutom används tidningsartiklar för att förstå den offentliga reaktionen på 
storföretagens eventuella inflytande i kommunerna. De frågeställningar som 
kommer att besvaras är följande: var samhällsengagemang något som upphörde 
under storföretagens framväxt i Sverige? På vilket sätt fördes företagets intressen ut 
i lokalsamhället? Var Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström personligen invol-
verade i kommunala frågor?  

 
7.1.1 Undersökningens avgränsningar 
För att genomföra undersökningen krävs en avgränsning. Då Axel Ax:son Johnson 
och Sigfrid Edström är centrala aktörer i avhandlingen, undersöks Avesta och 
Nynäshamn samt Västerås och Ludvika. Motivet är att Ax:son Johnson ansågs hysa 
en viss förkärlek för de städer där Avesta Jernverk och Nynäs Petroleum var de två 
största företagen. Han bodde periodvis i respektive kommun.1156 I den andra fall-
                                                 
1155 Hellspong & Löfgren (2001), s. 173-175. Hellspong konstaterar att ”det patriarkalistiska systemet gick 
mot sin upplösning”. Han relaterar detta till tiden kring sekelskiftet 1900. Argumentet utgår från det faktum 
att en stark arbetarrörelse växte fram samt att enskilda industriföretags forna maktställning i lokalsamhället 
avtog på grund av konkurrens. Ett belägg som framförs är att storföretagare inte längre kunde ”axla de gamla 
ägarnas” patriarkala funktion.  
1156 Johnson hade två bostäder i Avesta kommun, nämligen Avesta Herrgård och Isaksbo Herrgård. Den 
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studien granskas Västerås och Ludvika med utgångspunkt i att kommunerna 
dominerades av Asea-koncernen.1157 Samtliga fyra kommuners moderna historia har 
mycket sparsamt studerats av tidigare forskning, speciellt i förhållande till sina 
dominerande företagsledare. Det finns därför anledning att närmare undersöka detta 
inflytande i respektive kommun. Samtliga undersökningsstäder är dessutom belägna 
i Bergslagen och Mälardalen, varför det är fruktbart att jämföra storföretagarnas 
eventuella engagemang. Kommunerna bär prägel av att vara industri- och handels-
städer.1158 Ett annat gemensamt drag är att de fyra kommunerna hade ett stadsfull-
mäktige som efter 1918 dominerades av socialdemokrater. I samband med demo-
kratiseringsprocessen och den utökade rösträtten hade nämligen socialdemo-
kraternas inflytande ökat i de flesta medelstora städer i Sverige. En avgränsning är 
att kommunalpolitiken inte studeras närmare. Något större utrymme för kommunal-
tekniska frågor och praktiska förhandlingar mellan företag och kommun ges inte.  

  
7.1.2 Tidigare forskning 
Företagsekonomen Sune Carlson diskuterade redan 1945 ”företaget som en del i en 
komplex samhällsorganisation”.1159 Sedan dess har de flesta företagsmonografier 
behandlat förhållandet mellan företaget och den kommun där industrin var belägen.  
Många brukssamhällen präglades länge av en samhällsorganisation som kan 
beskrivas som paternalistisk. Enligt tradition tog bruket ofta hand om kommunen 
genom social och ekonomisk omsorg. Det finns flera studier om bruks nära 
förbindelse med lokalsamhället.1160 Det är emellertid angeläget att behandla dessa 
kontakter mellan företag och kommun kritiskt, då risken finns att försköna och väva 
in nostalgiska argument rörande den paternalistiska organisationsformen.1161

Ofta präglades dessa samhällssystem av å ena sidan social välvilja från bruket 
(företaget) och å andra sidan kontroll över samhällets medborgare. I skildringar av 
bruksmiljöer möter läsaren ofta den enväldige brukspatronen, som styrde från sin 

                                                                                                                                                     
1157 För Västerås del kan nämnas att den andra stora arbetsgivaren i staden var Svenska Metallverken. Men 
Asea dominerade genom att ha fler antal anställda och en större spridning med dotterbolag. Ett annat viktigt 
bolag i staden var Nya AB Keijser & Co. I början av 1900-talet dominerades industrin av tillverkningsföretag, 
men det fanns också många småföretag. Svensson (2004), s. 60-67. Sigfrid Edström hade en bostad på 
Strandvägen i Stockholm samt en stuga utanför Ludvika (Trollbo), där han tillbringade semestrar och 
högtider. 
1158 Se länken http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm

sistnämnda blev senare bostad åt sonen Axel Junior. Han hade också en herrgård i Nynäshamn, Nynäs Gård. 

 Besökte sidan 11.10.2004. Här finns 
en databas över de svenska städernas befolkning, näringsliv och valresultat. 
1159 Carlson (1945), del 1, s. 17 f. Se också Carlson (1950), s. 126 f.  
1160 För ett urval se Bursell (1975), Anette Thörnquist, Gammal företagskultur och nya partsrelationer: 
arbetskonflikterna vid Skyllbergs bruk under 1920-talet, del 1. 1918-1925 (Örebro 1994), Per Holmström, 
Bruksmakt och maktbruk: Robertsfors AB 1898-1968 (Umeå 1988). Se också Ericsson (1997), Dahlström 
(1999), Nyström (2003), Klas-Erik Jakenberg, Uddeholms Aktiebolag 1870-1985: en historisk översikt 
(Karlstad 1991), s. 664 f.   
1161 Ottosson (1999), s. 161. 
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herrgård, omgiven av brukslängor där arbetarna bodde. Denna scenografi som 
speglar maktkoncentration var inte sällsynt i gamla brukssamhällen. Bruket var en 
sluten enhet som påminde om ett miniatyrsamhälle, där företaget ansvarade för 
bostäder, sjukvård och sociala förmåner.1162 I praktiken innebar det att bruket antog 
en samhällsliknande funktion. Livet koncentrerades kring företaget.1163 

Industrimannen Gerard De Geer vid Lesjöfors Bruk skriver i boken När järnet bröt 
bygd (1975) att två av de starkaste krafterna i brukssamhället under lång tid var 
kyrkan och bruket. Patronen hade makten över marken och initierade bostads-
byggen.1164 Kyrkan samverkade med företaget genom att predika vid bruket. 
Brukspatronen använde bruket som ett kontrollredskap, vilket sträckte sig över 
lokalsamhällets domäner. Brukspatronen uppfattades antingen som en human 
välgörare eller som en kontrollerande patriark. De anställda var beroende av denna 
välvilja.1165  

Relationen förändrades gradvis, när kommunen började överta brukens forna 
ansvarsområden. Det blev kommunens uppgift att forma ett ”mönstersamhälle” och 
genomföra de visioner som tidigare hade varit brukets/brukspatronens uppgift. Det 
var kommunen och inte längre det enskilda företaget som ansvarade för sociala 
frågor.1166 Uppkomsten av organisationer för arbetsgivare och anställda förändrade 
dessutom villkoren för företagets plats i samhället. Trots det fanns det ändå företag 
som försökte vinna inflytande.1167 Det beror på att kommuner som är dominerade av 
ett stort företag ofta är beroende av företagets verksamhet. I vissa fall kan det få 
negativa följder för lokalsamhällets struktur. Sociologen Åsa Lundqvist studerar det 
småländska samhället Böksholm och dess största företag Böksholms Sulfitfabrik i 
sin avhandling. Hon visar att företaget utövade en form av social kontroll genom att 
äga mark och bostäder i kommunen. Nackdelen med en stark arbetsgivare är att det 
ledde till långvarig bundenhet till orten och brukets värderingar. I detta fall blev 
bruket och kommunen en sluten enhet, där förändringar sällan inträffade.1168  

                                                 
1162 Hans-Olof Ericson, Vanmakt och styrka: studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jön-
köping, Huskvarna och Norrhammar 1880-1909 (Lund 1987), s. 187-202.  
1163 Ericsson (1997), s. 9 f, Holmström (1988), s. 30, Nyström (2003), s. 131 f. 
1164 Gerard De Geer, När järnet bröt bygd: en krönika över liv och arbete i Lesjöfors under 300 år (Stock-
holm 1975), s. 211. Det finns flera exempel på ”paternalistiska” brukspatroner. Några exempel är brukspatron 
Tersmeden, se Bursell (1975). Andra exempel är patronerna Alfred och Paul Jönsson i Bjurum, se Nyström 
(2003). 
1165 Ett antal forskare menar att företagsledare använde sitt inflytande över arbetskraften genom att ansvara för 
bostäder, försäkring etc. För en bra översikt se Dahlström (1999), s. 19. 
1166 Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952 
(Stockholm 2003). 
1167 Sverker Jonsson, Företag och samhälle i förvandling: Hellefors bruk AB och Hellefors järnverk 1864-
1992 (Göteborg 1993). 
1168 Lundqvist (2001), s. 209-212. Lundqvists studie är ett typexempel på hur utvecklingen kunde se ut i ett 
brukssamhälle. Under 1900-talet uppluckrades denna slutenhet genom etablering av fristående folkrörelser, 
förbättrade kommunikationsmedel och allmän tillväxt i regionen. Det gjorde att arbetstillfällen öppnade sig 
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Vad som däremot har diskuterats sparsamt i tidigare forskning är storföretagares 
personliga inflytande i lokalsamhället. Vanligen förknippas ett överskridande ansvar 
med bruk och mindre företag.1169 I tidigare forskning har främst en annan tidsperiod 
än 1900-talet diskuterats. Det är därför intressant att undersöka hur huvudaktörernas 
engagemang i lokalsamhället såg ut och hur detta gestaltade sig över tid.  

 
7.1.3 Storföretagarens uppgift i lokalsamhället 1900-1950 
Hade storföretagare tid och intresse för lokala samhällsfrågor? När industrisamhället 
utvecklades i Sverige och demokratiseringen drevs igenom fick den moderne 
företagsledaren agera på ett nytt sätt. Företagsledaren upprätthöll kontakter med stat, 
kommun och samhällsorganisationer. Det var inte längre företagets ansvar att sörja 
för allmänhetens bästa genom att råda över social hjälpverksamhet.1170 En del 
förmåner kvarstod inom företaget, medan andra former övergick i kommunal regi.   

Dock var det fortfarande stora skillnader på norm och praktik i flera företag. I 
Handel och industri: en praktisk handbok för affärsmän (1927) rekommenderades 
den moderne företagsledaren att inte ingripa i samhälleliga angelägenheter. 
Företagsledaren engagerade sig endast när ”samhällsmaskineriet ännu icke hunnit 
utveckla sig på egen hand”.1171 I övrigt menade rådgivningslitteraturen att samhälls-
engagemang ledde till insteg på paternalismens område, vilket tydde på att ledaren 
ville förhärliga sin insats. Handboken menade istället att företagsledarens främsta 
uppgift var att tjäna allmänheten, genom att tillhandahålla varor och tjänster till 
resonabla priser. En industriledare skulle inte utöka sin makt över områden som han 
inte behärskade och inte inkräkta på allmänhetens liv. Enligt handbokens upp-
lysningar hörde det till den gamla patriarkala skolan att blanda sig i angelägenheter 
utanför företagets ramar.   

Handbokens rekommendationer skiljer sig radikalt från hur industrimän tänkte och 
agerade under denna tidsperiod. Fortfarande under 1920-talet och en lång tid framåt, 
uppfattade de flesta stora företagare sig som delaktiga i samhällsfrågor. De såg sig 
som samhällsbyggare med ett övergripande ansvar för industrisamhället.1172 Det finns 
belägg för ett sådant påstående. Flera industrimän uppfattade nämligen företaget 
som en del av ett samhällsmaskineri för att utveckla industrisamhället. Det var 
teknikens utveckling, företagens expansion och företagsledarnas initiativförmåga 
som påstods utgöra förklaringen till framstegen. Näringslivet uppfattades av flera 

                                                                                                                                                     
för människorna i bygden, vilket erbjöd nya möjligheter.  
1169 Ottosson (1999), s. 162.  
1170 Carlson (1950).  
1171 Prytz (1927), s. 989. (red) Belfrage & Hörlin. 
1172 De Geer (1928), s. 41.  
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industrimän som central och livsnödvändig för människan.1173 Det går därför att se 
vissa förenande drag med den ”gamle” brukspatronen och den ”moderne” 
företagsledaren. Hans Dahlqvist visar i sin doktorsavhandling Fri att konkurrera: 
skyldig att producera (2003) hur ett flertal industriledare ställde sig positiva till 
paternalistiska värden. I SAF:s tidskrift Industria från 1914 skildras hur pater-
nalismen levde kvar i ”arbetsgifvares hjärtan”.1174 Den välfärd som de privata 
företagen erbjöd försvårade för den socialistiska agitationen i samhället.1175 
Företagets sociala system var ett alternativ till kommunala inrättningar. Det förvänt-
ades ofta att företaget skulle bistå sina anställda under krisperioder. Det kan 
exemplifieras med att företaget förväntades sörja för de efterlevande i händelse av 
olycka eller dödsfall. Många gånger var det företagen som initierade under-
stödsfonder som utgick till arbetare och tjänstemän. 

 
7.1.4 Entreprenören och patriarken i lokalsamhället 
De flesta ledande män i näringslivet var utpräglade individualister som talade om 
individens fria rättigheter. Många industrimän var skeptiska till kollektivets talan för 
den enskilda individen.1176 Det gjorde dem angelägna att presentera sina idéer om 
industrisamhällets utveckling i Sverige. Götaverkens chef Hugo Hammar beskrev 
exempelvis storföretagare som ”välståndets skapare”.1177 Enligt Hammar var de 
svenska storföretagarna välfärdsbyggare och drivande faktorer bakom tillväxten. De 
var ”vägröjare”, då de hade åstadkommit resultat som förde Sverige framåt. Därmed 
karakteriserades näringslivet som en motor för tillväxt och hög levnadsstandard. 
Hugo Hammars argument utgick från att industriledare var entreprenörer i en 
samhällelig bemärkelse. De enskilda initiativen hade gjort att Sveriges städer 
utvecklades.1178 Enligt Gerard De Geer var det företagens ledning som räckte en 
”hjälpande hand” för att driva samhällsutvecklingen framåt och bidra till 
blomstrande städer.1179 Motiven bakom näringslivets engagemang kan även tolkas 
utifrån en entreprenöriell ansats, där inflytande spelar en roll för skapandet. 
Schumpeter talar om entreprenörens möjligheter att påverka. Han nämner bland 

                                                 
1173 Nordlund (2003). 
1174 Dahlqvist (2003), s. 80. 
1175 Dahlqvist (2003), s. 80. Dahlqvist refererar till Christer Hult, ”Privat företagsamhet och social välfärd 
under den organiserade kapitalismen i Sverige”, Arbetets historia 1 (1987), s. 154 f. 
1176 Marcus Wallenberg: en bildberättelse, s. 20. Torgny Segerstedt, Sven Rydberg och Robert Skole (red) 
(Stockholm 1982). Marcus Wallenberg förespråkade individens ansvar och rättighet, men hyste misstro mot 
kollektivets sammanhållning. 
1177 Hammar (1945), s. 33 f. Hammar menar att industriledarna gav ordet ”bryta bygd” ett ansikte. Enligt 
Hammar hade industrimän ofta arbetat sig framåt med två tomma händer. 
1178 Hammar (1945), s. 34. 
1179 De Geer (1928), s. 41, Gerard De Geer, Från sekelskiftet och framåt: brottstycken ur en krönika 
(Stockholm 1977), s. 207. 
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annat entreprenörens behov av att utmana och drivas av visioner och drömmar.1180 

Hos de industrimän som hade en entreprenöriell förmåga, fanns en önskan om att 
ständigt påverka och verka som ”nydanare” även i lokalsamhällets komplexa 
organisation. Det önskade utbytet var att få reaktioner från kommunen, där de sedan 
kunde upphöjas till samhällsbärande element. Historikern Jan Glete hävdar exempel-
vis att industriledare i början av 1900-talet ofta handlade utifrån idén att de bidrog 
till att skapa och utveckla ett samhälle med goda framtidsutsikter.1181 Samtidigt kan 
storföretagares intresse för kommunen tolkas som en kvarleva från brukspatronens 
patriarkala tid. Jag menar att det finns en underliggande komplexitet som sällan 
diskuteras. Det existerade en önskan om att bevara näringslivets inflytande och 
maktposition. Att utöva inflytande över en kommun ökade dessutom möjligheterna 
för det enskilda företaget. En del storföretagare brukade tala om framväxten av ett 
”idealiskt” industrisamhälle, där de själva var delaktiga i processen. Det fanns en 
oskriven regel om att de som tillhörde industrins toppskikt, hade ett ansvar, vilket 
gick ut på att driva utvecklingen i rätt riktning.1182 Det är utifrån ett sådant 
resonemang som man kan välja att se entreprenöriella och/eller paternalistiska drag 
hos storföretagare.  

Många industrimän diskuterade internt vikten av samhällsansvar. I ett brev till 
Asea-chefen Thorsten Ericson skrev Axel Ax:son Johnson om företagarnas 
förväntade roll efter andra världskriget: ”Vi behövas, när det är slut, som en mätare 
på hur det skulle kunna vara i världen, om fred finge råda. Vi måste kunna visa på 
ett tillstånd i samhällslivet, dit de stridande vilja återvända. Men då får vi ej för en 
billig penning offra det viktigaste av allt, vår frihet i handel och näring”.1183 
Industriledarna ansåg sig ha möjligheten att påverka världsbilden i stort.1184 De 
menade att de var förpliktade att påverka samhället.1185

Denna synpunkt var inte ovanlig i näringslivet. På bankmannen A.O. Wallenbergs 
grav stod att läsa om hur Wallenberg hade lagt ”en fast grund till svenska folkets 

                                                 
1180 Schumpeter (1994), s. 37 samt 41-43. 
1181 Glete (1995), s. 90. (red) Sjögren. 
1182 Man kan finna argument för att näringslivets ledande representanter ansåg sig vara förpliktade att ta på sig 
ansvaret för samhällets utveckling. Hos familjen Wallenberg fanns ett liknande tankesätt. I ett brev mellan far 
och son betonar Marcus Senior denna känsla, men poängterar samtidigt att de inte får överbetona sin egen 
roll: ”Du överdriver betydelsen av de nuvarande Wallenbergarnas insatser i landets liv. Men uppsåtet att 
gagna Sverige har alltid funnits, den allmänanda som begåvats oss har vi ärvt”. Citatet är daterat 1926, men 
det finns ingen källa nämnd. Citatet återfinns i Segerstedt, Rydberg & Skole (red), (1982), s. 19. 
1183 Brev från A. Ax:son Johnson till T. Ericson 31.10.1944. Utgående brev - allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1184 Hammar (1945). 
1185 Tage Erlander skrev i sin dagbok att Axel Ax:son Johnson talade om plikten att uträtta saker i samhället. 
Bland annat hävdar Erlander att socialdemokraten Torsten Nothin hyste en liknande uppfattning. 
Dagboksnotering 1.3.1949. Tage Erlander, Dagböcker 1945-1949, utgiven av Sven Erlander (Hedemora 
2001), s. 322.  
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välstånd”.1186 Denna gravskrift var något som statsminister Per Albin Hansson (1885-
1946) senare kallade för en ”oratorisk överdrift”.1187  

Det finns en intressant problematik som rör industriledarna som samhällets hjältar, 
vilket var en företeelse som diskuterades i både borgerliga och socialistiska kretsar. 
Storföretagare sågs som ”stormän”, vilka hade präglat de svenska industri-
samhällenas framväxt. Man menade att industriledarna låg bakom de ”välstånds-
skapande” faktorer som ledde till ”storartade insatser”.1188 Tillväxt, internationell 
framgång och samhällsutveckling blev synonyma med stora ledare. Storföretagarna 
var ”kapitalisttyper” som tänkte annorlunda och som inte enbart ville skapa mer för 
sig själv, utan för resten av befolkningen. De uppfattades sätta samhällsnyttan 
framför den personliga vinningen och profithungern. Den nya tidens kapitalist skulle 
leva för att skapa och skänka till samhället, något som flera socialdemokrater 
instämde i. Det fanns socialdemokrater som uppfattade storföretagare som samhälls-
förbättrare och stormän. Journalisten och socialdemokraten Lubbe Nordström 
(1882-1942) imponerades av de stora industriledarnas handlingar som påverkade 
Sveriges lokalsamhällen. Enligt Nordström hade ”Lort-Sverige” transformerats till 
ett ”mönsterland”, tack vare storföretagen.1189   

De flesta storföretagare förväntades ta på sig rollen som samhällsförbättrare. 
Ibland hade dock industriledare en ironisk syn på sin egen uppgift som ”världs-
förbättrare”.1190 Enligt en del industrimän var samhällsengagemang något som de 
kände sig förpliktade till, vare sig det handlade om att omsätta det i paternalistiska 
eller entreprenöriella strategier. Jag vill undersöka om storföretagare utövade in-
flytande över lokalsamhället och hur detta i så fall gestaltade sig. Var storföretagare 
intresserade av att ta på sig ett samhällsbyggande ledarskap på kommunal nivå? I det 
följande presenteras fyra fallstudier som försöker besvara denna fråga.  

7.2 Axel Ax:son Johnson och företagets plats i samhället 
 

                                                 
1186 Staffan Tjerneld, Wallenbergs (Stockholm 1969), s. 207. A.O. Wallenbergs gravskrift lyder: “Genom 
bankväsendets reformering, såsom initiativtagare, till kloka lagstiftningsåtgärder och genom ihärdigt 
ekonomiskt upplysningsarbete lade André Oscar Wallenberg en fast grund till svenska folkets välstånd”.  
1187 Morgon-Tidningen 19.3.1946. 
1188 OBS 20.7.1946. Den socialdemokratiska pressen betonade enskilda företagsledares insatser. Morgon-
Tidningens kritiserade ofta ”storfinansen” under 1940-talet, men lyfte gärna på hatten för Axel Ax:son 
Johnsons bedrifter. 
1189 Swahn (red) 1936, s. 190-191. Uppsats av Albin Johansson, ”En samhällsarbetare”. Se Martin 
Kylhammar, Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare (Stockholm 1994), s. 31. Lubbe 
Nordström tog utgångspunkt i Nordstjernan då han talade om näringslivets utveckling och framtidshopp. 
Viveca Ax:son Johnson, ”Förord”, s. 12. Den välsignade tillväxten: tankelinjer kring ett århundrade av 
kapitalism, teknik, kultur och vetenskap, Peter Elmlund & Kaj Glans (red) (Stockholm 1998). 
1190 ”Vi voro ju alla världsförbättrare och visste att lösa vår stackars världs problem!!”. Se dagboksanteckning 
7.11.1943, dagbok nr 20, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. RA. Citatet hämtas från 
Sigfrid Edströms privata diskussion med ett antal industrimän efter Arosmässan. 
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7.2.1 Avesta, företagsledaren och järnverket 
Avesta har som industrisamhälle i södra Dalarna en speciell plats i historien. Redan 
under 1600-talet grundades ett kopparbruk och myntverk där kopparmynt 
tillverkades. Det var först i samband med kopparhanteringens nedläggning i mitten 
av 1800-talet som järnhantering påbörjades i mindre skala. Då hade Avesta omkring 
600 invånare. Folkmängden ökade sedan under de kommande åren. När Avesta blev 
köping 1907 var invånareantalet 4336. De geografiska förutsättningarna var gynn-
samma för att bedriva industriell verksamhet, vilket huvudsakligen berodde på 
skogen och forsen. Järnverket uppfördes 1872. Det bidrog till Avestas fortsatta 
industriella karaktär. Snart dominerades kommunen av järnverksanställda. Tabellen 
nedan visar kommunens folkmängd under perioden 1920-1950. 

 
Tabell 7.1: Avestas folkmängd 1920-1950.                                                                
År Antal 
1920 5532 
1930 5166 
1940 6088 
1950 8102 

Källa: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm Se info om Avesta (Besökte sidan 4.10.2004) 

 
När Axel Ax:son Johnson tillträdde som chef för Avesta Jernverk hade 

brukssamhället knappt 4000 invånare, vilket kan jämföras med 1919 då 
invånarantalet hade stigit till omkring 5561. Av dessa arbetade cirka 1200 i järn-
verket. I samband med denna utveckling fick Avesta ett antal mindre affärsrörelser, 
epidemisjukhus, skola, polis och brandkår. Stadsrättigheter beviljades den 1 april 
19191191, vilket påverkade befolkningstillväxten som dels ökade på grund av 
järnverkets expansion, dels på grund av att andra industrier grundades däribland en 
snickerifabrik, sulfitfabrik och ett antal småföretag. Det fanns också ett antal 
industrier i utkanten av kommunen, såsom det anrika Horndals järnbruk.1192     

Det skedde en relativ minskning under åren 1920-1930, då krisåren med hög 
arbetslöshet ledde till stora förändringar i kommunen. Trots det var bostadsbristen i 
kommunen hög genomgående under första hälften av 1900-talet. Många arbetare 
tvingades bosätta sig långt utanför kommunens gränser. Det byggdes för få bostäder. 
Först i slutet av 1930-talet steg byggnadsverksamheten. Ett ledande bolag var 
byggnadsfirman Ernst Sundh AB som etablerade en nära relation till Avesta 
Jernverk.   
                                                 
1191 Avesta hade tidigare varit stad 1641-1686 under kopparbrukets dagar, men förlorade dessa privilegier. 
1192 Svedberg (red) (1935), s. 80. 
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Hur såg fördelningen av näringsgrenar ut i Avesta?   
 

Tabell 7.2: Andel förvärvsarbetande procentuellt fördelade på näringsgrenar i 
Avesta 1920-1950.                                                                                                               

 

Källa:http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm Se information om Avesta. (Besökte sidan 
4.10.2004). 

       1920       1930      1950 
Jordbruk 6,0 4,3 2,1
Industri 72,0 66,1 67,1
Varuhandel 6,9 6,8 10,3
Samfärdsel 5,6 5,0 5,4
Tjänster 3,4 9,5 12,6
Husligt 6,2 8,3 2,3
Övrigt  0,2
Totalt 100,0 100,0 100,0

 
Tabellen visar att jordbruket under de studerade åren hade en mindre betydelse i 

kommunen. Näringslivet var ganska differentierat. En industri med enbart kvinnlig 
arbetskraft grundades, AB Gunnar Colljins konfektionsfabrik.1193 Vid sidan av den 
industriella dominansen i kommunen, kom handeln med tiden att få en viss 
betydelse. Närheten till järnvägsknuten Krylbo underlättade utvecklingen liksom 
busslinjenätets utbyggnad.1194 Intressant är att Axel Ax:son Johnson till en början var 
negativ till Avestas nyvunna stadsrättigheter, eftersom han hade gjort beräkningar 
som pekade på att det kunde leda till stora nackdelar för järnverket.1195 Trots kritiken 
lade han om strategin och blev engagerad, när stadsrättigheter utfärdades. Johnson 
bekostade den pampiga stadsinvigningen år 1919. Pressen skrev flitigt om hans 
frikostighet och det festliga arrangemanget: ”Det var som om allt vad kristid heter i 
ett slag trollats bort och livets nödtorft åter kommit till heders i samma utsträckning 
som före kriget”.1196 Festen hölls i järnverkets nybyggda gjuteri och kallades för 
”Dalarnas största gästabud”, eftersom speciellt inbjudna gäster deltog samt brukets 
äldre arbetare.1197 Festligheterna avrundades med ett fyrverkeri bekostat av Johnson. 
På så vis kom han från början att bli delaktig i stadens utveckling genom att stå för 
utgifterna. Hur kan denna nya strategi förklaras? Förmodligen var idén att låta 
                                                 
1193 Erik Persson, ”Avesta”, s. 254. Svenska stadsmonografier: Falun, Säter, Hedemora, Ludvika, Borlänge, 
Avesta med omgivningar (red) Paul Harnesk (Uppsala 1957). 
1194 Persson (1957) (red) Harnesk. 
1195 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Jungmarker 30.4.1918. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA.  
1196 Aftonbladet 31.3.1919, Avesta Tidningen 1.4.1919 
1197 Svedberg (red) (1935), s. 24. 
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järnverket ta kommandot, istället för att ge kommunen ett försprång. Den outtalade 
ambitionen var att järnverket skulle göra staden beroende. Till exempel skänkte 
Axel Ax:son Johnson 100 000 kvm mark till kommunen för uppförandet av gator, 
parker och anläggningar. Det skapade ett band till järnverket. Han lät kommunen 
köpa mark förutsatt att bostäder byggdes till järnverkets personal.1198  

Stadens ledande tidning Avesta Tidningen bidrog till att marknadsföra järnverkets 
insatser i staden. Tidningen betonade vid upprepade tillfällen att kommunens 
utveckling uteslutande berodde på järnverkets förtjänster. Det hjälpte till att stärka 
Johnsons anseende i kommunen. Han blev stadens naturliga försörjare. ”Avesta är ju 
min privata egendom och jag behandlar den som sådan och jag önskar följa med allt 
hvad som sker där”, skrev Johnson i ett brev.1199 Planerna utvecklades ytterligare. 
Det var inte enbart viktigt att bidra med generösa donationer till olika projekt, utan 
hans strategi var att påverka kommunens utveckling. 

 
7.2.1.1 

                                                

Att göra staden beroende  
Vilka frågor i Avesta kommun engagerade sig Axel Ax:son Johnson i? Hur kan 
detta intresse förklaras? Först och främst verkar intresset för kommunen ha bottnat i 
en traditionell syn på företagsledarens uppgift. Själv hävdade Johnson att det var 
hans plikt som industriman att utföra detta arbete.1200 Denna inställning kan relateras 
till brukspatroners försök att förklara sitt engagemang för samhälleliga ange-
lägenheter. Visserligen fanns det småföretagare och medelstora företag i Avesta, 
som hade olika typ av inflytande. Som den störste arbetsgivaren hade Johnson andra 
möjligheter att påverka. Till strategin hörde förmågan att genomföra förändringar 
genom att satsa på en modernisering av kommunen. Det resulterade i att en rad 
anläggningar och utsmyckningar bekostades som rörde ganska vida områden.  

Axel Ax:son Johnson använde ovanliga metoder för att vinna framgång i 
kommunen. Det var inte frågan om att gå sakta till väga, utan att ta staden i 
besittning. Framför allt avgjordes förhållandet av tillgång till kapital, vilket ledde till 
mer makt och inflytande. Källmaterialet vittnar om att Johnson ägde stora 
markområden inne i stadskärnan och ute i bygden. Dessutom hade han andelar i 
forsen, stora skogsmarker och jordbruk. Han ägde också ett antal byggnader och 
bostäder i stadskärnan.1201 Att Avesta Jernverk var dominerande i kommunen gjorde 
det svårt för andra företag att etablera sig i staden, då de i princip eliminerades av 
konkurrensen från järnverket. Redan 1918 framhöll järnverkets ledning vikten av att 

 
1198 M. Stenström, ”Avesta genom tiderna”, (1957), s. 268. (red) Harnesk. 
1199 Se brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 24.7.1931. Utgående brev - Avesta Jernverk 1926-33, 
B1C, volym 2. GAAJA. 
1200 Svedberg (red) (1935), s. 31. 
1201 Svedberg (red) (1935). 
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skydda verket från andra ”entreprenörer i Avesta”. Dessa kunde nämligen ”skapa 
nya industrier och företag, hvilka komma att skada järnverket därigenom att de 
naturligtvis fordra såväl lokaler för verkstäder som ock bostäder för sin personal. 
Generalkonsuln anser därför att vi i järnverkets intresse böra motarbeta dylika 
företag”.1202 Samtidigt som andra företag uppfattades som ett hot, påpekade Johnson 
irriterat vid ett tillfälle att Avesta Jernverk var det enda företag som verkligen bidrog 
till att försöka snygga upp i staden.1203 Det tyder på att han samtidigt önskade att 
andra företag skulle engagera sig i kommunens utveckling. De privata initiativ som 
utgick från järnverket finansierade projekt i staden. Ofta rörde det sig om stora 
investeringar. Axel Ax:son Johnson skänkte vid ett tillfälle 250 000 kronor till 
staden för att uppföra ett modernt badhus ”så att ungdomen kan tävla i simning”.1204 
Händelsen blev omskriven i pressen. Badhuset skulle ha internationella mått och 
dessutom skulle en tvättinrättning byggas. Johnson tyckte inte om att det badades 
lite överallt, utan det var fördelaktigt om en central badplats anlades. Han kom även 
att finansiera andra ideella föreningar i kommunen.1205  

Det fanns länge ett underliggande missnöje från kommunens sida, över att 
järnverket ägde omfattande områden i Avesta. Stundtals ledde det till konflikter 
mellan verket och kommunen.1206 Johnson saknade knappast kritiker som följde upp 
dessa frågor om bostadsbristen. Dalarnes Folkblad menade: ”Det vore inte en dag 
för tidigt om samhället sade ifrån till denne herre”.1207 Dessutom påstods företagaren 
ha hotat med argumentet ”får jag inte som jag vill, flyttar jag min industri till en 
annan plats”.1208 Avesta Jernverk ansågs hämma bostadsutvecklingen. Men bostads-
frågan var också ett problem för järnverket som under högkonjunkturer lät vissa 
avdelningar stå helt stilla då arbetskraft saknades på grund av den tilltagande 
bostadsbristen.1209 Bostadsfrågan var av källmaterialet att döma oroväckande för 
både kommun och järnverk. Trångboddhet var ett bestående problem. Det finns 
uppgifter om att det inte uppfördes en enda bostadsfastighet i Avesta under åren 
1917-1935. Byggnader och fastigheter fick inte resas utan Johnsons tillstånd på de 

                                                 
1202 Brev från A. Ax:son Johnson (troligen skrivet av en medarbetare, men undertecknat av Ax:son Johnson) 
till E. Andersson 19.12.1918. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
1203 Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 19.2.1919. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, 
B1C, volym 1. GAAJA. 
1204 Avskrift A. Ax:son Johnson till Avesta stad 16.12.1944, Mapp 4162: Donationsfonden för arbetare vid 
Avesta Jernverk samt bidrag till varmbadhus i Avesta/avskrifter. Handlingar ang gåvor mm 1936-75, F4, 
volym 23. GAAJS.  
1205 Sådana exempel är bland annat Avesta Planteringssällskap, Avesta Segelflygsklubb och Avesta Idrotts-
klubb. Anteckningar om gåvor mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
1206 Ericson (1982), s. 322. Intervju med Stig Borger, kommunalråd (s) i Avesta.  
1207 Dalarnes Folkblad 1.7.1924, Dalarnes Folkblad 23.2.1924.  
1208 Dalarnes Folkblad 3.2.1923. 
1209 Se till exempel Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 19.6.1917. Utgående brev – Avesta Jernverk 
1916-26, B1C, volym 1. GAAJA. 
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marker han ägde. 1210 Han begärde alltid noggranna utredningar innan beslut fattades. 
Efter första världskriget ansåg Axel Ax:son Johnson att arbetarnas bostäder var 
”under all kritik” och behövde upprustas. Husgrunderna var så dåliga att de nästan 
vittrade sönder. Detta arbete fick järnverket ombesörja.1211         

Min uppfattning är att Axel Ax:son Johnson hade uttalade idéer om hur 
bostäderna skulle se ut i kommunen och hur de skulle skötas. Bland annat ville han 
veta vem det var som bebodde de hus med trädgårdstäppor som ägdes av järnverket. 
Det skulle vara propert i dessa trädgårdar. Det var viktigt att göra någonting åt 
oordningen i bostadskvarteren: ”Vilja de nuvarande innehavarna icke göra detta, 
böra andra arbetare flyttas dit”, konstaterade han.1212 Under 1930-talet belönade Axel 
Ax:son Johnson personligen de arbetare som hade sinne för trädgårdsodling med 
silverpokaler och kontanter.1213 För att lära sig ”bo” på rätt sätt skulle arbetare bli 
belönade. Bostäder skulle främst ges till skötsamma personer som tog vara på dem. 
Dessutom skulle inspiration hämtas från andra brukssamhällen däribland Österby, 
där husens arkitektur hade en speciell form och ordning.1214 Som exempel kan 
nämnas att Johnson beordrade ledningen vid Avesta Jernverk att inspektera 
byggnader och bostadshus i kommunen. Om de hus som ägdes av järnverket 
verkade dåliga skulle underhållsarbete inledas. Framför allt var han angelägen om 
att Avesta kommun inte skulle få ett dåligt rykte, då det kunde prägla besökares syn 
på järnverket.1215 Det kan tolkas som ett viktigt steg i att forma Avesta till en 
mönsterkommun. Enligt uppgifter hämtade från pressen ingick kommunen avtal 
med Avesta Jernverk 1939 angående bostadsfrågan. Järnverket gav då löfte om att 
ändra stadsplanen och mark avyttrades till kommunen för byggande av bostäder till 
5-6000 personer.1216 Detta visar hur viktigt och avgörande Johnsons beslut var för 
stadens bostadsutveckling.  

År 1942 lade arbetarna vid järnverket fram en förfrågan om egnahemsbyggen 
kunde finansieras av Avesta Jernverk. Samma år beviljade järnverket 39 
ansökningar om byggnadsförslag med lån till husbyggen. Kostnaden var 39 000 
kronor.1217 Detta projekt var positivt för bostadsutvecklingen i kommunen och 
                                                 
1210 Avesta Tidningen 24.7.1946. 
1211 Brev från A. Ax:son Johnson till H. Stålhane 8.6.1917. Utgående brev – Avesta Jernverk 1916-26, B1C, 
volym 1. GAAJA. 
1212 Brev från A. Ax:son Johnson till Avesta Jernverks Aktiebolag 16.6.1927. Utgående brev – Avesta 
Jernverk 1926-33, B1C, volym 2. GAAJA.  
1213 Avesta Tidningen 24.11.1935. 
1214 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 3.7.1936. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, 
volym 3. GAAJA. 
1215 Brev från A. Ax:son Johnson till W. Eriksson 17.8.1938. Utgående brev – Avesta Jernverk 1933-47, B1C, 
volym 3. GAAJA. 
1216 Avesta Tidningen 11.3.1939. 
1217 Understöd till Jernverkets personal för uppförande av egna hem. Disponentberättelser 1942, B1A, volym 
8. AJA. 
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järnverket fortsatte att ge understöd till husbyggen.1218 Axel Ax:son Johnson hade 
också bestämda uppfattningar om hur man skulle gå tillväga vid reparationer eller 
rivningar av bostadshus. Till sin son Axel skrev han ett brev 1944 om att inga hus 
fick rivas eller repareras utan att först fotografier togs av respektive byggnad. När 
förändringen sedan åtgärdats skulle nya foton tas som sedan skulle arkiveras i en 
speciell fotobok om Avesta. Avsikten var att samla information och kunskap, fram-
för allt för att undvika att ”kulturvärden” fördärvades i staden.1219 Först under 1960-
talet fick kommunen mer insteg i markpolitiken.  

En samtida betraktare menade att förändringsarbetet i Avesta kommun inte huvud-
sakligen berodde på Axel Ax:son Johnson, utan uteslutande på socialdemokraternas 
majoritet i Avesta och deras mål att genomföra Folkhemmets idéer.1220 Trots detta 
fick Johnson ofta ett starkt stöd från stadsfullmäktige. Han jämfördes med 
kopparbrukets grundare, den nederländske myntmästaren Marcus Kock (1585-
1657).1221 Han liknades också vid den medeltida stormannen Bo Jonsson Grip (Tidigt 
1330-tal-1386) som på sin tid besatt stora land- och jordområden. Till skillnad från 
stormannen ansågs inte Axel Ax:son Johnson göra det för privat vinning, utan för 
samhällets bästa.1222 Stadens representanter menade tidigt att industriföretagaren 
hade gjort ”vår samhällsangelägenhet till Eder egen angelägenhet”.1223 De som var 
positiva till detta engagemang menade att företagaren hade moraliska och 
samhällsnyttiga motiv bakom sitt intresse. Han kallades för ”Avesta-kungen” eller 
”Kungen av Avesta”.1224  

Schumpeter anser att strävan efter ett ”kungarike” utmärker en entreprenör.1225 Vad 
han menar är att entreprenören drivs av visionen att skapa ett personligt makt-
område, gärna något som blir ett minne av ledaren. Entreprenören kan uppnå denna 
vision endast genom industriell framgång. Det privata ”kungariket” ser Schumpeter 
som det närmaste entreprenören kan komma den medeltida feodalherren.1226 Ett 
”kungarike” kan vara en avskild sfär eller som i detta fall en ”egen” kommun, där 
det fanns möjlighet att omsätta idéer på sitt eget sätt. Enligt Schumpeters 
resonemang kan också ”kungariket” stöta på kritiker eller åtminstone reaktioner från 
omvärlden. Hos Johnson finner man tydliga spår av detta. Att bygga upp detta 
”kungarike” var endast möjligt genom kapital och resurser. Det mentala övertaget 
                                                 
1218 Disponentberättelser 1944, B1A, volym 10. AJA. 
1219 P.M. till Bergsingeniör Axel Johnson Jr 8.9.1944. Utgående brev - allmänt 1944-46, B1A, volym 26. 
GAAJA. 
1220 Persson (1957), s. 255. 
1221 Avesta Posten 7.3.1939. 
1222 Swahn (red) (1936), s. 250 f. Uppsats av Arvid Svedberg, ”Avesta stad”. 
1223 Svedberg (red) (1935), s. 30. 
1224 Johnsons namn förknippades med kung och hertig, se Dagens Nyheter 24.7.1956. 
1225 Schumpeter (2004), s. 93 f.  
1226 Schumpeter (1994), s. 21-22. 
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var också nödvändigt, vilket gjorde att stadsfullmäktige böjde sig för järnverket. 
Men för att utnyttja sitt entreprenörskap till fullo måste entreprenören även skaffa 
sig hållbara allianser som möjliggör visioner.  

Jag uppfattar spår av entreprenöriell drivkraft bakom Axel Ax:son Johnsons sam-
hällsengagemang. I ”kungariket” Avesta rådde hans regler, idéer och planer. Det 
förknippades ofta med förnyelse och förändring som utgick från järnverket. Det var 
på gott och ont som detta inflytande satte prägel på stadens utveckling. Företaget 
och staden blev i praktiken synonyma med varandra. Det fanns en oskriven regel 
som gjorde att den största företagaren tilläts blanda sig i lokalsamhällets utveckling. 
I gamla skrivelser återfinns ett antal betyganden om järnverkets förankring och 
tilltron till fortsatta insatser för kommunen. Det var företagaren som ansågs skänka 
trygghet till invånarna. Detta kunde endast pågå ”så länge generalkonsul Axel 
Ax:son Johnson förblir ägare till Avesta järnverk”.1227 Det fanns således en tidig 
medvetenhet från kommunens sida om att industriledaren uppfattade Avesta och 
dess omgivningar som sitt intresseområde. Något som i princip accepterades av 
kommunen.  

 
7.2.1.2 

                                                

Johnson och lokalpolitiken  
Precis som i övriga delar av Dalarna var arbetarrörelsen stark i Avesta, där 
socialdemokraterna år efter år fick majoritet i stadsfullmäktige.1228 Etnologen Helena 
Kåks skriver i sin bok om Avestas historia att järnverket endast stöttade 
föreningslivet så länge det inte rörde sig om politisk eller facklig verksamhet.1229 
Källmaterialet vittnar om en motsatt bild. Det visar sig att Johnson privat 
understödde enskilda lokalpolitiker och partier i Avesta.1230 Han hade ingen 
möjlighet att själv delta i Avestas kommunala liv. Skälet var att han saknade rösträtt 
och valbarhet i kommunen.1231 Däremot uppmuntrade Johnson gärna järnverkets 
tjänstemän att representera bolaget i stadsfullmäktige. Att ha egna representanter i 
stadsfullmäktige kunde leda till mer inflytande i stadens angelägenheter. Han 
beordrade sin medarbetare Karl Axel Riben (1867-1934) att utreda om de 
ekonomiska problemen kunde lösas i Avesta. Det var svårt att leda företag i en 
kommun där skatten var hög och där stadens finanser inte var de bästa. Johnson ville 
därför undersöka om järnverket kunde få representanter i stadsfullmäktige för att 

 
1227 Swahn (red) (1936), s. 250-260 f. Uppsats av Arvid Svedberg, ”Avesta stad”. 
1228 Cybercity, http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/avesta/valresultat.htm Se ”Avesta” valres-
ultat. (Besökte sidan 4.10.2004). 
1229 Helena Kåks, Avesta: industriarbete och vardagsliv genom 400 år (Falun 2002), s. 105.   
1230 Jämför resonemanget med kapitel nio, där jag skriver om hur Johnson finansierade folkpartiet i Avesta. 
Anmärkningsvärt är att detta skedde ungefär samtidigt som han finansierade en socialdemokratisk 
lokalpolitiker. 
1231 Avesta Tidningen 25.7.1946. 
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påverka utvecklingen. Framför allt önskade han någon politiker som kunde bringa 
”sunt förnuft” och som förstod sig på ekonomin.1232 Både tjänstemän och arbetare vid 
järnverket blev kommunalmän inom stadens olika myndigheter.1233

Arbetares politiska ambitioner uppmuntrades på olika sätt. En av dem som fick 
särskild uppmuntran var socialdemokraten Sven Boman. Han var ordförande i 
Avestas stadsfullmäktige och ledande profil i Metalls facklubb. Sedan unga år var 
Boman anställd i järnverket, tills han blev riksdagsman 1944. Det är anmärknings-
värt att Johnson ekonomiskt understödde en socialdemokratisk riksdagsman som 
hade en stark position i stadsfullmäktige. Inte minst då detta samarbete inföll under 
en period av kraftiga motsättningar mellan näringsliv och socialdemokrati.  

Sven Boman slutade periodvis vid järnverket på grund av sina offentliga 
uppdrag.1234 Under perioden 1939-1949 finns flera belägg som pekar på att Johnson 
understödde Boman med ekonomiska gåvor. Det rörde sig om relativt stora summor 
pengar. För att nämna ett urval, fick Sven Boman (år 1939) 1000 kronor, (år 1943) 
10 000 kr samt (år 1946) 7500 kronor.1235 Det kan relateras till uppgiften att den 
genomsnittliga årslönen för en arbetare inom metallindustrin, enligt national-
ekonomen Karl Jungenfelts beräkningar, år 1943 var 4027 kronor. Det betyder att 
Johnsons gåva innebar ett rejält tillskott för Sven Boman, eftersom summan 
motsvarade lite mer än två årslöner för en arbetare vid denna tid.1236 Det leder 
automatiskt till frågan, varför finansierade Axel Ax:son Johnson en socialdemokrat 
från Avesta? Det är svårt att ge ett entydigt svar på denna fråga, men förmodligen 
rörde det sig om ett utbyte av tjänster. Journalisten Ragnar Götdahl (1904-1997) 
hävdade att flera förhandlingar inte gick rätt till mellan stadsfullmäktige och järn-
verket. Han hävdade att ”Boman satt i knät på Generalen”.1237 Enligt samtida upp-
gifter brukade Axel Ax:son Johnson kalla Sven Boman för ”min riksdagsman”.1238 

                                                 
1232 Brev från A. Ax:son Johnson till K.A. Riben 16.12.1926, Mapp disponentkontoret Häradshövding K.A. 
Ribens efterlämnade handlingar 1926-34. Disponentkontoret Korrespondens o. ämnesordnade handlingar, 
serie 2, 1926-1934, F1B, volym 42. AJA. 
1233 Carlsson (1970-1973) del I-V. Han nämner några ingenjörer som engagerade sig i kommunal verksamhet, 
Tore Durling (1886-1958) civilingenjör och Johannes Wretlind (chefen för ritkontoret) med flera. 
1234 Ragnar Götdahl, Götdahls profiler: Avestas profiler (Avesta 1992), s. 37. Se ”Sven Boman”. Enligt 
Götdahl engagerade sig Boman i försvarsfrågorna som riksdagsman. På det lokala planet var han intresserad 
av byggnadsfrågor och försvarsfrågor. I Avesta var han initiativtagare till Avesta-Krylbo-Grytnäs hemvärn. 
1235 Sven Boman notering 8.12.1948. Mapp 4133: Riksdagsman Sven Boman 1941-50. Handlingar ang gåvor 
mm 1941-83, F4, volym 20. GAAJS. Uppgifterna i källmaterialet visar att Boman totalt fick en summa på 36 
900 kr under åren 1939-1948. Han erhöll även personliga presenter, till exempel ett värdefullt guldskrin. Sven 
Boman blev ibland inbjuden att besöka koncernens övriga bolag. Ett sådant besök gjordes exempelvis i 
Nynäshamn för att se Nynäs Petroleum. P.M. 5.6.1940 av Per Ågren, ang besök av Johnson, Sven Boman och 
direktör Gösta Carr. Direktion, Per Ågren: Anteckningar & PM, BIII a, volym 2. NP.  
1236 Karl G. Jungenfelt, Löneandelen och den ekonomiska utvecklingen: en empirisk-teoretisk studie (Uppsala 
1966), s. 243. Se Jungenfelts tabell nr 6 under kategorin ”Malmbrytning och metallindustri”. 
1237 Jan Fredrikson, ”Aaltoprojektet – om kommunalt beslutsfattande i svensk småstad 1938-1946”, s. 28. C-
uppsats i historia (opublicerad) Uppsala universitet 14.5.1992. 
1238 OBS semesternummer 20.7.1946. 

 260



  

Anpassade sig socialdemokraten Sven Boman efter industriledarens önskemål, 
eftersom han fick ekonomiska gåvor för besväret? Ett rimligt påstående är att denna 
kontakt var värdefull för båda parter. I ett tackbrev från Sven Boman till Axel 
Ax:son Johnson framgår det att han uttryckligen bad om finansiering från 
storföretagaren: ”Då jag nu dristar mig att återkomma med samma vördsamma bön, 
sker det med hjärtat fyllt av förtroende för Eder djupa förståelse och mänskliga 
godhet”.1239 Det ger en fingervisning om att det ekonomiska utbytet var av privat 
karaktär. I detta sammanhang utgör antropologen Marcel Mauss teoretiserande kring 
”gåvan” en viktig grund för att förklara utbytet i relationer. Det betyder att givande 
och tagande av en ”gåva” förutsätter ett återgäldande som resulterar i ett utbyte 
mellan parterna. Som bekant skall en gåva gärna återgäldas med en gengåva för att 
bevara en relation. 1240  

En viktig upplysning är att Sven Boman var involverad i att resa statyn över Axel 
Ax:son Johnson (omnämnd i kapitel 5 om karisma). Det var också han som var 
arbetarnas talesman i samband med jubileum och liknande festligheter.1241 Hans 
offentliga uttalanden pekar på vikten av att värna om järnverkets roll i kommunen. 
Vid ett tillfälle gjorde Sven Boman följande karakterisering av stadens store 
industrialist: ”- För en del salongsradikaler är han inkarnationen av kapitalismens 
diktatur men för många är han den beundrade företagaren som saknar motsvarighet i 
svensk historia. Vad han är för Avesta tror jag han bäst erfar då han trycker en 
valkig bruksarbetarnäve”.1242 Sådana uttalanden hjälpte sannolikt till att stärka Axel 
Ax:son Johnsons image som arbetarvänlig chef i Avesta. Givetvis var det positivt att 
en socialdemokratisk arbetare skildrade den store ”kapitalisten” med både vördnad 
och tacksamhet. Avesta var en arbetets stad och därmed också järnverkets stad: ”Här 
har aldrig givits plats för vilans idyller. Att arbetets sång fortfarande skall dåna är 
vårt framtidshopp”.1243 Denna relation visar prov på Johnsons okonventionella 
metoder till inflytande och insyn i Avesta kommuns utveckling. Det är emellertid 
svårt att uttala sig om vad det kom att betyda för järnverkets dominans i staden. 
Däremot är relationen intressant för att förstå hur Johnson som industriledare rörde 
sig i kretsar där han kanske inte alltid förväntades. 

                                                 
1239 Brev från S. Boman till A. Ax:son Johnson 11.5.1941, Mapp 4133: Riksdagsman Sven Boman 1941-50. 
Handlingar ang gåvor mm 1941-83, F4, volym 20. GAAJS. Sven Boman ville även ha hjälp med att lösa 
bostadsfrågan. Brev från S. Boman till A. Ax:son Johnson 3.2.1942, Mapp 4133: Riksdagsman Sven Boman 
1941-50. Handlingar ang gåvor mm 1941-83, F4, volym 20. GAAJS. 
1240 Mauss (1997). 
1241 Svenska Dagbladet 2.1.1934. 
1242 Aftontidningen 17.12.1944, Avesta Posten 19.12.1944. 
1243 Aftontidningen 17.12.1944.  
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7.2.1.3 

                                                

Avestas framtidsutsikter 
Kommunen skulle expandera ungefär på det sätt som ett företag skulle drivas. 
Denna strategi gjorde att järnverket och kommunen blev två angelägna projekt som 
skulle hållas vid liv. En sådan balansgång var emellertid inte alltid lätt att 
upprätthålla under årens lopp. Ambitionen var att omvandla järnverket till ett 
”mönsterföretag” och förvandla Avesta kommun till ett ”idealsamhälle” för dess 
medborgare.1244 Att järnverket skulle vara drivande i denna utveckling lovade Axel 
Ax:son Johnson redan i samband med stadsinvigningen: ”industri och samhälle 
skulle samarbeta, och skapa ett lyckligt samhälle, där alla skulle ha en tryggad 
existens”.1245 Ordet ”Industri” avsåg främst järnverket. Men för att denna idealbild 
skulle genomföras krävdes ett utvecklande av stadsplanen. Det centrala i detta 
engagemang var att Johnson ständigt förordade grundliga förundersökningar om vad 
som var bäst för stadens utveckling.1246 I ett annat brev till Dalarnas landshövding 
Bernhard Eriksson skrev han hur viktigt det var att ordna för samhällets framtid 
genom att i god tid förbereda och se om ”mitt hus, vilket i detta fall är 
Jernverket”.1247 Antydningar om förpliktelser och framtida förhoppningar inte var 
helt ovanliga hos svenska företagare. Flera samtida företagsledare passade gärna på 
att framföra företagets budskap vid offentliga sammankomster. Inte sällan 
inkluderades industrisamhällets framtid i dessa tal. Det var en retorisk konst att tala 
vid rätt tillfälle och lyfta fram det egna företagets insatser.  

Om man förflyttar sig framåt i tiden fortsatte Axel Ax:son Johnson att presentera 
löftesrika visioner om kommunens framtid under 1940-talet.1248 I samma stund 
utökades järnverkets marker på andra områden i staden genom ”Södra verken”, där 
verkets nya anläggningar placerades.1249 I ett tal förkunnade Axel Ax:son Johnson 
hur järnverket skulle fortsätta att arbeta för kommunens välfärd: ”Vi önska göra ett 
idealsamhälle av Avesta med många öppna platser och goda rymliga bostäder”.1250 
Det han kände för Avesta var en sorts ”förälskelse”.1251 Denna förälskelse var inte 
övergående, utan medförde evig trohet, vilket innebar engagemang på livstid, då han 
ville utföra vissa tjänster för samhällets bästa. Avesta skulle bli en mönsterstad, dit 
folk flyttade för att få bo och arbeta. En del av denna idé var att starta ett universitet 

 
1244 Carlsson (1970-1973), del V, (den oförglömmeliga herrgården), s. 50.  
1245 Dalarnes Folkblad 21.10.1924. 
1246 Brev från A. Ax:son Johnson till B. Eriksson 27.4.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1247 Brev från A. Ax:son Johnson till B. Eriksson 22.10.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1248 Avesta Tidningen 25.7.1946. 
1249 Carlsson (1970-1973), del III, s. 15. Dessa anteckningar är författade av disponenten Walfrid Eriksson och 
berör järnverkets historiska utveckling. 
1250 Aftontidningen 17.12.1944. 
1251 Aftontidningen 17.12.1944. 
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eller forskningsinstitut. I ett pressutdrag konstaterades följande: ”Jag hoppas nu, 
sade generalkonsuln, att Avesta en gång får ett forskningsinstitut för järn och stål 
och till vilket vi kan hålla världens förnämsta vetenskapsmän. Om vi håller ihop har 
vi alla möjligheter att skapa en standard som inte finns någon annanstans i 
världen”.1252 Citatet inkluderade arbetskraften och resten av kommunens invånare. På 
så vis förankrades löften och budskap i tal till arbetskraften. Men det skapade 
samtidigt krav på bundenhet till kommunen och företaget. Som dominerande 
arbetsgivare var järnverket ett av få alternativ för stadens industriarbetande män. 
Kvinnor arbetade inte på järnverket, förrän i samband med arbetskraftsbristen under 
andra världskriget.1253 Vid andra företag som Sandvikens Jernverk anställdes unga 
flickor i åldern 16-21 redan på 1930-talet för slipning av rakklingor i 
slipmaskiner.1254 I Avesta fick kvinnor istället gå husmoderskurser i järnverkets regi. 
Det skapades därför ett mönster där män stannade kvar på orten och rekryterades till 
industrin som arbetskraft. En sådan platsbundenhet har visat sig på flera andra 
liknande bruksorter och är förbunden med den paternalistiska ledarskapsstrategin.1255

Kommunen hade höga förväntningar på vad Avesta Jernverk skulle åstadkomma, 
medan järnverket förutsatte att kommunen alltid skulle gå verkets önskemål till 
mötes. Det gjorde att de två parterna levde i ett ömsesidigt beroende. I mitten av 
1940-talet konstaterade kommunalmannen Sven Boman att ”Avesta står och faller 
med jernverkets framgång”.1256 Denna utveckling fortgick under 1950-talet. Enligt 
Avestas kommunalborgmästare Erik Persson (1904-1995) fanns det ingen väg ut ur 
detta komplexa förhållande. Järnverket och staden var intimt förbundna med 
varandra. Det gjorde att de ”lever, blomstrar och dör tillsammans”.1257  

 
7.2.1.4 

                                                

Kontrasternas stad 
Avesta Jernverk var en central del av brukssamhällets scenografi. Bruket var 
ständigt föremål för debatt i tidningspressen. Över tid framträdde skiftande bilder av 
Avesta kommun som är intressanta att relatera till för att förstå hur omvärlden såg på 
förhållandet mellan kommun och järnverk. Det visar också hur förändringar ägde 
rum. Staden avbildades antingen som en idyll eller ett brinnande helvete. Ofta 
användes kraftfulla språkliga beskrivningar som antingen var mycket negativa eller 

 
1252 Avesta Posten 1.1.1945. 
1253 Avesta Tidningen 4.8.1942, Avesta Tidningen 14.11.1942. 
1254 Avskrift R. Odelberg till Järnbruksförbundet 14.6.1930, Mapp Järnbruksförbundet och Jernkontoret m.fl. 
1928-1930. Disponentkontoret, Korrespondens o. ämnesordnade handlingar 1928-1948, serie 2, F1B, volym 
53. AJA.  
1255 Lundqvist (2001), s. 208. 
1256 Avesta Tidningen 25.7.1946. 
1257 Kåks (2002), s. 131.  
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överdrivet positiva. Men alltid stod järnverket i centrum som en förklaring till 
samhällsutvecklingen.  

I syndikalistiska Arbetaren skisserades ett porträtt av den typiska arbetaren i 
Avesta Jernverk: ”Känd, om icke välkänd av tusende slavar, som tvingas in i det 
larmande helvetet, uppbyggt i Avesta-forsen”.1258 Det var i staden där folk arbetade, 
levde och dog. Och det var i staden där man arbetade vid järnverket. Inte heller 
uppfattade tidningsskribenten att någon förändring hade skett under de senaste 
femton åren. Det var fortfarande samma typ av människor: ”Slavarna såg precis lika 
ut då som nu, lika sotiga, lika dåligt klädda, samma typ på träskorna och samma 
klädesdräkt i övrigt”.1259 Man hävdade att det främst berodde på att järnverket 
ansvarade för medborgarna i Avesta och att några omfattande reformer inte hade 
genomförts. Allting hade bevarats intakt år efter år. 

Under 1930-talet hyllades Axel Ax:son Johnson insatser i Stockholmspressen: 
”Tänk om alla samhällen sköttes av dylika herrar [Axel Ax:son Johnson] istället för 
av farbröder i käringkalsonger, som springer runt o. lismar och daltar till höger och 
vänster med kohandel och kaffeprat”.1260 Av konservativ och liberal press 
uppfattades ledarens insatser som livsnödvändiga för samhällets existens.1261

Under 1940-talet presenterades den typiska arbetaren i socialdemokratiska 
Dalademokraten. År 1947 skildrades den moderna staden, med den stora 
arbetsgivaren som skänkte välfärd till sina arbetare. Det var genom järnverket och 
företagsledarens belöningar, gratifikationer och understöd som folket påstods få en 
högre levnadsstandard.1262 Avesta avbildades som ett himmelrike, med små hus och 
välskötta trädgårdar, där arbetarna bodde. En insändare i Dalademokraten från 
samma år konstaterade emellertid järnverkets fortsatta mörka sidor, med dånande 
oljud och hetta.1263

 Axel Ax:son Johnson porträtterades ständigt som ansvarig för kommunen, vare 
sig det ledde till positiva eller negativa resultat. Samhällsengagemanget motiverades 
med att enskilda arbetare ofta vände sig till Johnson för ekonomiskt stöd eller 
bistånd. Ibland kunde också arbetare eller deras fruar vända sig till Margaret Ax:son 
Johnson. Hon påstods vara lika engagerad som sin make i samhällsangelägenheter, 
inte minst därför att hon ibland besökte arbetarnas hem och utövade välgörenhet.1264 
Kombinationen av bakåtsträvande och framåtskridande kan skönjas i dessa 
kontrasterande bilder av kommun och järnverk.  
                                                 
1258 Arbetaren 21.1.1923. 
1259 Arbetaren 21.1.1923. 
1260 Avesta Tidningen 6.1.1934 publicerade ett urklipp hämtat från Stockholms-Tidningen. 
1261 Vestmanlands Läns Tidning 24.3.1939. 
1262 Dalademokraten 19.6.1947 skrev om Avesta Jernverks förtjänster.  
1263 Dalademokraten 3.7.1947. En insändare som påpekade järnverkets bristfälliga sidor.  
1264 Götdahl (1992), s. 163.  
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7.2.1.5 

                                                

Det sociala ansvaret 
Under 1900-talet var det inte ovanligt att stora företag inrättade välfärds-
institutioner.1265 Det fanns flera skäl bakom denna strategi som stundtals ledde till 
intrång på kommunala ansvarsområden. Ett bra samtida exempel var Sandvikens 
Jernverk som under Karl Fredrik Göranssons ledning grundade en välfärdsavdelning 
med ansvar för sociala förmåner. Under 1930-talet styrde Sandvikens Jernverk 
nästan hela Sandviken, då kommunala frågor diskuterades direkt genom bolaget.1266 

Det finns flera exempel på industrimän som hade ett liknande ansvar för 
lokalsamhället, däribland Hans von Kantzow (1882-1979) vd för Bultfabriks AB i 
Hallstahammar. Till skillnad från tidigare forskning som framför allt har framhävt 
de patriarkala dragen i samhällsansvaret, menar jag att det också finns 
entreprenöriella drag bakom detta inflytande. Uppenbarligen fanns ett intresse av att 
rekrytera arbetskraft och utveckla företagets dominans. En sådan väg var att även 
satsa på förändringar som så småningom påverkade den industriella utvecklingen. 
För att få ett gensvar på rollen som samhällsbyggare krävdes resultat och infriade 
löften. Det var strategiskt viktigt att visa ett socialt ansvar för hela bygden. Inte 
sällan inkluderade det satsningar på en rad områden, inte minst för att göra 
kommunerna expansiva och slagkraftiga mot andra närliggande kommuner.  

När det gällde det sociala systemet var det viktigt att finna förmåner som 
intresserade arbetskraften. Avesta Jernverk grundade inte någon välfärdsavdelning 
under 1900-talets första hälft. Fram till 1950-talet var det ingen som ansvarade för 
personalvård inom järnverket.1267 Däremot förekom olika typer av understödsfonder 
och möjligheter till sociala förmåner från järnverket. Extra gratifikationer delades ut 
till arbetarna i samband med högtider såsom jul, påsk och speciella jubileer. Båda 
parter förväntades uppfylla sina ”givna roller” som den välvillige arbetsgivaren och 
den tacksamma arbetaren.1268 Rätten till sjukvård, bidrag, gratifikationer för gamla 
och fattiga (sjuk- och begravningskassa) var länge på ett naturligt sätt integrerat i 
brukssystemet, så även vid Avesta Jernverk.  

Enligt traditionellt mönster förde Axel Ax:son Johnson en speciell bok över de 
bruksarbetare som fyllde år, då dessa skulle få en extra slant på bemärkelsedagen. 
Järnverkets kamrer Sven Brinck Erikson höll reda på att pengasumman utbetalades. 
Det var också hans uppgift att upplysa Axel Ax:son Johnson om de anställdas 
bemärkelsedagar. Om informationen endast kom två dagar före födelsedagen var 

 
1265 Några exempel på företag med välfärdsarbete, Sandvikens Jernverk, Stora Kopparbergs Bergslag AB, 
SKF med flera företag. 
1266 Sigrid Göransson, ”Den sociala utvecklingen: Järnverket och Sandvikens sociala problem”, s. 251 f. Ett 
svenskt Jernverk: Sandviken och dess utveckling, (red) Göran Hedin (Uppsala 1937). Denna del redogör för 
de ansvarsområden som Sandvikens Jernverk hade t ex skolväsen, hygienhälsofrågor, bostadsbyggen etc. 
1267 Metallarbetaren nr 35, 1954. 
1268 Carlsson (1970-1973) del I-V. 
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Johnson snabb med att ifrågasätta kamrerens omdöme: ”Är anledningen härtill, att 
han icke är värd att få en uppmuntran?”1269 Pengasumman reglerades efter antal 
yrkesverksamma år i järnverket och hur många år den anställde fyllde. Det 
vanligaste bidraget till en arbetare var omkring 100 kr, men det fanns de som fick 
mer.1270 Källmaterialet visar att Johnson spontant kunde komma med gåvor och 
personlig uppmuntran till sina anställda, utan att någon speciell anledning krävdes. 
Det kunde röra en midsommargåva eller en present för uppskattat arbete. Detta var 
något som rörde samtliga företag inom koncernen.1271 Det tyder på att företags-
ledarens personliga roll i de sociala frågorna inte hade försvunnit.  

Järnverket hade en utvecklad förslagsverksamhet som gick ut på att anställda fick 
lämna in förslag till förbättringar i produktionen. Därigenom kunde arbetare bli 
belönade med ett ekonomiskt tillskott. Arbetarna fick dela på 20 000 kr i bidrag om 
året till semesterresor. Dessa pengar fördelades genom lottning och gavs till dem 
som hade längst anställningstid.1272 År 1944 grundades Generalkonsul Axel Johnsons 
minnesfond till förmån för arbetare vid Avesta Jernverk.1273 Järnverket hade tidigare 
skänkt individuella bidrag till olika arbetare. Nu kunde barn och änkor till arbetare 
söka bidrag ur en fond som hade 500 000 kronor som startkapital. Söner till arbetare 
kunde söka studiebidrag för att utbilda sig till förmän eller ingenjörer. Dock var 
tanken ”att arbetarnas söner fortsätta i fädernas spår genom att ägna sin arbetskraft åt 
Jernverket”.1274 För att få medel var alltså förutsättningen att arbetare stannade kvar i 
Avesta. Ett belysande exempel är en änka som fick understöd förutsatt att sonen tog 
anställning vid järnverket.1275 Senare kom även järnbruksutbildning att erbjudas 
stadens unga människor, vilken kom att samverka med kommunens yrkesskola. 
Denna kallades Järnbruksskolan och drevs med hjälp av Avesta Jernverk.1276 Det 
tyder på att strategin syftade till att stärka järnverkets ställning inom kommunen. 

                                                 

1273 Stadgar

1269 Brev från A. Ax:son Johnson till S. Brinck Erikson 7.1.1935. Utgående brev Avesta Jernverk 1933-47, 
B1C, volym 3. GAAJA. 
1270 Anteckningar om gåvor mm 1914-45, Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
1271 Se till exempel Brev från A. Ax:son Johnson till E. Andersson 22.6.1945. Utgående brev – allmänt 1944-
46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1272 Metallarbetaren nr 35, 1954. 

 för Generalkonsul Axel Johnsons minnesfond till förmån för arbetare vid Avesta Jernverks 
Aktiebolag. Handlingar ang gåvor mm 1936-75, F4, volym 23. GAAJS. 
1274 PM 17.12.1944. Mapp 4162: Donationer till förmån för arbetare vid Avesta Jernverk mm, 1936-47. 
Handlingar ang gåvor mm 1936-75, F4, volym 23. GAAJS. Donationsfonden för arbetare vid Avesta Jernverk 
samt bidrag till varmbadhus i Avesta/avskrifter no 4162. Johnson var överens med den fackligt engagerade 
Erik Östrand (Metall) om att inrätta en fond inom järnverket som finansierade arbetare. Johnson avsatte 500 
000 kronor till fonden.  
1275 Protokoll hållet vid sammanträde med Avesta Jernverks Ingeniörer å Jernverkets kontor i Avesta den 7 
maj 1914. Bolagsstämmoprotokoll 1911-18, A1 volym 3. AJA. Denna kvinna behövde understöd till sin 
blinde son. Då hennes andre son arbetade på ett annat företag i bygden, krävde järnverket att denne skulle ta 
tjänst vid järnverket om understöd skulle utgå. 
1276 Karnstedt (2004), s. 78-79. Initiativet till yrkesutbildning för arbetare kom från Metalls avdelning 123 i 
Avesta. 
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Genom denna rekryteringspolitik kunde järnverket fortsätta att vara den 
dominerande arbetsgivaren i Avesta. Rent symboliskt handlade det om att sätta 
samman bilden av det goda samhället med det goda företaget.1277  

En central roll för det samhällsbyggande ledarskapet spelade relationen till andra 
institutioner i samhället. För att få en stark position i en kommun krävs nämligen 
samarbete och nätverk med andra betydelsefulla aktörer. En viktig institution var 
kyrkan. Järnverket skänkte stora donationer till Avesta kyrka. Under åren 1912-1919 
bekostade järnverket en brukspredikant som bistod församlingsprästen i dennes 
arbete. Johnson gav även privat frikostiga bidrag till uppförandet av ett 
församlingshem och till olika ändamål som avsåg kyrkans arbete.1278 En betydelsefull 
kontakt var kyrkoherden Ragnar Carlsson. Han umgicks flitigt med Johnson och 
blev en nära vän till familjen. Han förrättade nästan alla vigslar, begravningar och 
dop åt familjen Ax:son Johnson. Kyrkoherden deltog också i privata utflykter och 
resor med familjen. Dessutom dryftade företagsledaren ofta sina problem med 
Carlsson.1279

Historiskt spelade kyrkan en central roll i brukssamhällen.1280 Med självklar auk-
toritet hade prästen ofta en maktfullkomlighet som påminde om brukspatronen. I 
Avesta var kyrkan en samlingsplats för järnverkets arbetare, där delade företaget ut 
medaljer till gamla arbetare. Det gjordes inte enbart för att kyrkan kunde samla 
mycket folk, utan därför att det var en strategiskt väl vald plats. Kyrkan och 
företaget var intresserade av ett utbyte. Det var också den plats där högtider som jul 
och påsk knöt samman verket med arbetskraften. Man kan även se att prästens 
predikningar inkluderade företagets budskap. Ord från Bibeln länkades samman med 
arbetet vid järnverket. Inte sällan skildrades arbetet som livets gåva och glädjeämne 
oavsett ställning i företaget.1281 Kyrkan legitimerade därmed arbetets plikter och 
skyldigheter. På samma gång fick kyrkoherden en starkare ställning i 
industrisamhället genom järnverkets förbindelser med kyrkan. Det var kyrkoherdens 
uppdrag att förmedla till arbetarna, att arbetet i järnverket var något ädelt. Liksom 

                                                 

1280 Lars Nilsson, ”Kommunernas plats”, s. 16. Storkommunreformen: striden om folkhemmets geografi, (red) 
Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg (Stockholm 2002). Nilsson menar att kyrkoherden länge hade 
en dominerande roll i samhällslivet. Denne utsågs ofta till ordförande i sockenstämman. Carin Bergström, 
”Lantprästen – en maktfaktor att räkna med”, Hand och penna: sju essäer om yrken på 1700-talet, s. 71. (red) 
Carin Bergström (Stockholm 1996). Nyström (2003), s. 154-155. 
1281 Therese Nordlund, ”Kapitalisten är arbetarens bästa vän?: om politisk påverkan och paternalistisk kontroll 
under efterkrigstiden”, http://www.ekh.lu.se/sekh/papers/ThereseNordlund.pdf

1277 Helena Kåberg, Rationell arkitektur: företagskontor för massproduktion och masskommunikation 
(Uppsala 2003), s. 141-144. 
1278 Till exempel bidrog Johnson till att bekosta restaureringen av Marcus Kock och dennes makas gravkor 
(kopparbrukets grundare). Deras gravar ligger inne i Avesta kyrka. Johnson och hans maka Margaret kom 
senare att begravas i Avesta kyrka. 
1279 Carlsson (1970-1973), Del V. 

. PM presenterat vid 
ekonomisk-historiska mötet i Lund 2003. (Finns fortfarande tillgänglig på Internet hösten 2005). 
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företaget följde kyrkan arbetarens liv från vaggan till graven. Det verkar ha varit en 
strategi från företagsledningens sida att förknippa arbete med kyrkans budskap om 
att vara trofast i sin gärning. Denna princip var intimt förbunden med arbetarens 
insats i produktionen.1282 Det tunga industriarbetet framställdes som en kallelse som 
utfördes till förmån för företaget och den kristna individen. I Avesta var kyrkan en 
förlängd arm mellan kommunen och företaget. År 1944 talade kyrkoherden Ragnar 
Carlsson till arbetarna om ”trofasthet” och ”glädje” i arbetet inför 100-årsjubileet av 
den förste Axel Johnsons födelse: ”Den som är trogen i det minsta, är trogen i vad 
mer är”1283, vilket syftade på hängivenheten som de länge anställda hade vid verket. 
Stadens två auktoriteter stöttade alltså varandra. 

I följande avsnitt studeras Axel Ax:son Johnsons intresse och inflytande över 
Nynäshamn där han ägde och drev flera företag. Hur såg hans engagemang ut i 
kommunen? 

    
7.2.2 Nynäshamn, företagsledaren och raffinaderiet 
I slutet av 1800-talet bodde ett hundratal personer i Nynäshamn som vid denna 
tidpunkt var ett utpräglat jordbrukssamhälle.1284 Det blev så småningom en viktig 
plats för Stockholm, då huvudstaden var i behov av en isfri uthamn. En järnväg 
anlades och Nynäshamn delades in i tre delar. I den norra delen lokaliserades 
verkstäder och mindre industrier. I den mellersta delen avstyckades småhustomter, 
medan den södra delen satsade på en bad- och kurortsanstalt. Holmers mekaniska 
verkstad var den första stora industrin med omkring 110 anställda. Därefter anlades i 
dess omgivning gjuteri, glasbruk, bensin- och fotogenupplag samt en skofabrik.1285 
Nynäshamn tillhörde Ösmo socken fram till dess att den blev köping 1911.1286 
Antalet invånare var då omkring 1511. Telegrafverkets Verkstad (Teli) flyttade till 
Nynäshamn 1913, vilket påverkade folkmängden. Under åren 1913-1914 ökade 
folkmängden drastiskt med cirka 1000 invånare.1287 Det resulterade i att Nynäshamn 
utvecklade sin kommunala förvaltning genom förbättrade anläggningar, välfärds-

                                                 

1284 Bertil G. Johnson, Socialdemokraternas Nynäshamn: en minnesskrift till arbetarekommunens 80-
årsjubileum (Nynäshamn 1985), s. 5 f. 
1285 Nynäshamns hemsida: http://www.nynashamn.se/net/

1282 Dagens Nyheter 18.12.1944. Ragnar Carlsson predikade över ämnet arbetsglädje. 
1283 Stockholms-Tidningen 18.12.1944. 

 (Besökte denna sida 14.1.2004). 
1286 Folkräkningen den 31 december 1920, volym 1, Areal och folkmängd för särskilda förvaltningsområden. 
Folkmängdens fördelning efter hushåll (Stockholm 1923), s. 7, not 28, Folkräkningen den 31 december 1930, 
volym 3, Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet (Stockholm 1936), Folkräkningen den 31 
december 1940, volym 1, Areal och folkmängd inom särskilda förvaltningsområden m.m. 
Befolkningsagglomerationer (Stockholm 1942).   
1287 Sven Hedqvist, ”Betraktelser kring ett årsskifte!”, Nynäshamns Arbetarekommun 60 år (Nynäshamn 
1965), s. 7.  
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institutioner och utbildningsväsende. Man byggde bostäder och utvecklade en 
stadsplan.1288 En tabell visar befolkningsutvecklingen. 
 
Tabell 7.3: Nynäshamns folkmängd 1920-1950.                                                                       
År Antal 
1920 3672 
1930 3843 
1940 5444 
1950 7901 

Folkräkningen 1920:1, Folkräkningen 1930:3, Folkräkningen 1940:1 samt Nynäshamns befolkning 1950, se 
http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/befolkning/1950.htm (Besökte sidan 10.10.2004). 
 

Under tidigt 1900-tal var Telegrafverkets Verkstad ett dominerande företag. Som 
exempel kan nämnas att 1150 anställda arbetade vid verkstäderna då invånareantalet 
i Nynäshamn var omkring 4000 i mitten av 1930-talet. Hur såg kommunens närings-
profil ut över tid?  

 
Tabell 7.4: Folkmängd efter huvudgrupper av yrken i Nynäshamn 1930-1950.  

                                                                                                                
 1930 1940 1950
Jordbruk 3,9 2,7 2,3
Industri 56,7 70,6 68,9
Samfärdsel och handel 25,7 16,3 18,1
Tjänster 5,3 7,0 7,5
Husligt och övrigt 8,5 3,5 3,3
Totalt 100,0 100,0 100,0

Källa: Folkräkningarna 1930, 1940 och 1950. För 1930 blandar folkräkningarna antagligen ihop siffrorna för 
industri respektive samfärdsel och handel, vilket korrigerats i föreliggande tabell. Uppgifter för 1920 finns 
tyvärr inte. Ett tack till Fil. Dr Rodney Edvinsson, Stockholms universitet som har hjälpt till att räkna ut denna 
uppgift. 

 
I början av 1910-talet köpte Axel Ax:son Johnson omfattande markareal i 

Nynäshamn. Förvärv av mark skulle visa sig vara ett resultat av långsiktig planering 
för forskning och industri. Under åren 1928-29 startade han Skandinaviens första 
oljeraffinaderi i Nynäshamn. Företaget fick namnet AB Nynäs Petroleum och 
tillverkade olika typer av bensin, oljor och asfalt. Idéer för verksamheten hämtades 
från USA där man hade börjat framställa asfalt som beläggning till vägar. En av dem 
som bistod Johnson i detta arbete var svensk-amerikanen Charles Almquist som 
hade arbetat flera år inom den amerikanska petroleumindustrin.1289 Han hade goda 

                                                 
1288 Johnson (1985), s. 21-22. 
1289 Charles Almquist var tidigare verksam vid Argentinas största oljeraffinaderi och ledde Nynäs Petroleum i 
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kunskaper i branschen och tog kontakt med Johnson för att vidareutveckla sina 
idéer.1290 Almquist anställdes och kom så småningom att resa runt i USA för att 
samla mer information och kunskap som var till nytta för företaget.1291 En fabrik 
uppfördes snabbt i Nynäshamn, där ett 20-tal män till en början anställdes.1292 Det 
kan jämföras med att antalet arbetare i företaget var omkring 700 år 1949. Petroleum 
utvecklade ett nära samarbete med Nya Murbruksfabriken (i Johnsons ägo) som 
hade ett asfaltverk. Framställning av asfalt blev en viktig satsning. Man lyckades 
komma över patent och påbörjade tillverkning av asfalt 1928. Året därefter anlades 
den första asfaltbelagda vägen.1293  

Nynäs Petroleums anläggningar påverkade befolkningsökningen och den 
industriella utvecklingen i kommunen. Särskilt markant var ökningen åren 1935-
1944, då koncernens anläggningar byggdes ut och moderniserades.1294 Olje-
raffinaderiet lokaliserades till den norra delen vid Koviken. Där växte ett barack-
samhälle fram i nybyggarstil. Området kom att kallas för ”Klondajken”.1295  

Varför valdes Nynäshamn som en centralort för Johnsonkoncernens verksamhet? 
En trolig förklaring är att platsen hade vissa geografiska förutsättningar som 
lämpade sig för ett oljeraffinaderi med tanke på närheten till vatten och transport-
möjligheter. Att den vackra skärgårdsmiljön sedan kunde uppskattas av anställda 
underlättade att rekrytera arbetskraft. Arbetarbostäder uppfördes i närheten av olje-
raffinaderiet.1296 En annan fördel var närheten till Stockholm. Enligt Hans De Geer 
önskade Axel Ax:son Johnson göra Nynäshamn till en villastad, i likhet med vad 
Wallenbergs hade gjort med Saltsjöbaden.1297 Mina undersökningar visar dessutom 
att Johnson valde Nynäshamn på grund av god kännedom om platsen. I Nynäshamn 
hade han som barn vistats med sina föräldrar och bröder under somrarna. Han var 
väl förtrogen med miljön.1298  

Det fanns förstås klara affärsmässiga motiv bakom Petroleums verksamhet. 
Utifrån rederiets perspektiv var koncernen i behov av ett oljeraffinaderi. Första 
världskriget ledde till avspärrningar, vilket gav en orsak att raffinera råolja på land. 
Att importera råolja för att sedan förädla det inom landet ledde till stora kostnads-

                                                                                                                                                     
början av dess verksamhet fram till 1937. 
1290 Avesta Tidningen 5.12.1978. Handlingar ang. orter, bruk och gruvor, F2, volym 8. BOA. 
1291 Mapp Ing Almquist Resa till USA våren-sommaren 1939. Handlingar i diverse ämnen 1939, F6, volym 6. 
GAAJS. 
1292 Johnson (1985), s. 31-32. En av anledningarna till intresset för asfalt var också bilens ökade användning. 
1293 Johnson (1985), s. 31. 
1294 Hedqvist (1965), s. 7, Nynäshamns Posten 10.11.1953. År 1953 hade Nynäs Petroleum omkring 600 
anställda. 
1295 Bengt Hammar, Göte Johansson & Kenneth Landgren, Nynäsbanan (Solna 1988), s. 158. 
1296 Uriel Hedengren, 75 years old: looking back 1928-2003 (Nynäshamn 2003), s. 13. 
1297 De Geer (1998), s. 90. 
1298 Göteborgs Morgonpost 25.7.1946. 
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besparingar. Johnson hade dessutom dieseldrivna fartyg. Redan under 1920-talet 
startades en oljeavdelning inom A. Johnson & Co. Rederiet utbytte resurser med 
Petroleum, vilket var gynnsamt. Under andra världskriget blev Nynäs Petroleum 
leverantör till den svenska krigsmakten och utvecklade bland annat ersättningsmedel 
för råolja.1299 Senare kom företaget att tillverka bensin som en viktig produkt till den 
expanderande bilismen.  

 
7.2.2.1 

                                                

Att bli Nynäshamns överhuvud 
Hade Axel Ax:son Johnson något personligt intresse av Nynäshamn? Kommunen 
har liknats vid den omsorg han ägnade Avesta.1300 En riktigare uppfattning är nog att 
Johnson blev involverad i merparten av de kommuner där han ägde ett företag. Men 
Avesta och Nynäshamn fick förstås mer uppmärksamhet än de övriga kommunerna, 
där företag grundades eller förvärvades. I likhet med Avesta finansierades olika 
projekt för att förbättra och förändra kommunens utveckling. Det kunde röra 
föreningslivet, såsom idrottsföreningar och ideella klubbar. Motivet var att det 
gjordes för att uppmuntra ungdomen och den samhälleliga utvecklingen.1301 Även 
den kyrkliga verksamheten understöddes frikostigt, bland annat genom utvidgningen 
av Nynäshamns kyrkogård. Dessutom gav Johnson generösa donationer till ombygg-
nationen av Nynäshamns kyrka.1302  

I likhet med Avesta fanns det gott om kritiker av koncernens inblandning i 
Nynäshamn. Det berodde framför allt på att detta intresse inte enbart rörde företaget, 
utan man fick en känsla av att Axel Ax:son Johnson ”ägde staden”.1303 Han kallades 
för ”Hertigen av Nynäshamn”, vilket var ett resultat av omfattande ansvarsområden i 
kommunen. Nynäshamn behandlades som en del av koncernen. Det yttrade sig i att 
han köpte stora markytor, byggnader och företag i området, exempelvis 
Nynäshamns enda hotell och stora lantbruk. Han köpte Stockholm-Nynäs Järnvägs 
AB och Nynäshamns Skeppsmäkleri samt ett stuveri. Avsikten var att ge sig in i en 
rad nya branscher. De entreprenöriella ambitionerna var tydliga. År 1941 
införskaffades Institutet för växtforskning och kyllagring i Nynäshamn.1304 Tanken 
med växtforskningsinstitutet var att odla fram bättre utsädespotatis. På 

 
1299 Motor nr 34, 31.8.1946. Handlingar ang. orter, bruk och gruvor, F2, volym 8, Bo Hermelins samling om 
Avesta Jernverk m.m. BOA. 
1300 Ericson (1982). 
1301 Se 9.5.1947 då Nynäshamns idrottsförening beviljades 5000 kr. Utgående brev- allmänt 1947-49. B1A, 
volym 28. GAAJA.  
1302 Se 8.12.1930, 20.9.1944, häften No 1. 1914-1931, No 3. 1941-1945, Anteckningar om gåvor mm 1914-
45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
1303 En historia som ofta sprids handlar om pojken som i skolan tillfrågades av sin lärarinna vem det var som 
ägde landet Burma. Pojken svarade: ”det är väl Ax:son Johnson”. Berättelsen ansågs spegla Johnsons 
maktfullkomlighet i Nynäshamn. 
1304 Ericson (1982), s. 71. 
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kylavdelningen gjordes experiment för att fastställa bästa temperatur för förvaring. 
Institutets forskning skulle förbättra rederiets lagringsmöjligheter och transporter. 
Planerna för Nynäshamn var ofta storslagna, men flera projekt kom inte längre än 
till ritningar.1305 Det var inte enbart nya industrier som förvärvades och grundades. 
Axel Ax:son Johnson köpte också herrgården Nynäs Gods 1930 med tillhörande 
lantbruk, där man bedrev mejeriproduktion.1306 De entreprenöriella dragen synliggörs 
på nytt, då ambitionen med lantbruket var att det skulle expandera. Visionen var att 
driva ”mönsterladugårdar” i både Avesta och Nynäshamn. Särskilt Nynäshamn 
lyckades väl då mejeriet gick med stor vinst och blev en farlig konkurrent till 
mejerierna i Stockholm, vilket till slut ledde till dess undergång.1307  

Samhällsengagemanget i Nynäshamn verkar ha utgått från idén att medverka till 
etablerandet av vad Johnson ansåg som ett ”idealsamhälle”. Särskilt fördelaktigt 
torde det ha varit då Nynäshamn påstods ha en ”stor och välorganiserad 
arbetarstam”.1308 Enligt bevarade uppgifter understöddes inte alltid dessa idéer av 
kommunen. Nynäshamn ville köpa tillbaka vissa områden, men parterna kom inte 
alltid överens om priser eller om hur marken skulle exploateras. Johnson var emot 
att exploatera natursköna områden, men villig att samverka om företaget kunde 
åstadkomma en gemensam lösning tillsammans med staden som rörde bostads-
byggen.1309 Kommunen var dock inte alltid villig att lyssna till företagets intressen. 
Problemet var att kommunens folkmängd ökade i förhållande till en mycket stor 
bostadsbrist. Televerkets bostadsbyggen var undermåliga och HSB etablerades i 
slutet av 1920-talet i Nynäshamn. Dock var det svårt att nå resultat, inte minst på 
grund av att Johnsonkoncernen ägde mycket mark i Nynäshamn. Det ledde till 
konflikter mellan kommunen och koncernen.1310 Johnson ville ta ansvar för 
bostadsfrågan, inte minst då denna fråga berörde de anställda vid Nynäs Petroleum. 
Det framgår att han helst ville hyra ut bostäder till koncernens tjänstemän i 
Nynäshamn, medan arbetare gärna fick äga sina bostäder. Det berodde på att tjänste-

                                                 
1305 Johnson planerade att bygga en hotell- och biografbyggnad. Ritningarna finansierades av Johnson, men 
lades åt sidan på grund av det ekonomiska läget under 1930-talet. Mats Westman, Företagarna i Nynäshamn 
75 år 1928-2003 (Nynäshamn 2003), s. 11. 
1306 Nynäs Gods hade anor från medeltiden. Idag äger Johnsons dotter Mildred von Platen godset. Slott och 
herresäten i Sverige: Sörmland, andra bandet Löfsta-Öster Malma, Bengt G. Söderberg med (huvudredaktör) 
Sven T. Kjellberg (Malmö 1968), s. 41-47. Se ”Nynäs (Ösmo socken)”. 
1307 Carlsson (1970-1973), (direktörer och sekreterare) del 1, s. 56. Intervju med Birger Dahlberg. Enligt 
Dahlberg ledde den höga mjölkproduktionen i Nynäshamn till att Stockholmsmejerierna pressade fram en 
centralisering i Stockholm, vilket innebar slutet för Johnsons storhetstid i mejeribranschen.  
1308 Johnson (1985), s. 32. 
1309 Brev från K. Holmgren (Drätselkammaren) 15.5.1951 till A. Ax:son Johnson, Mapp Ny-nä. Inkomna brev 
Li-N 1951, E1, volym 249. GAAJA. Brev från A. Ax:son Johnson till Nynäshamns stad 26.5.1951. Mapp Ny-
nä. Inkomna brev Li-N 1951, E1, volym 249. GAAJA.   
1310 Johnson (1985), s. 37-39. Brev från oläsligt namn till A. Ax:son Johnson beträffande Nynäshamn och 
förhandlingar angående markbehovet 15.12.1946. Inkomna brev 1924-46, E2, volym 1. GAAJS. 
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män uppfattades som rörligare och mindre bofasta än arbetare.1311 Som den stora 
företagaren i kommunen ville han styra över stadsplanen och bevaka koncernens 
intressen.1312 Av bevarad korrespondens framgår att Axel Ax:son Johnson hade 
ganska stora planer som rörde modernisering och förbättring i staden. Det tyder på 
att han såg det som sitt ansvarsområde. Johnson ansåg att de sanitära förhållandena 
inte var de bästa och påpekade detta faktum i brev till hälsovårdsnämnden i Ösmo. 
Om det inte förbättrades omöjliggjordes hans långtgående planer på bostadsbyggen i 
kommunen.1313

Under 1940-talet irriterade sig kritiska röster framför allt på vad man kallade 
företagarens ”diktatorsfasoner”.1314 Kommunens kommunistparti debatterade kring 
ämnet ”Skall storfinansen eller arbetarmajoriteten bestämma?” Man konstaterade att 
Johnson som var stadens store industriman ”[…] var så ogin, att ej ens hans egna 
arbetare kunde få fiska på de av honom ägda fiskevatten”.1315 Andra former av kritik 
rörde kommunens svaghet gentemot den store företagaren. I Morgon-Tidningen 
(1947) stod att läsa: ”Bostadsbristen i samhället är förstås svår – och har länge varit 
så. Men inte blir förhållandena särskilt mycket bättre av att herr industrimagnaten 
inköpt jordbruken i norr och söder om staden och vägrar sälja tomtmarken, så att 
staden tvingas sträcka ut sig kilometerlångt åt endast två håll”.1316 Under 1950-talet 
uttalade stadsfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Anton Göransson (1911-
1999) en förhoppning om att kommunen skulle få en något mer differentierad 
arbetsmarknad. Enligt Göransson var problemet att den dominerande industrin hade 
lett till ett stagnerande samhälle.1317  

Med tiden kom Axel Ax:son Johnson, precis som i Avestas fall, att avstå vissa 
ytor som han ägde i Nynäshamn.1318 Ofta ställdes krav, men de var sådana att 
bostäder skulle byggas till befolkningen. Johnson erbjöd reducerade priser på mark-
tomter för att som han sade gå stadens vilja till mötes.1319 En intressant uppgift är att 
Johnson till skillnad från Avesta verkar ha ställt sig positiv till andra småföretagare i 

                                                 
1311 Brev från K. Kärnekull till A. Ax:son Johnson 5.10.1949, Mapp Ny. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 
178. GAAJA. 
1312 Sammanträde med arkitekt Stark den 9.10.1944, Mapp Ny. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 178. 
GAAJA. 
1313 Brev från A. Ax:son Johnson till hälsovårdsnämnden i Ösmo 24.5.1941. Utgående brev – allmänt 1941-
44, B1A, volym 25. GAAJA. 
1314 Nynäshamns Posten 24.7.1956. 
1315 ”Sammandrag av anförande hållet av red. G. Johansson över ämnet: ”Skall storfinansen eller arbetar-
majoriteten bestämma?” Föredraget hållet den 23 aug. kl. 18.30 å Malmtorget och anordnat av Nynäshamns 
Kommunistiska Arbetarkommun”. Mappen Ny. Inkomna brev K-N 1944, E1, volym 178. GAAJA. 
1316 Johnson (1985), s. 39. Citat från Morgon-Tidningen. 
1317 Nynäshamns Posten 3.1.1950. 
1318 I princip fortsatte striden mellan Nynäshamn och koncernen. Se Johnson (1985). Se brev från A. Ax:son 
Johnson till A. Grönkvist 20.9. 1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1319 Brev från A. Ax:son Johnson till Nynäs Stads Drätselkammare 31.10.1951, Mapp Ny-nä. Inkomna brev 
K-N 1944, E1, volym 178. GAAJA. 
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kommunen. Småskalig verksamhet i Nynäshamn uppmuntrades. Han överlät en 
marktomt i kvarteret Midgård till kommunen förutsatt att det skulle komma till 
användning för hantverk och småindustrier.1320  

Man får inte glömma bort att Johnsonkoncernen hade ett starkt stöd i Nynäshamn. 
Ofta hyllades företagarens insatser för kommunens utveckling.1321 Långt senare 
uttalade sig kommunalrådet Svend-Erik Larsen (S) om detta positiva inflytande: 
”Och det som är bra för Johnsons är för det mesta bra för Nynäshamn. Det känns 
tryggt att ha en sådan här koncern i kommunen – och en koncern som känner ansvar 
för sysselsättningen”.1322 Komplexiteten bestod alltså i, att företagets dominans 
uppfattades som negativ och hämmande, lika ofta som den ansågs positiv och 
trygghetsskapande för kommunens befolkning.1323

 
7.2.2.2 

                                                

Möjlighet till påverkan och inflytande  
De flesta industrimän som ville påverka den kommunala utvecklingen satt i 
stadsfullmäktige och företrädde ett politiskt parti för att få inflytande för sitt företag 
i en kommun. Men Axel Ax:son Johnson var inte särskilt intresserad av att 
representera ett speciellt parti. Han var främst företagsledare och hade inte tid med 
politik.1324 Min uppfattning är att de traditionella vägarna till inflytande inte prakti-
serades. Det är därför viktigt att uppmärksamma andra medel till påverkan. Hur 
betedde sig exempelvis storföretagare i informella kretsar? Och hur kunde andra 
möjligheter till inflytande över en kommun uppstå? År 1946 blev Nynäshamn stad. 
Redan i begynnelsen engagerade sig Johnson genom att donera 100 000 kronor till 
staden för att utsmycka stadsfullmäktiges sessionssal i stadshuset.1325 Precis som i 
Avesta involverade han sig redan vid stadens tillblivelse genom att sätta sin prägel 
på Nynäshamns utveckling och framtidsutsikter. Det kan tolkas som ett 
entreprenöriellt motiv, i den meningen att storföretagaren ville förnya och förändra 
staden genom generösa ekonomiska bidrag. Samtidigt kan det också ses som en del 
av den paternalistiska kontrollen och omsorgen. Johnson förefaller ha haft en 
inneboende pliktkänsla av att göra rätt för sig i den stad, där han ägde flera företag. 
Problemet med denna pliktkänsla var att den inkluderade maktutövning som var 
gränsöverskridande.1326 Här tilläts en enskild aktör forma staden på sitt eget sätt, med 

 
1320 Se gåvobrev 29.4.1947 från Nynäshamns Fastighetsaktiebolag. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, 
volym 28. GAAJA. 
1321 Nynäshamns Posten 4.1.1946. 
1322 Ericson (1982), s. 319. Intervju med Svend-Erik Larsen. 
1323 Nynäshamns Posten 10.11.1953. 
1324 Se Nordlund (2003), s. 36-38. 
1325 Brev från A. Ax:son Johnson till K. Levinson 26.12.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 
26. GAAJA. Nynäshamns Posten 4.1.1946, John Hernudd & Gösta Nilsson, Nynäshamn förr: intervjuer och 
artiklar (Nynäshamn 1991), s. 166. 
1326 Brev från A. Ax:son Johnson till Stadsbildningskommittén i Nynäshamn 22.12.1945. Johnson skrev att 
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sina egna metoder, genom att själv fatta de stora besluten. Enligt journalisten Bengt 
Ericson som har skrivit om Johnsonkoncernen utvecklade Axel Ax:son Johnson 
exempelvis en generalplan för Nynäshamns expansion som gick ut på att reservera 
olika delar av staden för bestämda syften, som sedan skulle uppdelas i områden för 
industrin, bostäder och friluftsområde.1327 Det ger en antydan om hur han förhöll sig 
till den kommun där han ägde flera företag.  

Jag har i källmaterialet funnit intressanta belägg som är värda att diskutera. Ett 
maktbevarande inslag finner man i hans försök att få kontroll över Nynäshamn 
genom att lära känna aktörerna i stadsfullmäktige bättre. Johnson brukade med 
jämna mellanrum försöka få till stånd möten, luncher eller middagar för att få 
möjlighet till överläggningar.1328 Materialet visar att de kommunala frågorna skulle 
diskuteras.1329 Uppenbarligen kan det ses som ett tecken på att han ansåg att detta 
hängde ihop med den industriella verksamheten. År 1946 bjöd han Nynäshamns 
stadsfullmäktige på middag i Riches festvåning i Stockholm.1330 Det bör påpekas att 
stadsfullmäktige vid denna tidpunkt dominerades av socialdemokrater och 
kommunister.1331 Ett antal personer med olika politiska uppfattningar deltog, vilket 
ledde till intensiva förberedelser.1332 I materialet visas det genom en promemoria, 
som var avsedd att ge storföretagaren insyn i vilka dessa personer var, hur han skulle 
bemöta dem samt vad de hade för åsikter om Nynäs Petroleum. Själv deltog Axel 
Ax:son Johnson under middagen tillsammans med hustrun Margaret och sonen Bo. 
Från koncernen deltog Georg Borgström (1912-1990) (växtforskningslaboratoriet), 
J. Henrik Göransson (1892-1975) (Nordstjernan), Torsten Hjolman (Nordstjernan) 
och Sten Holmberg (1909-1990) (ingenjör vid raffinaderiet).  

Varför är en middag viktig att nämna i detta sammanhang? Middagen illustrerar 
Johnsons arbete med att bygga nätverk för att påverka kommunens ledande 
representanter. Promemorian inför middagen författades av en anonym medarbetare 
i koncernen. Syftet är intressant, med tanke på att denna pm var avsedd att förbereda 
och informera Johnson om middagens gäster. Samarbete med stadsfullmäktige 
                                                                                                                                                     
han inte kunde delta då Nynäshamn blev stad, då han prioriterade Avesta av tradition. Nyåret firades alltid i 
Avesta. Han ville inte negligera Nynäshamn, utan önskade engagera sig i stadens fortsatta väl och ve. 
Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1327 Ericson (1982), s. 52-53. 
1328 Lunch på Operakällaren den 20 december 1939, där deltog bland annat kommunfullmäktiges ordförande 
med flera gäster. Handlingar ang bjudningar 1916-44, F3, volym 3. GAAJA. 
1329 Anteckning från 7.12.1939, map no-ny. Inkomna brev L-O 1939, E1, volym 148. GAAJA.  
1330 P.M. betr. Gästerna vid Generalkonsulns och Konsulinnans middag för Nynäshamns stadsfullmäktige 
m.fl. å Restaurang Riches festvåning, lördagen den 30 november 1946 kl. 18.30. I mappen Bjudningskort, 
menyer, placeringslistor etc. 1946: maj-december. Handlingar ang bjudningar 1942-49, F3, volym 5. GAAJA. 
1331 Johnson (1985), s. 18. Enligt Bertil G. Johnson var de flesta arbetsgivare i Nynäshamn tidigt välvilligt 
inställda till fackligt engagemang. Flera arbetare togs emot som arbetskraft i Nynäshamn, trots att dessa hade 
svartlistats i andra kommuner under den pågående storstrejken 1909.  
1332 Mappen Bjudningskort, menyer, placeringslistor etc. 1946: maj-december. Handlingar ang bjudningar 
1942-49, F3, volym 5. GAAJA. 
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krävdes för att få igenom koncernens framtida idéer. Vad var bättre än att lära känna 
stadsfullmäktiges representanter närmare? Att mötas under informella former kunde 
dessutom gynna Johnsons ställning i Nynäshamns kommun. Genom att studera 
denna promemoria får man intressant tillgång till den problematik som förelåg 
mellan stadens representanter och Nynäs Petroleum. Nedan följer ett urval ur 
promemorian: 

 
”Eriksson, Elsa, fru, Nynäshamns representant i landstinget. Hennes intresse: lasarettet. Har 

tidigare varit energisk förkämpe för lasarettstomt vid Nynäs Gård men har nu accepterat tomten vid 
Estö. Gift med en pens. arbetare från Telegrafverket […] 

Gustafsson, Hjalmar, verkmästare (byggnadsfacket). Socialistpartiets ledare i Nynäshamn. - 
Tidigare varit mycket aggressiv mot oss. Numera bättrat sig och ser ut att bli hygglig. ”Klappas med 
håren”, enligt Kärnekull. […] 

Hellberg, Sven, målare. Egen verkstad. Originell man. 
Hägglund, Estrid, fru. Gift med en murare. Kommunist. ”Ganska sur”. 
Jansson, Bertil, oljearbetare. Hans far konduktör. 
Kärnekull, Karl Erik, direktör. 
Larsson, Edvin, kontorsskrivare. Telegrafverket. Hygglig o. trevlig. 
Lindberg, Herman, maskinsnickare. Ledamot av skolstyrelsen. 
Ljung, Ture, justerare. - Pratar rätt mycket på sammanträdena, men duktig och hygglig man. 
Lundström, Wilhelm, trädgårdsmästare. Byggnadsnämndens ordförande. - Besvärlig att ha att 

göra med. Vill gärna åt Generalkonsulns mark för bebyggelse. 
Malm, Eva, fru, folkskolelärarinna. Gift med byråingenjör Malm vid Nynäs järnvägen (denne 

kusin till Kärnekull). 
Nilsson, Bernhard, kommunalarbetare. 
Nicklasson, Ivar, byggmästare. Kommunistpartiets ledare. Hygglig karl. 
Nylander, Carl, civilingenjör. Högerpartiets ledare i Nynäshamn. Ägare till El-verket. Sålde på 

sin tid Fastighetsbolaget till Generalkonsuln. […] 
Tjänstemän hos staden. 
Kjellgren Harald, stadskamrer. Tidigare i Skåne. Lyckades där genomdriva expropriation. Fallet 

ifråga blev prejudikat. Han har nu försökt komma in på samma linje i Nynäshamn. En ganska ”sur” 
herre, som också bör ”strykas med håren […]”.1333

 
Som synes ovan innehåller promemorian detaljerad information om respektive 

deltagare, alltifrån deras karaktär till deras syn på företagarens förankring i 
kommunen. Några deltagare var välkända kritiker av Nynäshamns samhälls-
utveckling och Petroleums starka dominans i kommunen.1334 Förmodligen var det 
viktigt för Johnson att informera sig om hur enskilda kommunalpolitiker tänkte för 
att kunna förhandla med dem. Promemorian klargör hur viktigt det ansågs vara att 
skapa personliga kontakter dels genom informella möten, dels genom förberedelser. 
Säkert hade Nynäshamns relativa litenhet en betydelse då det gick lättare att utforma 
personlig kontakt med stadsfullmäktige. Det var enligt uppgift inte ovanligt med 
samverkan mellan företagsledning och stadsfullmäktige i Nynäshamn. Däremot var 
                                                 
1333 P.M. betr. Gästerna vid Generalkonsulns och Konsulinnans middag för Nynäshamns stadsfullmäktige 
m.fl. å Restaurang Riches festvåning, lördagen den 30 november 1946 kl. 18.30. I mappen Bjudningskort, 
menyer, placeringslistor etc. 1946: maj-december. Handlingar ang bjudningar 1942-49, F3, volym 5. GAAJA. 
1334 Elsa Eriksson ansåg att Nynäshamn hade länets sämsta sjukvård. Nynäshamns Posten 4.1.1946.   
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parterna ofta oense om vem eller vilka som hade bidragit till lokalsamhällets utveck-
ling och expansion.1335  

För Johnson var det inte frågan om att själv delta i stadsfullmäktige, utan att 
komma i kontakt med ledande lokalpolitiker för att få information om de viktiga 
kommunala frågorna. Jag har dock inte funnit vilka resultat denna middag fick i 
framtiden, men det är ändå relevant att lyfta fram detta exempel som tydliggör hur 
det kunde gå till när storföretagare och stadsfullmäktige möttes inom den privata 
sfären. 

 
7.2.3 Engagemang i andra kommuner 
Som jag har försökt visa i avsnitten om Avesta och Nynäshamn var det oerhört 
angeläget att få kommunalt inflytande för att stärka företagets position i en mindre 
kommun. Det kunde leda till fördelar. I Axel Ax:son Johnsons fall förekom 
engagemang även i andra kommuner, där han grundade eller förvärvade företag. 
Detta inflytande skilde sig dock åt på ett antal punkter. Det verkar ha varit mer 
angeläget att utöva inflytande i de städer som nyligen hade fått stadsprivilegier. 
Städerna behövde ofta resurser och var mottagliga för att ta emot hjälp från ett 
storföretag. Engagemanget skilde sig åt beroende på hur stora städerna var och om 
de var brukssamhällen med erfarenhet av dominerande företag. Under 1900-talets 
första hälft började en del industriledare att investera och dela med sig av sin 
förmögenhet i form av donationer för olika ändamål.1336 Det medförde inte alltid 
konkreta krav. Men man ville gärna utveckla ett utbyte med den kommun där 
företaget hade sin verksamhet.1337

När Johnson blev majoritetsägare i Hedemora Verkstäder 1935, medförde det 
engagemang i stadens kulturella ändamål. Han bekostade bevarandet av den gamla 
teaterladan i Hedemora. Johnson förvärvade dessutom Säters hembygdsgård.1338 
Ekonomhistorikern Maths Isacson har i studier om Hedemora Verkstäder visat att 
det inträffade en förändring i samband med ägartillträdet, inte minst eftersom 
Ax:son Johnson hade ett personligt intresse för de anställda. Detta intresse fick även 
verkningar i staden. Isacsons undersökning bekräftar att engagemang bland de 
anställda i Hedemora hade ett samband med att få människor att stanna kvar i 
kommunen. Genom att rekrytera folk till verkstaden och erbjuda sociala förmåner 
förhindrades utflyttningar till andra städer.1339  

                                                 
1335 Johnson (1985), s. 44-45. 
1336 Axel Norberg, ”Generalkonsul Axel Ax:son Johnson som mecenat och främjare av företag”, Personhisto-
risk Tidskrift 1992, årg 80. 
1337 Dahlström (1999), Lundqvist (2001). 
1338 Avesta Posten 12.7.1938.  
1339 Isacson (1990), s. 96. 

 277



  

Då Johnson ägde kvarteret Hembygdsgården i Säter ville han engagera sig i 
byggverksamheten i kommunen. Han skrev brev till byggnadsnämnden där han 
delgav synpunkter och kom med råd rörande stadsplaneringsfrågor. Uppenbarligen 
såg han det som sin uppgift att ge förslag, inte sällan förtydligade han att kommunen 
måste ta hänsyn till den vackra miljön och inte förstöra stadsbilden.1340  

Anmärkningsvärt är att Axel Ax:son Johnson donerade generösa bidrag till 
kommuner där han inte ägde eller drev företag. Han skänkte exempelvis ett större 
belopp på 10 000 kr till fattiga i Västerås kommun.1341 Men källmaterialet visar att 
det personliga intresset framför allt var påtagligt i de kommuner där han ägde 
företag. I samband med förvärvandet av Sala silvergruva 1938 kom Johnsons företag 
Strå Kalkbruk att donera pengar till försköning av staden.1342 Orsaken till att han ville 
knyta närmare kontakt med Sala kommun var en önskan om att få tag i markytor för 
att utvidga gruvan.1343 Förhandlingar underlättades genom att Johnson understödde 
förbättringar som gynnade staden. På så vis kunde gruvan få fördelar. Ett annat 
exempel är Motala Verkstad som köptes 1944, där Johnson ville upprätthålla 
livskraften i stadens högersinnade lokaltidning. Han blev delägare i Motala Posten 
samma år.1344  

I det följande undersöks Sigfrid Edströms eventuella inflytande i kommunerna 
Västerås och Ludvika. Hur såg hans samhällsengagemang ut? 

7.3 Sigfrid Edström och företagets plats i samhället 
 
7.3.1 Västerås, företagsledaren och Asea 
De centrala näringarna i Västerås var tidigt fiske, sjöfart, handel och utbildning. I 
takt med industrialiseringen ökade folkmängden ganska dramatiskt i förhållande till 
arealen. En ytterligare förklaring är att en rad socknar införlivades i Västerås 
kommun. Industrialiseringsgraden påverkade också antalet in- och utflyttningar.1345 
Dessa pendlade emellertid under vissa krisår, något som redovisas i tabellen över 
folkmängden i Västerås. Under 1800-talet var de första stora industrierna i Västerås 
en mekanisk verkstad och en tobaksfabrik. 
 
                                                 
1340 Brev från A. Ax:son Johnson till Byggnadsnämnden i Säter 30.8.1941. Utgående brev – allmänt 1941-44, 
B1A, volym 25. GAAJA. 
1341 Se 22.4.1942, No 3. 1941-1945, Anteckningar om gåvor mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, 
volym 1. GAAJS. 
1342 Mapp 4184: ”Handlingar ang. donation till förskönande Sala Stad”. En lapp är odaterad men är 
förmodligen från år 1948. Johnson lovade att skänka 100 000 kr till Sala för att bland annat försköna stadens 
torg. Löftet gavs muntligen under en lunch med borgmästaren Hedman 12.11.1948. Handlingar ang gåvor mm 
1943-56, F4, volym 25. GAAJS. 
1343 Nordlund (1999). 
1344 För vidare information se kapitel 9 i denna avhandling. 
1345 Theofil Öberg, Västerås stads kommunala historia 1863-1937 (Västerås 1948), del 1, s. 7-9.  
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Tabell 7.5: Västerås befolkning 1920-1950. 
År Folkmängd 
1920 30 633 
1930 30 376 
1940 38 597 
1950 59 898 

Källa: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm Se info om Västerås. (Besökte sidan 
10.10.2004). 

 
Under tidigt 1900-tal var det två andra företag som var ledande i Västerås, Asea 

(förlades till Västerås 1891) och Nordiska Metallaktiebolaget som 1907 ombildades 
och bytte namn till AB Svenska Metallverken. Västerås kommun hjälpte fram dessa 
två industrier. Det påverkade i sin tur omvandlingen av Västerås till en industristad 
som år 1900 hade omkring 10 000 invånare, vilket växte till omkring 30 000 
invånare år 1920.1346 Kommunen tillgodosåg transportmöjligheter och markbyten. 
Det var gynnsamt att driva företag i Västerås, vilket avspeglas i stadens tidiga 
industriella profil. 
 
Tabell 7.6: Andel förvärvsarbetande procentuellt fördelade på näringsgrenar i 
Västerås 1920-1950. 

 
Näringar År 1920  År 1930 År 1950 
Jordbruk 3,9 3,6 1,4
Industri 61,0 55,2 60,6
Varuhandel 12,9 12,9 12,5
Samfärd 5,1 6,2 6,2
Tjänster 7,8 12,8 16,5
Husligt 9,3 9,4 2,4
Övrigt  0,4
Totalt 100,0 100,0 100,0

Källa: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm Se Information om Västerås. (Besökte 
sidan 10.10.2004). 

 
Framför allt var det ett antal aktörer som var drivande i att lyfta fram stadens 

storindustri. En av dem var industrimannen och kommunalmannen Oskar Fredrik 
                                                 
1346 Svensson (2004), s. 58-59 samt 67. Asea och Svenska Metallverken var under hela 1900-talet domin-
erande arbetsgivare i Västerås. Det fanns också andra industrier, fabriker och firmor i Västerås. Enligt 
Rebecca Svensson fanns det cirka 5000 industriarbetare i Västerås, varav 70- 80 % av dessa arbetade vid 
antingen Asea eller Svenska Metallverken. 
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Wijkman (1841-1909) (även kallad Gud Fader) som engagerade sig i Aseas 
etablering och var bolagets styrelseordförande 1891-1909.1347 En senare representant 
från staden i Aseas styrelse, var borgmästaren John Karlsson (1855-1929) som var 
styrelseledamot under åren 1910-1928. Hur det påverkade stadens relationer till 
företaget ligger utanför mitt forskningsområde, men förmodligen spelade det en roll 
för förhandlingar och beslut.1348  

Västerås var periodvis (särskilt under 1920-talet) hårt drabbat av arbetslöshet och 
krisår, vilket ledde till långvariga hungerstrejker, demonstrationer och svår 
fattigdom. Efter första världskriget drabbades Asea av depressionen och tvingades 
till hårda besparingar. Enligt ekonomhistorikern Rebecca Svensson som studerat 
arbetslösheten i Västerås var Svenska Metallverken mer utsatt för lågkonjunkturen 
än Asea under 1920-talet.1349  

Till skillnad från Axel Ax:son Johnson var Sigfrid Edström aktiv i stads-
fullmäktige.1350 Han satt bland annat som kommittéledamot. Västerås stad var 
intresserade av hans synpunkter på elektrisk krafttillgång. Det framgår tydligt att 
Aseas växande ställning som storföretag banade väg för inflytande. Sigfrid Edström 
förväntades vara aktiv i kommunala frågor på grund av sin position som Asea-chef. 
Han hade dessutom kommunal erfarenhet som chef för Göteborgs Spårvägar som 
under hans ledning införde elektrisk spårvägsdrift. Arbetet med att elektrifiera 
spårvägar pågick 1900-1903. Det gjorde att Sigfrid Edström samtidigt fick erfaren-
het av att samverka med olika grenar av den kommunala apparaten i Göteborg. Man 
kan alltså tänka sig att han sågs som en kommunalt erfaren person, när han kom till 
Västerås.1351 Fanns det begränsningar eller möjligheter på grund av att Sigfrid 
Edström var professionellt rekryterad chef? Hade han överhuvudtaget något intresse 
för Västerås samhälleliga utveckling?  

 
7.3.1.1 

                                                

Sigfrid Edström som kommunalman 
Sigfrid Edström var ledamot i Västerås stadsfullmäktige under åren 1907-1922, där 
han representerade högern.1352 Det fanns naturligtvis flera tjänstemän och efterhand 

 
1347 Oskar Fredrik Wijkman ordnade med tomtmark i staden etc. Han satt som styrelseordförande i Asea 1891-
1909. I Västerås kallades han för Gud Fader på grund av sin skaparkraft. Bland annat var han kommunalman 
och chef för Västerås Mekaniska Verkstad. Se Glete (1983), s. 36. 
1348 Öberg (1948). 
1349 Svensson (2004), s. 58 & 67-68. 
1350 En intressant aspekt är att Sigfrid Edström av sina samtida betraktare inte alltid ansågs vara någon ”parti-
man” eller ”politiker”. Se Bring (red) (1940), s. 506. Uppsats av Anders Pers. 
1351 W. Henriques, ”Direktör Edström som kommunal tjänsteman”, Aseas Egen Tidning årg 12, 10-12 okt-nov 
1920. 
1352 Öberg (1948), s. 7. Sigfrid Edström var en tid ordförande i beredningsutskottet, ledamot i byggnings-
kommittén samt ledamot i ett antal styrelser och nämnder inom staden. Se Bring (red) (1940), s. 505. Uppsats 
av Anders Pers. 

 280



  

alltfler arbetare vid Asea som satt i stadsfullmäktige.1353 Västerås stadsarkivarie Sven 
Olsson skriver i Parlament i Aros (1963) om stadsfullmäktiges utveckling. Han 
konstaterar att Edström knappast var någon politiker, utan skötte främst företagets 
intressen.1354 En viktig aspekt som bör tilläggas är att varken Sigfrid Edström eller 
vice vd Arthur Lindén uppskattade att höga tjänstemän engagerade sig politiskt. 
Tvärtom ville de att särskilt oumbärliga tjänstemän skulle prioritera Asea. Det tyder 
på att samhällsfrågor i viss mån sattes åt sidan, istället var det viktigt att prioritera 
företagets verksamhet.1355  

Stadsfullmäktige var sammansatt av en församling representanter i stads-
kommunen som tillkom genom 1862 års kommunallagstiftning. Som högsta beslut-
ande institution var stadsfullmäktige en instans för att få inflytande i staden. I början 
av 1900-talet hade de borgerliga och frisinnade flest representanter i Västerås stads-
fullmäktige. När rösträtten utökades och blev lika för alla tillkom både kvinnor och 
män från andra samhällsskikt, vilket innebar att socialdemokraterna fick majoritet i 
Västerås. År 1919 dominerades stadsfullmäktige av socialdemokrater och vänster-
socialister.1356 Enligt samtida skrifter ledde dock denna reform inte till några större 
motsättningar i stadsfullmäktige. Domprosten Fredrik Fåhraeus (1862–1936) som 
representerade högern, fick sitta kvar som ordförande i Västerås stadsfullmäktige 
under större delen av 1920- respektive 1930-talet.1357 En intressant iakttagelse är att 
stadsfullmäktige kom att domineras av tjänstemän. Som exempel kan nämnas att 
fördelningen år 1937 var 20 tjänstemän mot 15 arbetare/förmän.1358 I Sverige var det 
närmast kutym att bolagsanställda tjänstemän framförde företagets röst i stads-
fullmäktige. Det var något som män i deras position förväntades göra. Enligt 
Västerås stads ombudsman Theofil Öberg var Sigfrid Edström en flitig debattör och 
initiativtagare i stadsfullmäktige. Asea-chefen lade fram ett antal motioner under sin 
tid som kommunalman. Enligt Öberg påverkade Sigfrid Edström en rad politiska 
beslut, några av dem ledde till reformer rörande stadsfullmäktiges arbetssätt, 
förbättrade tågförbindelser, omorganisering i gatutrafiken och friluftsanläggningar i 

                                                 
1353 Några exempel på Asea-tjänstemän med uppdrag i stadsfullmäktige är Arthur Lindén (högern) och 
industritjänstemännen Lars Blume (liberalerna), den tekniska chefen Ragnar Liljeblad (högern) samt 
verkstadschefen Oscar Hellman. 
1354 Sven Olsson, Parlament i Aros (Västerås 1963), s. 122. 
1355 Brev från A. Lindén till J.S. Edström 2.1.1929. I brevet står att Ragnar Liljeblad tänkte engagera sig för 
högern i riksdagen, men att Lindén var starkt emot det. Bland annat berodde det på att Liljeblad kunde 
försumma sitt arbete i Asea. Löpande Konfidentiell Korrespondens 1928-1929, Gallrade, H:N8 10-072 (514) 
ENDA. 
1356 Svensson (2004), s. 24 f. 
1357 Öberg (1948). 
1358 Öberg (1948), s. 34. Antal tjänstemän i stadsfullmäktige 1/4 år 1919 var 12 mot 20 arbetare/förmän.  
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Västerås.1359 Alla förslag som han väckte, vann inte de övriga ledamöternas bifall.1360 
En del uppfattade Sigfrid Edström som ganska hårdför då han drev sin egen linje.1361  

 
7.3.1.2 

                                                

Intressefrågor, motioner och beslut 
Vilka frågor engagerade sig Sigfrid Edström i? Hur lade han fram sina argument i 
stadsfullmäktige? Innan frågorna besvaras bör man påpeka att industriledares 
intresse för samhällsengagemang skiftade över tid. Sune Carlson har i sina under-
sökningar visat att industrimän ställde sig tveksamma till engagemang i samhälls-
frågor. Det var inte ovanligt att företagsledare deltog i stadsfullmäktige under tidigt 
1900-tal, medan deras engagemang avtog under 1940-talet.1362 I Edströms fall 
stämmer denna utsaga väl överens med verkligheten, eftersom han avvecklade sitt 
kommunala engagemang redan under 1920-talet. En anledning till denna avtagande 
kommunala verksamhet var att professionellt rekryterade företagsledare tvingades 
lägga fokus på företagets verksamhet framför ”samhällsproblemen”.1363  

Den moderna industrimannen ville ändå vara en medveten företagsledare som 
intresserade sig för den kommunala utvecklingen. Det betydde inte nödvändigtvis 
fortsatt engagemang i stadsfullmäktige, utan tog sig andra uttryck. Den generation 
som Johnson och Edström tillhörde (1870-talisterna) hade ett intresse för samhälls-
utvecklingen. Att intressera sig för sådana frågor gav mer makt samtidigt som det 
skapade en grund för att etablera nya kontakter som kunde vara till nytta för 
storkoncerner. Detta ansvar var givetvis förbundet med kontroll och maktstrategier. 
Sigfrid Edströms engagemang i stadsfullmäktige kan tolkas på olika sätt. Det kan 
dels ses som ett privat intresse, dels som företagets sätt att utöva makt i staden. För 
Edström som enligt egen utsago var en ”organisationsmänniska” verkar kommunal 
aktivitet ha varit något naturligt.1364 Han var med i diverse föreningar och organisa-
tioner, så varför då stå utanför den kommunala verksamheten? Å ena sidan berörde 
Edströms samhällsintresse strikt Asea, vilket talar för att han mer eller mindre 
”tvingades” gå in i den kommunala sfären som chef för stadens stora bolag och som 
röstberättigad kraft i Västerås. Å andra sidan ledde hans samhällsintresse till legiti-
mitet, makt och bekräftelse i staden, vilket var till nytta för Asea. 

I protokoll kan man utläsa att Sigfrid Edström ville vinna gehör för industriella 
frågor. Till exempel verkade han för grundandet av en yrkesskola för elektrotekniker 

 
1359 Aseas Egen Tidning årg 12, 1920. Nr 10-11. 
1360 Aseas Egen Tidning årg 12, 1920. Nr 10-11. 
1361 Olsson (1963), s. 89. Ett exempel är automobilstadgan som Sigfrid Edström var negativ till. 
1362 Carlson (1950), s. 127. Han pekar på en studie av Harald Nordenson från 1941 som visar att bland 550 
medlemmar i Stockholms Köpmansklubb var endast tre företagare engagerade i stadsfullmäktige.  
1363 Carlson (1950), s. 128.  
1364 Dagboksanteckning 27.12.1943, dagbok nr 20, volym 422, Edströms dagböcker 1943-1944, JSE arkiv. 
RA. 
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och mekaniker.1365 Det framgår av Edströms motioner att han alltid framhävde Aseas 
intressen. För att nämna ett urval tog han upp frågor om livsmedelsförsäljning, 
arbetstillfällen i staden och arbetarbostadsfrågor.1366 Sigfrid Edström kunde emellanåt 
framföra intressefrågor på uppdrag av sin hustru Ruth Randall Edström. Ett sådant 
tema var idén att inrätta en centralt styrd välgörenhetsbyrå i Västerås.1367 Han tog 
även upp frågor som intresserade honom privat genom att göra gällande att det 
kunde få effekter på företaget och kommunen. Ett sådant privatintresse var idrotten. 
Sigfrid Edström försökte förhandla så att Västerås kunde få sin första allmänna 
idrottsplats. Han framförde i en motion att Asea hade ett intresse i ungdomens 
”fysiska fostran”.1368 I motionen hävdades att idrottslig fostran var en samhälls-
angelägenhet. Som den största arbetsgivaren i Västerås var det en självklarhet att 
tänka på stadens ungdom, menade han. Därför skänkte Asea 70 000 kronor för att en 
idrottsplats skulle anläggas i Västeråsområdet Kristiansborg. Ett krav för att få 
pengarna var att en särskild styrelse skulle tillsättas med representanter från Asea 
och/eller Svenska Metallverken som skulle ha rätt att utse minst 1/5 av antalet 
ledamöter.1369 Detta krav accepterade dock inte stadsfullmäktige i Västerås, som 
istället byggde bostäder på det angivna området. Enligt uppgift tog Sigfrid Edström 
illa upp och drog tillbaka de utlovade pengarna.1370  

Stadsfullmäktige var en informationskanal som företagsledare kunde utnyttja för 
att påverka utvecklingen. Att göra sin röst hörd handlade om att agera som en social 
entreprenör, genom att använda både påhittighet och initiativkraft. Att synas i rätt 
ögonblick kunde användas till förmån för företaget. En motion handlade om 
industriområden i Västerås. Asea ville utöka sin markyta för att underlätta 
transporten mellan verkstäderna. Därför underströk Edström i en motion att före-
taget önskade slå ihop kvarteren så att Asea ägde all mark i området. Enligt 
företagsledaren hindrade den allmänna trafiken viktiga förbindelser mellan verk-
städerna. Han ville köpa gatumark av staden: ”Skulle staden ej vilja sälja marken 

                                                 
1365 Aseas Egen Tidning Årg 12. 10-12 okt-nov 1920. Se artikeln ”Direktör Edström som kommunalman” av 
Th. Öberg. s. 120-123.  Sigfrid Edström var intresserad av arbetet i stadsplaneringskommittén. Åkerman 
(1933), s. 126.  
1366 Nationella, politiska och kommunala ämnen, Kommunala och kommunaltekniska ärenden 1906-20, B6, 
volym 44. JSE arkiv. RA. 
1367 Olsson (1963), s. 102. Idén om välgörenhetsbyrån gick inte att genomföra och fick inte stöd i stads-
fullmäktige. 
1368 Sigfrid Edström till stadsfullmäktige i Västerås 27.3.1920, ”Diverse motioner i Stadsfullmäktige i 
Västerås”.  Nationella, politiska och kommunala ämnen, Kommunala och kommunaltekniska ärenden 1906-
20, B6, volym 44. JSE arkiv, RA. 
1369 Sigfrid Edström till stadsfullmäktige i Västerås 27.3.1920, ”Diverse motioner i Stadsfullmäktige i 
Västerås”. Nationella, politiska och kommunala ämnen, Kommunala och kommunaltekniska ärenden 1906-
20, B6, volym 44, JSE arkiv, RA. 
1370 Thjelvar Hedberg, Västerås kommunala historia 1938-1977 (Västerås 1980), s. 175.  
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hemställa vi att densamma dock ej måtte inläggas i stadsplanen, som gatumark, utan 
istället måtte tillsvidare arrenderas till oss”.1371  

Motionen visar att Sigfrid Edström underströk att bolagets utveckling satte prägel 
på Västerås kommun. Vid upprepade tillfällen återkom temat i hans anföranden. Det 
som uträttades för Asea gjordes för Västerås bästa. Genom att kommunen under-
stödde företagets expansion kunde kommunen förändras till det bättre. Denna argu-
mentationsteknik fick inte alltid genomslag och ibland ställde sig stadsfullmäktige 
negativa till Aseas framfart. Sigfrid Edström reste exempelvis krav på att kommunen 
ensam skulle bära ansvar för bostadsbyggen. Denna uppgift ansåg han att Asea inte 
kunde påverka. Skälet som Edström framförde var att företaget hade kommit till 
Västerås och inte tvärtom, därför var det stadens ansvar att behandla bostadsfrågan. 
Stadsfullmäktige ansåg däremot att bostadsbyggandet var Aseas uppgift då de hade 
ett stort antal anställda. Behovet av bostäder blev mer påfrestande under första 
världskriget i Västerås, vilket till sist resulterade i att företaget uppförde bostäder. 
Bostadsbristen kvarstod emellertid som ett resultat av företagets snabba expansion. 
Detta påtagliga behov ledde fram till grundandet av Västerås Bostads AB. I Aseas 
regi fortgick bostadsbyggen efter första världskriget. Dessa lägenheter var enbart 
ämnade för Asea-anställda arbetare.1372    

 
7.3.1.3 

                                                

Det sociala engagemanget 
Asea gav ett visst stöd till olika verksamheter inom Västerås kommun. Det finns 
uppgifter om att styrelsen skänkte bidrag till olika försök att förbättra och försköna 
staden. Ganska vida fält bekostades, såsom en fontän till staden eller byggande av 
ett bibliotek. Understöd kunde gå till fattiga i Västerås och till skolväsendet. Asea 
finansierade en del ideella föreningar.1373 Bidragen skiftade i perioder.1374 Det gjorde 
att Aseas framgång sattes i samband med Västerås utveckling. Staden och företaget 
blev med tiden nära förbundna med varandra.1375 Aseas industrilokaler och kontor 
var en central del av stadsbilden.1376  

 
1371 Motion till Herrar Stadsfullmäktige av Sigfrid Edström 24.1.1910, Nationella, politiska och kommunala 
ämnen, Kommunala och kommunaltekniska ärenden 1906-20, B6, volym 44, JSE arkiv, RA. 
1372 Bratt (1950), del 1, s. 271. 
1373 Som exempel kan nämnas musik- och gymnastikföreningar. Se Aseas organisation förmodligen författad 
av Martin Helén, s. 12. Asea organisation 1883- H:F8 01- 001. ENDA. Till exempel skänkte Asea 150 000 
kronor till en biblioteksbyggnad i samband med Aseas 50-årsjubileum, Vestmanlands Läns Tidning 
16.3.1933. Styrelsen motiverade det med att de ville stödja Västerås stads verksamhet. Asea ansåg att den 
tekniska litteraturen var av särskild vikt för bolagets anställda.  
1374 Styrelsemöte från februari 1919, då man beslutade ge bidrag till Högre Allmänna läroverket i Västerås för 
inköp av instrument. Ett annat belopp avsattes till fattiga och gamla i Västerås. Protokoll hållet vid 
sammanträde med styrelsen för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget å bolagets kontor i Stockholm den 
28 februari 1919. Protokoll Bok 1919, H:N7 08-029. ENDA.  
1375 Telegramavskrift: Stockholm 15.3 1933. 50-årsjubileet 1933, Tal, korrespondens, H:B4 04-004. ENDA. 
1376 Bring (red) (1940), s. 505. Uppsats författad av Anders Pers. 
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Det intressanta är att man inte finner några argument som tyder på pliktkänsla 
eller lojalitet gentemot Västerås hos Sigfrid Edström. Han var förvisso fäst vid 
kommunen och engagerad i stadsplaneringsfrågor.1377 Var det så att paternalistisk 
välvilja inte var skälet till Edströms intresse för samhällsfrågor? Det fanns eventuellt 
andra motiv bakom hans initiativ. De investeringar som Edström genomförde hade 
alltid ett samband med Aseas intressen. Ett aktiebolag får inte satsa pengar om det 
inte är i aktieägarnas intresse. Sigfrid Edström var beroende av att få stöd av 
omgivande parter, t ex styrelsen och aktieägare. Ofta fick han ta hänsyn till deras 
intressen när han förde Aseas talan i samhällsfrågor. Källmaterialet avslöjar att 
Sigfrid Edström hade ett personligt intresse, men att det skiftade i perioder. Han 
donerade privat 150 000 kronor till Västerås 1946. Händelsen blev mycket 
uppmärksammad, inte minst därför att Sigfrid Edström efter sin hustrus död 
grundade fonden Ruth Randall Edströms minnesfond. Fondens avkastning skulle gå 
till välgörande ändamål i staden och även omfatta parkvård.1378   

Nationalekonomen Johan Åkerman skriver i sin historik om Asea att fredskrisen, 
de ökade levnadsomkostnaderna och lönestriderna under tidigt 1900-tal gav upphov 
till ett ökat behov av välfärdsanordningar. Kristiden gjorde att Asea tvingades 
aktivera en särskild välfärdsavdelning 1916 (tidigare kallad den sociala avdelningen 
fram till 1918).1379 Åkerman lyfter inte fram någon specifik initiativtagare bakom 
”välfärdsarbetet” vid Asea. Snarare diskuteras företagets insatser i generella termer. 
I sammanhanget bör nämnas att det inte var ovanligt att svenska företag upprättade 
välfärdsavdelningar under krisperioder. I pressen betonade Sigfrid Edström sin 
medverkan bakom de sociala förmånerna för företaget. Samtidigt som förmånerna 
kompletterade hans betydelse som välvillig företagsledare, var de sociala 
förmånerna ett sätt att bevara sin samhällsbärande funktion som industriledare. 
Sociala förmåner knöt arbetskraften närmare företaget: ”Det gäller att få var och en 
att förstå och känna, att han är en kugge i det stora maskineriet och att så snart en av 
dessa klickar så upphör hela maskinen att fungera tillfredsställande”.1380  

Under åren 1918-1921 var intendenturofficer Carl-Gustaf Palm chef för välfärds-
avdelningen. Den viktigaste uppgiften var att förse arbetskraften med billiga 
livsmedel. Under första världskriget var hungersnöden i Västerås påtaglig, då det på 
grund av missväxt var svårt att få tag i mat. Särskilt potatis och kött var bristvaror. 

                                                 
1377 Per Lindberg, ”Aseas bostadspolitik i Västerås under 75 år”, s. 160-163. Västerås Anders Diös bygger 
(Uppsala 1969). Den 27.9.1897 fattade Asea sitt första beslut att bygga bostäder i Västerås. Senare fick 
Edström kontakt med stadsarkitekten Erik Hahr (1869-1944) som ritade hus åt Aseas arbetare.  
1378 Vestmanlands Läns Tidning 29.11.1946. 
1379 Åkerman (1933), s. 125-126. 
1380 Stockholms-Tidningen 11.3.1933. 

 285



  

Asea inköpte ersättningsmedel för potatis i form av vitkål, spenat och kålrötter etc. 
För att få arbetarna att stanna kvar försökte Sigfrid Edström finna ut olika idéer.1381  

Under denna tid startade Asea en tjänstemannamäss för tjänstemännen och ett 
marketenteri för arbetarna. Man sålde livsmedel till reducerat pris och billiga kläder 
samt skor till de anställda. Asea agerade för de anställdas omvårdnad. Den välfärd 
som företagen erbjöd i form av olika sociala förmåner ledde till att mottot 
”kapitalisten är arbetarens bästa vän” skulle upprätthållas. Företagets inrättningar 
blev ett alternativ till statens hjälp. Välfärdsavdelningen erbjöd kolonilotter till de 
anställda. En viktig roll spelade även kaningården där uppfödning av kaniner ersatte 
annat kött.1382  

De flesta svenska företag bedömde det som naturligt att vidta åtgärder i samband 
med konjunktursvängningar för att behålla sin arbetskraft. Denna inspiration 
hämtades från USA, där man talade om ”welfairism”.1383 De välfärdsrelaterade 
projekten fick olika omfattning under perioden. År 1916 utgick den första ut-
delningen av gratifikationer till Aseas personal.1384 Det tillkom även under-
stödsfonder för tjänstemän och arbetare. År 1925 bildades frisängsfonden där 
anställda kunde söka bidrag för att få sjukhusvård eller sanatorievård. Den andra 
fonden kallades understödsfonden och delade ut ekonomiskt stöd till 
fondmedlemmar och deras familjer vid sjukdom, dödsfall eller olycka.1385    

Dessa sociala förmåner byggde på en paternalistisk grundinställning, nämligen att 
knyta arbetskraften till Västerås och i sin tur till Asea som erbjöd förmåner. Efter 
första världskriget tillkom husmoderskurser, vilket betydde att unga flickor som 
arbetade på verkstäderna och kontoren utan kostnad fick lära sig husmoderssysslor 
som sykurser och liknande. En sommarkoloni för arbetarnas barn grundades vid 
Lisjö Herrgård i Surahammar. Samma år 1917 uppfördes en sportstuga åt tjänstemän 
i Svartådalen utanför Västerås.1386 Något kortfattat blev företaget delaktigt i 
personalens välfärd. Hela familjen skulle ha nytta av Asea, ung som gammal. Andra 
förmåner avsåg stipendier och kurser för arbetskraften. Sedan 1908 fanns möjlighet 
för arbetare att söka pengar för studieresor utomlands. I Kärrgruvan upprättades ett 
hem för ”trötta husmödrar”.1387  

                                                 
1381 Brev från J.S. Edström till A. Lindén 31.10.1917. Dir. A. Lindén A-H 1917-22, H:N8 09-004 (75). 
ENDA. 
1382 Historik av C.G. Palm, Aseas välfärdsavdelning 1918-1921 (författad 1953), s. 2-3. Personalfrågor H:F1 
07 001. ENDA. 
1383 Svensson (1986). 
1384 Aseas Egen Tidning 50 år Jubileumsnummer 1909-1958, årg. 50. 1958. 
1385 Aseas Egen Tidning År 17. 1925, nr 11-12 Nov-Dec. 
1386 Åkerman (1933), s. 125-126. Se avsnittet om välfärdsanordningar. 
1387 Egna Artiklar av Helge Smedinger. Aseas Historia, H:B4 01-001. ENDA. 

 286



  

I likhet med Axel Ax:son Johnson hade även Sigfrid Edström ett intresse för 
kyrkliga frågor. Enligt styrelseprotokoll fick kyrkan periodvis bidrag från Asea.1388 
Det kristna budskapet hade en viktig funktion i mötet mellan kyrkan, företaget och 
arbetskraften. Sigfrid Edström var vän med de ledande personerna inom kyrkan i 
Västerås, däribland domprosten Fredrik Fåhreaus och biskopen John Cullberg 
(1895-1983).1389 Sedan länge hade också Sigfrid Edström ett religiöst intresse som 
han berättade om i förordet till sin biografi: ”Vår tids ungdom vill ha sina rafflande 
upplevelser. Mycket beklagligt är att intresset för andliga ting och för religionen 
minskas. Från vissa håll till och med motarbetas religionen öppet. Det är att hoppas 
att en religiös väckelse åter kommer”.1390  

Länken mellan kyrkan och Asea gällde inte enbart Västerås, utan Ludvika och 
Surahammar. Vid Aseas dotterbolag Surahammars Bruk fanns en kyrklig tradition i 
samband med jubileer och utdelning av medaljer. Det verkar ha varit en strategi att 
koppla kyrkan närmare företaget under högtidsdagar och medaljutdelningar. Givet-
vis var kyrkan en lämplig samlingsplats, då den kunde ta emot ett stort antal 
människor. Den underliggande strategin var att införa kyrkliga element i företagets 
värld. Kyrkoherdarna predikade ofta om arbetet och närheten till Asea. När medaljer 
delades ut vid Surahammars Bruk talade kyrkoherden David Öhman (1897-1980) till 
arbetskraften. Enligt Öhman skulle varje arbetare känna sig som ”arbetets adels-
män”, eftersom medaljen symboliserade deras strävsamma arbete. Medaljen var 
arbetarens ”vapensköld”, medan det medföljande diplomet för lång och trogen tjänst 
var ett ”adelsbrev”. Öhman konstaterade därefter ”Nu stån I ingen adelsman efter i 
ära!”.1391 Arbetet skulle uppvärderas till något fint och ädelt. Tukt, fostran och 
arbetsglädje var honnörsord som förmedlades av kyrkan i samband med 
medaljutdelningar. Vid ett högtidligt tillfälle talade domprosten Fredrik Fåhraeus om 
vikten av hederligt arbete.1392

                                                 
1388 Brev från A. Lindén till F. Fåhraeus 5.5.1917, Brev från J.S. Edström till F. Fåhraeus 2.2.1917. K.M. A-G 
1917, H:N8 10-020 (19). ENDA. Se Protokoll, hållet vid sammanträde med styrelsen för Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget å bolagets kontor i Stockholm onsdagen den 12 juni 1930. Av protokollet att döma 
gav Asea bidrag till Kyrkliga Ungdomsförbundets sommarfond. Protokoll Bok 1930, H:N7 08-040. ENDA. 
Asea-chefen Thorsten Ericson tyckte att kyrklig verksamhet skulle finansieras. Till exempel ville han bekosta 
restaureringen av Arnö-kyrkan, men kunde inte det, på grund av det svenska skattesystemet. Vestmanlands 
Läns Tidning 10.8.1946. 
1389 Dessa personer umgicks även i ”broderskaps” klubbar i Västerås, exempelvis ”Karlsbrödraförbundet”. 
1390 Bratt (1950), del 1, s. 12.  
1391 Kyrkoherdens i Sura tal vid Aseas medaljutdelning till 185 arbetare och tjänstemän vid Surahammars bruk 
i Sura kyrka den 12 sept. 1943. Se mapp nr 9, Tal- om och för Edström. Tal och föredrag, signum 1, volym 5, 
Tillägg till Sigfrid Edströms arkiv. RA. Vi Aseater, november 1943, nr 2, årg 6. 
1392 Domprosten Fr. Fåhraeus tal i Domkyrkan den 14/3 1933. 50-årsjubileet 1933, minnesalbum del 1, H:B4 
04-013. ENDA.  
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Asea firade sitt 60-årsjubileum i september 1943. Vid Ludvikaverken utdelades 
Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer till 94 anställda.1393 I Ludvika liksom i 
Västerås och Surahammar förlades firandet till kyrkan. I Ludvika talade kyrko-
herden Isidor Sundberg (1882-1965) om ”trohetens dag”.1394 Kyrkan lyfte fram 
budskapet om arbetet som en lojal gärning utförd av en rättrogen kristen. Troheten 
till Gud kopplades ihop med arbetarens lojalitet till företaget och företagaren. 
Biskop John Cullberg talade i Västerås domkyrka om arbetets betydelse: ”Den har 
lärt oss att inse, att varje form av samhällsnyttigt arbete är en uppgift, som vi fått av 
Gud, en kallelse, som gör arbetaren till ingenting mindre än Guds medarbetare i 
skapandet av den mänskliga odlingens mångskiftande betingelser”.1395 Cullberg be-
tonade att kroppsarbete tidigare hade varit förenat med slavens föraktade syssla, men 
att kristendomen hade förvandlat det till ett ärofyllt och hederligt arbete. Han 
diskuterade också de förenande dragen mellan kyrkan och Asea: ”Jag hoppas också, 
att kyrkan skall få medverka till att ge innehåll åt den sociala mönsteranläggning, 
som skapats i Asea-staden”.1396 Min tolkning är att bandet mellan företaget och 
kyrkan skulle förstärkas. Ett ytterligare tecken var att Asea fick en egen industripräst 
under 1940-talet, vilket hörde till strategin att forma ett nära band mellan företaget 
och kyrkan, utifrån en socialt sammanhållande funktion.1397

 
7.3.1.4 

                                                

Aseastaden         
Under 1940-talet byggde Asea bostäder åt arbetarna i Västeråsområdet Gideonsberg. 
Området kallades för ”Asea-staden”, eftersom bostäderna ägdes av Asea och 
beboddes av Asea-anställda. En del kallade området Sveriges 126:e stad, eftersom 
företaget byggde stora delar av Västerås.1398 Man kan se det som en paternalistisk 
kontroll från företagets sida, som kom att sträcka sig från vaggan till graven och 
innefattade ungdomsutbildning, sociala anordningar och hälsokontroll.1399 Det är 
viktigt att poängtera att företagets intresse och inflytande stundtals betraktades med 
misstro av de anställda. Den sociala välviljan tolkades av vissa ingenjörer som ett 
försök från företagets sida att kontrollera de anställdas arbete och fritid. Den indiske 
tjänstemannen Dinsha Malegamvala upplevde att Asea hade format en egen kultur 
och kotteribildning i Västerås. Det gjorde att företaget blev en del av vardagen, 
fritiden och umgänget. Till sist kretsade hela samhällslivet kring Asea. Man bodde i 

 
1393 Ludvika Tidning 14.9.1943.  
1394 Ludvika Tidning 14.9.1943. 
1395 Vi Aseater nr 2, årg. 6. Nov 1943.  
1396 Vestmanlands Läns Tidning 13.9.1943. 
1397 Aftonbladet 22.10.1946. Nils-Hugo Ahlstedt arbetade på uppdrag av domkapitlet med stadens ungdom 
och de äldre industriarbetarna vid Asea.  Han kallades för ”Aseas egen präst”. 
1398 Aftonbladet 22.10.1946. 
1399 Östgöten 2.6.1947. 
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Aseas bostäder, umgicks med Asea-kolleger och talade om Asea. Den positiva sidan 
var förstås samhörigheten och gemenskapen, medan dess baksida var trångsynthet 
och begränsat umgänge.1400

Aseas strategi gick ut på att skapa en attraktiv miljö så att folk ville bo kvar i 
kommunen. Storföretaget hade nämligen före och efter andra världskriget problem 
med att rekrytera lämplig arbetskraft som ville stanna kvar och arbeta för företaget. 
Det var därför viktigt att man från företagets sida försökte forma en så trevlig 
bostadsmiljö som möjligt samt tillhandahöll sociala förmåner med flera alternativ 
för hela familjen.  

 
7.3.1.5 

                                                

Edströms kontakter i Västerås 
Sigfrid Edström spelade en betydande roll i Västerås sällskapsliv. Ofta stod hemmet 
öppet för gäster och vänner. Om man ser närmare på kontaktnätet i Västerås 
umgicks han med de ledande aktörerna i samhällets övre skikt.1401 Det ledde till insyn 
i Västerås angelägenheter. Edström organiserade sig i en rad föreningar i staden, 
däribland Karlsbrödraförbundet. Denna klubb var ämnad endast för män, där 
medlemskap ofta gick i arv från far till son. Sigfrid Edström hjälpte till att rekrytera 
lämpligt folk från Västerås. I föreningen deltog flera ledande representanter från 
stadsfullmäktige och personer med inflytelserika positioner i kommunen.1402   

Som ordförande i Tekniska Föreningen (1903-1932) genomförde Sigfrid Edström 
den första Arosmässan 1907, när Västerås fick sitt nya stadshus. Mässan var ett 
offentligt forum för debatt (vanligen en gång varje höst) mellan industrimän, 
politiker och nationalekonomer.1403 Vanligen debatterades teman som var dags-
aktuella och intressanta för näringslivet.1404 Mycket arbete låg bakom mässornas 
genomförande. Bland annat var det Edströms uppgift att personligen planera vilka 
som skulle bjudas in samt vilka som skulle sitta bredvid varandra under middagen. 
Arbetet ledde till otaliga brev, telefonsamtal och besök.1405 Sigfrid Edström tog gärna 
på sig rollen som företrädare för stadens industrier och genom mässan stärkte han 
sin position i Västerås. Arosmässan blev synonym med både Asea och Västerås. De 

 
1400 Dinsha Malegamvalas artikel ”Kultur eller karriär?”, Vi Aseater, nr 10, årg. 8. Oktober 1945. 
1401 Bratt (1950), del 1, s. 246 f.  
1402 Karlsbrödraförbundets ledamöter – januari 1956. Diverse ideella sällskap, Karlsbrödraförbundet 1934-
1956, Pärm IX, C7, volym 61. JSE arkiv. RA. Som exempel på medlemmar i Karlsbrödraförbundet kan 
nämnas domprosten Fredrik Fåhraeus, landshövding Walter Murray, ingenjören Helge Smedinger och biskop 
John Cullberg m.fl.  
1403 Anförande av Direktör Edström på Arosmässan 1931, (daterat 7.11.1931). Arosmässan 1930-1944, H:N16 
03-002 (577). ENDA. 
1404 Aseas Egen Tidning, årg. 12. 1920, nr 10-11 okt-nov, s. 124-125.  
1405 Sigfrid Edström och Arosmässan av Helge Smedinger. Mapp om Aseas historik. Egna artiklar av Helge 
Smedinger. Aseas Historia, H:B4 01-001. ENDA. 
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ledande personligheterna deltog i mässan. På så vis bildades nätverk inom 
kommunen som var till nytta för företaget.1406  

 
7.3.2 Ludvika, företagsledaren och Asea 
Ludvika är beläget i sydvästra Dalarna och har gamla brukstraditioner. Vid Ludvika 
Ström låg ett kronobruk som anlades av Gustav Vasa. Där tillverkades gjutjärn och 
stångjärn.1407 Under 1700-talet övergick bruket i privat ägo, men upphörde i slutet av 
1800-talet. På platsen startades istället en elektrisk industri, vilket underlättades 
genom tillgång till arbetskraft och kommunikationer. I januari 1916 förvärvade Asea 
aktiemajoriteten i Nya Förenade Elektriska AB (NFEA) (grundat 1908 genom 
diverse namnbyten och tidigare sammanslagningar) i Ludvika. Asea var vid denna 
tidpunkt tre gånger större än Ludvikaföretaget. NFEA hade länge varit intressant för 
Sigfrid Edström, inte minst därför att företaget var en av Aseas största konkurrenter 
på den svenska marknaden.1408 Enligt Asea-chefens anteckningar föranledde köpet av 
bolaget i Ludvika ”en sömnlös natt”.1409 Den 31 januari 1916 åkte Sigfrid Edström 
till Ludvika för att diskutera förvärvet med ett 20-tal tjänstemän och gav löfte om att 
de tjänstemän som ville fick stanna kvar.1410    

Anledningen till förvärvet var att Asea ville utvidga sin tillverkning och få ett 
starkare grepp om marknaden. Ludvika var ett lämpligt val, inte minst på grund av 
närheten till Västerås. Platsen var också förträfflig, då den hade erfarenhet av 
elektrisk industri. Det var förstås positivt att införliva en tidigare konkurrent. Till-
verkningen i Ludvika koncentrerades till transformatorer, likriktare och hög-
spänningsapparater.1411  

En viktig iakttagelse är att sammanslagningen innebar att flera tjänstemän slutade 
sin anställning. Den föregående direktören för verket Herman Duse (1870-1948) 
avgick i juni 1916 och efterträddes av Sven Depken (1871-1922). Vissa tjänstemän 
anställdes i Västerås, så var fallet med den tekniske chefen Ragnar Liljeblad.1412 En 
del tjänstemän uppskattade inte införlivningen i Asea. Som en konsekvens av detta 
bildades därför en särskild Kamratförening 1916. I denna förening träffades 

                                                 
1406 Arosmässan 1930-1944, H:N16 03-002 (577). ENDA. 
1407 Ludvika 2004-02-1. Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=245151. 
1408 Glete (1983), s. 86.  
1409 Se år 1916. Kronologisk förteckning över viktiga händelser i mitt liv upprättad i slutet av år 1955 vid 
uppnådda 85 levnadsår och tillägnad mina barn och barnbarn Stockholm den 30 november 1955. J.S. Edström 
personligt arkiv 1915-1935, H:Ö2 05-003. ENDA.  
1410 Se år 1916. Kronologisk förteckning över viktiga händelser i mitt liv upprättad i slutet av år 1955 vid 
uppnådda 85 levnadsår och tillägnad mina barn och barnbarn Stockholm den 30 november 1955. J.S. Edström 
personligt arkiv 1915-1935, H:Ö2 05-003. ENDA. 
1411 Nils Göte Håkansson, Ludvika krönika 6: Ludvikas största industri: den elektriska industrin (Ludvika 
1993). 
1412 Historik över Kamrater från Förenade 1916-1974. Ludvika Hembygdsförening (opublicerat), s. 14.   
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tjänstemän och bedrev gemensamma friluftsaktiviteter. Till en början sjöng man nid-
visor om den nya ägaren Asea, där en fras löd: ”Ty ryktet en gång kom med äcklig 
tidning om att vi va sålda hela faderullan på en gång. Först trodde vi dom ljög, Men 
när se´n gnistan flög från själva huvudstán. Då sade vi vara´n. Gaska opp dej”.1413  

                   
7.3.2.1 Från brukssamhälle till modern industristad 
Ludvika växte från ett mindre brukssamhälle med omkring 800 invånare i slutet av 
1800-talet, till 4000 invånare år 1919 då Ludvika fick stadsrättigheter. Enligt 
samtida betraktare växte Ludvika ”med amerikansk fart”.1414 Tidigt etablerades goda 
transportmöjligheter genom järnvägen. Folkmängden ökade på grund av den 
kraftfulla industriella utvecklingen. I samband med 1920-talets ekonomiska kris 
drabbades både företaget och befolkningen av åtstramningar. År 1920 hade 
Ludvikaverken omkring 1100 anställda, vilka drastiskt minskade till 600.1415      
 
Tabell 7.7: Ludvikas befolkning 1920-1950. 
År   Folkmängd 
1920 4313 
1930 5052 
1940 6722 
1950 10304 

Källa: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm Se info Ludvika. (Besökte sidan 11.10.2004). 

 
Intressant är att Ludvika kommun tidigt utmärkte sig för sin mångkulturella 

karaktär. Asea rekryterade ett stort antal människor med olika nationaliteter och 
yrkeskompetens, något som avspeglade sig i kommunens stigande befolkning.1416 
Hur såg då fördelningen ut på näringsgrenar i Ludvika? Som tabellen nedan visar 
hade industrin ett visst övertag vid sidan av en framväxande handel- och 
tjänstesektor. Jordbruket spelade en nästan obefintlig roll, eftersom Ludvika hade 
gamla industriella rötter. 

 
 
 

                                                 
1413 “Kamratvisan” återfinns i Historik över Kamrater från Förenade 1916-1974. Ludvika Hembygdsförening, 
s. 16. (opublicerat manus). 
1414 Edvin Malmsjö, ”Näringslivet i Ludvika – den unga staden med de gamla anorna”, s. 211. Svenska 
stadsmonografier: Falun, Säter, Hedemora, Ludvika, Borlänge, Avesta med omgivningar, (red) Paul Harnesk 
(Uppsala 1957). 
1415 Historik Ludvikaverken, s. 8. Historik Ludvikaverken (FEA, Magnet, Holmia) 1900-1950, H:Ö3 01-006. 
ENDA. 
1416 Malmsjö (1957), s. 208 f. 
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Tabell 7.8: Andel förvärvsarbetande procentuellt fördelade på näringsgrenar i 
Ludvika 1920-1950. 

 
     1920   1930    1950
Jordbruk 1,8 2,0 0,8
Industri 58,4 55,2 64,3
Varuhandel 14,5 10,3 10,1
Samfärd 14,4 12,3 9,7
Tjänster 4,3 12,7 11,8
Husligt 6,7 7,6 1,7
Övrigt  1,5
Totalt 100,0 100,0 100,0

Källa: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/index.htm. Info om Ludvika. (Besökte sidan 
11.10.2004). 

 
Asea var den största arbetsgivaren i Ludvika, men det fanns företag inom andra 

branscher med verksamhet i kommunen, däribland ett sågverk och det under 1920-
talet framväxande Svenska Träimpregnerings AB som fick internationell status. 
Andra industrier i kommunen var småföretag, såsom mindre verkstäder och fabriker. 
Asea hade ingen jämbördig konkurrent i staden. En jämförelse kan göras, under 
1950-talet hade Ludvikaverken omkring 3600 anställda, medan det andra stora 
företaget i staden, Svenska Träimpregnerings AB, hade 75 anställda. Det speglar hur 
dominerande Asea var i Ludvika.  

Hade Sigfrid Edström något inflytande i Ludvika kommun? Jag har inte funnit 
några indikationer som tyder på att han var involverad i kommunala intressefrågor, 
utan det föll förmodligen utanför hans ansvarsområde.1417 Däremot var det företaget 
Asea, inte Edström personligen, som fick en dominerande ställning i staden. Det var 
viktigt för Asea som företag att bevaka sina intressen i kommunen. Givetvis var det 
de ledande cheferna för verket som i första hand förväntades engagera sig i stadens 
väl och ve. I likhet med Avesta utvecklades industrin snabbare än staden, vilket 
placerade Ludvika i en beroendeställning.1418 Det handlade framför allt om företagets 
övergripande makt, strategi och ställning i kommunen. Istället för att tala om den 
enskilda ledarens insatser och främjanden för utvecklingen sade man i Ludvika att 
”Asea var en vidsynt, målmedvetet framåtsträvande partner i samhällsutveck-

                                                 
1417 Däremot var ledningen i Västerås noga med att övervaka och ge instruktioner till Ludvikaverkens chefer.  
1418 Per G. Wermelin & Holger Ström i samarbete med Ludvikaverkens ledning, Ludvikaverken 1900-1950: 
historien om en bergslagsindustri och dess arbete i elektronikens tjänst under 50 år (Västerås 1950). 
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lingen”.1419 Det var företaget som var av betydelse, inte den enskilde ledarens aukto-
ritet i kommunen. 

 
7.3.2.2 

                                                

Aseas dominans i Ludvika 
Karl-Erik Eriksson var platschef för Ludvikaverken under åren 1922-1940 och efter-
träddes av sin bror Sven-Erik Eriksson chef under åren 1940-47.1420 Platscheferna var 
representanter för den verkställande direktören. Under platschefen stod avdelningar 
för personal, utbildning, ekonomi och fastigheter. De två bröderna var engagerade i 
Ludvikas kommunala frågor. De var ledamöter i stadsfullmäktige och i 
byggnadsnämnden.1421 Särskild vikt lades vid att bevaka Aseas intressen i frågor om 
stadsplanering och bostadsfrågor. Det handlade om att rekrytera arbetskraft och få 
dem att bli bofast. Istället för Sigfrid Edström var det alltså Karl-Erik Eriksson och 
senare Sven-Erik Eriksson som kombinerade rollen som patriark och modern 
företagsledare i Ludvika. I minnesbilder porträtterades Karl-Erik som diktator och 
husfar, på grund av hans samhällsengagemang.1422 Därmed synliggörs på nytt hur de 
paternalistiska dragen bibehölls i förhållande till de anställda och lokalsamhället. 

Ludvikaverken utvidgade sin verksamhet efter 1920-talets krisperiod. Det 
resulterade i en rad nya maskinhallar, verkstäder och bostäder för tjänstemän och 
arbetare. Verket kallades för ”intelligensindustri” och hade specialutbildat folk. De 
största problemen var råvarubristen och arbetskraftsbristen. Asea dominans i staden 
yttrade sig i utökad areal och omfattande ansvar över stadsplanering. Svenska Dag-
bladet publicerade en artikel om Ludvikaverken vars rubrik löd, ”Staden som lever 
på ett enda företag”.1423 Under 1940-talet hade Ludvika cirka 8000 invånare, av vilka 
omkring 2700 arbetade för Asea. Enligt chefen Sven-Erik Eriksson fanns det arbete 
för alla människor. Det inkluderade alla från unga människor till personer med 
lättare handikapp och krämpor. Enligt Eriksson berodde det på att ”arbetar-
förhållandena hos Ludvikaverken närmar sig idealet”.1424 Det gjorde att många 
människor var beroende av företagets framgångar. Intressant är att stadsfullmäktiges 

 
1419 M. Stenström, ”Ludvika genom tiderna” (1957), s. 188. (red) Harnesk. 
1420 Karl-Erik Eriksson hade examen från KTH. Han verkade som föreståndare för Aseas 
materiallaboratorium i Västerås 1915-20 och som överingenjör vid Ludvikaverken 1920-40. De sista åren var 
han chef för anläggnings avdelning i Västerås och blev 1944 chef för konstruktionskontoren samt 
elektroteknisk chef i Asea 1946. Vem är det?: svensk biografisk handbok 1943 (Stockholm 1942). Sven-Erik 
Eriksson hade examen från KTH. Verkade vid Asea sedan 1924, även i Ludvika och i London. Vid 
Ludvikaverken var han verksam från 1937. Han var överingenjör och platschef 1940-47. Han hade också flera 
uppdrag i stadsfullmäktige och drätselkammaren 1943-47. Vem är det: svensk biografisk handbok 1949 
(Stockholm 1948). 
1421 Se ”Karl-Erik Eriksson”, Vem är vem i Svealand utom Stor-Stockholm (red) Paul Harnesk (Örebro 1964). 
Eriksson deltog i Västerbergslagens ingenjörsklubb. År 1949 utnämndes han till teknologie hedersdoktor. K-E 
Eriksson var för övrigt aktiv i Västerås stadsfullmäktige under åren 1940-51. Håkansson (1993), s. 20. 
1422 Vi Aseater – Nr 1, årg. 9. Januari 1946. Artikel om Karl-Erik Eriksson författad av Ivan Herlitz. 
1423 Svenska Dagbladet 20.2.1947.  
1424 Svenska Dagbladet 20.2.1947.  
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ordförande Axel Starborg (1887-1952) till vardags arbetade vid Ludvikaverken. På 
så vis nåddes ofta samförstånd mellan stadsfullmäktige och företaget. Det fanns 
andra högt uppsatta Asea tjänstemän som hade poster i stadsfullmäktige, exempelvis 
Knut Karlsson (född 1895).1425 En viktig strategi var att låta Asea-anställda engagera 
sig i de politiska organen, på så sätt kunde företaget befästa sin position i 
kommunen. Målsättningen var att få insteg i Ludvika, då det underlättade anspråk på 
mark- och stadsplaneringsfrågor. Företagets ansvar hade en patriarkal karaktär. 
Enligt stadsingenjören Carl A:son Sege (1888-1955) tog Ludvikaverken tillvara all 
duglig arbetskraft i kommunen. Fördelen förefaller ha varit de olika tekniska och 
infrastrukturella förbättringarna vilka genomfördes mycket snabbare tack vare 
företagets inflytande. Företaget ordnade med buss- och tågförbindelser till orter i 
omgivningen.1426  
 
7.3.2.3 

                                                

Ludvikaverkens sociala program  
Välfärden vid Ludvikaverken var främst ett resultat av Aseas sociala program. Det 
gjorde att Asea i Västerås redan i samband med sammanslagningen skänkte 75 000 
kronor till Ludvikaverken för gratifikationer till tjänstemän och arbetare i Ludvika. 
Företaget fick problem i samband med fusionen, eftersom Västeråsarbetare för-
flyttades för anställning till Ludvika, vilket ledde till bostadsbrist. Sådan brist var ett 
bekymmer överlag i städer med dominerande och växande industrier. Den 
industriella expansionen var ofta snabbare än bostadsökningen.1427 För att lösa 
bostadsfrågan grundades Ludvika Bostads AB 1920. Asea finansierade bolaget så att 
bostäder kunde uppföras för de anställda. Det gällde att komma med nya idéer för att 
möta lokalsamhällets förändringar. Bostadsutvecklingen visar att år 1926 fanns 283 
lägenheter och 618 rum, medan år 1948 fanns det 313 lägenheter och 937 rum.1428  
Företagets dominans satte i likhet med Västerås tydliga spår på det bostadspolitiska 
området. Bostäderna var endast avsedda för Asea-anställda. Det gjorde att de 
bostadslösa invånarna snabbt blev beroende av företaget. Människor tvingades be-
hålla sin anställning vid Asea, om de inte ville förlora sin bostad och knöts därmed 
närmare orten.1429 En sådan strategi var systematisk vid de flesta större företag i 
mellanstäder av Ludvikas karaktär. (Avesta och Nynäshamn är liknande exempel). 
Aseas strategi var att bekosta moderna faciliteter i kommunen. På så sätt kom det att 

 
1425 Svenska Dagbladet 20.2.1947. 
1426 Svenska Dagbladet 20.2.1947. 
1427 Om Ludvikaverken. Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881-1948, Conrad 
Hamberg (manuskript). Svart pärm med blå rygg utan namn, H:N16 01-031 A. ENDA. 
1428 Om Ludvikaverken. Aseas och dess ursprungsbolags tillkomst och utveckling 1881-1948, Conrad 
Hamberg (manuskript). Svart pärm med blå rygg utan namn, H:N16 01-031 A. ENDA. 
1429 Lundqvist (2001).  
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spela en viktig roll för Ludvikas samhälleliga utveckling. Man byggde exempelvis 
ett varmbadhus men bara för Aseas personal.1430  

Välfärdssystemet var välutvecklat i Ludvika och de anställda erbjöds sociala 
förmåner, vilket fungerade som en strategi för att få människor att bo kvar och 
arbeta i företaget. Asea ville erbjuda olika typer av social omsorg för sina anställda i 
form av semesterhem och hjälpfonder. Ledningen i Västerås försökte emellertid 
under lång tid få Ludvikaverken att avveckla delar av den sociala avdelningen. Det 
förefaller som om det främst var av kostnadsskäl. Från ledningens sida kritiserades 
stundtals Ludvikaverkens principer i de sociala frågorna.1431 Det fanns flera 
hjälpfonder för verkens arbetare och tjänstemän vid sjukdom och olycksfall. Asea 
tillhandahöll även utbildningsmöjligheter. Man inrättade ett pojkhem 1944 och året 
därefter ett flickhem i Ludvika med syfte att erbjuda teoretisk och praktisk skolning. 
Utvecklandet av yrkesskolor i Aseas regi underlättade utbildandet av lämplig 
arbetskraft och skapade dessutom en grund för framtida rekryteringar.1432          

Sigfrid Edström engagerade sig sällan i Ludvikas sociala spörsmål. Han visade 
överhuvudtaget lite intresse för kommunen. Det berodde möjligen på att han ansåg 
det ligga utanför hans kompetensområde. Däremot var han angelägen om att Asea 
skulle stärka sin ställning i Ludvika. En del frågor som rörde tjänstemän intresserade 
Sigfrid Edström sig för, liksom byggandet av en sportstuga för Ludvikaverkens 
tjänstemän.1433 I övrigt var det Ludvikaverkens platschef som fick ta ansvar för 
samhällsfrågor och kommunalt engagemang.  

7.4 Sammanfattning  
De studerade storföretagarna i detta kapitel hade ett intresse av lokalsamhällets 
utveckling, men det förändrades under tidsperioden 1900-1950. Ofta berodde det på 
den enskilde storföretagarens privata initiativkraft och intresse. Det berodde också 
på olika förutsättningar och resurser. Man kan inte utifrån denna undersökning säga 
att samhällsengagemang upphörde under 1900-talets första del i samband med stor-
företagens framväxt.  

Det förekom en allmän tankelinje om att industrimän var delaktiga i det moderna 
industrisamhällets framväxt. Ansvar för företaget medförde också ansvar för den 
kommun där de var störst arbetsgivare. Att vara ”samhällsbyggare” kan också spåras 
i paternalismens strategitänkande. Inte minst därför att företagsledare sade sig känna 

                                                 
1430 Åkerman (1933), s. 126. Andra möjligheter till bostäder var egnahemsrörelsen som finansierades av Asea 
för att underlätta för tjänstemän och arbetare att få egen bostad. 
1431 Se brev från I. Lindberg till J.S. Edström 30.6.1920. Div. Rapporter o utredningar ang. Aseas verksamhet 
1908-27, H:N16 01-012 (271). ENDA. 
1432 Helén (1955), del I, s. 396. 
1433 Helén (1955), del 1, s. 397-398. 
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plikt och ansvar för de kommuner där de ledde företag. Denna pliktkänsla 
innefattade kontroll och maktstrategier för att utöka företagets ansvarsområden. 

En ytterligare tolkning utgick från entreprenörens funktion. Efter första 
världskriget spreds en utvecklingsoptimism och framtidstro i Sverige som hade sitt 
ursprung i det svenska näringslivets tillväxt. Näringslivet argumenterade för att 
svensk industri hade fört landet framåt, skapat tillväxt och bättre levnadsförhållan-
den för landets medborgare. Denna propaganda fick stöd av samhällsdebattörer. 
Vissa industriledare motiverade sitt kommunala intresse utifrån sin entreprenöriella 
funktion. Det låg något lustfyllt i att skapa ett mönstersamhälle. Det var en liknande 
drivkraft som fanns för att driva ett företag. Många företagsledare ville befinna sig i 
fronten för samhällsmaskineriet och forma idealstäder. Dessutom ville man erbjuda 
ett alternativ till socialdemokraterna som hade börjat ta plats i stadsfullmäktige.  

Tidigare forskning har hävdat att deltagande i stadsfullmäktige avtog bland stor-
företagare under tidigt 1900-tal. Min undersökning visar att det fanns olika alternativ 
att utöva inflytande. En ledare kunde idka välgörenhet i kommunen, intressera sig 
för stadsplanering eller låta företaget dominera i staden.  

Vissa skillnader och likheter upptäcktes i fallstudierna. Som familjeföretagare 
hade Axel Ax:son Johnson ett intresse av att förändra och påverka de kommuner där 
han ägde företag. Särskilt tydligt var det i Avesta och Nynäshamn, men förekom 
även i andra kommuner där han förvärvade eller grundade företag (Hedemora, 
Motala och Sala). Det gav upphov till uttrycket ”mannen som äger två svenska 
städer”.1434 Johnson kunde genomföra projekt på grund av tillgång till kapital. På så 
sätt fick han i städernas begynnelse utöva kontroll, vilket satte honom i en över-
ordnad ställning. Samhällsengagemang krävde dock ett aktivt intresse och nätverk-
förbindelser med stadens ledande personligheter. Avesta och Nynäshamn skulle 
formas till mönsterstäder med dominerande och expansiva storföretag. De skulle bli 
städer där folk ville bo, bilda familj, arbeta och stanna kvar. Samtidigt dominerades 
de starkt av industrin, så att det nästan blev ett privat kungarike på gott och ont. Med 
det menas att Johnsons ”regler” under lång tid härskade över kommunerna framför 
allt i frågor om bostadsbyggen. Som företagsledare var han envis med att göra 
grundliga undersökningar om vad som var ”bäst” för respektive kommun. Dessa 
ansvarsområden sträckte sig från markfrågor till stadsplanering och lokalpolitik. 
Anmärkningsvärt är att Axel Ax:son Johnson finansierade den socialdemokratiske 
riksdagsmannen, arbetaren och Avestapolitikern Sven Boman. Det är möjligt att 
detta förbättrade järnverkets relationer till stadsfullmäktige. Det är viktigt att påpeka 
i sammanhanget att kommunerna ofta tog för givet att Ax:son Johnson skulle vara 

                                                 
1434 Örebro Dagblad 22.7.1946. 
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den ”samhällsbärande” kraften och komma med kapital och initiativkraft så snart det 
behövdes. 

Min undersökning om Sigfrid Edström visar att han hade andra förutsättningar 
som professionellt rekryterad chef. Han hade inte tillgång till privat kapital, men det 
betyder inte att han höll en låg profil. I likhet med flera andra Asea-anställda var 
Sigfrid Edström engagerad i stadsfullmäktige. Där kunde han framföra Aseas 
spörsmål om det framtida Västerås. Det var via dessa kanaler som han tillhandahöll 
information och fick kontakter. Edström kan ses som en driftig entreprenör som 
lobbade för Aseas intressen i kommunen. De motioner som han lade fram visar hur 
företagets intressen ständigt lyftes fram. De kunde behandla alltifrån transportfrågor 
till frågor om yrkesutbildning. Sigfrid Edström handlade i företagets intresse, vare 
sig det rörde Arosmässan, privata sällskap eller organisationsverksamhet. Det var 
dock under begränsade former som påverkan utövades, vilket kan förknippas med 
den moderne företagsledarens uppgift. Asea var emellertid länge en viktig bidrags-
givare till Västerås kommun på en rad områden. På så vis var det företaget snarare 
än företagsledaren som satte sin stämpel på kommunen. Västerås kallades för Asea-
staden, inte Edströms-staden. I jämförelse med Ax:son Johnson spelade Edström en 
mindre roll i de studerade kommunerna.  

I undersökningen visades att Ludvika kommun var mer beroende av Asea. Min 
tolkning är att Ludvika var en ung stad och hamnade därför lättare i beroende-
ställning till det stora företaget. Olika representanter från Aseas ledning fick 
inflytande via stadsfullmäktige, där man kunde påverka bostadsbyggen, företagets 
dominans och utveckling i staden. 

Det finns gemensamma nämnare mellan de fyra fallstudierna. En viktig institution 
som familjeföretagaren och den professionellt rekryterade chefen gärna knöt förbund 
med var kyrkan.1435 Det finns belägg för att kyrkan hjälpte till att sprida företagets 
budskap om lojalitet, arbetsglädje och fostran. I källmaterialet hittades stöd för att 
kyrkan verkade som ”hjälppatriark” till företagen. Flera sammankomster förlades i 
kyrkan, dels på grund av lokalens storlek, dels på grund av att kyrkan förde ut idéer 
om arbetets värde kopplat till religiösa föreställningar. Med kyrkans hjälp lyftes det 
stora företaget fram i kommunen.        

Kapitlet visar att Johnson och Edström var angelägna om att framställas som 
ansvarsfulla och välvilliga arbetsgivare som tog hand om sina anställda. Varje 
företag med självaktning hade sociala förmåner för att locka till sig arbetskraft. Det 
ansvar som bruken hade haft tidigare, levde av tradition vidare under storföretagens 
tid. Det blev något som kommunerna förväntade sig att företagen skulle erbjuda sina 
                                                 
1435 Se kyrkan och brukets koppling vid Hofors bruk. Se Hofors Bruks historia (Göteborg 1957), (red) Birger 
Steckzén. 

 297



  

anställda. Under lång tid bistod företagen med bostäder, gratifikationer och andra 
hjälpinrättningar. 

Min slutsats är att det samhällsbyggande ledarskapet fortsatte att existera under 
1900-talet. Dock var det upp till varje enskild industriman att handla på sitt eget sätt 
inom respektive kommun. Det kunde ta sig paternalistiska eller entreprenöriella 
uttryck. Det krävde också aktivt intresse och uppfinningsrikedom från den enskilde 
företagsledaren. I kapitlet försökte jag visa hur Axel Ax:son Johnson och Sigfrid 
Edström dels vilade på paternalismens strategi genom att uttrycka sin välvilja och 
auktoritet, dels strävade efter att tänka modernt och i nya banor för att genomföra 
förändringar på ett entreprenöriellt vis. Kommunerna skulle utvecklas och förnyas 
för att attrahera och stabilisera arbetskraften till den snabbt växande industrin. I 
samma stund skulle kommunerna kontrolleras, övervakas och regleras för att mark-
era företagens dominans. 
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8 Det politiska ledarskapet                               
8.1 Inledning 
De kommuner som undersöktes i föregående kapitel dominerades av 
socialdemokrater i stadsfullmäktige. Syftet med föreliggande kapitel är att granska 
om och hur studiens huvudaktörer skapade informella nätverk med ledande 
socialdemokrater. För att göra detta överskådligt bearbetas främst material från 
Johnsonkoncernen och Asea-koncernen. Min uppfattning är att studier av sådana 
relationer är viktiga för att förstå det politiska ledarskapet. Först och främst för att 
det speglar mötet mellan två ledande grupper, för det andra därför att förbindelserna 
är relativt outforskade på individnivå och för det tredje därför att dessa relationer är 
intressanta att studera om de placeras in i ett industriellt sammanhang.  

Som analysverktyg används nätverk för att studera relationer över tid. Nätverk kan 
ses som en del av entreprenörens möjlighet att genomföra nya kombinationer och 
utbyta kompetens med andra aktörer. Ett utökat samarbete mellan näringsliv och 
socialdemokrati kan också skönjas på andra nivåer.1436 I mitten av 1930-talet hade 
SAP växt sig starkare än det borgerliga blocket. Det kom givetvis att påverka 
industrins ställningstagande. För näringslivet innebar det konfrontation med en helt 
ny problematik. Skulle man motarbeta socialdemokratisk politik eller kunde man 
påverka den? Ingen analys kommer att göras av socialdemokratiska kommun-
politiker. (Se dock ett tidigare avsnitt om Sven Boman 7.2.1.2). Källmaterialet som 
behandlar kontakter mellan politiker på lokal nivå skulle kräva ett alltför omfattande 
arbete. Här undersöks främst relationer till socialdemokrater på riksnivå.   

Tidsperioden som behandlas är främst 1940-talet. Det beror på tillgång till 
material i form av korrespondens och promemorior. Kontakten mellan näringslivet 
och socialdemokraterna var mer frekvent under 1940-talet än tidigare. Ett antal 
frågeställningar ska besvaras: hur såg näringslivets relation ut till den socialdemo-
kratiska partieliten på individnivå? Vilket utbyte hade enskilda industrimän av 
ledande socialdemokrater och vice versa? På vilket sätt kunde dessa förbindelser 
användas som en resurs för näringslivet? 

 

                                                 
1436 Thomas Pettersson, ”I den svenska modellens skugga - välfärdsutveckling i internationellt perspektiv efter 
1930”, (2002) s. 175. (red) Andersson-Skog & Krantz. Se även Klas Åmark, ”Den svenska modellen: 
arbetarnas fackföreningsrörelse och samverkan på svensk arbetsmarknad”, s. 27 f. Arbetsliv och arbetar-
rörelse: modern historisk forskning i Sverige (red) Klaus Misgeld & Klas Åmark (Stockholm 1991).   
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8.1.1 Avgränsningar i undersökningen 
För att genomföra undersökningen krävs en avgränsning. Området är ganska brett 
och innehåller flera sidospår. I fokus står de personliga och sociala kontakterna 
mellan storföretagare och ledande socialdemokrater.1437 Det kan avse offentliga och 
informella sammanhang, men har ofta en anknytning till storföretaget. Framför allt 
undersöks hur dessa nätverk såg ut inom den privata sfären. Tanken är att det 
kommer att avslöja vissa aspekter om hur nätverk gestaltades och förändrades över 
tid. Jag har valt att se socialdemokraterna som en ledande grupp med tanke på att de 
satt i regeringsposition och hade maktbefogenheter som gjorde att näringslivet kände 
sig hotade av deras politik.1438  

 
8.1.2 Kontakternas värde 
Storföretagen har fortfarande en viktig betydelse i Sverige. Flera forskare har 
diskuterat denna fråga och somliga har sökt svar i socialdemokraternas syn på 
storindustrin.1439 Min uppfattning är att en förklaring kan spåras i personliga 
relationer, så kallade nätverk. Genom att följa en enskild storföretagares närmaste 
krets kan man spåra tendenser till vänskap eller fiendskap med ledande 
socialdemokrater. Det förutsätter att den biografiska metoden tas i anspråk. I vän-
böckerna till industriledares födelsedagar finner man socialdemokrater bland 
skribenter och gratulanter i kretsen kring den industrielle jubilaren. Konkret avslöjar 
dessa böcker att politiska aktörer umgicks med industriledare. Att skriva i en vänbok 
indikerar att man tillhörde den närmaste kretsen. Det var få förbehållet att skriva i 
vänböcker.           

I Axel Ax:son Johnsons vänbok författade KF-ledaren och socialdemokraten 
Albin Johansson ett inlägg, liksom socialdemokraten och landshövdingen Bernhard 
Eriksson. I adressen där gratulanter nämndes återfinns bland annat, Per Albin 
Hansson och Torsten Nothin.1440 I Sigfrid Edströms vänbok till hans 70-årsdag finns 
ingen motsvarande uppsättning socialdemokrater.1441 Han kom i kontakt med social-
demokrater genom Arosmässan och de otaliga organisationer där han deltog. Men 
Edström hade aldrig lika nära kontakt som den senare Asea-chefen Thorsten Ericson 

                                                 
1437 Möjligen finns en brist i kapitlets undersökning, då Sigfrid Edström inte hade lika uttalade relationer som 
Axel Ax:son Johnson. Jag har därför kompletterat med uppgifter om Thorsten Ericson som var Asea-chef 
under 1940-talet.  
1438 Leif Lewin, Planhushållningsdebatten (Uppsala 1967). 
1439 Magnus Henrekson, ”The Entrepreneur and the Swedish Model”, (2001), s. 139 f. (red) Henrekson, 
Larsson, Sjögren. 
1440 Swahn (red) (1936). 
1441 Ett antal socialdemokrater fick Sigfrid Edströms festskrift, däribland Per Albin Hansson och Gustav 
Möller med flera. ”Vänners Hyllning till J.S Edström”: Distribution, Tackbrev mm 1940-41, H:B4 01-010. 
ENDA. 
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kom att få med socialdemokrater på det rikspolitiska planet. Därför uppmärksammas 
fler empiriska exempel som rör Thorsten Ericson än Sigfrid Edström.  

Till statsminister Per Albin Hanssons 50-årsdag 1935 anordnade näringslivets 
ledande män en privat fest, där både Johnson och Edström deltog. Man kom senare 
att beundra statsministern för hans ställningstagande under andra världskriget.1442 En 
del industrimän umgicks privat med politiker som de inte skulle ha kunnat tänka sig 
att rösta på. Det hörde också till professionaliseringen av politikeryrket att träffa 
personer från andra intressesfärer. Vid privata middagar i näringslivet var det inte 
ovanligt att ministrar deltog. Dessa förbindelser bör därför studeras närmare för att 
förstå kontakternas betydelse. Det innebär att nätverk kan existera mellan parter trots 
att intressekonflikter och motsättningar syns utåt. Entreprenören bör dessutom ta 
risker och bygga nya nätverk. Det är därför relevant att ta fasta på balansen mellan 
samverkan och motstånd som en viktig del av nätverket.1443  

 
8.1.3 Näringslivet och socialdemokraterna i tidigare forskning 
Det finns lite skrivet om näringslivets personliga kontakter med socialdemokraterna 
på individnivå. Mycket har däremot skrivits om socialdemokraternas historia.1444 De 
flesta undersökningar har uppmärksammat näringslivets band till borgerliga partier 
och borgerliga politiker. Historikerna Söderpalm (1976) och Stenlås (1998) visar 
exempelvis hur industrimän kom att knyta täta förbindelser med de borgerliga 
partierna under 1940-talet, mot bakgrund av att socialdemokraterna växte sig 
starkare.1445 Forskning om socialdemokraterna och näringslivet behandlar antingen 
intressekonflikten eller samarbetet på den offentliga nivån mellan de två parterna.1446 
Flera forskare har pekat på en förändrad relation mellan näringslivet och 
socialdemokraterna någon gång under 1930-talet. Man upptäckte att det fanns 
gemensamma beröringspunkter och kompromissvilja kring ”arbetsfred, 

                                                 
1442 Anders Isaksson, Per Albin III Partiledaren IV Landsfadern (Stockholm 2002), s. 294-295. Hansson hade 
fått en Volvo från näringslivet 1935. När statsministern fyllde 60 år 1945 samlades näringslivets ledande män 
för att fira honom. Johnson skrev ett trevligt men samtidigt fordrande brev till statsministern efter andra 
världskriget. Se Brev från A. Ax:son Johnson till P-A. Hansson 12.5.1945. Utgående brev – allmänt 1944-46, 
B1A, volym 26. GAAJA. 
1443 Sjöstrand (2004), s. 81. 
1444 Socialdemokraternas historia är mycket omskriven. Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 
100 år (red) Klaus Misgeld, Karl Molin, Klas Åmark (Stockholm 1988), Lotta Gröning, Vägen till makten: 
SAP: s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933 (Uppsala 1988). På senare 
tid har det tillkommit andra typer av studier om socialdemokraterna. Örjan Appelqvist, Bruten brygga: 
Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947 (Stockholm 2000), Karlsson (2001), 
Linderborg (2001).  
1445 Söderpalm (1976), Stenlås (1998). 
1446 Lewin (1967), Dahlqvist (2003). 
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rationalisering och tillväxt”.1447 Det hade en grund i att det fanns områden där 
industri och socialdemokrati kunde bistå varandra.1448  

En del forskare menar att socialdemokraternas politik under efterkrigstiden 
generellt uppfattades som hotfull av storföretagare, då industrin fruktade en 
förskjutning av maktförhållanden inom företagen. I pressen bedrevs exempelvis en 
öppen kampanj mot Ernst Wigforss och andra ”radikala” socialdemokrater.1449  

Det finns mig veterligen ingen forskning som har undersökt hur denna kontakt såg 
ut på det privata och informella planet. Det finns därför anledning att undersöka 
storföretagares relationer till ledande socialdemokrater på individnivå. Särskilt 
viktigt är det att utreda om och i så fall hur de studerade industriledarna i denna 
avhandling byggde upp kontakter som kan analyseras som nätverk. Det är givet att 
särintressen påverkade relationen. De politiska frågorna kunde leda till menings-
skiljaktigheter. Man kan tänka sig att det fanns spänningar under perioder av politisk 
turbulens och att båda parter hade olika intentioner med att bygga nätverk. 
Ekonomhistorikern Örjan Appelqvist menar att de flesta industrimän varken var 
statsfientliga eller entydigt negativa till socialdemokraternas politik.1450   

I biografin om Axel Ax:son Johnson lyfter Staffan Högberg fram ett antal 
intresseväckande frågor som dock inte vidareutvecklas. Han påpekar att Johnson 
tillhörde de industrimän som hade en positiv inställning till socialdemokraterna. Det 
grundade sig på att Per Albin Hansson och Ernst Wigforss lovade att stödja industrin 
under kristider. I utbyte skulle svenska storföretagare bistå socialdemokraterna 
genom att utveckla det svenska folkhemmet. Enligt Högberg hyste Axel Ax:son 
Johnson knappast ”socialistskräck” som sin far Axel Johnson, utan relationen till 
socialdemokraterna byggde på ”ömsesidig respekt”.1451 Högberg ger inga direkta 
empiriska belägg för detta. Han gör ingen närmare undersökning om hur dessa rela-
tioner utvecklades på individnivå eller huruvida det rörde sig om ett komplext 
förhållningssätt på grund av den pågående planhushållningsdebatten. Jag menar att 
denna tolkning delvis måste nyanseras. Den måste också vidareutvecklas genom att 
använda källmaterial för att eventuellt skönja spår av dessa relationer. Jag kommer 
att uppmärksamma positiva och negativa aspekter av dessa nätverk. 

                                                 
1447 De Geer (1992), s. 99. 
1448 Maths Isacson, ”Bruket och folkhemmet”, Häften för kritiska studier, 1991: 2, s. 16-21. 
1449 Lewin (1967), Stenlås (1998), s. 303-305. 
1450 Örjan Appelqvist, Världsintressets advokat: Gunnar Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen 1944-
1945 (Stockholm 1997), s. 154. Appelqvist menar att näringslivet vanligen stödde krigstidens regleringar, d v 
s pris- och valutaregleringar samt lönestoppet som var tecken på en ”stark stats regleringspolitik”. Statligt 
styrd rationalisering av jordbruket vann exempelvis stöd i industrikretsar.  
1451 Högberg (1990), s. 258 och 240. 
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8.2 Storföretagares syn på socialdemokraterna 
 
8.2.1 En översikt kring relationen 
En länge förhärskande uppfattning var att socialdemokraterna sågs som ett hot mot 
den borgerliga hegemonin.1452 Relationen kom att förändras. Det förekom att ledande 
socialdemokrater betroddes med styrelseuppdrag i olika bolag. I Örebro Dagblad 
ironiserades över att det fanns fler socialdemokrater representerade i bolagsstyrelser 
än högermän. Enligt dagbladet tydde det på att socialdemokrater var villiga redskap 
i storfinansens händer. Som exempel anfördes de ledande socialdemokraterna Malte 
Jacobsson (1885-1966) och Torsten Nothin (1884-1970), då de var styrelse-
ordförande i flera bolag. Nothin var styrelseordförande i Nordstjernan och god vän 
till Axel Ax:son Johnson.1453 Näringslivets män och socialdemokraterna möttes inte 
enbart i styrelserummet utan också i föreningslivet. Arosmässan i Västerås, som var 
en årlig kongress där politiker och industrimän möttes, speglade ganska tydligt den 
intressekonflikt som var rådande mellan parterna. Särskilt under åren 1944-1946 
diskuterades frågor på mässan som berörde planhushållning och socialisering.1454  

Under 1940-talet initierade näringslivet på allvar planhushållningsmotståndet 
(PHM), vilket delvis ledde till propaganda mot socialdemokratisk politik. Asea-
chefen Thorsten Ericson menade att idéer om planhushållningen var en början på 
”nazifiering efter tyskt mönster av vårt samhällsliv”.1455 Folkpartisten Bertil Ohlin 
(1899-1979) jämförde exempelvis socialdemokraternas hetsjakt mot näringslivet 
med Nazityskland: ”I Tyskland lades all skuld på judarna. Här i Sverige får en 
mystisk ”storfinans” övertaga judarnas roll”.1456 Överhuvudtaget drogs uppenbara 
paralleller mellan Nazityskland och den socialdemokratiska regimen.1457 Många 
industrimän såg med oro på socialdemokraternas politik. Det ledde till att en del 
storföretagare var försiktiga att knyta kontakt med ledande socialdemokratiska 
politiker.  

Statsminister Tage Erlander (1901-1985) hävdade att näringslivets politiska 
värderingar stundtals kolliderade med regeringens idéer. Man kunde dock lägga 
partipolitiska preferenser åt sidan. Erlander fick så småningom nära kontakt med 

                                                 
1452 Stenlås (1998), s. 33. 
1453 Örebro Dagblad 5.4.1946. Se artikeln ”Den farliga storfinansen”. Ledande socialdemokrater som Torsten 
Nothin var styrelseordförande i AB Papyrus, Svenska Aeroplan A.B. Malte Jacobsson, styrelseordf. i 
försäkringsbolaget AB Nornan, Rederi AB Göteborg, Brand- och Lifförsäkrings AB Svea. Torsten Nothin, 
Från Branting till Erlander (Stockholm 1955), s. 370-371.  
1454 Nordlund (2003), s. 45-48. Se avsnitt om Arosmässan. 
1455 Brev från T. Ericson till B. Traneus 15.2.1945. F.U.I.F 1937-1951, H:N16 06-035 (895). ENDA. 
1456 Svenska Dagbladet 26.3.1946.   
1457 Det finns belägg för att socialdemokrater jämfördes med nazister under 1940-talet. Brev från T. Lundgren 
till A. Ax:son Johnson 6.6.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen 1944-47. Handlingar i diverse 
ämnen, F6, volym 2. GAAJS.  
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Marcus Wallenberg. Enligt Tage Erlander handlade det om en anpassningsprocess 
för näringslivet: ”Han trodde nog att jag var en snabbt övergående åkomma men han 
fick ju vänja sig”.1458  

Näringslivets grundläggande syn på socialdemokraterna var att de inte ville låta 
socialdemokraterna blanda sig i näringslivets angelägenheter genom restriktioner för 
företagarna. Det skulle enligt många industrimän finnas en tydlig gräns mellan 
näringsliv och politik. Samtidigt var många industriledare angelägna om att 
framhålla att de såg positivt på socialdemokraternas strävan efter välstånd för 
arbetarna. Chefen för Götaverken, Hugo Hammar, författade den broschyrliknande 
skriften Diktatur eller frihet (1945), där han förkunnade sin syn på social-
demokraterna. I texten riktades kritik mot de politiska förändringar som en del 
socialdemokrater försökte genomföra. Vad Hammar varnade för var risken för 
rubbning av ”ekonomiska grundvalar”.1459 Han menade att det på sikt hotade det 
privata näringslivets frihet. Men Hammar var också noga med att påpeka att han 
hade flera socialdemokratiska vänner. Vad han kritiserade var främst 
socialdemokraternas plädering för socialisering: ” […] jag icke vill såra, långt 
mindre döda. Mycket hellre vill jag giva dem mitt varma tack, vilka varit och äro 
förkämpar för sådana sunda sociala strävanden, som göra det svenska folkhemmet 
till kanske det förnämligaste i världen”.1460 Sådana synpunkter som Hugo Hammar 
gav uttryck för, var inte ovanliga bland industrimän. Axel Ax:son Johnson tillhörde 
de industriledare som påpekade att det var arbetarnas uppgift att finna ”dugande 
män” som talade i industrins intresse.1461 Ett antal år senare 1945 hävdade Johnson 
offentligt att han ”aldrig sett med någon oro på socialdemokraternas försök att skapa 
bättre villkor för folket”.1462 Men i Morgon-Tidningen samma år kritiserade han 
socialdemokraternas syn på statlig inblandning, då han bemötte handelsminister 
Gunnar Myrdal med orden ”pojken leder oss åt helsike”.1463 Storföretagare kunde 
vara öppet anti-socialistiska, men utvecklade ändå vänskapliga och informella 
relationer med socialdemokrater.  

Jag kommer att studera källmaterialet utifrån två aspekter. Den ena aspekten följer 
näringslivets syn på socialdemokraterna som motståndare, medan den andra följer 
näringslivets syn på socialdemokraterna som en samverkande kraft. Dessa två 
aspekter kopplas ihop med hur relationerna såg ut på individnivå. 

 
                                                 
1458 Svenska Dagbladet 25.9.1982. 
1459 Hammar (1945), s. 2. 
1460 Hammar (1945), s. 2.  
1461 Svedberg (red) (1935), s. 33.  
1462 Högberg (1990), s. 258. Högberg undersöker dock inte de anti-socialistiska tongångarna som förekom 
under perioden.  
1463 Morgon-Tidningen 17.5.1945. 
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8.2.2 Socialdemokraterna som motståndare 
Den första aspekten som studeras diskuterar hur näringslivet uppfattade social-
demokrater som motståndare. Från näringslivets sida förkroppsligade Gunnar 
Myrdal (handelsminister) och Ernst Wigforss (finansminister) socialiseringshotet 
under 1940-talet.1464 De markerade behovet av en strukturrationalisering av närings-
livet och talade om den ”socialdemokratiska skördetiden”.1465 Under planhus-
hållningsdebatten blev Gunnar Myrdal och Ernst Wigforss måltavlor för kritik. En 
bakomliggande orsak var socialdemokraternas efterkrigsprogram år 1944 med de 
”27 punkterna”.1466 Många storföretagare tolkade programmet som en början på 
planhushållning och socialisering. Socialdemokraterna hävdade att näringslivets 
fruktan var obefogad. Endast de branscher där enskild företagsamhet hade miss-
lyckats skulle utsättas för socialisering.1467 (se vidare i kapitel 9)  

I den borgerliga tidningspressen kritiserades Myrdal och Wigforss för sina dubbla 
strategier i relation till svenska storföretagare. En artikel belyste deras förstamajtal 
1945. Gunnar Myrdal betonade samarbete med näringslivet, något som uppfattades 
som en ”förförelsestrategi” bland de borgerliga.1468 Ernst Wigforss förstamajtal 
handlade däremot om problemet att samarbeta med de borgerliga och näringslivet. I 
tidningen stod att läsa: ”Mellan dessa båda uppfattningar gapar en klyfta, men den är 
en teaterklyfta. Hr Myrdals leende kruserlighet mot företagarna har samma ändamål 
som hr Wigforss sura avvisande av samarbetstankarna: att bereda vägen för 
socialiseringen”.1469 Gunnar Myrdal och Ernst Wigforss ansågs praktisera en specifik 
taktik. Den bestod av att Myrdal höll i moroten, medan Wigforss höll i piskan.  

Det ger en ganska god bild av hur man från borgerligt håll kom att uppfatta 
förhållandet. I de flesta högersinnade tidningar publicerades artiklar som ifrågasatte 
SAP:s politik, vilket var något som de flesta större industrimän anslöt sig till. I 
borgerliga tidningar kritiserades Gunnar Myrdal ofta för sin dubbelhet. Han 
karakteriserades som en diva som älskade uppmärksamhet.1470 Eskilstuna Kuriren 
skrev flera artiklar om Gunnar Myrdal: ”Det är ingen gräns på hans artighet. Och för 
att göra sig riktigt behaglig tillgriper han det honungslena och sirapssöta. Det hela 
verkar med förlov sagt inte så litet äckligt”.1471  Från borgerligt håll ansågs Gunnar 
Myrdal av de värsta kritikerna att ”ständigt ha reklamtrumman för sin egen 
                                                 
1464 Thomas Jonter, Socialiseringen som kom av sig: Sverige, oljan och USA:s planer på en ny ekonomisk 
världsordning 1945-1949 (Stockholm 1994), s. 62.  
1465 Gunnar Myrdal talade om den ”socialdemokratiska skördetiden”. Se Lewin (1967). 
1466 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, De 27 punkterna med motivering J:VI A, s. 5. 
1467 Lewin (1967), s. 118-135, Jonter (1994), s. 25-39. Under 1940-talet utfördes en rad utredningar om för-
statligande av oljehandeln och stenindustrin. 
1468 Artikeln ”Dubbla tungor” 5.5.1945. publicerad bl.a. i Södermanlands Läns Tidning. 
1469 Artikeln ”Dubbla tungor” 5.5.1945. publicerad bl.a. i Södermanlands Läns Tidning. 
1470 Eskilstuna Kuriren 27.5.1946. 
1471 Eskilstuna Kuriren 13.3.1945. 
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förträfflighet igång”.1472 Vidare påpekade man: ”Han är ett stundens barn, för vilket 
allt är lek […] Som varje barn är han också omedveten om sina svagheter”.1473  

 Korrespondens visar att storföretagare influerades av de borgerliga skribenterna. 
De betraktade också Gunnar Myrdal med en viss misstänksamhet. När Gunnar 
Myrdal var handelsminister under åren 1945-47 fanns ett behov av att hålla sig upp-
daterad om hans verksamhet. I näringslivet ville man hålla sig kontinuerligt under-
rättad om Myrdal, vilket källmaterial vittnar om. Man tog kontakt med personer som 
hade en personlig relation till Gunnar Myrdal och vidarebefordrade i hemlighet brev 
till varandra för att visa vad han hade skrivit till dem.1474  

Myrdal uppfattades som en något glidande person som gick att övertala. Ett 
illustrativt exempel går att finna i bevarad korrespondens. Gunnar Myrdal var 
nämligen eftertraktad som föreläsare bland storföretagare. Inför en Arosmässa skrev 
Marcus Wallenberg ett brev till Thorsten Ericson: ”Du kan inte få ett mera brännbart 
ämne än att låta Myrdahl tala om sin kommission för efterkrigsplanering”.1475 Att få 
Gunnar Myrdal att ställa upp var inget problem, enligt Wallenberg som skrev: 
”Myrdahl kommer att acceptera med förtjusning”.1476 Men då var det av vikt att agera 
taktiskt och lyfta fram oppositionsmän från näringslivet som kunde ifrågasätta hans 
argument.1477 Sådana lämpliga företrädare ansågs vara Axel Ax:son Johnson, 
grosshandlaren Robert Ljunglöf (1885-1950) eller Nils Danielsen (då verksam vid 
Hellefors bruk).1478 Enligt Asea-chefen Thorsten Ericson var det viktigt att lyfta fram 
de industrimän som vågade protestera mot socialdemokratisk politik. Det fanns en 
tvekan bland industrimän att möta Gunnar Myrdal i en eventuell debatt. AGA-
chefen Rolf von Heidenstam (1884-1958) som hade åtagit sig uppdraget att 
debattera vid Arosmässan år 1945, uttryckte oro i ett brev till Thorsten Ericson: ”Ju 
mer jag börjar grubbla över ämnet, ju mer ångerköpt är jag över att hava åtagit mig. 
Svårigheten är att koncentrera det hela och komma med något som blir annat än 
redan alltför väl kända synpunkter. Jag hoppas, att varken Du eller de andra åhörarna 
komma att bliva alltför besvikna”.1479 Rolf von Heidenstam ville inte att Gunnar 

                                                 

1474 P.M. över utförd verksamhet under tiden 1 oktober-31 december 1945 och planerade åtgärder 1 jan. –1 

1472 Eskilstuna Kuriren 13.3.1945. 
1473 Eskilstuna Kuriren 7.3.1946. 

april 1946. Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. 
GAAJS. Direktör Mathiasson lät Tage Lundgren ta del av hans korrespondens med Myrdal. 
1475 Brev från M. Wallenberg Jr till T. Ericson 1.5.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 - 03-003(563). 
ENDA. 
1476 Brev från M. Wallenberg Jr till T. Ericson 1.5.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 - 03-003 (563). 
ENDA. 
1477 Brev från T. Ericson till M. Wallenberg Jr 28.4.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 - 03-003 (563). 
ENDA. 
1478 Odaterad lista med önskvärda talare vid Arosmässan, där nämns Ax:son Johnson, Örne, von Kantzow, 
Ljunglöf med flera.  Arosmässan 1943-1944, H:N16 - 03-003 (563). ENDA. 
1479 Brev från R. von Heidenstam till T. Ericson, 10.10.1945. Arosmässan 1945-1946, H:N16 03-004 (568). 
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Myrdal skulle få läsa hans utkast. Däremot utbytte industrimännen brevkopior från 
handelsministern, innan Arosmässan ägde rum. Denna form av informations-
spridning var troligtvis av stor vikt. Att framstå som ett enat och samlat näringsliv 
var ett effektivt vapen i en debatt.1480 Det handlade om att utbyta information och 
kunskap inom en utvald krets.  

När Gunnar Myrdal deltog i mässan 1945 utfärdades noggranna anvisningar om 
hur han skulle bemötas. Rolf von Heidenstam gav Thorsten Ericson förslag på hur 
han skulle behandla handelsministern: ”Jag antar, att Du talar med honom efter hans 
återkomst från England och då smickrar honom litet genom att framhålla, att hans 
närvaro och inlägg är det som alla vänta på och som blir det viktiga vid samman-
komsten […]”.1481 Denna korrespondens sätter fokus på något intressant. Det var 
viktigt för industrimän att etablera kontakt med socialdemokratiska politiker, men 
det var inte enkelt att veta vilka de bästa tillvägagångssätten var. Genom att uppvisa 
tillit kunde tillit förvärvas. I detta fall handlade det om att spela ett ”spel” inför 
socialdemokraten Gunnar Myrdal.     

 Hur kan man se näringslivet som motståndare till socialdemokraterna? Många 
industriledare kände att de kunde relatera till borgerlighetens kritik. I näringslivet 
användes termer som ”kamp” och ”strid”, d v s en del slagord för att definiera hur 
man ville bemöta SAP:s politik. Under 1940-talet blev socialism synonym med 
statssocialism eller krigssocialism.1482 De flesta industrimän menade att socialisering 
och förstatligande var ett hot mot den demokratiska ordningen. Men framför allt var 
det ett hot mot den frie företagarens entreprenöranda.1483 En viktig strategi var att 
motarbeta de socialdemokrater som hotade det privata näringslivet, därav den anti-
socialistiska tonen i tidsandan. Historikern Hans Dahlqvist som har studerat SAF 
menar att arbetsgivarnas ambition var att omöjliggöra socialismens spridning.1484 

Mitt källmaterial visar hur journalisten Tage Lundgren fick olika uppdrag av Ax:son 
Johnson för att motarbeta socialdemokratisk politik. Lundgren fick undersöka 
möjligheten att få fram en ”välskriven men elak och talande ”biografi” över Gunnar 
Myrdal”.1485 Breven mellan Tage Lundgren och Johnson bekräftar också ”stridens” 
början och dess mål: ”[...] tiden nu är mogen för en attack mot socialdemokraternas 
pampar för att få dem till att mer eller mindre öppet ta avstånd från Myrdals planer. 

                                                                                                                                                     
ENDA. 
1480 Arosmässan 1945-46, H:N16 03-004 (568). ENDA. 
1481 Brev från R. von Heidenstam till T. Ericson 10.10.1945. Arosmässan 1945-1946, H:N16 03-004 (568). 
ENDA. Västmanlands Folkblad 7.11.1945. 
1482 Lewin (1967), s. 264-265.  
1483 Morgon-Tidningen 17.5.1945.  
1484 Dahlqvist (2003), s. 158 f. 
1485 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 18.5.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F4, volym 2. GAAJS. 
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Därmed kommer klyftan att breddas mellan socialdemokraternas två grupper och vår 
strid blir lättare att vinna. En förutsättning är dock att Myrdal angripes och åter 
angripes”.1486  

Källmaterialet bekräftar att industrimän höll sig underrättade om de politiska 
debatterna. I ett brev till Thorsten Ericson vid Asea skriver Johnson öppenhjärtigt: 
”Wigforss och Myrdal trampa tydligen på i ullstrumporna och man frågar sig 
verkligen, både hur länge och hur långt ämna de borgerliga elementen i regeringen 
följa med dessa planhushållningens ivriga pådrivare”.1487 Axel Ax:son Johnson var 
inte ensam om att ha en sådan inställning till socialdemokratisk politik. Asea-chefen 
Ericson hade en problematisk relation till Myrdal. Gunnar Myrdal uppges ha varit en 
av de få som lyckats med konsten ”att göra honom nervös” och ”bringa honom ur 
fattningen”.1488  

Som finansminister hade Ernst Wigforss hamnat i fokus genom uttalanden om 
industriell demokrati. Socialdemokraternas skattepolitik retade upp många industri-
män.1489 Axel Ax:son Johnson försökte ett flertal gånger personligen diskutera 
socialiseringsfrågan med Ernst Wigforss. I ett brev till sin son beskriver han 
finansministern som ”fullkomligt omöjlig”. I brevet står att läsa: ”Hela hans arbete 
var inställt på att ingen människa skulle kunna samla några pengar, och att den 
förmögenhet, som en människa händelsevis ändå skulle kunna samla, vid hans död 
skulle tillfalla Staten. Han sade mig: ”Generalkonsuln skall inte tro att Ni kan 
omvända mig””.1490 Andra tvister mellan företagsledaren och finansministern 
handlade om arvsskatten. Johnson uttalade sig ironiskt om att fartygen i 
Nordstjernan skulle byta namn till Arvsskatt I och Arvsskatt II osv.1491 Intressant är 
att meningsskiljaktigheterna inte enbart handlade om politik. Axel Ax:son Johnsons 
yngsta dotter Mildred von Platen har i efterhand berättat att fadern och Ernst 
Wigforss sällan kom överens, då de träffades: ”De grälade om allt, från ekonomi och 
politik till varifrån Johnsons fraktade sina bananer. De var som småpojkar”.1492  

Det bör påpekas att de flesta samtida storföretagare var avogt inställda till 
Wigforss och hans skattepolitik. I Sigfrid Edströms dagboksanteckningar fram-
kommer ett sådant ogillande. Här porträtteras finansministern som en grym och 

                                                 
1486 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 3.12.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen, 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1487 Brev från A. Ax:son Johnson till T. Ericson 3.11.1944. Utgående brev- allmänt 1944-1946, B1A, volym 
26. GAAJA. 
1488 Vestmanlands Läns Tidning 29.3.1949. 
1489 Tage Erlander skriver i sina dagböcker om hur Johnson vid upprepade tillfällen ville diskutera Wigforss 
skattepolitik med ledande socialdemokrater. Enligt Erlander klagade Johnson över skatterna ”som drabbade 
honom hårdare än någon annan”. Erlander (2001). Notering 5.5.1947. 
1490 Larsson & Saving (1990), s. 84. Larsson och Saving har tyvärr ingen källhänvisning till citatet.  
1491 Svenska Dagbladet 23.7.1956. 
1492 Larsson & Saving (1990), s. 84. 
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hänsynslös skattekrävare. Ernst Wigforss jämfördes med den engelske kungen 
Henrik VIII. I dagboksanteckningarna berättar Sigfrid Edström att han gärna citerar 
vännen Ivar Hjerténs dikt: ”Svenska folket skulle ha tackat den gode Guden, om det 
haft Henrik den åttonde till tyrann istället för Wigforss”.1493 Många industrimän var 
skeptiska till socialdemokraternas finanspolitik, framför allt eftersom de ansåg att 
näringslivet var hårt drabbat av denna politik. Det rörde frågor om arvsskatten, 
förmögenhetsskatten och kravet på medinflytande för arbetare i industrin.1494

    
8.2.3 Socialdemokraterna som samverkande kraft  
Den andra aspekten som studeras utgår från att samarbete mellan socialdemokrater 
och industrimän var nödvändig ur ett industriellt perspektiv. Socialdemokraterna var 
en stark maktfaktor i samhället. Samhällsomvandlingen hade inneburit förändringar. 
Denna förändring brukar enligt tidigare forskning ha sitt ursprung under 
mellankrigstiden.1495 Ekonomhistorikern Örjan Appelqvist konstaterar i sin 
avhandling Bruten brygga (2000) att storföretagare sällan öppet uppmärksammade 
den ”positiva sidan” i socialdemokratisk politik under 1940-talet. En orsak var att 
man kunde bli misskrediterad inom näringslivet eller i borgerliga kretsar.1496 Det är 
sant att positiva reflektioner sällan gjordes i det offentliga, men i informella 
sammanhang förekom goda förbindelser. Det finns empiriska belägg för att nätverk 
existerade mellan storföretagare och socialdemokraternas ledande män. Det är 
emellertid svårt att uttala sig om i vilken utsträckning detta förekom. Parterna 
förenades i flera intressefrågor. Handelspolitiken uppfattades som gynnsam för 
svensk industri, men genom planhushållningsdebatten överskuggades samarbetet 
som existerade under ytan. Många industrimän såg positivt på socialdemokraternas 
handelspolitik, något som komplicerar relationen mellan storföretagare och ledande 
socialdemokrater.1497  

Goda kommunikationer kunde ta sig uttryck i att man bistod varandra och utförde 
tjänster. Ett exempel som kan nämnas är att Axel Ax:son Johnson fick hjälp av 
Gunnar Myrdal att införskaffa fartyg, genom dennes kontakter i USA. Vid andra 
tillfällen fick Johnson hjälp av Myrdal att förvärva mark i Avesta-området, något 
som jordbruksminister Per Edvin Sköld (1891-1972) tidigare hade motsatt sig.1498 

                                                 

1496 Appelqvist (2000).  

1493 Dagboksanteckning 27.9.1949, dagbok nr 51, volym 430, Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. RA. 
1494 De Geer (1998), s. 209-212. 
1495 Åberg (1998), s. 24.  

1497 Högberg (1990), s. 241-242. 
1498 ”Myrdal förklarade att Generalkonsulns ifrågasatta förvärv i Grytnäs borde tagas upp ånyo, och Myrdal 
ville gärna sammanföra Generalkonsuln och Sträng, som såg förnuftigt på denna fråga”. Sammanträde med 
Generalkonsuln, Konsul Liss Lundin och Byråchefen Göransson Den 8 juni 1946, Div. handlingar, P.M. och 
korrespondens 1942-1950, vagn 166, inget serienummer, ingen volym. Byråchef H. Göranssons arkiv. RAN. 
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Sådana exempel bör inte förringas, utan ses som ett tecken på samarbete mellan 
parterna. Gunnar Myrdal har själv betonat svenska storföretagares behov av att 
skapa och understödja kontakter med medlemmar i regeringen:  

 
Jag minns hur generalkonsul Axel Axelson Johnson med några veckors mellanrum brukade 

komma upp till mig när jag var handelsminister och berätta om sina planer. Det var t.ex. fråga om 
oljeborrningar i Portugal. En annan gång drömde han om att börja en stor rederirörelse från 
Murmansk till Vladivostok för att avlasta åt ryssarna trafiken på Sibirien-järnvägen.1499  

 
Kontakten kan tolkas som ett ömsesidigt utbyte, där även Gunnar Myrdal vann 

något på bekantskapen. En god relation till en ledande industriman gav 
respektabilitet och anseende. Säkert ledde det till fördjupad insikt och information 
om näringslivet. Enligt Tage Erlander förväntade sig de flesta socialdemokrater 
blandade reaktioner från näringslivets ledande män, när det gällde nya minister-
tillsättningar. Erlander och Sköld spekulerade om hur det skulle se ut om Per-Edvin 
Sköld utnämndes till byggnadsminister: ”Johnson i Avesta blir förtjust, men 
Blomqvist i Thule kommer att tala om den förbannade drummeln som nu skall 
släpas ytterligare fram”.1500  

Ibland var det socialdemokraterna som själva inbjöd till diskussion med enskilda 
storföretagare för att få vetskap om vissa frågor. För att nämna ett exempel uppsökte 
socialdemokraten Karin Kock (1891-1976) vid ett tillfälle Axel Ax:son Johnson för 
samtal om oljeledningsfrågan. Hon ville veta mer om Johnsonkoncernens in-
ställning.1501 Man bör akta sig för att dra för stora växlar på enskilda exempel, men 
det är ändå intressant att ta fasta på att det fanns ett ömsesidigt intresse mellan 
aktörerna.   

Ibland överdrevs dock relationernas betydelse i tidningarna. I Avesta Posten stod 
att läsa om Axel Ax:son Johnsons inflytande över socialdemokratiska politiker på 
riksnivå: ”Han står väl till buds hos regering och riksdag och kan när som helst gå 
upp och få ett statligt miljonlån”.1502 Påståendet grundade sig bland annat på att 
Johnson hade lyckats övertyga regeringen om oljeraffinaderiet i Nynäshamn. När 
det nya raffinaderiet byggdes under 1940-talet beviljade staten ett lån på sex 
miljoner kronor. Den fientliga hållningen inom planhushållningsmotståndet blir mot 
bakgrund av sådana händelser motsägelsefull. Det betyder att ekonomhistorikern 
Staffan Högbergs resonemang om ”ömsesidig respekt som byggde på en insikt om 
                                                                                                                                                     
Gunnar Myrdal lovade att underrätta Gunnar Sträng (1906-1992) som påstods vara mer vidsynt i sådana 
frågor, då han var biträdande jordbruksminister 1945-47.  
1499 Gunnar Myrdal, Vägvisare: text i urval och kommenterade av Örjan Appelqvist och Stellan Andersson 
(Stockholm 1998), s. 415. 
1500 Erlander (2001), s. 263. Dagboksnotering 25.10.1948. 
1501 Engagemanglistor 1945-46, D2, volym 2. GAAJA. Karin Kock var nationalekonom och statsråd 1947-50. 
1502 Avesta Posten 23.7.1946. 
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att det fanns områden där arbetarrörelsen och storföretagen hade samma mål”1503 har 
vissa poänger. Genom kunskapsutbyte garanterades framtida beskydd och hjälp med 
avtal som kunde gynna de framväxande storföretagen. Kontakter kunde upp-
rätthållas av olika skäl som var gynnsamma för det enskilda företaget. En ytterligare 
förtjänst kan vara att man såg vissa socialdemokrater som möjliga att påverka i 
näringslivsfrågor.1504  

Hur uppfattade Gunnar Myrdal relationen till Axel Ax:son Johnson? Fanns det 
någon medvetenhet om denna komplexitet? Enligt Örjan Appelqvist var Gunnar 
Myrdal besviken över Johnsons ovilja att synas i det offentliga, eftersom han kom 
att föra mycket av deras samarbete i det fördolda. Vid ett tillfälle talade Myrdal 
offentligt om det nära samarbetet med Johnsonkoncernen: ”Jag skulle önska att 
denna djupa samstämmighet inte bara var känd i dessa trånga kretsar utan att det 
även skulle bli tillfälle för min ärade värd att göra den bekant för en vidare 
allmänhet”.1505  

Det var inte alla industriledare som utvecklade nära förbindelser med ledande 
socialdemokrater under 1940-talet. Sigfrid Edström verkar inte i lika hög grad som 
Axel Ax:son Johnson ha arbetat på att skapa kontinuerliga förbindelser med 
socialdemokrater. Möjligen var Edström inte i behov av nära kontakter med social-
demokrater. Det berodde främst på att han inte längre var chef för Asea, utan 
styrelseordförande under 1940-talet. Det var istället den dåvarande Asea-chefen 
Thorsten Ericson som hade behov av att forma förbindelser med ledande 
socialdemokrater, med tanke på att han var verkställande direktör för Asea.1506  

Givetvis kom Sigfrid Edström under sin tid som Asea-chef i kontakt med social-
demokrater. Bland annat fanns möjlighet till detta, genom engagemang i 
organisationsvärlden. Som aktiv i Västerås stadsfullmäktige hade han skapat flera 
kontakter med socialdemokrater på lokal nivå.1507 Han var dessutom engagerad i 
fackliga förhandlingar och hade därigenom kommit i kontakt med arbetarrörelsens 
ledande profiler.1508 Som initiativtagare till Arosmässan i Västerås bjöd han in olika 
politiker till öppen debatt med näringslivet. Syftet var att överbygga parti-
motsättningar. Sigfrid Edström tillhörde den industriella krets som umgicks 
informellt med statsminister Per Albin Hansson.1509 Edström var också en av dem 

                                                 
1503 Högberg (1990), s. 240.  
1504 Brev från A. Fredborg till A. Ax:son Johnson, 6.1.1947, Arvid Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse 
ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. I brevet nämns andra påverkbara socialdemokrater däribland Myrdal, 
Möller och Mossberg. 
1505 Appelqvist (2000), s. 373. 
1506 Nordlund (2003), kapitel 3 & 5.  
1507 Lif (2004), s. 63.  
1508 Bratt (1950), del 1, (1953), del 2. 
1509 Västmanlands Folkblad 7.11.1945, Helge Smedinger, Arosmässan genom tiderna (Västerås 1956). 
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som bekymrade sig över industrins små möjligheter till inflytande i den politiska 
processen. I samband med detta verkade han som initiativtagare till Industriens 
Utredningsinstitut (IUI).1510  

I dagboksanteckningar får man veta att Sigfrid Edström i slutet av 1940-talet hade 
kontakt med statsministern Tage Erlander. Denne omtalas i samband med en privat 
bjudning i Edströms regi tillsammans med dåvarande FN-delegaten och lands-
hövdingen Rickard Sandler (1884-1964) och den amerikanske ambassadören 
Harrison Freeman Matthews (1899-1986) och dennes medarbetare Cumming. Syftet 
med mötet var att låta parterna komma varandra närmare. Sigfrid Edströms uppdrag 
var att förhandla fram ett samarbete. Att han tog sitt uppdrag som diplomat på allvar 
var något som uppskattades av Tage Erlander. Responsen utföll i ett tackbrev från 
statsministern: ”Under ditt värdskap kom gästerna att känna sig på så förtrolig fot så 
att samtalet kom att beröra en rad ämnen som det är av stort värde för oss att få 
tillfälle att fått diskutera under vänskaplig och hjärtlig stämning”.1511  

Sigfrid Edström skildrade middagen efteråt. Han beskriver mötets lättsamma 
karaktär, ”inga statshemligheter” och en statsminister som talade bra engelska. 
Edström tycktes enligt dagböckernas noteringar uppskatta att vara den förmedlande 
länken, framför allt då alla parter var nöjda.1512 De ideologiska motsättningarna 
kunde under sådana tillfällen sättas i bakgrunden. Sigfrid Edström agerade gärna 
som förhandlare, även om det innebar att han hjälpte socialdemokraterna. Vem eller 
vilka som ingick i dessa förhandlingar spelade en mindre roll, så länge han lyckades 
med sitt uppdrag.  

Tage Erlander har i efterhand jämfört Sigfrid Edström med Axel Ax:son Johnson. 
Han menade att de hade flera gemensamma karaktärsdrag. De hade en speciell 
ledarstil, vilket gjorde att de inte alltid var tillmötesgående med att presentera saker 
på ett pedagogiskt sätt. De argumenterade ofta på ett självklart sätt genom att de var 
självutnämnda auktoriteter. Det gjorde att Tage Erlander inte alltid hängde med i 
deras resonemang.1513  

Intressant är att Sigfrid Edström såg med tillförsikt på socialdemokraternas 
framåtskridande i samhället. Som SAF-ordförande skrev han ett brev år 1941, där 
han nästan ironiskt poängterade att borgerligheten var på väg utför, men att det inte 
spelade någon större roll: ”Förresten håller ju sossarna på att bli högermän 
                                                 
1510 Henriksson (1990), s. 16-17.  
1511 Brev från T. Erlander till J.S. Edström 30.1.1950, dagbok nr 51, volym 430, Edströms dagböcker 1949-
1950, JSE arkiv. RA. Se också Erlanders dagböcker (2001), s. 404, datering 26.10.1949 och 13.11.1949 om 
förberedelser inför middagen med Cumming som Erlander ansåg var en ”lismande baktalare”. Erlander 
uppskattade Edströms strävan att förhandla mellan dem. Detta var således något som förbereddes långt i 
förväg.  
1512 Dagboksanteckning 21.1.1950, dagbok nr 51, volym 430, Edströms dagböcker 1949-1950, JSE arkiv. RA. 
1513 Tage Erlander, Tage Erlander 1940-1949 (Stockholm 1973), s. 179. 
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själva”.1514 Vad betyder då detta påstående? Det kan tolkas som om Sigfrid Edström 
menade att socialdemokraterna hade förändrats. En annan analys är att han inte 
brydde sig om politiken, så länge näringslivet fick bevara sin frihet och så länge 
socialdemokraterna inte ingrep i näringslivet. Min uppfattning är att det var en 
komplex relation där näringslivet såg vissa fördelar med en socialdemokratisk 
partielit, så länge den gick storindustrins intressen tillmötes. Den socialdemokratiska 
politiken kunde gynna storföretagens framväxt i Sverige. Men det var också en 
relation där privat vänskap odlades, vilket ledde till beständiga nätverk över tid. Det 
finns anledning att se närmare på dessa personliga kontakter. 

8.3 Maktelitens nätverk  
 
8.3.1 Taktik eller vänskap? 
Det är viktigt att diskutera hur informell bekantskap mellan industrimän och 
politiker byggdes upp. Hur umgicks man och under vilka tillfällen var det lämpligt 
eller olämpligt att mötas? En förutsättning för kontakterna var att man träffades 
inom den informella sfären. Internationell forskning har påpekat att nätverk kan 
uppstå mellan individer som har olika bakgrund men gemensamma intressen.1515 
Nätverkens olika mötesplatser spelar en viktig roll. En middag, en konferens, eller 
en organisation kunde användas som en arena där kontakter tog form.1516 Det 
förutsatte att parterna hade ett ömsesidigt intresse av utbyte med varandra samt att 
kontakterna var regelbundna eller värdefulla att bevara. Nätverk av denna typ kunde 
användas för strategiskt bruk. Dessa förbindelser kunde vara ”avsiktliga” och 
präglade av personliga intressen.1517 Från en industriledares synvinkel förefaller 
kontakter med socialdemokrater ha haft ett professionellt och personligt syfte. 
Nätverk med den socialdemokratiska partieliten som innehade landets politiska makt 
var nödvändig, utifrån företagarens synvinkel.  

Uppgifter pekar på att industrimän tog sig tid att utforma relationer till ledande 
socialdemokrater. Flera industrimän kunde exempelvis besöka departementen i tid 
och otid för att diskutera industriella frågor med ministrarna.1518 En del industrimän 
kunde tänka sig att samarbeta för att lösa industriella frågor tillsammans med 
                                                 
1514 Brev från J.S. Edström till F. Söderbäck 12.6.1941. Svenska Arbetsgivareföreningen, Edströms korres-
pondens rör. SAF 1936-1944, A14e, volym 35. JSE arkiv. RA. 
1515 För en översikt se, Emil Uddhammar & Fredrik Erixon, Kapitalism, nätverk och demokrati: förut-
sättningar för samarbete och myter om socialt kapital (Lund 2002), s. 16 f.  
1516 Det finns flera exempel på socialdemokrater och industrimän som sammanträffades över en privat 
middag. Handlingar ang bjudningar 1915-59, F3, volym 4. GAAJA. 
1517 Johannisson (1996), s. 141-142. (red) Johannisson & Lindmark. 
1518 Brev från A. Ax:son Johnson Sr till A. Ax:son Johnson Jr 29.9.1947. Utgående brev 1939-53, B1, volym 
1. GAAJS. Brevet berättar om hur Johnson besökte finansminister Ernst Wigforss för att diskutera hur 
Sverige skulle ta sig ur den finansiella krisen. En annan viktig aktör som gärna uppsökte departementen var 
Marcus Wallenberg. Ett modernt exempel som brukar nämnas är Pehr G. Gyllenhammar. 
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politiker, genom att söka upp dem och lära känna dem privat. Särskilt viktigt blev 
det under 1940-talet då socialdemokraterna kommit i maktposition. Andra gånger 
ville företagsledare konfrontera politikerna med frågor om näringslivspolitiken, eller 
helt enkelt få vetskap om hur socialdemokraterna planerade att lösa ekonomiska 
kriser i Sverige.1519 En sådan konfrontation kunde leda till att kontakt etablerades. 

 
8.3.2 Konsten att umgås med socialdemokrater 
Hur kan man förklara dessa kontakter? Industrimän umgicks helst med de social-
demokrater som befann sig i det politiska toppskiktet. Statsminister Per Albin 
Hansson umgicks privat med ledande personer från näringslivet. Han spelade bridge 
med näringslivets män i måndagsklubben Amaryllis.1520 De som hade den rätta 
grupptillhörigheten vann något fördelaktigt, medan de som stod utanför 
exkluderades. I Eskilstuna Kuriren framfördes kritik mot dessa förbindelser. Man 
hävdade att det var uppenbart att socialdemokraterna inte avsåg hela näringslivet 
med slagordet ”Folkets väl går före storfinansens”, utan ”Hr Per Albin Hansson vill 
ha sin egen och hr Myrdals storfinansiella bekantskaps- och vänskapskrets i fred”. 
Istället skulle den ”storfinans” undanskuffas och exkluderas som ansågs alltför 
”högerbetonad eller icke tillräckligt trevlig”.1521  

Informella kontakter förutsatte att parterna lärde känna varandra. Ett sådant steg 
var att mötas i den privata hemmiljön. Axel Ax:son Johnson drog sig inte för att 
bjuda hem socialdemokrater till Avesta Herrgård. Vanligen erbjöd han kost och logi 
för natten om någon ledande socialdemokrat besökte staden. Till exempel bjöd han 
hem den socialdemokratiske agitatorn och akademikern Arthur Engberg (1888-
1944) till herrgården som gäst, trots att denne kom till ”Jernverket för att uppvigla 
arbetarna mot arbetsledaren ‘förtryckaren’”.1522 Ibland träffades Axel Ax:son 
Johnson och Gunnar Myrdal hemma hos storföretagaren, dit makarna Myrdal blev 
bjudna på middag och diskuterade politik. Det är viktigt att komma ihåg att Myrdal 
vid samma tidpunkt utgjorde en måltavla för näringslivets kritik. I en promemoria 
över en middag diskuteras ett möte mellan makarna Myrdal och Johnson på Nynäs 
Gård år 1946. Enligt den anonyme skribenten till promemorian ansåg Gunnar 

                                                 
1519 Brev från A. Ax:son Johnson Sr till A. Ax:son Johnson Jr 29.9.1947, mapp brev till bergsingenjör Axel 
Ax:son Johnson 1947-48. Utgående brev 1939-53, B1, volym 1. GAAJS. Brev från A. Ax:son Johnson Sr till 
A. Ax:son Johnson Jr 5.11.1947, mapp brev till bergsingenjör Axel Ax:son Johnson 1947-48. Utgående brev 
1939-53, B1, volym 1. GAAJS. I brevet framkommer att Johnson besökt Ernst Wigforss för att få svar på hur 
socialdemokraterna planerade att ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Johnson ställde sig tveksam till statens 
ökade roll. 
1520 Expressen 20.3.1946.  
1521 Eskilstuna Kuriren 20.3.1946. 
1522 Idun nr 35. 1958. Artikelserie om Axel Ax:son Johnson av Olle Norell. 

 314



  

Myrdal att han och storföretagaren hade flera gemensamma synpunkter på den 
politiska och ekonomiska utvecklingen i landet. I texten står att läsa: 

 
”När Statsrådet efter middagen tackade för maten, nämnde han, att hans idéer i många av de stora 

ekonomiska problemen överensstämde med värdens, och att det kanske egentligen bara var åldern, 
som var den största olikheten. Statsrådinnan uttryckte då sin mening, att det kanske även fanns 
andra skillnader”.1523

 
I promemorian skildrades handelsministern som ”slutkörd” med ett starkt behov 

av att diskutera med en stor industriman. Det antyds i texten att det var av godo om 
Johnson hade möjlighet att träffa Myrdal ”då och då”.  Förmodligen var det ett sätt 
att få ”inre kunskap” om socialdemokraterna. Men det finns också en annan aspekt 
av denna promemoria. Den anonyme skribenten skriver ”Docent Svennilsson med-
delade mig vid vårt senaste sammanträffande, att man i regeringen tager mindre och 
mindre hänsyn till Myrdal och endast förelägger honom ärendena, när de äro så gott 
som färdiga, varför han börjar känna sig rätt isolerad”.1524  

 Enligt promemorian var det viktigt att Axel Ax:son Johnson blev nära bekant med 
Myrdal, eftersom denne kunde avslöja något om socialdemokraternas planer rörande 
det privata näringslivet. Som storföretagare var han angelägen att utveckla 
kontakten, även om de bodde långt ifrån varandra. Axel Ax:son Johnson fortsatte att 
skriva brev till Gunnar Myrdal då denne utsetts till exekutivsekreterare för FN:s 
ekonomiska kommission för Europa åren 1947-57: ”Det är länge sedan jag hade det 
stora nöjet att se Dig men jag läser då och då om Dig i svenska och utländska 
tidningar, och som Du kan förstå är jag alltid intresserad att följa med vad Du 
gör”.1525 Johnson framförde också en hälsning från statsrådet Karin Kock som han 
träffat på avskedsfesten hos polske ministern och tillade: ”Jag tänker ofta med nöje 
på det samarbete, som vi hade då Du var här, och hoppas att det icke skall dröja 
alltför länge innan vi råkas igen”.1526 Materialet visar att Gunnar Myrdal försökte ha 
en god relation till Johnson. De lunchade tillsammans och träffades under diverse 
middagar. Vid ett annat tillfälle skickade Myrdal personligen över ett antal skrifter 
till Johnson som han själv hade författat. Vid ett annat tillfälle bad han om att få ett 

                                                 
1523 Besök av Statsrådet och Statsrådinnan Myrdal på Nynäs Kristi Himmelsfärdsdag den 30 maj 1946. (P.M. 
okänd författare, daterad 4.6.1946.), Mapp Korrespondens o. rapporter GK Axel Ax:son Johnson Jan-juni 
1946, Disponentkontoret, Korrespondens och ämnesordnade handlingar, serie 2, F1B, volym 204. AJA. Här 
diskuterades också svenska statens planer på att ”ställa en mycket stor kredit till Sovjetunionens förfogande”, 
eftersom det kunde ”hjälpa relationen mellan Sovjet och Förenta Staterna”. 
1524 Besök av Statsrådet och Statsrådinnan Myrdal på Nynäs Kristi Himmelsfärdsdag den 30 maj 1946. (P.M. 
okänd författare, daterad 4.6.1946.), Mapp Korrespondens o. rapporter GK Axel Ax:son Johnson Jan-juni 
1946. Disponentkontoret, Korrespondens och ämnesordnade handlingar, serie 2, F1B, volym 204. AJA. 
1525 Brev från A. Ax:son Johnson till G. Myrdal 6.2.1948. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, volym 28. 
GAAJA. 
1526 Brev från A. Ax:son Johnson till G. Myrdal 6.2.1948. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, volym 28. 
GAAJA. 
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personligt fotografi som föreställde Axel Ax:son Johnson, något som Johnson med 
glädje skickade: ”Jag har valt ut en bild, som togs till min sjuttioårsdag och hoppas 
att Du tycker om den, samt att Du i gengäld sänder mig Ditt fotografi”.1527  

Min tolkning är att denna relation knappast var okomplicerad. Man kunde byta 
fotografier med varandra, äta lunch ihop eller samtala privat om olika spörsmål. 
Dels fungerade kontakten som en form av bekräftelse av den andres existens och 
anseende, dels ledde kontakten till att stärka och bygga upp en hållbar förbindelse 
som kunde vara till förmån för båda parter. Krav ställdes på parternas förmåga att 
kommunicera med varandra. Det var inte enbart vänskap som förenade parterna, 
utan ett ömsesidigt utbyte. Det gällde att hantera de informella spelreglerna på bästa 
sätt och anpassa sig för att vinna något på kontakten. Förläggaren Tor Bonnier 
beskriver i sina memoarer Johnsons förmåga att umgås med olika sorters människor. 
Bonnier menar att storföretagaren uppfattade olika sociala relationer som en tillgång 
för hans företag.1528 Hos Gunnar Myrdal finns en liknande reflektion angående 
relationen till Ax:son Johnson: ”Vi ha haft olika åsikter i många frågor, dock sällan i 
de frågor som ligga inom handelsdepartementets domvärjo”.1529 Att sedan Johnson 
var villig att skjuta eventuella intressekonflikter åt sidan till förmån för en stark 
nation med fungerande handel och sjöfart, såg Myrdal som positivt. Förbindelsen 
mellan Johnson och Myrdal präglades också av anpassning. Paradoxen är uppenbar. 
Hur definierades lojalitet och vilken betydelse hade lojalitet inom nätverket? 
Fördelen med att anpassa sig och inge förtroende var att det kunde utgöra ett skydd 
mot överraskningar.  

 En del relationer var dock svåra att vidareutveckla. Sådant var fallet med Johnson 
och Wigforss. Deras dispyter var omtalade, men ändå träffades de vid ett flertal 
tillfällen. När finansminister Ernst Wigforss skulle valtala i Ludvika och Smedje-
backen fick han övernatta som gäst i Avesta Herrgård hos Johnson. Diskussionen 
bestod mest av gräl och ledde till att Wigforss vägrade att besöka järnverket i 
Johnsons sällskap. Morgonen därpå skjutsade Axel Ax:son Johnson personligen 
Wigforss i sin Rolls Royce till Smedjebacken. Dottern Mildred von Platen som var 
med vid tillfället berättade senare: ”Pappa körde, i en rasande fart som han alltid 
gjorde när han var arg. Jag var helt övertygad om att det skulle hända en olycka, 
men vi klarade oss alltså. Men det här var typiskt min pappa, på något sätt. Kanske 
typiskt Wigforss också, det vet jag inte”.1530  

                                                 
1527 Brev från A. Ax:son Johnson till G. Myrdal 11.3.1948. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, volym 28. 
GAAJA. 
1528 Bonnier (1972), s. 218-219. 
1529 Örjan Appelqvist, ”Gunnar Myrdal: Kondottiär eller storsvensk?”, s. 359. Vad är Sverige?: röster om 
svensk nationell identitet, (red) Alf W. Johansson (Stockholm 2001). 
1530 Ericson (1982), s. 234. Intervju med Mildred von Platen.  
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 Brev vittnar om att Axel Ax:son Johnson fortsatte att kontakta Ernst Wigforss. 
Johnson skickade blommor till finansministern när denne fyllde år. Storföretagaren 
hjälpte också finansministerns son Georg Alexander Wigforss (1922-1980) att få 
arbete på Nordstjernan. År 1946 stod att läsa på tidningarnas löpsedlar: ”Wigforss 
son svettas gärna för storfinans på lustresa”.1531 Georg Alexander Wigforss arbetade i 
maskinrummet på det Johnsonägda fartyget Bio-Bio för att betala av sin biljett till 
USA. En industriledare kunde alltså göra tjänster för enskilda socialdemokrater. 
Men fick han något i utbyte? Det går inte att besvara denna fråga. Johnson var 
emellertid envis med att övertala finansministern. Han kunde besöka honom för att 
ge personliga råd. Ett förslag var att staten borde sälja 50 % av sin andel i 
Kiirunavaara malmfält till USA för att erhålla en dollarreserv, ett råd som 
finansministern förkastade.1532 I källmaterialet finner man flera antydningar om att 
Axel Ax:son Johnson verkade hysa en motvillig beundran för honom. Ernst 
Wigforss var en skicklig talare och skribent. Enligt Johnson saknade de borgerliga 
politikerna en motsvarande förmåga och Wigforss var onekligen mäktig som 
regeringsmedlem.1533  

 
8.3.3 Socialdemokrater som en resurs för näringslivet 
Under 1940-talet förespråkade en del socialdemokrater det privata näringslivets 
budskap. Somliga socialdemokrater uppfattade industrins ledare som en bärande 
kraft i samhället. Flera socialdemokrater var tidigt positiva till storföretagens 
framväxt i Sverige. Samhällsdebattören Lubbe Nordström var socialdemokrat sedan 
1915, men såg ingen motsättning mellan det och i sin företagarvänlighet. Enligt 
Nordström kunde näringslivet och socialdemokraterna gemensamt skapa ett nytt 
Sverige. Hans idé gick ut på att socialdemokraterna skulle ta hjälp av de stor-
företagare som behärskade förmågan att ta hand om sina anställda. Nordström 
tillhörde dem som önskade förena kapital med arbete.1534  

Var det vanligt att storföretagare och ledande socialdemokrater utbytte 
information? Och på vilka grunder samverkade man inom nätverken? Anders Örne 

                                                 
1531 Göteborgs Morgonpost 19.7.1946, Expressen 19.7.1946, Svenska Dagbladet 19.7.1946. 
1532 Brev från A. Ax:son Johnson Sr till A. Ax:son Johnson Jr 5.11.1947. Utgående brev 1939-53, B1, volym 
1. GAAJS. 
1533 Statsminister Per Albin Hansson och Axel Ax:son Johnson stod inte varandra särskilt nära, fastän Johnson 
skickade ett privat tackbrev till honom vid andra världskrigets slut. Axel Ax:son Johnson hade vid ett tillfälle 
bjudit in Hansson på middag, då han fick reda på att statsministern besökte partivänner i Avesta. Enligt 
brevväxling mellan den socialdemokratiske Avestapolitikern Sven Boman och Per Albin Hansson, var 
statsministern inte särskilt glad över att besöka Johnson. Se Fredrikson (1992), s. 26-27. Dock hade Ax:son 
Johnson deltagit i en uppvaktning till statsministerns 50-årsdag. Per Albin hyllade senare Johnson i dennes 
vänbok från 1936. Swahn (red) (1936). 
1534 Thorsten Thurén, Medier i blåsväder: den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och 
samhällskritiker (Stockholm 1997), s. 69. 
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(1881-1956) var socialdemokrat och generaldirektör för Postverket. Han var 
engagerad i Kooperativa Förbundet och hade varit kommunikationsminister i 
Brantings socialdemokratiska regering under 1920-talet.1535 Under 1940-talet blev 
Örne språkrör i näringslivskretsar mot Gunnar Myrdals politik. Tage Lundgren som 
samarbetade med Ax:son Johnson hävdade att det var han som ”fick Anders Örne att 
träda fram offentligt”.1536 Örne opponerade sig mot socialdemokraternas efterkrigs-
program och dess punkter.1537 Han började skriva artiklar som publicerades i 
borgerliga tidningar.1538 En artikel kallades ”Magiska Ord” och spreds till de flesta 
borgerliga landsortstidningar. Det var en produkt av planhushållningsmotståndet. 
Här beskrev Anders Örne ”tvångssamhället staten” och kritiserade de ”ministrar, 
som suttit mycket länge på sina poster och åtnjuta flertalets förtroende” och som 
”ibland tillåta sig små sidosprång in på den personliga maktutövningens ängar”.1539 
Kritiken mot Ernst Wigforss var uppenbar.1540                   

Genom att ställa artikelskrivandet i relation till lojalitet inom nätverket 
kompliceras bilden. Hur kunde Örne accepteras i kretsen kring Ax:son Johnson?  
Rimligen krävdes lojalitet mot näringslivet. Samtidigt som man kan förmoda att 
lojalitet förväntades inom SAP. Enligt Tage Lundgren som engagerade Anders Örne 
kunde denne till och med tänka sig att bli en ”överhjärna” i planhushållnings-
motståndet.1541 Denne fick dock avböja erbjudandet, vilket i det bevarade materialet 
uppfattas som att Örne blev ”tystad” av finansministern år 1947.1542   

Hur kan det då förklaras? Enligt historikern Sven Anders Söderpalm var Anders 
Örne en uppskattad person bland storföretagare, på grund av sin medverkan i 
Kooperativa Förbundet.1543 KF:s ledning kopplades vanligen till SAP, trots att de ofta 

                                                 
1535 Som socialdemokrat förespråkade Anders Örne en klassiskt liberal ekonomisk politik. Se ”Kooperationen 
blev skola för pragmatisk arbetarrörelse” av Gunnar Wetterberg. Se http://www.svekom.se/nytt/svd14.htm 
(Svenska Kommunförbundets hemsida). (Besökte denna sida 4.2.2003). 
1536 Se brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 6.6.1945 och 18.5.1945, Tage Lundgren och kampen mot 
socialismen, 1944-47. Handlingar i diverse ämnen, F6, volym 2. GAAJS. Till en artikel av Örne infogades en 
”elak” illustration som föreställde Gunnar Myrdal. 
1537 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 6.7.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen 
1944-47. Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1538 Axel Ax:son Johnson var positiv till Örnes artiklar. Se brev A. Ax:son Johnson till A. Örne 17.4.1944. 
Mapp Åh-Ö. Inkomna brev V-Ö 1944, E1, volym 181. GAAJA.  
1539 Artikel av Anders Örne publicerades under julimånad 1945 (okänt datum) i bl.a. Arboga Tidning & 
Falukuriren. Artikeln handlade om makt och maktmissbrukare. 
1540 Anders Örne, ”Magiska Ord” (utkast), Redogörelse för verksamheten vid Näringslivets Information 
veckan 23-30 juni 1945. Rapporter 1945- 29/4-29/12, B2, volym 1. NIA. 
1541 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson Midsommardagen (odaterad) 1945, Tage Lundgren och 
kampen mot socialismen 1944-47. Handlingar i diverse ämnen F6, volym 2. GAAJS. 
1542 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 9.1.1947. Tage Lundgren och kampen mot socialismen 
1944-47. Handlingar i diverse ämnen F6, volym 2. GAAJS. Anders Örne ansågs vara projektets ”bästa kraft” 
och blev upptagen i kretsen genom Tage Lundgren och Georg Arninge. Anders Örne kom att utträda från 
detta nätverk till följd av att Wigforss satte honom att ”utreda beskattning av riksdagsmännens arvoden”. 
Denna uppgift kom från Tage Lundgren. 
1543 Söderpalm (1976), s. 53. 
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förkunnade fri konkurrens och privat ägande. Anders Örne var också engagerad i 
organisationen KVE (Kursverksamheten Vår Ekonomi) under ledning av disponent 
Christian von Sydow (1899-1980). Den ideella stiftelsens ambition var vid dess 
bildande 1947 att ”skapa en av plattformerna för den upplysningsverksamhet, som 
åren närmast efter det andra världskrigets slut blev den naturliga reaktionen mot 
planhushållningsivrarnas ‘skördetids’ manövrer”.1544 KVE var en ideell stiftelse som 
ingick i Näringslivets Fond. Det bör kompletteras med information om att 
Näringslivets Fond var negativ till Kooperativa Förbundet, där Anders Örne var 
engagerad. Bilden av Örne blir mer problematisk och nästan obegriplig i och med att 
Örne deltog i de två organisationerna. Samtidigt pekar detta faktum på nätverkets 
mångfald och komplexitet.1545  

En annan socialdemokrat som ingick i dessa kretsar kring näringslivet var 
tidningsmannen Rickard Lindström (1894-1950). Han hade ett förflutet som ord-
förande för socialdemokraternas ungdomsförbund, där han drev en högersocialistisk 
linje och agiterade mot ”vulgärmarxismen”.1546 Under 1940-talets början var Rickard 
Lindström redaktör för Morgon-Tidningen. Han avgick 1945. Han skrev i sin 
avskedsledare kritiskt om Myrdals ”fladdrande, teoretiska tankar”.1547 Det finns 
indikationer som tyder på att Lindström samverkade med näringslivet i aktionen mot 
planhushållning. Det är förstås märkligt, eftersom han offentligt försvarade social-
demokraternas politik i merparten av sina tidningskrönikor. Som exempel kan 
nämnas att Svenska Dagbladet skrev följande kritik om Lindström år 1946: ”När 
socialiseringsvädret börjar bli surt, kommer det ut en liten snäll gumma i form av 
vår tojoure vän Rickard Lindström eller rent av hans excellens statsministern själv 
och håller upp ett skyddande paraply mot PHM:s stilla duggregn”.1548  

Intressant är att Rickard Lindström beviljades ett större lån av Axel Ax:son 
Johnson mitt under planhushållningsmotståndet.1549 Vid denna tidpunkt tillhörde 
                                                 

1547 P.M. med anledning av ett föredrag med diskussion i Kalmar den 5.febr.1945

1544 Se häftet KVE efter fem år 16.8 1952. Ingår i 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm 1940-
90, F4, volym 17. GAAJS. Anders Örne ingick i styrelsen som suppleant. De övriga var Christian von Sydow 
och Per-Egon Gummeson. 
1545 Therese Nordlund, ”En studie av Axel Ax:son Johnsons nätverksförbindelser under 1940-talet” 
(opublicerad), PM vid högre seminariet den 2 maj 2002, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms 
universitet, s. 26. 
1546 Rickard Lindström, Socialistisk vardag: uppsatser om arbetarklassens nutidsproblem (Stockholm 1928). 
Se Sten O. Karlsson, Det intelligenta samhället: en omtolkning av socialdemokratins idéhistoria (Stockholm 
2001), s. 621. ”Rickard Lindström”, Vem är det: svensk biografisk handbok 1947 (Stockholm 1946). Se också 
Rickard Lindström 2005-08-19 Källa  
Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=242359. 

 från T. Lundgren till A. 
Ax:son Johnson 8.2.1945. Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 1944-53, 
F4, volym 1. GAAJS. 
1548 Svenska Dagbladet 5.2.1946. 
1549 Revers 29.3.1947. 1060: Lån till redaktör Rickard Lindström 1946-47. Handlingar ang lån mm 1933-56, 
F1, volym 3. GAAJS. Lånet var på 13 000 kronor, vilket kan anses vara en större summa under denna 
tidsperiod.  
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Lindström socialdemokraternas partistyrelse. I källmaterialet finns belägg för att han 
skaffade sig goda kontakter inom industrin. Bland annat tillhörde han överstyrelsen i 
föreningen Sveriges Flotta och var god vän med Nils Ericson (1908-1964), som 
också var ledamot. Denne vidarebefordrade en bok till Axel Ax:son Johnson om 
vikten av ett starkt försvar som var författad av Rickard Lindström.1550 En antydan 
till nära bekantskap visar sig i att Ax:son Johnson rekommenderades att rekrytera en 
bekant till Lindström för anställning vid Nordstjernan. Rickard Lindström var också 
god vän med Avestapolitikern Sven Boman. Det finns material som delvis bekräftar 
att Lindström hade en koppling till planhushållningsmotståndet genom sin 
personliga bekantskap med Johnsons medarbetare J. Henrik Göransson.1551 Denne 
Göransson hjälpte honom med lån 1946. Ett brev från Lindström till Göransson 
tjänar som exempel på denna förbindelse: 

 
”Bäste Broder! 
I full panik bad jag Dig låna 1,000 kronor av Johnsson åt mig. Du klarade saken. Jag lovade 

betala åter den 15 april, emedan jag har ett jobb igång, som skall ge litet pengar. Jag håller nämligen 
på att skriva ihop en historia och har flitigt arbetat. Emellertid har så mycken smörja kommit 
emellan att jag icke blir färdig förrän litet senare. Tror Du att Johnsson är vänlig nog att dröja med 
krav på inbetalning till den 1 maj? Vill Du skriva mig ett par rader om saken? Bra påsk! Din 
tillgivne Rickard Lindström”.1552

 
Brevet ger upphov till en rad frågor. Varför upprättades denna förbindelse? Vad 

gick denna relation ut på? Själv påstod Rickard Lindström redan 1939 i ett brev att 
han försökte utnyttja sitt medlemskap i Sveriges Flotta för att bli närmare bekant 
med Axel Ax:son Johnson.1553 Vilken inställning hade Lindström egentligen till 
socialdemokraternas politik under denna period? Och varför fick han låna pengar av 
Axel Ax:son Johnson? Materialet besvarar inte dessa frågor. Däremot avslöjar det 
något om relationen. Som bekant ger man inte lån till en person som man inte anser 
är lojal. Ömsesidighet måste finnas mellan parterna när ett avtal sluts. Det var 
Lindström som fick Axel Ax:son Johnson att ställa upp i en personlig intervju, där 
möjlighet gavs att framföra kritik mot ledande socialdemokrater, däribland Gunnar 
Myrdal.1554 Det tyder på tillit mellan dem, med tanke på att Johnson sällan ville ge 
personliga intervjuer. 

                                                 
1550 Brev från Johnsons privatsekreterare M. Jobs till N. Ericson 15.4.1947. Utgående brev – allmänt 1947-49, 
B1A, volym 28. GAAJA. 
1551 J. Henrik Göransson hade titeln byråchef och var engagerad i Näringslivets Information, ett 
opinionsbildande organ mot planhushållning.  
1552 Brev från R. Lindström till J.H. Göransson, 11.4.1946, 1060: Lån till redaktör Rickard Lindström 1946-
47. Handlingar ang lån mm 1933-56, F1, volym 3. GAAJS. 
1553 Brev från R. Lindström till A. Ax:son Johnson 11.5.1939, Mapp Li. Inkomna brev L-O 1939, E1, volym 
148. GAAJA. 
1554 Morgon-Tidningen 17.5.1944. 
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Uppgifterna kan kompletteras med att Axel Ax:son Johnson understödde 
tidningen Socialdemokratens chefredaktör Hjalmar Gustafson (1883-1961).1555 
Dessvärre är upplysningarna alltför knapphändiga om vad det rörde sig om, men det 
förefaller vara en ekonomisk gåva. En tänkbar orsak till denna förbindelse är att 
Gustafsons son arbetade som förste styrman vid Johnsonlinjen. Förmodligen lärde 
företagaren och redaktören känna varandra på detta sätt. De kan ha stött på varandra 
i andra sammanhang, då Gustafson under åren 1919-1932 satt som ledamot i 
Stockholms stadsfullmäktige. Uppgifter visar att Hjalmar Gustafson fick ett lån av 
Johnson som rörde 50 aktier i bostadsföreningen Sociala Bostäder Aktiebolag.1556  

De slutsatser som man kan försöka dra genom några få exempel är att en del 
socialdemokrater av olika skäl engagerade sig för det privata näringslivet.1557 Ibland 
drev man sådana argument öppet, andra gånger i det fördolda. Det är inte alltid 
enkelt att finna ut hur och varför dessa samarbeten utfördes. Inte heller är det lätt att 
finna konkreta bevis på dessa kontakter i form av skriftliga dokument. Var det 
enbart Axel Ax:son Johnson som brukade finansiera ledande socialdemokrater? Vid 
Asea-koncernen har jag inte funnit några motsvarande exempel. Däremot 
understödde Asea politiska partier, alltifrån högern till arbetarliberaler. Jag anser att 
det är viktigt att lyfta fram enskilda empiriska exempel som en viktig aspekt av 
historien. Som forskare bör man ställa sig frågorna, vilken betydelse hade nätverk 
mellan näringslivet och socialdemokraterna? Var det mer värdefullt för industrimän 
att forma kontakter med socialdemokrater än med högermän? Nackdelen är att 
materialet många gånger är snårigt. Det är tidskrävande att spåra dessa förbindelser. 
Tyvärr kan man inte följa upp alla aspekter i en doktorsavhandling, däremot finns 
det all anledning att vidareutveckla denna problematik i kommande studier. Nätverk 
mellan storföretagare och socialdemokrater var konfidentiella och krävde en 
diskretion. Det var inte alltid var av godo för respektive part att offentliggöra de 
nätverk som förekom bakom kulisserna. Istället skedde ett ömsesidigt utbyte i det 
fördolda, där respektive part vann något på den informella bekantskapen.  

8.4 Sammanfattning 
Tidigare forskning har ofta förbisett relationen mellan storföretagare och social-
demokrater på individnivå. Istället har näringslivet förknippats med det borgerliga 
blocket, helt enkelt därför att högern har ansetts vara näringslivets självklara 
                                                 
1555 12.1.1935 fick Gustafson vid Socialdemokraten 1000 kr i juli 1935 fick Gustafson 1000 kr. NO2 1932-
1940, Anteckningar om gåvor mm 1914-45. Diverse liggare 1914-45, D1, volym 1. GAAJS. 
1556 Se mapp 1057, Lånerevers Redaktör Hjalmar Gustafsson 1946, Se dokument 2.11.1954. Handlingar ang 
lån mm 1933-56, F1, volym 3. GAAJS. Vem är vem? Stockholmsdelen (huvudredaktören) Paul Harnesk 
(Stockholm 1945). 
1557 Det etablerades kontakt mellan Lindström och Johnson, då storföretagaren intervjuades i Morgon-
Tidningen 17.5.1944. 
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samarbetspartner. I kapitlet försökte jag undersöka om industrimän kunde bygga 
nätverk med ledande socialdemokrater. Avsikten var att uppmärksamma hur dessa 
kontakter såg ut och vilket utbyte parterna hade av varandra.  

Under 1900-talets första hälft var de flesta industriledare angelägna att upprätta 
nätverk som kunde gynna det enskilda företaget. Näringslivet var också beroende av 
landets regering. Nätverk kan ses som en del av entreprenörens resurser. Den sociala 
entreprenören är inte främmande för att ingå i flera olika nätverk. Entreprenören är 
en kommunikatör som prövar sin sociala kompetens för att omsätta eller tillföra 
något nytt.1558 I Sverige var det utmanande att bilda nätverk med den social-
demokratiska partieliten under 1940-talet. Hur ovanliga eller vanliga dessa kontakter 
var på individnivå är svårt att veta, eftersom forskning krävs på området. Jag kan 
enbart nå vissa slutsatser med hjälp av material från Johnsonkoncernen och Asea-
koncernen.  

Kapitlets resultat kan sammanfattas på följande sätt. Mötet mellan näringslivet och 
socialdemokraterna var inte konfliktfritt. Vad nätverksforskning ofta förbiser är för-
bindelser där en viss spänning ligger till grund för kontakterna. Tvärtom finns en 
poäng med att betona samarbete och konflikt i nätverk. Mellan näringsliv och social-
demokrati existerade ett förtroligt utbyte, trots detta var man inte alltid säker på 
varandra. I källmaterialet visas en ny sida upp. Aktörer från båda sidor umgicks 
gärna privat (vänskap, klubbar, middagar, föreningsliv etc.). Man utbytte tjänster. 
Det förekom att ledande socialdemokrater satt i bolagsstyrelser som ledamöter. Det 
fanns professionella och personliga skäl till dessa nätverk. Kontakter upprättades 
som kunde leda till vänskapsband som sedan var till nytta för den enskilde 
företagaren. Jag lyfte fram några intressanta exempel på detta. Jag diskuterade 
främst hur Axel Ax:son Johnson finansierade ett antal socialdemokrater med lån och 
ekonomiska belöningar. Tillika kunde storföretagare (Johnson och Edström) 
användas som en resurs av socialdemokrater, genom informella uppdrag. 

Jag menar att nätverk är viktiga att uppmärksamma i ett längre tidsperspektiv. 
Nätverk var trygghetsskapande för storföretagens starka ställning i Sverige. Social-
demokrater uppskattades för att de erbjöd kontinuitet och kompetens.1559 Det fanns 
flera gemensamma intressesfärer mellan näringsliv och socialdemokratin. 
Folkhemmet var en symbol som understöddes av flera storföretagare. Argumentet 
var att Sverige behövde ett välmående folk, vilket gynnade tillväxten och styrkan i 
svensk industri.1560 Många socialdemokrater understödde dessutom idén om den frie 

                                                 
1558 Casson (1982), s. 384-395. 
1559 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel: SAP:s väg till makten 1928-33 (Uppsala 1992). 
1560 Karl Fredrik Göransson, Samförstånd mellan företagare och arbetare (Stockholm 1928), s. 10, 41-42. Se 
också Hammar (1945), Högberg (1990). 
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företagaren, exempelvis Anders Örne, Torsten Nothin, Lubbe Nordström och 
Rickard Lindström med flera.  

Min tolkning är att den entreprenöriellt orienterade ledaren använde nätverk och 
utvecklade sin kommunikationsförmåga för att få inflytande som var till nytta för 
storföretaget. Det viktiga var inte att bygga nätverk med andra ”likar”, utan att 
umgås med människor som tillförde något nytt i form av resurser, information eller 
kompetens. Det var en fråga om anpassning för att få ut något värdefullt av 
kontakterna.  

 
 

 323



  

9 Det opinionsbildande ledarskapet                
9.1 Inledning 
Att leda en koncern begränsade möjligheten för storföretagare att delta i politiskt 
arbete. Under 1940-talet samarbetade flera industriledare i det fördolda, med avsikt 
att påverka politik, press och allmän opinion. Syftet med kapitlet är att studera hur 
det opinionsbildande ledarskapet utformades av en enskild företagsledare. Tidigare 
outforskat källmaterial bearbetas som delvis förklarar näringslivets agerande i plan-
hushållningsmotståndet ur ett ytterligare perspektiv. Kapitlet utgår från ett antal 
hypoteser som kan ses som riktmärken för undersökningen. 1) För att bygga upp 
planhushållningsmotståndet krävdes nätverk med aktörer utanför den industriella 
sfären. 2) Ibland gick industrimän mot strömmen och genomförde nya kombina-
tioner. Det ledde till att privata initiativ togs i planhushållningsmotståndet. 3) 
Arbetare röstade främst på socialdemokraterna, därför var det viktigt för näringslivet 
att påverka industriarbetare i planhushållningsfrågan. Teoretiskt handlar det om att 
förstå hur entreprenören använder och koordinerar sina resurser för att framkalla 
någonting nytt. Det räcker inte att förespråka förnyelse, utan entreprenören måste 
verkligen uträtta något som kan leda till omvandling. Den som är entreprenör vet 
inte alltid vad som leder till förnyelse. Han eller hon vill dock förändra sin 
verklighet genom att sätta samman nya komponenter.  

För att pröva dessa påståenden används källmaterial från flera arkiv. Framför allt 
bearbetas korrespondens och interna promemorior, men tidningsartiklar har också 
undersökts för att få insyn i den offentliga planhushållningsdebatten. Materialet är 
omfattande, men ändå fruktbart för att skönja mönster i aktörernas ageranden. Några 
avgränsningar görs i kapitlet. Då Sigfrid Edströms opinionsbildande ledarskap är väl 
utforskat (se Söderpalm 1976, Henriksson 1990, Stenlås 1998) riktas främst 
uppmärksamhet mot Axel Ax:son Johnsons agerande i planhushållningsmotståndet. 
Paralleller dras till Thorsten Ericson som var verkställande direktör för Asea under 
1940-talet.  

Tidigare forskning har ofta betraktat näringslivet som ett kollektiv med 
gemensamma intressen i opinionsbildande frågor.1561 Jag vill fokusera på hur en 
enskild företagsledare byggde nätverk utanför den industriella sfären för att påverka 
den allmänna opinionen. Detta är angeläget med tanke på att forskning saknas. Hur 
såg en enskild storföretagares nätverk ut? Vad gick Axel Ax:son Johnsons engage-
mang i planhushållningsmotståndet ut på? Hur och varför kopplades ett antal aktörer 

                                                 
1561 Söderpalm (1976), Stenlås (1998). 
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med förflutet i tidningsbranschen till planhushållningsmotståndet? Hur försökte 
näringslivet påverka arbetskraften med planhushållningsmotståndets idéer? 

  
9.1.1 Tidigare forskning om planhushållningsmotståndet 
Det är relativt få studier som har behandlat storföretagares koppling till opinions-
bildning. En orsak är bristen på källmaterial. Statsvetaren Leif Lewin redogjorde i 
Planhushållningsdebatten (1967) för den offentliga diskussionen.1562 Ekonom-
historikern Örjan Appelqvist hävdar att Lewin förknippar det borgerliga blocket med 
näringslivets åsikter under planhushållningsmotståndet.1563 För mig är Lewins studie 
användbar på grund av den utförliga diskussionen om pressens argumentation i 
planhushållningsdebatten.  

Två historiker har behandlat näringslivets opinionsbildande verksamhet i plan-
hushållningsmotståndet. Det är Sven Anders Söderpalms studie Direktörsklubben 
(1976) och Niklas Stenlås avhandling Den inre kretsen (1998). Söderpalm 
undersöker Direktörsklubben, d v s de fem stora verkstadsföretagen, ASEA, SKF, 
Separator, Electrolux och LM Ericsson.1564 I studien presenteras gruppens satsningar 
på industriellt utredningsväsende och propaganda. Undersökningen är intressant, då 
den granskar en grupp multinationella storföretag. Historikern Niklas Stenlås 
konstaterar att storföretagare drevs av ett gemensamt intresse som resulterade i 
ekonomiskt stöd för borgerliga partier och tidningspress. Han rekonstruerar 
industriledarnas nätverk inom de opinionsbildande organisationerna Näringslivets 
Fond, Libertas och Garantikassan. Stenlås menar att den kollektiva mobiliseringen 
grundade sig på att industrimän tillhörde en elit med gemensamma värderingar och 
beteendemönster. Till ”kretsen” hörde välkända svenska storföretagare. Därmed 
exkluderades småföretagare eller företagare med dåligt anseende.1565  

Varken Söderpalm eller Stenlås diskuterar enskilda storföretagares personliga 
initiativ att agera utanför den industriella sfären. Genom att utgå från att alla 
storföretagare hade kollektiva ambitioner förloras vissa aspekter. Det saknas studier 
som fokuserar på enskilda företagsledares förehavanden, mål och ambitioner i plan-
hushållningsmotståndet. Min uppfattning är att enskilda industrimän hade olika 
typer av resurser och intressen rörande opinionsbildning. Ny forskning har gjort 
intressanta iakttagelser av planhushållningsdebatten. Historikern Hans Dahlqvist har 
diskuterat SAF:s inställning till frihetsbegreppet.1566  

                                                 
1562 Lewin (1967). 
1563 Appelqvist (2000), s. 27-28. Se Sten Carlssons recension av Lewins avhandling i Historisk Tidskrift nr 3, 
1968, s. 374-377.  
1564 Söderpalm (1976).  Företaget AGA tillkom 1941, då blev de The Big Six. 
1565 Stenlås (1998), s. 317. 
1566 Dahlqvist (2003). 
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Tidigare forskning bör emellertid kompletteras med en studie av de omfattande 
nätverk som svenska storföretagare ofta hade utanför näringslivets inre krets. En 
annan undanskymd aspekt är näringslivets allmänna försök att påverka arbetare i 
planhushållningsfrågan. Vi vet att det ansågs viktigt att påverka den allmänna 
opinionen, men vi vet inte mycket om hur industriledare arbetade för att nå fram till 
arbetarna. Denna grupp var kanske viktigast att utöva inflytande över, inte minst 
eftersom många arbetare röstade socialdemokratiskt.     

          
9.1.2 Näringslivet inför en socialistisk skördetid – en översikt 
Socialdemokraternas efterkrigsprogram 1944 utlöste en intensiv debatt. 
Programmets punkter uttryckte en ny syn på statens befogenheter, där staten skulle 
genomföra förändringar i samhället.1567 Det ledde till att näringslivet intensifierade 
sin ideologiska strategi. Kortfattat bestod efterkrigsprogrammet av tre huvud-
avdelningar: full sysselsättning, rättvis fördelning och höjd levnadsstandard samt 
större effektivitet och demokrati i näringslivet. För många industriledare förstärkte 
efterkrigsprogrammet farhågan för en omdaning av samhället i socialistisk riktning. 
Hotet var planhushållning, d v s statlig styrning av den ekonomiska verksamheten 
med eller utan socialisering (förstatliganden).1568  

Det är problematiskt att få rätsida på debatten om planhushållning och 
socialisering. I Sverige kom socialisering (förstatligande av sektorer inom 
näringslivet) att diskuteras parallellt med frågan om planhushållning. SAP hade 
sedan partiets begynnelse grundat sig på en marxistisk terminologi som betonat 
socialiseringssträvanden. År 1920 spelade socialiseringsfrågan en viktig roll i 
valkampanjen och en socialiseringsutredning tillsattes. Olika planer lades fram, 
däribland en vänstersocialistisk idé om att förstatliga handelsflottan. Det ledde inte 
till några resultat.1569

Ett problem med att genomföra socialiseringssträvanden var de olika åsikts-
yttringarna inom SAP. En del socialdemokrater förespråkade totalsocialisering av 
näringslivet, medan andra hävdade att förstatliganden skulle ske gradvis, så var 
fallet med järnvägen, postverket och telegrafverket.1570 Socialdemokraternas politik 
måste kopplas till förändringsprocessen som inträffade när SAP blev ett 
                                                 
1567 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, De 27 punkterna med motivering J: VI A, s. 5. Linderborg 
(2001), s. 245-246. 
1568 Lewin (1967), s. 99, Jonter (1994), s. 27 & 43. Socialdemokratins program 1897-1990, s. 39, (red) Klaus 
Misgeld (Stockholm 2001).  
1569 Jonter (1994), s. 26-29, Herbert Tingsten, Vår egen tids historia: demokratiens seger och kris del 1: den 
författningspolitiska utvecklingen 1880-1930 (Stockholm 1933), s. 589-590, Lennart Waara, Den statliga 
företagssektorns expansion: orsaker till förstatliganden i ett historiskt och internationellt perspektiv 
(Stockholm 1980), s. 144. 
1570 1917 brottades SAP med inre ideologisk splittring, något som ledde till utbrytning i och med att Sveriges 
Socialdemokratiska Vänsterparti grundades. 
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reformistiskt parti. Partiet övergav delar av sin marxistiska terminologi.1571 Per Albin 
Hansson förespråkade en ”gradvis avveckling av klasskampen” till förmån för 
samförstånd mellan de politiska blocken.1572 Begrepp som utsugning, utarmning och 
klasskamp försvann från programmet.1573 Under 1930-talet menade finansminister 
Ernst Wigforss att endast de branscher som inte var tillräckligt effektiva och 
rationella borde förstatligas. Socialdemokraterna ville ha ett näringsliv som gick ”för 
full maskin”.1574 Det borgerliga blocket målade upp förödande konsekvenser. Man 
hävdade att socialiseringen innebar en plågsam ”kastrering” av det privata 
näringslivet.1575 Ekonomhistorikern Eli Heckscher menade att planhushållning ledde 
till nationell slutenhet som innebar slutet på självbestämmanderätten.1576  

Vid andra världskrigets utbrott hamnade debatten i skymundan. Sverige fick 
samlingsregering och borgfred utlystes mellan partiblocken. Samtidigt inleddes en 
period av statliga regleringar med ransonering, exportförbud och valutakontroll. Mot 
slutet av andra världskriget startade den oavslutade diskussionen på nytt. Enligt 
finansminister Ernst Wigforss var planhushållning ”en linje för handlandet, som 
man följer för att komma bort från sådana missförhållanden i det fria näringslivet, 
som man anser olidliga”.1577 De borgerliga tolkade det som en början till plan-
hushållning och menade att den industriella produktionen skulle hämmas. Till denna 
uppfattning anslöt sig många storföretagare.  

 
9.1.3 Politik – möjlighet eller dilemma för industrimän? 
Många industriledare hade en kluven inställning till politik. Ofta fanns ett intresse 
för partipolitik, men att omsätta det i praktiken var svårare. För de flesta industrimän 
förknippades partipolitik med tröga byråkratiska processer. Det var inget för 
industrins handlingskraftiga män som var vana att fatta snabba beslut.1578 I början av 
1900-talet hade dock flera industrimän viktiga ministerposter. Till exempel utsågs 
redaren Dan Broström (1870-1925) till sjöminister, bankmannen Knut Agathon 
Wallenberg (1853-1938) blev utrikesminister och Arvid Lindman (1862-1936) 
växlade mellan att vara politiker och verkställande direktör för Iggesunds Bruk och 
LKAB. Under 1930-talet var det svårt att rekrytera storföretagare till högern. Ett 

                                                 

1577 Ernst Wigforsscitatet är hämtat från Radiodebatt angående planhushållningen

1571 Linderborg (2001), s. 244-245. SAP:s två stora programrevisioner genomfördes 1920 och 1944. 
1572 Lewin (1969), s. 113 f.  
1573 Lindström (1928), Karlsson (2001), s. 621. 
1574 Lewin (1967), s. 99.  
1575 Lewin (1967), s. 16. 
1576 Eli Heckscher Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken: texter, s. 222 & 239-241. I urval av 
(red) Kurt Wickman (Stockholm 2000).  

, 1.10.1945, Mapp 
Radiodebatt angående planhushållningen, 1945. Handlingar i diverse ämnen 1945-63, F1, volym 1. 
Näringslivets Informations arkiv. NIA. 
1578 Ericsson (2002). (red) Nilsson. 
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exempel som klargör detta problem är högerledaren Arvid Lindmans brev till Arthur 
Lindén: 

 
”Så är det fråga om industriens önskemål, vilket Du menar borde beaktas av högerns 

representanter i riksdagen. Jag har nedlagt mycket arbete på att få en starkare representation för 
industrien i riksdagen, men det är sannerligen icke lätt. De flesta som kunnat komma i fråga ha icke 
kunnat i brist på tid, och så är det naturligen så, att en industrirepresentant, som vill bli riksdagsman, 
måste också intressera sig för politik”.1579

 
Professionaliseringen av chefskapet och riksdagsarbetet ökade samtidigt vilket 

bidrog till allt större arbetsinsatser. Precis som Arvid Lindmans brev antyder 
krävdes tid och vilja från industriledarnas sida. Storföretagare hade ofta svårt att 
finna ideologiska skäl till att underordna sig partipolitiken.1580 Det enda tänkbara 
partipolitiska alternativet för många storföretagare var högern. Samtidigt fanns det 
företagsledare som ansåg att politik och företag inte hörde ihop.1581 Att ägna sig åt 
politik uppfattades ibland som ovärdigt för en industriman.1582 Maktutövning inom 
företag och politik uppfattades ofta som två skilda verksamheter. Näringslivet 
bestod av individer med olika intressen för politik. Mycket förenklat fanns två 
alternativ för de industrimän som ville delta i det politiska livet, antingen blev de 
riksdagsmän och offentliga talesmän för det privata näringslivet eller så valde de att 
agera i det fördolda genom opinionsbildande organisationer. 

 
9.1.4 Planhushållningsmotståndet (PHM) 
Planhushållningsdebatten fördelade sig i två läger som i pressen kallades planhus-
hållningsvännerna (vanligen bestående av socialdemokrater och kommunister) och 
planhushållningsmotståndarna (vanligen borgerliga anhängare och näringslivet). 
Den allmänna beteckningen blev ”planhushållningsmotståndet” (PHM) som 
myntades av statsminister Per Albin Hansson. Verksamheten i PHM var inte 
offentlig, men pressen spekulerade kring vem som finansierade de olika organisa-
tionerna. Bakom strategin stod ”storfinansen”, menade socialdemokratiska tidningar, 
vilket betydde finans- och industrivärldens ledande män. Det bevisades genom att 
namn utpekades på personer och organisationer i en rad artiklar. Uppgifterna demen-
terades sällan.1583 Enligt föreningen för undersöknings- och upplysningsverksamhet 
                                                 
1579 Brev från A. Lindman till A. Lindén 27.9.1934. Se även Brev från J.S. Edström till A. Lindman 
26.9.1934. Politik 1932-1936, H:N16 06-026 (565). ENDA. 
1580 Ericsson (2002) (red) Nilsson, s. 142-152, Stenlås (1998), s. 300-301, Söderpalm (1976), s. 11. Söderpalm 
uppger att antalet storföretagare minskade i riksdagen i samband med förstakammarreformen 1919, från cirka 
50 till 30. Söderpalm (1976), s. 11.  
1581 Motala Posten 14.4.1946. Olof Sahlin, vd för Motala Verkstad, konstaterade detta. 
1582 Söderpalm (1976), s. 52. 
1583 Erlander (1973), s. 285-286. Erlander nämner PHM-motståndet och de tre organisationerna Näringslivets 
Fond, Byrån för ekonomisk information samt Institutet för samhällsinformation. 
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om industriella förhållanden (FUIF) hade näringslivets propaganda ”märkbart 
irriterat det socialdemokratiska partiet”.1584  

Hur organiserades detta motstånd? Ett antal organisationer grundades som 
arbetade mot planhushållning och socialisering. Till de större opinionsbildande 
organen hörde Näringslivets Fond, Garantikassan och Libertas. De övriga var 
Institutet för samhällsfrågor och Näringslivets Information.1585 Dessa organisationer 
skulle arbeta anonymt, men avslöjades i den samtida tidningspressen. Fonden och 
övriga opinionsbildande organisationer nämndes flitigt i socialdemokratisk tidnings-
press. Pressens diskussioner går att följa om man undersöker samtida artiklar.1586   

Dessutom följde SAP upp med en motkampanj, i kommunalvalet 1946 som gick 
under parollen ”Folkets väl går före storfinansens”.1587 Per Albin Hansson ansåg att 
industrins attack ”var inriktad mot socialdemokratin” för att försvaga partiet. Han 
menade att ”storfinansen” ville bevaka sin makthegemoni inom det ekonomiska och 
samhälleliga livet.1588 SAF-ordförande Gustaf Söderlund replikerade i ett öppet brev 
till Per Albin Hansson att näringslivets oro främst rörde ”en stark centralisering av 
den ekonomiska makten”.1589  

9.2 Industrins män måste gå samman? 
 
9.2.1 Ett kollektivt agerande  
Samverkan inom näringslivet innebar att finansiella medel insamlades och användes 
till åtgärder mot socialdemokraternas planer att intervenera i näringslivet. Problemet 
var att alla storföretagare inte drog åt samma håll och att engagemang fick olika 
uttryck hos respektive industriledare. Men betyder det att alla storföretagare ansåg 
att samverkan var den bästa strategin? Hade den ledande industriella kretsen alltid 
gemensamma värderingar och synpunkter på hur motståndet skulle bedrivas? Det är 
frågor som har varit undanskymda i tidigare forskning. För att förstå kollektivet bör 
individernas handlingar studeras närmare. Att tillhöra ett nätverk behöver inte 
betyda att samverkan med andra ”likar” är den bästa lösningen eller att 
motsättningar inte existerade i nätverket.1590 Näringslivets toppskikt är ingen 
homogen samling aktörer. Till skillnad från tidigare forskning om näringslivets 
                                                 
1584 Förvaltningsberättelse för 1945 för Föreningen F.U.I.F., F.U.I.F1937-1951, H:N16 06-035 (895). ENDA. 
1585 För en sammanfattning av dessa organisationer se Nordlund (2003). 
1586 Det finns god tillgång till pressmaterial som visar hur de olika organisationerna diskuterades i den samtida 
pressen.  Se till exempel Morgon-Tidningen 5.2.1946, 9.2.1946. Artikel: PHM vad är det? Morgon-Tidningen 
1.5.1946.  
1587 Lewin (1967), s. 323. Valrörelsen ”Folkets väl går före storfinansen”.  
1588 Per Albin Hansson, Från fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare: urval och 
inledning av Anna Lisa Berkling (Solna 1982), s. 256-258. Citat hämtat från Per Albin Hanssons tal i Skövde 
24.3.1946. 
1589 Erlander (1973), s. 287. Citat hämtat från Svenska Dagbladet 8.7.1945. 
1590 Sjöstrand (2004), s. 80-81.  
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kollektiva gemenskap riktas mitt intresse mot individernas handlingar i nätverket. 
Jag menar att det är problematiskt att låsa fast bilden av den typiska storföretagaren. 
Istället bör man vara öppen för alternativa tolkningar. Många industrimän ville agera 
på ett eget sätt. De var vana att ensamma fatta viktiga strategiska beslut och leda 
företag. De såg sig ofta som individualister. 

Detta kan illustreras med ett exempel. Asea-chefen Thorsten Ericson skrev ett 
brev till Axel Ax:son Johnson som handlade om ett företagarmöte på Röda Kvarn i 
oktober 1944, anordnat av Industriförbundet och SAF. Syftet med mötet var att 
diskutera Myrdalskommissionens arbete med efterkrigsplaneringen. Ericson hade 
inte sett sin ”ärade broder” vid industrimännens möte, men antog att Johnson genom 
sina kontakter redan blivit informerad om vad som hade diskuterats. Ericson gav 
Johnson förtroendet om hur ”beklämmande” det var med en del industrimän som 
satt i kommissionen. Dessa industrimän hade hävdat att de endast agerade strategiskt 
i förhållande till socialdemokraterna. Thorsten Ericson menade att industrimannen 
Harald Nordenson (1886-1980) var en av dem som hade efterlyst en positiv lösning. 
Det var inte den rätta metoden enligt Thorsten Ericson som hävdade att 
eftergivenheten mot socialdemokraternas planer hade satt tydliga spår: ”Ty här 
gäller nog i mycket hög grad det gamla ordspråket om f-n, som tager hela handen, 
när man ger honom ett lillfinger”.1591 Axel Ax:son Johnson besvarade brevet några 
dagar senare och instämde i Ericsons resonemang:  

 
”Jag är fullkomligt ense med Dig om att något måste göras mot den farsot, som under namn av 

planering fört världens mest civiliserade stater till två världskrig under loppet av en människoålder. 
Kan det verkligen vara möjligt, att industriens män i kommissionen för efterkrigsplanering skulle 
vara så blinda för vad det betyder för hela mänskligheten att uppoffra individens frihet att tala och 
tänka, köpa och sälja etc., att de för stundens behov äro villiga att offra de principer, som hittills lett 
hela den västerländska civilisationen. Detta skulle betyda att vi, när de totalitära staterna just hålla 
på att nedkämpas, skulle definitivt övergå till den organisation av näringslivet, som just 
karakteriserat dessa stater och som varit hela världen till en sådan otrolig skada?”1592  

 
Korrespondensen mellan Ericson och Johnson illustrerar hur en del industrimän 

resonerade. Poängen med att peka på detta exempel är att det går att diskutera 
individens ställningstagande kontra nätverkens problematik.   

 
9.2.2 Individen i kollektivet   
I likhet med flera storföretagare anslöt sig Axel Ax:son Johnson till Näringslivets 
Fond genom Avesta Jernverk. Han blev en av dess huvudmän. Det betydde att när 

                                                 
1591 Brev från T. Ericson till A. Ax:son Johnson, 14.10.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 03-003 (563). 
ENDA. 
1592 Brev från A. Ax:son Johnson till T. Ericson 31.10.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 03-003 (563). 
ENDA. 
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Näringslivets Fond skulle ha sin årliga medlemsavgift betalade järnverket in 
summan. Johnson ingick avtal med ASEA, Electrolux, Svenska Cellulosa och SKF 
redan år 1940, där varje part skänkte en femtedel genom att överlämna en summa på 
250 000 kr samt ett lån på 500 000 kronor.1593 Det är därför motiverat att belysa Axel 
Ax:son Johnsons syn på fonden, då det rimligen påverkade hans personliga 
initiativtagande i planhushållningsmotståndet. Fonden påstods vara politiskt neutral 
och stödde inte något partiprogram. I första hand skulle den medverka vid 
utredningsuppdrag och bedriva upplysningsverksamhet till förmån för näringslivet. I 
andra hand skulle samverkan med andra organisationer inom planhushållnings-
motståndet ske, förutsatt att ”gränsproblem” löstes genom ”ömsesidiga överens-
kommelser”.1594  

Vad innebar det att vara huvudman? Fondens stadgar visar att ”Huvudmännen 
skola vara allmänt aktade, här i landet bosatta svenska medborgare av högst 70 års 
ålder”.1595 Bland dem skulle det ingå ”ordföranden i styrelsen för Aktiebolaget 
Svenska Dagbladets Stiftelse samt ordföranden i styrelsen för Svenska Dagbladets 
Aktiebolag”.1596 Det är tveksamt om stiftelsens stadgar efterlevdes. Stiftelsen grunda-
des 1942 när Johnson var 66 år gammal och 1946 var han 70 år gammal och 
fortfarande huvudman. Osäkert är varför denna åldersgräns markerades i fondens 
stadgar, eftersom många industrimän hade en hög ålder. Kanske fanns en intern 
önskan om att bevara stiftelsens livskraft genom att föryngra fondens uppsättning.  

Att vara huvudman gav respektabilitet. Vanligen kände deltagarna till varandra, 
genom bolagsstyrelser, organisationer och informella sammankomster. I fonden 
uppmuntrades värvning av andra frisinnade industrimän som medlemmar. Aktörerna 
kände till varandras värderingar och synpunkter. Lojalitet förväntades existera 
mellan parterna redan innan fonden kom till. Det var en garanti för fondens funktion 
och en anledning till att bli invald som medlem i fonden.1597   

 
9.2.3 Att göra på sitt eget sätt 
Vissa tecken i källmaterialet tyder på att flera industrimän följde fondens 
verksamhet med viss tveksamhet. Några av dem kom att ifrågasätta vad som 

                                                 

1594 Konfidentiellt, P.M.

1593 Dokument daterad maj 1940, mapp Garantikassan 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm 
1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 

 angående Stiftelsen Näringslivets Fond, Garantikassan -  4110: Näringslivets Fond. 
Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 
1595 (Konfidentiellt) Stadgar för Stiftelsen Näringslivets Fond 1940, ”paragraf 4”. 4110: Näringslivets Fond. 
Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. Verksamheten inom fonden var självklart anonym 
och undantogs tillsyn genom 1929 års lag om stiftelser. 
1596 (Konfidentiellt) Stadgar för Stiftelsen Näringslivets Fond 1940, ”paragraf 4”. 4110: Näringslivets Fond. 
Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS.  
1597 Brev från T. Wigelius till A. Ax:son Johnson 12.3.1954. 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor 
mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. Se också Stenlås (1998). 
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egentligen uträttades. Chefen för Yllekoncernen i Borås C.G. Lundberg (1891-1956) 
var en av dem som ansåg att Näringslivets Fond förde en ”tungrodd” verksamhet. 
Han menade att fonden saknade förmåga att nå resultat. Axel Ax:son Johnson var 
också missnöjd med fondens arbete. Det visade sig tydligare i slutet av 1940-talet, 
men redan tidigt avsade han sig aktivt deltagande i fondens möten. Det kan förvisso 
ha berott på ökad arbetsbörda, då han skickade andra representanter som fick 
företräda honom vid fondens sammanträden.1598 En skeptisk syn på fondens 
verksamhet bekräftas av att Johnson konsekvent avstod från att betala in den årliga 
medlemsavgiften. I ett brev från Gustav Söderlund fick Johnson en påminnelse 
”Skulle Du vilja ge en order om utbetalning av bidraget för Avesta till Näringslivets 
Fond för år 1945. Vi upptäckte igår detta, trots förfrågningar, ej skett”.1599 Min 
tolkning kan förvisso ifrågasättas, då det kan handla om glömska eller brist på tid. 
Men pengasumman betalades inte in trots denna erinran. Söderlund underströk det i 
ett ytterligare brev till Johnson: ”Slutligen vill jag uttrycka en förhoppning om en 
välvillig inställning från Din egen och Ditt företags sida särskilt till frågan om de 
årliga bidragen. Du är ju väl medveten om, vilka värden som står på spel”.1600  

Varför valde Axel Ax:son Johnson att inte träda ut ur Näringslivets Fond? Det är 
svårt att spekulera, men enligt stadgan var det fullt möjligt att lämna fonden: 
”Utträder huvudman ur stiftelsen, är han likväl skyldig att betala årsavgift och 
utgiftsbidrag för det kalenderår, varunder utträdet anmäles. Anmälan om utträde 
skall göras skriftligen till styrelsens ordförande senast sex månader före kalender-
årets utgång”.1601 Sannolikt fanns vissa ”informella” bekymmer med att utträda ur 
fonden. Eftersom industrimän träffades i affärslivet, var det förmodligen riskabelt att 
gå ur fonden. Dock påvisar materialet ett risktagande från Johnsons sida. Han 
betalade inte medlemsavgiften under tre års tid. Missnöjet med fondens arbete fick 
vissa följder.1602 Johnson avstod från att besvara industrimannen Thorsten Wigelius 
(1879-1967) (ordförande i Näringslivets Fond) brev 1948 angående inbetalning till 
fonden:  

 

                                                 

1601 Stadgar för Stiftelsen Näringslivets Fond

1598 Larsson & Saving, (1990), s. 86. Torsten Hjolman hade ett förflutet som taxeringsinspektör. Han var 
”sakkunnig i kommunalskatteberedningen och finansdepartementets skatteberedning”, innan han anställdes 
vid Nordstjernan i mitten av 1940-talet. 
1599 Brev från G. Söderlund till A. Ax:son Johnson skrivet 1945, men inget datum. 4110: Näringslivets Fond. 
Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. Gustaf Söderlund var en tid ordförande i Närings-
livets Fond. 
1600 Brev från G. Söderlund till A. Ax:son Johnson 16.5.1945, Mapp Korrespondens, div. redogörelser och 
föredrag etc., 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm, 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 

 21.6.1949, mapp Korrespondens, div. redogörelser och föredrag 
etc. 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 
1602 Brev från T. Wigelius till A. Ax:son Johnson 29.10.1948. 4110: Näringslivets Fond 1940-90. Handlingar 
ang gåvor mm, 1940-90, F4, volym 17. GAAJS.  
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”Broder, I brev av den 30 april, 24 maj, 14 juni, 12 augusti, 3 september och 19 oktober i år har 
jag begärt ett sammanträffande. Att Du är den störste näringsidkaren i landet, att Du också därför är 
en utomordentligt upptagen man och att Du ett slag varit krasslig men nu är frisk är mig väl bekant. 
Att Du organiserat Ditt arbete så illa att Du inte har någon minut över när en gammal man och 
arbetskamrat i Jernkontoret mycket i Ditt eget intresse söker få någon minut och detta inte varit 
möjligt under så lång tid, som mina skriftliga ansökningar utvisa, är mig däremot fullkomligt 
oförklarligt. Det är ju närmast oförsynt – en egenskap som jag tidigare aldrig spårat hos Dig. 
Tvärtom har Du visat mycket vänlighet, gästfrihet och till och med uppmärksamhet. Jag vädjar 
denna gången till Dig att Du måtte genom något Ditt organ meddela mig var och när ett 
sammanträffande kan beredas mig. Själv är jag förhindrad den 8,9, 10 och 12 november. Din 
tillgivne T.H. Wigelius”.1603

 
Thorsten Wigelius avsikt var att be om inbetalning av den årliga medlemssumman 

till fonden. Men han vädjade också till deras vänskap. Genom att påminna om 
lojalitet involverades en kritisk skärpa mot Johnson. Samtidigt försäkrade sig 
Wigelius om att hänvisa till storföretagarens goda egenskaper. Axel Ax:son Johnson 
verkar av korrespondensen att döma obekymrad över detta faktum. Långt senare 
besvarades brevet av Johnson, vilket ledde till att Wigelius svarade lättad, när 
summan inbetalats: ”Broder Axel, Du kan inte tro vad det gladde mig att Du betalat 
in det belopp, vilket Du var skyldig Näringslivets Fond, då jag nu kan meddela vid 
årsmötet närvarande garanter att så skett”.1604                 

I brevet från Axel Ax:son Johnson till Wigelius spåras misstänksamhet mot 
fondens verksamhet: ”[…] jag är mycket osäker på att dessa pengar verkligen göra 
den nytta, som från början åsyftats. Jag har inga meddelanden om hur man arbetar, 
vad som hittills uträttats och om man kan se några resultat av arbetet. Detta gör att 
jag funderar mycket på att träda tillbaka, men jag vill först på detta sätt giva Dig 
tillfälle att informera mig om verksamheten”.1605 Misstänksamheten resulterade i att 
Johnson tillsatte Avesta Jernverks disponent Walfrid Eriksson att utreda om fonden 
verkligen gjorde någon nytta. Ericsson påpekade i ett brev till Johnson att han också 
betvivlade fondens resultat: ”Fonden arbetar mycket dyrt och som exempel kan 
nämnas, att utgifterna för 1948 beräknades till icke mindre än ca. 1 .200.000 kr”.1606 
Inget svar från Johnson till Eriksson finns bevarat i denna fråga, kanske talades de 
vid muntligen då Johnson besökte Avesta. Medlemskapet inom fonden fortgick, om 
än vilande.  

                                                 
1603 Brev från T. Wigelius till A. Ax:son Johnson 29.10.1948. Brevet ligger löst, 4110: Näringslivets Fond 
1940-90. Handlingar ang gåvor mm, 1940-90, F4, volym 17. GAAJS.  
1604 Brev från T. Wigelius till A. Ax:son Johnson 23.5 1949, Mapp Korrespondens, div. redogörelser och 
föredrag etc. 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 
1605 Brev från A. Ax:son Johnson till T. Wigelius 20.5.1949. mapp 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang 
gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS.  
1606 P.M. ang. Stiftelsen Näringslivets Fond av W. Eriksson. 2.7.1949. 4110: Näringslivets Fond. Handlingar 
ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 
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Under tidigt 1950-tal hade fonden dålig uppslutning och få deltog på fondens 
möten.1607 Vilka slutsatser kan man då dra av detta? Axel Ax:son Johnson tillhörde 
de industriledare som förväntade sig snabba resultat när han hade gjort investeringar. 
Han betraktade fondens arbete utifrån sin erfarenhet som storföretagare. Min 
tolkning är att Johnson ansåg det svårt att genomföra förändringar i Näringslivets 
Fond. Att han ifrågasatte fonden kan uppfattas på olika sätt. Vid 1940-talets mitt var 
Axel Ax:son Johnson en ansedd storföretagare, vilket innebar ett större 
misslyckande för fonden om han utträdde ur den. Det är möjligt att han genom sin 
maktposition ändå såg möjligheten i att delta, istället för att avstå från fortsatt 
engagemang. 

9.3 Att starta egna projekt 
 
9.3.1 De anti-socialistiska projekten 
Som tidigare nämnts visar befintlig forskning att många storföretagare genom 
samverkan stödde borgerliga tidningar, förlag och privatpersoner som underlättade 
spridning av propaganda till förmån för näringslivet.1608 Det är motiverat att söka 
kopplingen mellan politik och tidningspress. Men jag vill gå ett steg längre, 
nämligen undersöka om kontakter förekom på individnivå mellan industrimän och 
tidningsmän. Dessa frågor har tidigare varit relativt undanskymda. 

Det är svårt att uttala sig i generella termer om enskilda storföretagares personliga 
initiativtagande i planhushållningsmotståndet. Förekom det hos många industrimän 
eller kom merparten att ”nöja” sig med näringslivets kollektiva agerande? Tidigare 
forskning har inte uppmärksammat Axel Ax:son Johnsons privata initiativ.1609 
Källmaterialet bekräftar att han bedrev flera privata projekt mot den befarade 
planhushållningen. Nedan följer en skiss över de projekt som betecknas som Axel 
Ax:son Johnsons ”planhushållningsmotstånd”, riktat mot socialdemokraternas 
politik under 1940-och 1950-talet. Samtliga ”projekt” initierades av Johnson och 
omfattade flera deltagare, däribland journalister, ämbetsmän, politiker och industri-
män.1610 Ett mål var ”att få fram en spricka bland socialdemokraterna”.1611 Nils 

                                                 

1611 P.M. med anledning av ett föredrag med diskussion i Kalmar den 5 febr. 1945

1607 Häfte: Meddelanden från Stiftelsen Näringslivets Fond år 1952 nr 1. 8.11.1952. 4110: Näringslivets Fond. 
Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS. 
1608 Lewin (1967), Söderpalm (1976) koncentrerar sig främst på FUIF och Direktörsklubben, medan Stenlås 
(1998) studerar Näringslivets Fond, Libertas och Garantikassan. 
1609 De Geer (1998), Högberg (1990) diskuterar politik i samband med Axel Ax:son Johnsons företagande, 
men inte hans insats i planhushållningsmotståndet. Larsson & Saving (1990), s. 84. De senare nämner 
Näringslivets Information, en organisation grundad av Axel Ax:son Johnson, Robert Ljunglöf och Jacob 
Wallenberg. 
1610 Näringslivets Information var ett undantag. Det bildades av Axel Ax:son Johnson, Robert Ljunglöf och 
Jacob Wallenberg. 

.  T. Lundgren till Axel 
Ax:son 8.2.1945. Johnson. Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 1944-
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Ericson, verksam i föreningen Sveriges flotta var väl förtrogen med Johnsons 
ambitioner att starta projekt.1612 Enligt Ericson påminde dessa projekt om den tidiga 
formationen av Byrån för ekonomisk information och Näringslivets Fond. I en pm 
författad av Ericson står att läsa: ”I början av 1944 vände sig Direktör Gustaf 
Söderlund till bl.a. direktör Borgström i Köpmannaförbundet samt direktörerna 
Rausing och Akselsson angående ett projekt, som väckts av disponent Wenander i 
Filipstad. Detta projekt synes i flera hänseenden gå efter samma linjer som 
Generalkonsulns eget”.1613    

Vilka var de olika projekten som startades och vilka personer engagerades i detta? 
De var fyra till antalet. 
 
”Näringslivets Information” (1945-1964): J. Henrik Göransson (byråchef vid 

Rederiaktiebolaget Nordstjernan) och Johannes Anton Selander (1887-1964) 
(redaktör vid Eskilstuna Kuriren) med flera aktörer.  

 
”Kampen mot socialismen” (1944-1953): Tage Lundgren – (direktör, chefredaktör 

och skribent vid Motala Posten och Barometern).  
 
”Arbete mot planhushållningen” (1946-1949): Erik Anners - (Vid denna tidpunkt 

verksam som notarie - senare professor i rättshistoria, Uppsala universitet och 
Stockholms universitet).  

 
Okänt projektnamn (omkring 1944-1955): Arvid Fredborg och Gunnar Unger  
(Journalister och engagerade i tidskriften OBS!).1614  
 
Projekten sträckte sig över flera år. Kontakterna var antingen temporära eller 

regelbundna. Vissa personer upptogs i kretsen kring Johnson, medan andra 
medverkade under en begränsad tid. Inom projekten tog sig Johnsons roll olika 
uttryck. Tage Lundgren som var chefredaktör för Motala Posten och Barometern 

                                                                                                                                                     
53, F6, volym 1. GAAJS. 

1613 P.M. angående upplysningsverksamhet betr. fri företagsamhet./. statsdrift. 

1612 Axel Ax:son Johnson var medlem i Sveriges Flotta. Det var en förening för sjövärn och sjöfart som gick 
under mottot ”en starkare sjömakt – ett starkare folk”. Nils Ericson var verksam och initiativtagare till 
Institutet för samhällsfrågor. Den sistnämnda var en av de ledande organisationerna mot planhushållning. 
Lewin (1967), s. 321.    

Politiska frågor 1944. 
Handlingar i diverse ämnen, 1913-53, F6, volym 16. GAAJS.  
1614 Projekten bär de namn som finns i arkivförteckningen. Tillgång till källmaterial är förhållandevis god. 
Näringslivets Information har ett eget arkiv som jag har tillgång till. Erik Anners projekt mot planhushållning 
är minst utförligt och består i princip av verifikationer och kvitton. Arvid Fredborgs och Tage Lundgrens 
material är utspridda, men innehåller upplysningar om nätverkets förbindelser. Information om Gunnar Unger 
finns i Arvid Fredborgs material. 
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spelade en viktig roll. Han hävdade att det var fel att Axel Ax:son Johnson ”själv 
skulle baka den kaka, som sedan hela näringslivet skulle äta av”.1615  

Det går inte att enbart tala om nätverk med andra industrimän. Det verkar som om 
Johnson hade ett intresse av att knyta kontakt med människor som hade olika 
erfarenhet och bakgrund. Genom att dels skapa nätverk utanför den industriella 
sfären och dels agera inom näringslivets kollektiva aktion, existerade flera olika 
typer av nätverk med en blandad uppsättning aktörer. Dessa sammanslutningar var 
givetvis konfidentiella. Det innebar att samtliga personer inte kände till varandra. 
Dessutom var förbindelserna inte alltid kontinuerliga och närstående.  

Det går att dra paralleller till sociologen Mark Granovetters analys om starka och 
svaga länkar i ett nätverk. De starka länkarna består av aktörer som har fasta 
förbindelser. De kortsiktiga relationerna består av flyktigt bekanta. Relevansen i 
kortsiktigheten är att de svaga länkarna har intensitet i informationsutbyte.1616 Genom 
att alliera sig med grupperingar utanför den industriella sfären ökade möjligheten att 
vinna fördelar. Tage Lundgren nämner att orsaken till Axel Ax:son Johnsons 
engagemang var deras gemensamma intresse och målsättning i dessa frågor. I ett 
brev som ser tillbaka på arbetet, daterat 1955 framgår att Lundgren ansåg att 
Johnson via honom ”väckte en del sovande borgerliga tidningar och därmed indirekt 
politikerna till besinning mot de 27 punkterna och socialiseringen”.1617  

Näringslivets Information bildades 1945 och dess främsta uppgift var att stärka 
borgerlig lantortspress genom spridning av artiklar och reportage som främjade fri 
företagsamhet. Organisationen skulle bedriva ideell upplysning. Johnson satt aldrig 
med i styrelsen och var därmed osynliggjord, trots att han hade kontinuerlig insyn i 
verksamheten. Ordförande var istället Johnsons mångårige vän och kollega gross-
handlaren Robert Ljunglöf. Johnsons medarbetare i Nordstjernan, J. Henrik 
Göransson var sekreterare i Näringslivets Information. År 1941 anställdes han som 
chefssekreterare i koncernen och utförde andra lämpliga uppdrag inom de olika 
företagen. I Nordstjernan behöll Göransson sin gamla titel byråchef. Övriga 
deltagare i den redaktionella ledningen av Näringslivets Information var tidnings-
männen Gunnar Pravitz (1898-1963) (tidigare verksam vid Nya Dagligt Allehanda, 
nedlagd 1944), Johannes Anton Selander (idégivare till organet och chefredaktör för 
liberala Eskilstuna Kuriren), högerns pressombudsman Ragnar Ekman (1901-1960) 
samt Per Gösta Wermelin (1909-1963) (tidigare medarbetare vid dagstidningar i 
Eskilstuna, Arboga och Köping).  
                                                 
1615 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 1.3.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1616 Granovetter (1973), s. 1360-1380.  
1617 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 6.2.1955, mapp 2055: Avtal med Redaktör Tage Lundgren 
och Mariehälls Verkstad 21/5 1947. Handlingar ang avtal 1923-73, F2, volym 11. GAAJS.  
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Inför uppbyggnaden av Näringslivets Information var det viktigt att ”få stadga och 
stabilitet, om man kunde knyta ‘de stora’ inom näringslivet till den”.1618 På vilket sätt 
skedde då detta? Stockholms Enskilda Bank skaffade vissa kontakter. Det var viktigt 
eftersom banken hade inflytande i storföretag som Asea, LM Ericsson, Stora 
Kopparbergs Bergslag och Svenska Kullagerfabriken. Robert Ljunglöf satt precis 
som Axel Ax:son Johnson med i Stockholms Enskilda Banks styrelse. Han 
samarbetade även med försäkringsbolag. Sättet att förmedla information och skapa 
kontakter var inte helt utan komplikationer. Det krävdes mellanhänder för att 
kontakter skulle upprättas på ett smidigt och konfidentiellt sätt. Axel Ax:son 
Johnson kontaktade ett antal industrimän om Näringslivets Informations bildande. 
Det står att läsa i en promemoria att ”Generalkonsuln ville informera och för den 
föreliggande idén förvärva i första hand följande personer: Direktör Jacob 
Wallenberg, direktör Hèrnod, direktör Herslow och direktör Thorsten Bengtsson”.1619 
I övrigt skulle socialdemokraten Albin Johansson vid Kooperativa Förbundet 
informeras samt nationalekonomen Ingvar Svennilsson (1908-1972). Sedan länge 
var Svennilsson bekant med Johnson och skulle ge förslag på en lämplig 
nationalekonom som kunde rekryteras till projektet. Det intressanta är att dessa 
allianser ingicks med personer som stod utanför Näringslivets Fond. Bankmän, 
försäkringsbolagsmän och män inom KF var nämligen inte accepterade som 
medlemmar i Näringslivets Fond. Det berodde bland annat på den statliga inspektion 
som de två första grupperna utsattes för.1620

Det går att se Axel Ax:son Johnsons engagemang i dessa nätverk. Motivet var att 
företagaren inte ville låta sig dirigeras av statliga myndigheter och hindras i sin 
”skapelselusta”. Axel Ax:son Johnson talade inte gärna i offentliga sammanhang om 
sin personliga ståndpunkt i planhushållningsdebatten, men i Morgon-Tidningen 
framträdde han 1945 med kritik mot statens inblandning i näringslivet: 

 
”Jag har en princip: allt som jag får över – och det är ganska mycket – lägger jag ner i 

näringslivet. Jag investerar inte bara pengar i solida nutidsvärden. Jag planerar för framtiden. 
Många ingenjörer har jag anställt, och de sitter och räknar ut på vilket sätt en stor del av Sveriges 
naturliga tillgångar på bästa sätt skall kunna tillgodogöras för folkhushållet. Konservativ är jag inte. 
Det ligger inte för mitt kynne. Jag vill bryta ständigt nya vägar för företagsamheten. Mitt främsta 
intresse idag är att staten inte skall hindra mig från att göra mitt bästa”.1621

                                                 
1618 P.M ang. besök av J.A. Selander den 15 januari 1945, PM författades av J.H. Göransson 16.1.1945. 
Handlingar i diverse ämnen 1945-63, F1, volym 1. NIA. 
1619 P.M ang. besök av J.A. Selander den 15 januari 1945, PM författades av J.H. Göransson 16.1.1945. 
Handlingar i diverse ämnen 1945-63, F1, volym 1. NIA. J. Wallenberg (SEB), T. Hèrnod 1885-1957 (SCA), 
Herslow 1884-1967 (Skandinaviska Banken) och T. Bengtsson bankdirektör (1893-1973) 
1620 Stenlås (1998), s. 87. Se not 65. Stenlås skriver att bank- och försäkringsbolagsmän inte ansågs lämpliga i 
Näringslivets Fond då statlig bankinspektion och försäkringsinspektion förelåg. Han exemplifierar detta 
genom att nämna Iwar Sjögren, dåvarande Vice VD vid Skandia som betalade sin medlemsavgift via AB 
Kungsgården. 
1621 Morgon-Tidningen 17.5.1945.  
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Syftet var att klargöra hur han som privat företagare uppfattade sin roll i 
samhället. Det var inte ovanligt att agera för näringslivets bästa. Staten blev en 
motbild, en maktapparat och ett hinder för entreprenörens drivkraft. Det var viktigt 
att förmedla denna uppfattning till allmänheten. Det var socialdemokraten Rickard 
Lindström som utförde intervjun. Någon hemlighet med detta planhushållnings-
motstånd var det inte inom Johnsonkoncernen. Enligt en intervju med Axel Ax:son 
Johnsons privatkassörska Kerstin Sandberg skulle det mesta från svenska och 
utländska tidningar klippas ut som berörde planhushållningsdebatten. Hon har tolkat 
Johnsons reaktioner i samband med ett misslyckande inom planhushållnings-
motståndet under 1940-talet: ”Det var något med planhushållningsmotståndet som 
han tyckte hade gått snett. Han var rosenrasande och jag har aldrig sett en människa 
vara så lik en tiger som han var. Han hade bärnstensbruna ögon och de gnistrade. Så 
hade han vit mustasch och den reste sig. Det gjorde den faktiskt”.1622

 
9.3.2 Behovet av nätverk  
Det finns fördelar med en kollektiv identitet. Sociologen Alberto Melucci menar att 
kollektiv samverkan kan genomföras då en samling aktörer reagerar på en fråga eller 
ett problem i samhället. Det kan leda till ett tillfälligt engagemang eller aktiveras 
under en längre tid. Kollektiva handlingar kan medföra att dolda nätverk uppstår 
med ett utbytessystem, där uppsättningen aktörer cirkulerar.1623 Men det förklarar 
inte varför en storföretagare som Axel Ax:son Johnson tog initiativ utanför 
näringslivet. Dels var det av stor vikt att framstå som ett enat näringsliv, dels var det 
svårt att nå resultat och effektivitet eftersom kollektiva identiteter ofta består av flera 
olika viljor.  

Den polske vetenskapsfilosofen Ludwik Fleck menar att människors utbyte av 
idéer och tankar ofta samlas inom en gruppering (tankekollektiv). Individen är dock 
inte alltid medveten om inflytandet från dessa intressegrupperingar. Men ”tankar 
vandrar från individ till individ hela tiden”.1624 Mottagaren och sändaren av 
information eller kunskap behöver inte replikera. Människor uppfattar information 
på olika sätt. Kollektivet påverkar omedvetet individens tankar och handlingar. På så 
vis kan influenser strömma fram för att sedan omformas i individens tankar och 
handlingar.1625 Man kan tolka Axel Ax:son Johnsons handlingar utifrån detta 
resonemang. Det torde ha funnits fler fördelar än nackdelar att engagera sig i 

                                                 
1622 Larsson & Saving (1990), s. 84. 
1623 Alberto Melucci, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle (Göteborg 
1994), s. 73 f. 
1624 Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: inledning till läran om tankestil 
och tankekollektiv (Stockholm 1997), s. 51. 
1625 Fleck (1997), s. 51-55. 
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Näringslivets Fond.  Men det går att utläsa entreprenöriella motiv, då Axel Ax:son 
Johnson tog risker och ville nå snabba resultat. Som företagsledare och ägare var 
han dessutom van att fatta egna beslut. Svårigheten att påverka och uppnå resultat 
inom fonden influerade med stor sannolikhet hans agerande. Det förklarar emellertid 
inte varför Johnson upprättade privata projekt inom planhushållningsmotståndet. 
Min tolkning är att det finns en poäng med att ingå i flera olika typer av nätverk. Jag 
menar att Axel Ax:son Johnsons agerande inte behöver ha stått i motsats till närings-
livets kollektiva organisering. I industriella kretsar uppfattades det inte som en 
nackdel att en enskild industriman engagerade sig privat i dylika frågor, utan det var 
snarare något som uppmuntrades, så länge det gjordes med hänsyn till näringslivet. 
Det enskilda initiativtagandet kan också ses utifrån entreprenörens förmåga att 
agera. Entreprenören prövar nya idéer och uppslag som kan leda till förändringar.  

 
9.3.3 Tillgång till och utbyte av information  
Information spelar en viktig roll i nätverk och kan användas på olika sätt. Om 
informationen är exklusiv är den mer intressant att ta del av. Med det menas att 
konfidentiell insiderinformation är mer värdefull än den information som är 
tillgänglig för alla. I nätverk används information för att antingen inkludera eller 
exkludera människor.1626  Ett begrepp förknippat med information är tillit. För att 
tillit ska uppstå mellan aktörer bör information och ledtrådar om den andra partens 
pålitlighet göras. Det är relevant att uppfatta tillit som en riskkalkyl. Risken är att bli 
sviken, men risktagande bör göras för att på sikt reducera misstro.1627 Den 
entreprenöriella företagaren är inriktad på att ta risker för att åstadkomma något nytt. 
Att ta egna initiativ i planhushållningsmotståndet gjorde det sannolikt lättare att få 
tillgång till upplysningar, än inom Näringslivets Fonds skyddade struktur. I de privat 
styrda projekten utbyttes information snabbare och effektivare. Informationens 
spridning underlättades genom att Axel Ax:son Johnson själv övervakade de projekt 
som han hade initierat.  

I det följande undersöks hur Johnsons initiativ i planhushållningsmotståndet såg 
ut. Nätverk upprättades med andra inflytelserika aktörer som befann sig utanför den 
industriella kretsen. De var inte främst företagare som deltog, utan journalister. Hur 
initierades dessa kontakter och vad gick de ut på? Vilka var aktörerna? Det bör 
påpekas att en avgränsning görs. Jag har valt att diskutera nätverken, dess aktörer 
och ambitioner rörande planhushållningsfrågan. En separat diskussion kunde ha 
förts om högerpartiets utveckling och de unga högermännens sätt att ta sig fram. Det 

                                                 
1626 Leos Müller, ”Information och nätverkslogik. Tre fältexempel” (2002), s. 73-76. (red) Gunneriusson. 
1627 Borell & Johansson (1996), s. 77-78.  
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kommer att ingå i en framtida undersökning. I detta kapitel studeras främst plan-
hushållningsmotståndet.1628  

9.4 Aktörer i planhushållningsmotståndet 
 
9.4.1 Den unga borgerliga eliten  
Bland industrimän var det vanligt att stödja de borgerliga partierna (främst högern, 
men även folkpartiet) och de borgerliga ungdomsförbunden.1629 Under 1930-talet 
diskuterade näringslivet vikten av att locka ungdomen till politiken. Det var framför 
allt viktigt att satsa på de akademiskt skolade innan socialdemokraterna lade beslag 
på dem.1630 Sällan behandlar forskare unga människors engagemang i politik och 
föreningsliv. Ett bra exempel är emellertid historikern Henrik Berggrens avhandling, 
Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet (1995) där ungdomens roll inom 
politiken studeras. Under 1900-talet utvecklades de politiska ungdomsförbunden 
över hela Europa. Föreningsliv uppstod för unga människor med politiska intressen. 
Hos de borgerliga i Sverige fanns länge en kluven syn på ungdomens intresse för 
politik. Den unga generationen sågs antingen som ett hot eller ett löfte för 
framtiden.1631

Det intressanta med Axel Ax:son Johnson var att han ville utöka samarbetet med 
unga människor. Sådana initiativ togs i samband med att han utvecklade sin strategi 
i planhushållningsmotståndet. Konkret resulterade det i att han uppmuntrade unga 
intellektuella med borgerliga värderingar. Motivet var att han ansåg att unga männi-
skor kom med nya idéer. En liknande utveckling pågick inom SAP som lyfte fram 
unga intellektuella och högutbildade nytänkare.1632  Källmaterialet visar att Axel 
Ax:son Johnson var kritisk till de borgerliga partipolitikerna och borgerlig press. I 
ett brev till sin medarbetare J. Henrik Göransson skrev Johnson: ”De borgerliga gå 
inte endast tillbaka, de kunna inte ens sköta sina få tidningar, som äro en så viktig 
faktor – det är verkligen mycket sorgligt”.1633 De personer som Johnson kom i 
kontakt med under tidigt 1940-tal var Tage Lundgren, Erik Anners, Arvid Fredborg 
och Gunnar Unger.  

                                                 

1632 P.M. över utförd verksamhet under tiden 1 oktober-31 december 1945 och planerade åtgärder 1 jan. –1 

1628 Det går att skriva ännu mer om dessa nätverk. Nordlund kommande.  
1629 Uno Murray skriver om Näringslivets Fond att de borgerliga partierna vanligen får årliga belopp från när-
ingslivet. Denna info ingår i Stiftelsen Näringslivets Fond, dess bakgrund och verksamhet av Uno Murray, 
15.3.1954, 4110: Näringslivets Fond. Handlingar ang gåvor mm 1940-90, F4, volym 17. GAAJS.  
1630 Protokoll fört vid sammanträde vid Jernkontoret 7.1.1938. Vid protokollet E.F. Hellstedt. F.U.I.F 1937-
1951, H:N1606-035(895). ENDA. 
1631 Henrik Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939 (Stockholm 1995), s. 118-
119. Se också s. 74-75. 

april 1946. Tage Lundgren och kampen mot socialismen, Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. 
GAAJS. 
1633 P.M. för byråchefen Göransson 8.9.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
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Vilka var då dessa aktörer och vilken politisk ståndpunkt hade de under 1940-
talet? Statsvetaren Stig Björn Ljunggren skriver i sin avhandling, Folkhems-
kapitalismen (1992) om den svenska högerns programutveckling, där han pekar på 
förskjutningen mellan den äldre generationen inom högern och den unga student-
generationen under 1940-talet. Den unga generationen samlades i Sveriges 
Konservativa Studentförbund grundad 1942, där Erik Anners var ordförande. Två år 
tidigare hade den unga kretsen med Fredborg och Unger i spetsen öppet ventilerat 
sina intressen inför partiledningen.1634 Idéerna skilde sig markant från den äldre 
generationen som ansågs hålla fast vid högerns gamla traditioner. De unga 
representerade ”radikalkonservatism”, d v s en syntes av förnyelse och bevarande. 
De efterlyste en experimentell förändring av högerpartiet. Studenterna ville ha 
nationalmedvetande och en mer organisk syn på samhällslivet.1635 De reste krav på 
att högern skulle införa en aktivare socialpolitik inom ramen för välfärdssamhället. I 
studentförbundets skrift Svensk Linje framfördes: ”En stark stat behöver starka 
individer”.1636 Enligt Arvid Fredborg fanns det äldre högermän som uppmuntrade 
dessa åsikter. Högerledaren Gösta Bagge (1882-1951) välkomnade de ungas förslag 
med orden: ”Mina herrar, jag har själv aldrig egentligen tyckt om Högern!”1637  

        
9.4.2 Att förändra högern 
Att stötta den unga generationen som ifrågasatte högern var riskabelt. Inte minst 
eftersom flera industrimän hade god kontakt med den äldre generationens höger-
politiker.1638 Det finns belägg för att Axel Ax:son Johnson tvivlade på partiets 
förtjänster. Detta uttalade han också kritiskt till högerledaren Fritiof Domö (1889-
1961):  

 
”Naturligtvis kommer jag att lämna mitt bidrag till Högerns Riksorganisation som vanligt, det 

förstår Du nog. Jag begriper även att det under nuvarande svåra situation får lov att offras mera 
pengar än vanligt, eller jag kanske kan formulera det på så sätt att det måste arbetas mycket 
kraftigare än någonsin, för att högern över huvud taget skall kunna bibehålla sin position framledes 
[…] Jag ser på hela situationen mycket allvarligt, som Du finner, och är naturligtvis villig att göra 
mitt offer, men jag vill gärna veta hur pengarna användas och vad som uträttas”.1639   

                                                 
1635 Ljunggren (1992), s. 78-79 samt 102.  
1636 Arvid Fredborg, Destination Berlin (Stockholm 1985), s. 167. Den svenska linjen, 20.8. 1940 skrevs pam-
fletten ”Den svenska linjen” av Per G. Andreen, Arvid Fredborg, Torvald T:son Höjer, Thor Åke Leissner, 
Per Gunnar Nordin samt Gunnar Unger. Tidskriften Svensk Linje grundades 1942. Se 
http://www.svensklinje.com/

1634 Ljunggren (1992), s. 67-69.  

 (Besökte sidan 4.4.2003).  Se också Ljunggren (1992), s. 67. 
1637 Fredborg (1985), s. 168. 
1638 Ljunggren (1992), s. 102-103. Till den gamla skolan hörde exempelvis Karl Wistrand som representerade 
”ankarfästeskonservatism”.   
1639 Brev från A. Ax:son Johnson till F. Domö 14.2.1946. Utgående brev – allmänt 1944-1946, B1A, volym 
26. GAAJA.  
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I ett senare brev till Domö konstaterade Johnson att finansiellt stöd var ”beroende 
på de ytterligare upplysningar Du kan lämna mig beträffande den verksamhet, som 
bedrives. Om den är av sådan art, att man vinner någonting av värde med att 
fortsätta att stödja densamma”.1640 Som ett alternativ till högern stödde Johnson vid 
sidan av partiet, den unga eliten för att på sikt möjliggöra en förändring av partiet. 
Att finna en lämplig efterträdare till Fritiof Domö var något som engagerade Tage 
Lundgren. I ett brev från 1946 föreslog Lundgren ”att Herr Generalkonsuln är mig 
behjälplig att säkerställa Domös kommande ersättare”.1641 Det främsta alternativet 
var tidningsmannen Allan Hernelius (1911-1986) som påstods vara den ledartyp 
som partiet behövde. Lundgren hade mycket nära förbindelser med högermän och 
informerade om partiets planer.1642 En början till denna förändring av högern ansågs 
emellertid inte inträffa i realiteten förrän 1950 då Jarl Hjalmarson (1904-1993) 
valdes till partiledare.1643 Att förändra högern var ingen enkel process.1644 De som 
ville förändra menade att partiet saknade profilering, vilket gjorde att folk tog 
avstånd från partiet. En del konstaterade att socialdemokraterna hade plockat de 
bästa bitarna från högern och spridit en kult kring de ledande politiska gestalterna 
Hjalmar Branting (1860-1925) och Per Albin Hansson. Juridikstuderanden Thor Åke 
Leissner (1916-1983), som tillhörde de unga, yttrade exempelvis: ”Jag tror att folk 
vill känna sig som medlemmar i någonting som de kan göra till föremål för en viss 
kult, de vill känna sig stå i andlig gemenskap med något som står över dem, även på 
det politiska området”.1645 Det var därför viktigt att omforma högerpartiet och göra 
det mer populärt för allmänheten.  

 
9.4.3 Att engagera ”pennor”  
Allt fler människor kunde läsa och fick tillgång till dagstidningar under 1900-talet. 
Genom att framföra synpunkter skriftligen utvecklades möjligheten att påverka den 

                                                 

1641 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 11.9.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 

1640 Brev från A. Ax:son Johnson till F. Domö 21.5.1949. Brev från F. Domö till A. Ax:son Johnson 
20.5.1949. Fritiof Domö, 4189: Fritiof Domö, bidrag till ”högerns” organisationer. Handlingar ang gåvor mm 
1943-56, F4, volym 25. GAAJS.  

1642 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 11.9.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. Allan Hernelius (1911-1986), tidningsman 
(Svenska Dagbladet, chefredaktör 1955) och moderat politiker. Se ”Allan Hernelius”, Nationalencyklopedin, 
2003-06-04, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202115
1643 Ljunggren (1992), s. 104, Gunnar Unger, Rapsodi i blått: minnen och människor 1915-1955 (Stockholm 
1974), s. 235.  
1644 Protokoll fört vid sammanträden med Forum för Borgerlig Debatts styrelse fredagen den 20 februari 1949, 
kl 14.00 i Riksdagshuset, Stockholm. Se Forum för samhällsdebatt, Styrelse protokoll 1959-1978, F3, volym 
11, Professor Erik Anners arkiv. RA. 
1645 Diskussionsprotokoll fört vid sammanträdet den 6 april 1949, Högerpartiets ideologiska kurs 1949, F2, 
volym 8, Professor Erik Anners arkiv. RA. 
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allmänna opinionen.1646 Enligt Axel Ax:son Johnsons åsikt var det viktigt att 
uppmuntra unga människor till att bli professionella yrkespolitiker eller tidnings-
män. Det måste ses mot bakgrund av att det ansågs vara ett problem med att få fram 
kvalificerade journalister. En strategi var att anordna ett utbildningsläger på Öland 
som godkändes av Johnson. Officiell inbjudare var tidningen Barometern under 
ledning av Tage Lundgren. Syftet med utbildningslägret var att upplysa och utbilda 
ett 40-tal blivande tidningsmän. Journalister med borgerliga värderingar skulle 
rekryteras för att konkurrera ut socialdemokratiska journalister. Avsikten var att 
”försvåra” för socialdemokrater att rekrytera skribenter från studentföreningar och 
andra ungdomsrörelser.1647 En ytterligare strategi var att rekrytera borgerliga yrkes-
politiker bland de unga. Tage Lundgren fick i uppdrag att försöka ”omsätta Herr 
Generalkonsulns direktiv i praktiskt handlande” – d v s utgå från uppfattningen att 
”eliten i en liknande personuppsättning bör göras av högutbildade krafter”.1648 Av 
källmaterialet att döma skulle alltså målmedvetna unga människor uppmuntras att 
fortsätta vidare inom partipolitiken.1649  

Det kan vara svårt för storföretagare att forma personliga och affärsmässiga 
förbindelser med enskilda journalister. Jag har inte funnit något i tidigare forskning 
om denna typ av kontakt, varför det är svårt att påvisa om det var ett generellt 
mönster. Dessutom är det svårt att utforska dessa kontakter i källmaterialet. Dock 
kan man finna belägg för att Axel Ax:son Johnson ville rekrytera journalister som 
skulle arbeta för honom. I ett brev daterat 1945, från Nils Ericson vid Sveriges Flotta 
bekräftas Johnsons ”önskan” om att engagera ”pennor”.1650 I brevet står att läsa ”det 
går icke att värva dem för en anställning direkt hos en svensk industriman, då de 
icke vilja erhålla stämpeln ”att ha sålt sig”. Det fanns alltså en underliggande 
problematik i dessa relationer. Nils Ericson kunde mycket väl upplysa om ”namn” 
på journalister som var möjliga att engagera. Men dessa ”pennor” arbetade endast 
under förutsättning att en neutral bas för ett sådant ändamål inrättades.1651 Rimligen 
kan man anta att kontakter mellan enskilda industrimän och journalister inte var 
                                                 

1647 P.M. över utförd verksamhet under tiden 1 oktober –31 december 1945 och planerade åtgärder 1 januari--

1646 Många storföretagare stöttade tidningar och framförde propaganda för det fria näringslivet i konservativa 
och liberala tidningar och tidskrifter, Söderpalm (1976), Stenlås (1998). 

1. april 1946, PM skriven 6.1.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 
1944-47, F6, volym 2. GAAJS.  
1648 P.M. över utförd verksamhet under tiden 1 oktober –31 december 1945 och planerade åtgärder 1 januari--
1. april 1946, PM skriven 6.1.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 
1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1649 P.M. över utförd verksamhet under tiden 1 oktober –31 december 1945 och planerade åtgärder 1 januari--
1. april 1946. PM skriven 6.1.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 
1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1650 Brev från N. Ericson till A. Ax:son Johnson 8.3.1945, Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse ämnen, 
1913-53, F6, volym 16. GAAJS.  
1651 Brev från N. Ericson till A. Ax:son Johnson 8.3.1945. Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse ämnen, 
1913-53, F6, volym 16. GAAJS.  
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vanligt förekommande. Om de överhuvudtaget existerade sköttes dessa förbindelser 
konfidentiellt.  

 
9.4.4 Det osynliga nätverket 

”det gäller ju att camouflera saker så grundligt som möjligt”.1652

Det fanns ett antal samtida företagsledare som utan problem framträdde som 
näringslivets offentliga språkrör under planhushållningsdebatten.1653 Merparten före-
drog att verka i skymundan. Strategin var att påverka genom att ge direktiv och 
finansiera opinionsbildande organisationer. Att framträda offentligt kunde leda till 
kritik från olika håll.  

Hur såg då dessa nätverk ut mellan Johnson och de unga borgerliga aktörerna? 
Källmaterialet ger en intressant inblick. Det finns brev, promemorior, diverse utkast 
och räkenskaper som antingen kan beskrivas som detaljerade eller knapphändiga. 
Jag har därför samlat in källor från de olika arkiven för att sedan systematiskt pussla 
ihop dessa kontakter och försöka se ett samband. Det framgår att projektdeltagarna 
vanligen utbytte brev eller träffades privat. Breven var konfidentiella. Vid möten 
kunde Johnson skicka ett ombud som fick representera honom. Dessa ombud var 
ofta lojala tjänstemän inom koncernen.1654  

I materialet syns hierarkiska mönster. Det är relevant att tala om nätverk, trots att 
inslag av överordning respektive underordning förekommer. Hierarkier i nätverk 
bestäms utifrån specifika situationer.1655 Nätverk och hierarki behöver inte utesluta 
varandra. En aktör kan ha mer makt och resurser än en andra aktörer. Ett illustrativt 
exempel är Axel Ax:son Johnsons kontakt med de unga deltagarna. I brev skrev de 
aldrig eller åtminstone sällan broder till varandra. Storföretagaren höll en viss 
distans till dem. Breven från de unga var ofta personliga och vördnadsfulla till 
”Generalkonsuln”. Det kan naturligtvis vara en konsekvens av att vara underordnad. 
Det kan också vara ett uttryck för deras ålder och respekt inför den store 
industrimannen. Samtidigt finns det inslag av komplexitet i dessa relationer. De 
unga deltagarna hade ibland svårt att anpassa sig efter Johnsons fordrande krav och 
önskemål. De unga kom med idéer som han antingen stödde eller förkastade. På så 
vis var det ledarens ord och direktiv som reglerade relationen. Som unga journalister 

                                                 
1652 Brev från T. Lundgren 4.8.1945 till A. Ax:son Johnson, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-53, F4, volym 1. GAAJS. 
1653 Det fanns industrimän som menade att det var mer effektivt att agera offentligt. En av dem var Torsten 
Hernod som menade att det hade ”god verkan” om industrimän yttrade sig offentligt. Protokoll hållet vid 
sammanträde av nedan angivna personer på Jernkontoret den 7 januari 1938. Vid protokollet E.F. Hellstedt. 
F.U.I.F 1937-1951, H:N16 06-035(895). ENDA. 
1654 Exempel på medarbetare inom koncernen som fick agera ombud var J. Henrik Göransson, Thorsten 
Hjolman, Göran Kalling och Gustaf Leijonmarck. 
1655 Powell (1991). (red) Thompson. 

 344



  

hade de stundtals svårt att ställa upp på Axel Ax:son Johnsons sinne för detaljer och 
kontroll. Inte heller ville journalisterna ta hänsyn till Johnsonkoncernens principer. I 
ett brev från Tage Lundgren står att läsa om denna problematik:  
 

”Jag skall nu fråga den och den, om den eller den medarbetaren skall anställas. Jag skall fråga en 
annan, om den och den medarbetaren skall pensioneras. Jag skall väl till slut ringa upp på natten och 
fråga, om vi ha rätt att föra in ett telegram, som berättar att Myrdahl blivit avsatt som 
handelsminister”.1656

 
Samtidigt möttes de över den professionella och informella gränsen. Relationen 

var frivillig. Det var inte ovanligt att de unga aktörerna fick tillträde hemma hos 
Axel Ax:son Johnson. De var också beroende av hans välvilja och intresse för de 
anti-socialistiska projekten.1657 Ett annat honnörsord var lojalitet. Som bekant ger 
man sig aldrig in i nätverk om man saknar tillit till övriga deltagare.1658 Alla parter 
måste ha något att tillföra relationen. Axel Ax:son Johnson bistod med finansiella 
resurser och socialt kapital, medan de unga aktörerna bistod med information via 
journalistiska kretsar, kunskap och nätverk. Det finns därför anledning att se 
närmare på de aktörer som var aktiva i planhushållningsmotståndet. Nedan följer ett 
urval av aktörer som ingick i nätverket kring Johnson, d v s Tage Lundgren, Arvid 
Fredborg, Gunnar Unger och Erik Anners. 

 
9.4.4.1 

                                                

Tage Lundgren (1906-1988) - kampen mot socialismen 
Tage Lundgren var chefredaktör för de högersinnade tidningarna Motala Posten och 
Barometern.1659 Kontakten hade sin upprinnelse i att Axel Ax:son Johnson köpte 
Motala Verkstad 1944.1660 Lundgren fick årligt understöd via Motala Verkstads 
styrelse och samarbetade med verkstaden om tidningsannonser.1661 Enligt bevarade 

 

1659 Vem är vem: Stor–Stockholm, (huvudredaktör) Paul Harnesk (Stockholm 1962). Tage Lundgren 
(28.8.1906-29.9.1988) arbetade som annons- och prenumerantchef vid Örebro Dagblad, dir: ass vid Nya 
Dagligt Allehanda. VD för Barometern 1946-51. Han skrev artiklar under signaturen Tell.  
1660 Tage Lundgren var chefredaktör för Motala Posten under perioden 1943-09-06-1946-09-04. Han ägde 
tidningen under åren 1943-02-20-1948-07-02. Tidningen uppgick i Östergötlands Folkblad 1962-11-07. Från 
början var MP en konservativ tidning, under Lundgrens regi var den högerinriktad, men blev 1948 
socialdemokratisk. Se Projektet Nya Lundstedt - dagstidningarna Tidningsenheten, Kungl. Biblioteket, 
http://www.kb.se/nl/titlar/984.htm 

1656 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 9.11.1946, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1657 Båda parter bekräftar varandras förtroende samt att de ingått i affärsförbindelse grundad på ömsesidig 
tillit. De unga aktörerna kunde förbättra sin sociala position och klättra uppåt. Det var positivt att stå i 
förbindelse med en storföretagare. Det kunde bidra till nya kontakter. För intressant resonemang se Audur 
Magnúsdóttir, ”Älskas giftas, stötta, slåss – om svaga och starka länkar som politisk resurs på Island 1180-
1270”, s. 66. (2003) (red) Hreinsson & Nilson.  
1658 Borell & Johansson (1996), s. 76-81. 

(2001-10-05). Se Motala Posten. 
1661 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 29.8.1944, mappen mi-mö. Inkomna brev K-N 1944, E1, 
volym 178. GAAJA. Motala Verkstads styrelse skulle betala Lundgren ett understöd på 2000 kr årligen 
förutsatt att han inte sålde tidningen till Motalaortens fackliga centralorganisation. Lundgren samarbetade 
med verkstadens direktör Olof Sahlin angående annonsutrymme i tidningen.  
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källor träffades Johnson och Lundgren för första gången sommaren 1944 på Motala 
Stadshotell. Det resulterade i att samarbete diskuterades. Dock önskade Johnson 
konkreta förslag av Tage Lundgren om hur detta skulle se ut i praktiken. Det andra 
mötet mellan storföretagaren och redaktören skedde hemma hos Johnson på Nynäs 
gård den 1 september 1944. Källmaterialet visar att Axel Ax:son Johnson själv 
föreslog ”kompanjonskap”.1662 Samarbetet gick ut på att Tage Lundgren skulle arbeta 
som undersökande journalist och författa artiklar som kritiserade socialdemokratisk 
politik och på olika sätt verka för att sprida näringslivets budskap. Axel Ax:son 
Johnson skulle bidra med direktiv och förslag. Han finansierade ”kompanjonskapet” 
då detta behövdes. Syftet med projektet var att ”öppna svenska folkets ögon för den 
frihetsfientliga faran” som socialiseringen kunde leda till.1663 För att förbindelsen 
skulle fungera var ett ömsesidigt förtroende nödvändigt och att Axel Ax:son 
Johnson försäkrades anonymitet. Det var av stor vikt att inte uppge vem som var 
”uppdragsgivare” åt Tage Lundgren. Förhandlingarna sköttes därför av J. Henrik 
Göransson som agerade ombud för Johnson.  

Vad åstadkom Axel Ax:son Johnson med denna kontakt? Kompanjonskapet ledde 
till intresse för tidningsbranschen. Nätverk kunde leda till att nya kombinationer och 
satsningar genomfördes. Tidigare forskning har inte uppmärksammat Johnsons 
engagemang i tidningsvärlden. Inte heller den officiella kartläggningen av företag 
och ägande i koncernen har påvisat detta. Förklaringen kan vara att ägandet inom 
koncernen länge har varit otillgänglig för utomstående.1664 Källmaterialet visar att 
Motala Posten hamnade i en svacka under 1940-talet. Johnson erbjöd sig då att bli 
delägare.1665 Tage Lundgren köpte tidningen 1943 och erbjöd 50 procent till Axel 
Ax:son Johnson i oktober 1944. Delägarskapet motiverades av Johnsons önskan att 
”bevara tidningen i borgerlig ägo”.1666 Han var inte intresserad av att dela eventuell 
vinst. Men det betyder inte att han frånsade sig kontroll i Motala Posten, utan han 
var delaktig i tidningens framtid och presenterade direktiv samt godkände planer 
innan de realiserades av Tage Lundgren. Enligt Lundgren var Motala Posten deras 
”gemensamma problembarn”.1667 Korrespondens vittnar om att Axel Ax:son Johnson 
                                                 

1666 P.M. ang. delägareskap i Motala Posten

1662 P.M. ang delägarskap i Motala Posten 28.10.1944. Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 
10.3.1946 innefattar en detaljerad historik över deras möten och diskussioner.  
1663 Brev T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 9.11.1946. Detta brev ligger inne i ett kuvert. Tage Lundgren 
och kampen mot socialismen. Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1664 De Geer (1998), s. 227.  
1665 Uppställning över investeringar i tidningar och tidskrifter, verkställda under 1944-46, Se Motala Posten, 
Mapp 4187: Redogörelser för investeringar i de olika tidnings- och tidskriftsorganen, 1944-1946. Handlingar 
ang gåvor mm 1943-56, F4, volym 25. GAAJS. 

 28.10.1944. Förhandlingar i Nynäs Gård 23 september, 1944 
mellan Generalkonsuln och redaktör Tage Lundgren, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS.  
1667 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 7.11.1945, Tage Lundgren och kampen mot socialismen. 
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såg Tage Lundgren som en lämplig ”kompanjon” då han var initiativrik och 
engagerad i politiska frågor. Tveksamheten rörde snarare Lundgrens lämplighet som 
skribent. Denna tanke anförtrodde Johnson sin medarbetare J. Henrik Göransson: 
”Han [Tage Lundgren] har nog många goda sidor, ty han synes vara ekonomisk och 
förstå sig på att sköta en tidnings ekonomi och rycka upp den. Å andra sidan känner 
jag icke till hans förmåga att skriva i pressen, men den saken kan lämnas till annat 
lämpligt folk”.1668  

Eftersom Johnson endast agerade inom tidningsbranschen om han försäkrades 
anonymitet bildades ett speciellt bolag. Affären skulle genomföras konfidentiellt 
utan officiella tillkännagivanden. Bolaget skyddade ägaren. När Axel Ax:son 
Johnson bidrog med ett större lån till en ny tryckpress fick det inte offentliggöras. 
Advokaten Göran Kalling användes som en mellanhand då affärsförbindelsen 
upprättades. Orsaken till detta hemlighetsmakeri torde ha varit att Johnson kunde 
kritiseras från olika håll. Anledningen till att tidningen var intressant hade säkert en 
grund i hans involvering i Motala. Som jag tidigare har visat ville Johnson vara 
engagerad i de lokalsamhällen där han ägde företag. Tidningen Motala Posten gick 
dock med förlust och övertogs 1948 av socialdemokraterna.  

Den andra tidningen Barometern grundades 1841 och existerar fortfarande. Tage 
Lundgren var verkställande direktör och chefredaktör för tidningen under åren 1946-
1951. Tidningens mål var att fungera som ett organ för, ”kristna värderingar, sund 
konservativ samhällsuppfattning och näringsfrihetens bevarande”.1669 Det fanns ett 
intresse från olika håll att stärka och bevara tidningen som högerorgan under 1940-
talet, då den hamnat i en svacka. Som storföretagare kom Johnson att engagera sig i 
tidningen i det tysta. Enligt ekonomhistorikern Sverker Jonsson finns vissa tecken 
som tyder på att Johnsonkoncernen var den omtalade ”storkoncern” som förvärvade 
aktiemajoriteten i tidningen.1670 Att det var så, kan jag bekräfta. De källor som jag 
tagit del av visar att tidningen köptes, vilket verkställdes av Lundgren som 
uppträdde som köpare mot säljare av aktieposter. Den verkliga kraften bakom köpet 
skulle förbli anonym. Det var Johnson ägda A/B Mariehälls Verkstad som var ägare 
till aktieposterna.1671 Att ge sig in i tidningsbranschen var något nytt för Axel Ax:son 
Johnson. Förvisso hade han i likhet med sin far tidigare varit aktieägare i Nya 
Dagligt Allehanda, men under 1940-talet fick tidningsintresset mer konkreta och 
                                                                                                                                                     
Handlingar i diverse ämnen 1944-47, F6, volym 2. GAAJS. 
1668 P.M för Byråchefen Göransson 8.9.1944. Utgående brev – allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1669 Sverker Jonsson, Pressen i Kalmar län under 1900-talet: tidningen Östra Småland och konkurrensen 
(Göteborg 1998), s. 155.  
1670 Jonsson (1998), s. 155-156, Manne Hofrén, Barometern 125 år (Kalmar 1966), s. 239-242.  
1671 Uppställning över investeringar i tidningar och tidskrifter, verkställda under 1944-46, Mapp 4187: Redo-
görelser för investeringar i de olika tidnings- och tidskriftsorganen, 1944-1946. Handlingar ang gåvor mm 
1943-56, F4, volym 25. GAAJS. 
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omfattande resultat. Tage Lundgren ville göra Barometern till ett mönsterexempel 
för högertidningar. Han lyckades öka både upplagan (30 %) och årsvinsten (400 %). 
Dock fanns det problem med tidningen, vilket resulterade i ”intrigspel” fram till dess 
att Lundgren avsattes som chef 1951. Tage Lundgren och Axel Ax:son Johnsons 
samarbete betraktades med misstänksamhet av andra anställda vid Barometern. Tage 
Lundgren kommenterade senare händelserna i ett brev till Axel Ax:son Johnson: 
”Först i år har det gått upp för mig hur djävulskt intrigspelet mot mig personligen 
och mot vårt samarbete var iscensatt och syftade till. Hela spelet är som den värsta 
amerikanska gangsterroman”.1672

 
9.4.4.2 

                                                

Arvid Fredborg (1915-1996) – okänt projektnamn 
Under andra världskriget var Arvid Fredborg Svenska Dagbladets korrespondent i 
Nazityskland, tills han utvisades. Han författade då den internationellt kända boken 
Bakom Stålvallen (1943) som avslöjade nazisternas massmord på judar.1673 I Sverige 
fortsatte Arvid Fredborg sin publicistiska verksamhet parallellt med sitt arbete som 
politisk och ekonomisk rådgivare åt företag i Sverige och Finland. Han blev ett 
välkänt namn i näringslivet och på den politiska arenan. Det är inte känt hur Axel 
Ax:son Johnson kom i kontakt med Fredborg. En trolig orsak är att han 
uppmärksammade Fredborgs krav på att förändra högern. Som ung akademiker och 
journalist hade han ett stort nätverk bestående av flera politiker och tidningsmän. 
Arvid Fredborg gav dessutom propagandaförslag till SAF-ordförande Gustaf 
Söderlund. Under 1940-talet arbetade Fredborg på en avhandling om angloryska 
förhållanden och studerade politiska ideologier med fokus på marxism.1674 Den 1 
september 1945 ingick Axel Ax:son Johnson avtal med Arvid Fredborg och Gunnar 
Unger. Enligt avtalet ville Johnson stödja deras politiska verksamhet och 
tillförsäkrade dem ekonomiskt oberoende genom stipendier.1675 En årlig inkomst 
utbetalades från 1945 till 1955. Avtalet upprättades genom Johnsons ombud Gustaf 

 
1672 Brev från T. Lundgren till A. Ax:son Johnson 13.10.1951. 2055: Avtal med Redaktör Tage Lundgren och 
Mariehälls Verkstad 21/5 1947. Handlingar ang avtal 1923-73, F2, volym 11. GAAJS. 
1673 Otto von Habsburg, ”Från när och fjärran- Patriot, europé och Konservativ”, Svensk Linje 1/96. 
http://www.svensklinje.com/196deb10.htm. (Besökte sidan 12.5.2003) The Time Magazine 22.1.1996. Se 
fakta om ”Arvid Fredborg”, Den svenska pressens historia, Nr 3, Det moderna Sveriges spegel (1897-1945), 
(red) Gunilla Lundström, Per Rydén, Elisabeth Sandlund (Stockholm 2001), s. 368.  
1674 Brev från A. Fredborg till A. Ax:son Johnson 3.6.1947. Arvid Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse 
ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. Fredborg var i sin ungdom anknuten till studentföreningen Heimdal 
som stod nära högern. Under efterkrigstiden levererade han politiskt material till utrikeskorrespondenter. Han 
var vice ordf. i Den svenska linjen 1945-46. Fredborg var chefredaktör i den konservativa tidskriften OBS! 
1944-48. OBS! uppstod i samband med planhushållningsdebatten och finansierades av näringslivet. Sven-Ove 
Hansson, Till höger om neutraliteten: bakom fasaden hos näringslivet och moderaterna (Stockholm 1985), s. 
13. 
1675 Redovisning 10 år framåt från och med 1/9 1945 till och med 31/8.1955 erhålla 25000 kr om året. Summa 
av 10 000 kr per år för politisk verksamhet. Arvid Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse ämnen 1946-66, 
F6, volym 12. GAAJS. 
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Leijonmarck (1898-1946) och var utan villkor. Det betydde att Fredborg och Unger 
hade full ”politisk handlingsfrihet”, d v s Johnson ”litade till deras egen ansvars-
känsla”.1676 En förutsättning för att Fredborg och Unger skulle delta var att deras 
verksamhet ”icke kunde väntas leda till praktisk och utåt påtagliga resultat annat än 
på längre sikt sett [...]”.1677  

Inom ramen för Arvid Fredborgs projekt skulle politiska nyheter om svenska och 
utländska förhållanden förmedlas till Johnson. Fredborg hade i uppgift att författa 
särskilda promemorior om den rådande utvecklingen i Sverige. Kontakten gick alltså 
ut på att Arvid Fredborg var korrespondent och förmedlade information till 
koncernen. I en rapport av Nordstjernans skatteexpert Torsten Hjolman står att läsa 
om hur denne lunchat med Fredborg och diskuterat efterkrigstidens Tyskland. Dessa 
råd vidarebefordrades sedan till Johnson: ”Den som vill göra affärer i Tyskland, 
borde därför börja odla sina gamla, rent tyska förbindelser och gärna knyta nya”.1678 
Fredborg kunde alltså via sina kontakter förmedla namn inom olika branscher som 
kunde kopplas till koncernens verksamhet.1679 För Johnson var informationsarbetet 
nödvändigt och han skrev till Fredborg att han uppskattade hans arbete: ”När något 
händer, som Ni vill informera mig om, är jag liksom hittills tacksam för att Ni stöter 
på mig”.1680

Arvid Fredborg utförde inte enbart uppdrag för Johnsonkoncernen, utan arbetade 
även aktivt mot planhushållning och socialisering på grund av sitt politiska intresse 
som journalist. Hans verksamhet bestod av att skriva artiklar, starta bokförlag samt 
grunda tidskriften Sesam. Den sistnämnda var en ny litteraturtidning som utkom 
med sitt första nummer i mars 1946.1681 Johnson stöttade samtliga projekt finansiellt 
och bidrog med goda råd. Inom ramen för projektet skickade Arvid Fredborg en 
promemoria till Johnson kallad MAN SKRATTAR ÅT OSS! som belyste problema-
tiken med socialdemokraternas inflytande i svensk politik. I sin pm karakteriserade 
Arvid Fredborg finansminister Ernst Wigforss som den nya tidens Robespierre, en 
diktator med makt att förgöra mänskligheten.1682 Flera alster publicerades i den 

                                                 
1676 Bilaga A - Avskrift. Avtal 1.9.1945. Arvid Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, 
volym 12. GAAJS. 
1677 Bilaga A - Avskrift. Avtal 1.9.1945. Arvid Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, 
volym 12. GAAJS. 
1678 Rapport skriven av T. Hjolman 3.11.48. 4192: Arvid Fredborg 1948-61. Handlingar ang gåvor mm 1943-
61, F4, volym 26. GAAJS. Thorsten Hjolman bibehöll sin titel ”taxeringsintendent” när han anställdes vid 
Nordstjernan. 
1679 Hansson (1985), s. 19-20. Under 1950-talet var Arvid Fredborg utrikespolitisk konsult åt flera storföretag. 
Arbetet hade en grund i att näringslivet var i stort behov av att få ”så opartiska och fullständiga informationer 
som möjligt”, enligt Fredborg. s. 19-20. 
1680 Brev från A. Ax:son Johnson till A. Fredborg 15.11.1948. Utgående brev – allmänt 1947-49, B1A, volym 
28. GAAJA. 
1681 Sesam 20.3.1946, nr 1. (redaktion) Uno Florén och Tore Zetterholm. 
1682 Arvid Fredborg, ”MAN SKRATTAR ÅT OSS! ”(PM), i mappen Lic Fredborg privat, Arvid Fredborg 
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borgerliga tidningspressen. I en artikel publicerad i Sundsvalls Posten betonade 
Arvid Fredborg det privata näringslivets förtjänster under mottot ”Såga ej av den 
gren vi sitta på”.1683  

 
9.4.4.3 

                                                                                                                                                    

Gunnar Unger (1915-1976) – okänt projektnamn 
Gunnar Unger kallades allmänt för ”Sveriges utan konkurrens elakaste skribent”. 
Under 1940-talet bedrev han licentiatstudier i statsvetenskap. Unger blev känd 
journalist, då han publicerade en ny typ av politiska kåserier under signaturen Katten 
Felix. Kåserierna kritiserade ofta den socialdemokratiska regimen.1684 Genom sin 
vänskap med Arvid Fredborg deltog Gunnar Unger i planhushållningsmotståndet. I 
likhet med Fredborg finansierades även Ungers verksamhet av Axel Ax:son 
Johnson, vilket innefattade en årlig inkomst under åren 1945-1955.1685 (Detta har 
diskuterats i avsnittet om Arvid Fredborg). Hans uppdrag gick ut på att sprida texter, 
i tidskriften OBS! som var ”ett avantgardeorgan i den antisocialistiska propa-
gandan”.1686 Tidskriften utkom 1944-1955 och granskade även högerpartiet samt 
gjorde sig känd för sina träffsäkra färgillustrationer som bestod av karikatyrer 
föreställande socialdemokratiska politiker. Konstnären bakom dessa var Erik 
Hermansson (1903-1976) som också utlovades ekonomiskt stöd av Axel Ax:son 
Johnson under perioden 1945-1949.1687  

Det var flera industrimän som stödde OBS! verksamhet. Enligt ett avtal från 1945 
överlämnade Johnson ett lån på 100 000 kronor som skulle återbetalas före 1 juli, 
1946. En motprestation var att: ”Tidskriften skall till den 1 november 1950 utgivas 
med samma politiska kurs som hittills”.1688 I likhet med Arvid Fredborg hade Gunnar 
Unger uppdrag som skribent. Han var en slagfärdig kritiker av socialdemokraterna. I 
en broschyr framförde han idén ”Frihet från Herr Wigforss”, där finansministern 
liknades vid en kommunist som förkvävde den fria människan.1689  

Det är osäkert hur relationen mellan Axel Ax:son Johnson och Gunnar Unger 
utvecklades över tid. Enligt källmaterial var det främst Fredborg som hade personlig 
kontakt med Johnson. Dock hade Gunnar Unger god kontakt med personer i Axel 
Ax:son Johnsons absoluta närhet, vilket delvis kan förklara hans koppling till 

 
1946-47. Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. 
1683 Sundsvalls Posten 22.5.1946.  
1684 Unger (1974), se bokens baksida. P.M angående G. Ungers Verksamhet. Se Arvid Fredborg 1946-47. 
Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. 
1685 4020: Bidrag till politiska partier, 1946-79. Se Handlingar ang gåvor mm 1919-79, F4, volym 3. GAAJS. 
1686 Unger (1974), s. 234. 
1687 Bilaga F. Arvid Fredborg 1946-47, Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. 
1688 Redogörelser för investeringar i olika tidnings- och tidskriftsorganen 1944-1946. Handlingar ang gåvor 
1943-56, F4, volym 25. GAAJS. 
1689 Varför högern? (broschyr) ingår i Sveriges Konservativa Studentförbund verksamhetsresultat 1946-48, 
Erik Anners arbete mot planhushållning. Handlingar i diverse ämnen 1946-49, F6, volym 9. GAAJS. 
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projekten. Han stod exempelvis överståthållaren Torsten Nothin mycket nära. Denne 
var för övrigt styrelseordförande i Nordstjernan under 1940-talet, vilket är ganska 
anmärkningsvärt med tanke på att han var socialdemokrat. Gunnar Unger betraktade 
”farbror Torsten” som en fadersfigur.1690 Det var också Torsten Nothin som upp-
muntrade hans politiska intresse. Genom Nothin hade Unger lärt känna ett antal 
välkända storföretagare, bland andra Axel Wenner-Gren som också finansierade 
hans journalistiska verksamhet. Intressant är att Torsten Nothin inte alls uppskattade 
Gunnar Ungers engagemang i OBS! , utan undrade när han skulle få ”en hederlig 
borgerlig befattning”.1691 Utan att dra för stora växlar och spekulera kring dessa 
kontakter umgicks alltså Gunnar Unger i de kretsar där Axel Ax:son Johnson befann 
sig. Han fick dessutom stipendium som utgick direkt från Johnson. 

 
9.4.4.4 

                                                

Erik Anners (1916-1997) – arbete mot planhushållning 
Under sin studietid i Uppsala var Erik Anners engagerad i den konservativa 
studentföreningen Heimdal tillsammans med Arvid Fredborg och Gunnar Unger. 
Han hade ett stort intresse för politik och blev under 1960-talet riksdagsman för 
högern. Så småningom utnämndes Erik Anners till professor i rättshistoria vid 
Uppsala universitet (1964-67) och Stockholms universitet (1967-81) med inriktning 
på romersk rätt.1692  

Johnson finansierade Erik Anners projekt ”arbete mot planhushållningen”. Vid 
denna tidpunkt var Anners ordförande i Sveriges Konservativa Studentförbund och 
representerade en ”framstegsvänlig konservatism” för att locka fler unga politiska 
anhängare till partiet.1693 Sannolikt blev han involverad genom att tillhöra kretsen 
kring Fredborg och Unger. Till exempel var Anners vittne tillsammans med Thor 
Åke Leissner, då Fredborg och Unger ingick avtal med Johnsons ombud Gustaf 
Leijonmarck.  

Vad projektet om planhushållning i realiteten gick ut på är något osäkert liksom 
hur fri Erik Anners var att agera inom projektets ramar. Det bevarade materialet 
består till stor del av kvittenser, redovisningar, arvoden och utkast över utgifter. 
Källmaterialet ger endast en antydan om att arbetet finansierades i stipendieform, 
vilket ett flertal unga aktiva som tillhörde kanslipersonalen vid Svenska 

 
1690 Unger (1974), s. 119-122. 
1691 Unger (1974), s. 123. 
1692 Sveriges Konservativa Studentförbund hade ett antal anslutna föreningar, däribland föreningen Heimdal 
och Konservativa Klubben i Göteborg etc. Ett stort antal redovisningar finns tillgängliga i arkivet, exempelvis 
Redovisning 11.10.1947, Resekostnader och expenser, Redovisning 9.2.1948, Redogörelse för utländska 
resor, för att bara nämna några exempel. Erik Anners arbete mot planhushållning. Handlingar i diverse ämnen 
1946-49, F6, volym 9-10. GAAJS.  
1693 Varför högern? (broschyr) i Sveriges Konservativa Studentförbund verksamhetsresultat 1946-48, Erik 
Anners arbete mot planhushållning. Handlingar i diverse ämnen 1946-49, F6, volym 9. GAAJS. 
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Konservativa Studentförbundet även kom att åtnjuta.1694 I en lista över utbetalningar i 
form av stipendier nämns olika personer, däribland högermännen Thor Åke 
Leissner, Nils Rudolfsson och Fredrik Swartling. Det är svårt att uttala sig om de 
finansierades av Johnson eller Anners inom ramen för projektet. Det är också svårt 
att se hur arbetet inom projektet utvecklades. Inte heller kan kompletterande 
undersökningar i Erik Anners privata arkiv vid Riksarkivet besvara denna fråga. Det 
tyder på att dessa projekt hölls hemliga och sköttes konfidentiellt.  

Till skillnad från Arvid Fredborg och Gunnar Unger vars uppdrag främst gick ut 
på att skriva om socialdemokratisk politik, skulle Erik Anners bedriva politiskt 
arbete. Som aktiv högerman ledde han under 1940-talet en ideologisk kurs, där flera 
högermän deltog däribland Igor Holmstedt (1912-1978) och Thor Åke Leissner.1695 
Erik Anners företog också resor i Europa för att bevista konferenser om konservativ 
politik. En resa till Italien finansierades för att han skulle få studera det politiska 
klimatet i Italien före valet samt knyta viktiga kontakter och införskaffa information 
om internationell konservativ verksamhet.1696 Inom ramen för projektet författade 
Erik Anners motioner. Enligt de sparade kvittenserna utförde han flera uppdrag, 
exempelvis höll han föredrag, vilket hade anknytning till planhushållnings-
motståndet.1697  

 
9.4.4.5 

                                                

Journalister som aktörer i planhushållningsmotståndet 
De opinionsbildande organisationerna fungerade inte utan de nätverk som 
journalisterna hade över hela landet. I organisationen Näringslivets Information 
arbetade flera journalister för att sprida näringslivets budskap i artiklar till borgerlig 
tidningspress. Dessa tidningsmän bör därför ses som viktiga aktörer i planhus-
hållningsmotståndet, då de engagerades för att framföra kritik och påverka läsarna i 
olika riktningar. Det är av stor vikt att uppmärksamma deras arbete för att förstå hur 
olika nätverk samverkade för att dels motarbeta socialdemokraternas politik, dels 
stärka den borgerliga politiken till förmån för det privata näringslivet.1698 Journalister 
ingick i nätverk som på olika sätt var länkade till Johnson via kontaktpersoner.1699 
Dessa journalister var medvetna om att artiklarna blev lästa ”både i Nynäshamn och 

 
1694 Kanslipersonal: uppräknade ett antal stipendiater, Erik Anners arbete mot planhushållning. Handlingar i 
diverse ämnen 1946-49, F6, volym 10. GAAJS. Det finns uppgifter om redovisningar av medel, utbetalningar 
och stipendier. 
1695 Diskussionsprotokoll fört vid sammanträdet den 6 april 1949. Högerpartiets Ideologiska kurs 1949, F2, 
volym 8. Professor Erik Anners arkiv. RA. 
1696 Redogörelse för utländska resor, Erik Anners 20.8.1948, Erik Anners arbete mot planhushållning. 
Handlingar i diverse ämnen 1946-49, F6, volym 9. GAAJS. 
1697 Erik Anners arbete mot planhushållning. Handlingar i diverse ämnen 1946-49, F6, volym 9-10. GAAJS. 
Så småningom kom Erik Anners att engagera sig i organisationen Forum för borgerlig debatt.  
1698 Handlingar i diverse ämnen 1945-63, F1, volym 1. NIA. 
1699 En sådan kontaktperson var redaktören och journalisten Tage Lundgren. 
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vid Stureplan”, vilket givetvis syftade på Axel Ax:son Johnson och dennes med-
arbetare i koncernen.1700  

Edvard Jönsson (1895-1969), chefredaktör för Blekinge Läns Tidning (1927-1961) 
brevväxlade med Stockholmsjournalisten Gunnar Pravitz vid Näringslivets 
Information. Jönsson hade i uppdrag att skriva artiklar om den danska politiken med 
hänsyn till partiernas syn på svenska förhållanden och planhushållning. I Danmark 
hade han ”kontakter” som kunde vara till nytta.1701 Jönsson kritiserade svenska 
företagare som var ”för rädda, för småskurna för att våga framträda” i det 
offentliga.1702 Kritik riktades också mot okunniga journalister. Han menade att 
journalister behövde skapa bättre kontakt med näringslivets ledande män.  

Syftet med artiklarnas spridning var att påverka den allmänna opinionen. För att 
göra detta krävdes att artiklar författades med budskap och innehåll. Problemet var 
att artiklarna ofta var ”torra och djävliga”.1703 I ett brev skrev Edvard Jönsson: ”Vill 
tidningarna ta fanskapet så är det bra, annars gör det detsamma”.1704 Gunnar Pravitz 
som genom Näringslivets Information bekostade den ”dyra” resan och uppehället i 
Danmark, tog emot artiklarna1705 Avsikten med artiklarna var att de skulle väcka 
intresse. Edvard Jönsson skrev till Gunnar Pravitz om hur han läst dem och sedan av 
misstag kastat artiklar från Näringslivets Information: 

  
”[…] artiklarna från Näringslivets information är mycket intressanta. Emellertid ha de kommit 

över mig som en störtflod. Jag har fått två stycken. Den första läste jag inte. Jag trodde att det var en 
insamlingsappell för Polen eller Guatemala. Den gick i papperskorgen. Men så fick jag en 
påringning av Ja Selander. Då var emellertid papperskorgens innehåll redan tömt. Nu har jag fått 
den andra. Den är som sagt mycket intressant och bra och sakkunnig”.1706

 
Bland journalister fördes en diskussion om hur arbetet i planhushållningsmot-

ståndet borde se ut för att få rätt spridning. Det gällde att få fram artiklar som 
tydliggjorde problemet. Artiklarna skulle dessutom skrivas på ett ”vardagsspråk” 
som hade en upplysande karaktär. Edvard Jönsson skrev: ”Ingen människa läser 
avhandlingar av Sveriges Industriförbund. […] Sånt smälter inte allmänheten. Den 
ger fan i att läsa det. Nej, lägg upp en populär serie artiklar. Relativt korta, slående, 
utan kanslisvenska”.1707 Ett problem var att kritiken mot socialdemokraterna inte 
skulle få framträda alltför tydligt i artiklarna, utan kritiken skulle inlindas med en 
viss ironi. För mycket kritik gjorde att läsarna kunde tröttna. Allmänheten kunde 

                                                 
1700 Brev från P.G. Wermelin till J.A. Selander 3.8.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1701 Brev från E. Jönsson till G. Pravitz, 3.10.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1702 Brev från E. Jönsson till G. Pravitz 22.9.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1703 Brev från E. Jönsson till G. Pratvitz 1.11.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1704 Brev från E. Jönsson till G. Pravitz, 7.11.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1705 Brev från G. Pravitz till E. Jönsson, 2.11.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1706 Brev E. Jönsson till G. Pravitz, 19.4.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1707 Brev E. Jönsson till G. Pravitz, 19.4.1945. Korrespondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
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också misstolka artiklar som överdrev eller ironiserade alltför mycket. Det ledde till 
att folk kunde börja tro ”att de borgerliga fått snurren, i det de börjat plädera för 
planhushållning”.1708  

I det följande avsnittet problematiseras den grupp som skulle läsa vad journalis-
terna skrev om näringslivet, d v s arbetarna. För Axel Ax:son Johnson och andra 
ledande svenska industrimän var det viktigt att påverka arbetarna vid de stora 
industriföretagen, då det var denna grupp som vanligtvis röstade på social-
demokraterna. Men hur såg denna påverkan egentligen ut? 

9.5 Propaganda för det privata näringslivet 
 

9.5.1 Att väcka arbetare med politik 
 
   ”I Avesta önska arbetarna ingen socialisering. De kunna ej få det så mycket bättre än vad de ha. 

Detta borde absolut få ombevittnas för Sveriges övriga arbetare”.1709

 
Planhushållningsdebatten berörde arbetskraften vid industriföretagen. De flesta 
arbetare röstade på socialdemokraterna. Det föll sig därför ganska naturligt att en del 
storföretagare försökte påverka arbetarna i planhushållningsfrågan.  

I tidigare forskning har denna fråga diskuterats mycket sparsamt. Jag anser att 
denna fråga är väsentlig för att förstå enskilda storföretagares engagemang inom 
planhushållningsmotståndet. Många industrimän var rädda för att arbetarna skulle 
bli upproriska och stötta statens intervenering i det privata näringslivet. Därför 
försökte näringslivet bygga upp ett starkt försvar som gick ut på att påverka industri-
arbetarna.  

I källmaterialet framgår det att planhushållningsmotståndets idéer smygande 
skulle nå ut till de anställda. Det fanns en önskan från näringslivets sida att påverka 
arbetarna i olika former. När det gällde politik var det viktigt att vinna över 
arbetarna på företagsledningens sida. Den enskilde arbetaren skulle inte enbart vara 
trogen sitt företag, utan lojaliteten skulle finnas på andra plan. Denna strategi för 
tanken till paternalistiska förhållanden mellan ledning och anställd, där man trodde 
sig kunna påverka och utöva kontroll över arbetarna. Axel Ax:son Johnson menade 
att det var möjligt att förändra sin politiska ståndpunkt, oberoende av klass, 
bakgrund och politisk identitet. Enligt honom kunde arbetare övertygas att rösta 
borgerligt. Den borgerliga politiken var inte ämnad för en viss elit i samhället, utan 

                                                 
1708 Brev från Borås Tidning redaktionen Henry Johnson till Näringslivets Information, 14.10.1945. Korres-
pondens 1945, E1, volym 1. NIA. 
1709 Brev som inte är undertecknat (Odaterat) men ingår i Tage Lundgren och kampen mot socialismen 1944-
53. Handlingar i diverse ämnen, F6, volym 1. GAAJS.  
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för alla sociala grupper. En strategi var att ”väcka tänkande arbetare”.1710 Därför 
understödde Johnson folkpartiet i Avesta, då en broschyr skulle skickas ut till 
arbetarna vid järnverket. I Nynäshamn understödde han högern. Planhushållnings-
motståndaren Nils Ericson, aktiv i Sveriges Flotta, skrev ett brev till Axel Ax:son 
Johnson: ”Det torde vara ett psykologiskt faktum, att svenska arbetare äro starkt 
lokalpatriotiskt fästa vid det företag, där de arbeta även om uttryck för motsatsen 
ofta skenbart kommer till synes”.1711  

I likhet med Axel Ax:son Johnson ansåg Asea-chefen Thorsten Ericson att det 
gick att påverka arbetare i rätt riktning: ”Det gäller blott att få arbetarna att skilja 
mellan å ena sidan deras fackliga organisation, som hjälper dem till en god 
ekonomisk ställning, vilken organisation, de måste stödja, och å andra sidan deras 
politiska ledare, som genom realiserande av sina oprövade idéer komma att leda 
arbetarna och hela vårt land till armod”.1712 Enligt Ericson var det viktigt att dra en 
skarp skiljelinje mellan arbetarna och deras politiska ledare. Det var viktigt att 
”vinna en del arbetare för borgerlig uppfattning”.1713 Det skulle underlättas av att 
borgerlig tidningspress komprometterade arbetarnas politiska företrädare.  

Enligt flera storföretagare var det inte arbetarnas fel att den socialdemokratiska 
politiken såg ut som den gjorde. Axel Ax:son Johnson skrev i ett brev till sin son: 
”Även om arbetarna begripa, att vad som föreslås är fel och olyckligt för landet, 
våga de icke rösta på annat sätt än som dikteras, och idag är Wigforss definitivt en 
ny diktator, en ny Hitler som t.o.m. förbjuder folket att läsa borgerliga tidningar 
[…]”.1714 Det var socialdemokraternas manipulativa förmåga som pressade arbetarna, 
ansåg flera industrimän. Götaverkens chef Hugo Hammar hävdade att arbetarna 
stundtals fick ett oroväckande politiskt skimmer över sig. I skriften Diktatur eller 
frihet skrev han: ”Jag måste säga att, jag icke känner igen de präktiga svenska 
arbetarna, då de uppträda i politisk formering, allt under det att jag själv från 
oräkneliga enskilda samtal med glädje minns dem såsom självständigt tänkande, 
talföra och orädda personligheter”.1715 Politik kunde påverka den enskilde arbetarens 
omdömesförmåga, enligt Hammar. Det var företagarnas uppgift att inspirera till 
eftertanke.  

Redan 1937 hade organisationen FUIF diskuterat problemet med ett sjunkande 
antal ”arbetareprenumenanter” vid borgerliga tidningar. Det ansågs bero på den 
                                                 
1710 Brev från A. Ax:son Johnson till G. Brännby angående Folkpartiets valbroschyr, 4.9.1944. Utgående 
brev-allmänt 1944-46, B1A, volym 26. GAAJA. 
1711 P.M. Nils Ericson 22.9.1944, Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse ämnen, 1913-53, F6, volym 16. 
GAAJS.  
1712 Brev från T. Ericson till I. Anderson 10.11.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 03-003 (563). ENDA. 
1713 Brev från T. Ericson till I. Anderson, 7.11.1944. Arosmässan 1943-1944, H:N16 03-003 (563). ENDA. 
1714 Larsson & Saaving (1990), s. 84. Tyvärr finns ingen källa som visar varifrån de hämtat citatet. 
1715 Hammar (1945), s. 22. 
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”revolvertaktik” och ”förföljelse” som bedrevs av fackföreningar mot de arbetare 
som föredrog att läsa högersinnade tidningar.1716 Denna aspekt kan relateras till 
Metalls fackklubb i Avesta som uppmuntrade sina medlemmar att inte köpa 
borgerliga tidningar. Facket i Avesta konstaterade att ”Ingen vaken, klassmedveten 
och pålitlig arbetare får i sitt hem hålla en borgartidning”. 1717  

Av olika anledningar var det svårt att få arbetare att sympatisera med borgerliga 
värderingar. Högermannen Thor Åke Leissner menade ”[…] att en svensk arbetare 
hade mycket mera gemensamt med en polsk eller tjeckisk arbetare än vad han hade 
med en svensk borgare. Den svenske borgaren och borgaren i alla länder var 
arbetarens gemensamma fiende”.1718 De flesta arbetare betraktade dessutom högern 
som ett parti för arbetsgivaren. Problemet var att högerns budskap påstods vara 
alltför opsykologiskt och vagt för att nå fram till arbetarna. Enligt kritiker hade de 
konservativa ”intet, som kan locka arbetareklassen”.1719 En idé ventilerad av närings-
livet var att de borgerligas argument borde belysas på ett mer inbjudande sätt: ”Det 
torde vara ett ödesdigert misstag att utgå ifrån, att exempelvis arbetareungdomen är 
oemottaglig för konservativa idéer: Det beror helt och hållet på i vilken form de 
serveras”.1720  

Detta resonemang kan relateras till historikern Hans Dahlqvists studie om SAF, 
där han konstaterar att arbetsgivareföreningens syn på arbetarna gradvis förändrades 
under 1940-talet. I tidskriften Industria hävdades att arbetarna hade blivit mer 
disciplinerade och fått förståelse för arbetets värde.1721 Det hängde ihop med en 
förändrad syn på behovet av arbetsmoral. Arbetarna ansågs inte längre behöva 
uppfostran, utan hade börjat finna sig till rätta på ett sätt som uppskattades av de 
flesta arbetsgivare. De hade blivit skötsamma, enligt borgerlighetens manér.1722 
Möjligen kan det förklara varför flera industrimän påstod att arbetarna var mer 
mottagliga för borgerlighetens värderingar och politik. Enligt näringslivet var 
kommunismens spridning till arbetskraften ett stort hot.1723 Därför var det företagar-
nas skyldighet att ”framhålla kapitalets ställning och betydelse för ett företags sunda 

                                                 
1716 P.M. beträffande det av ”Föreningen för Undersöknings- och Upplysningsverksamhet om Industriella 
Förhållanden” planerade informationsarbetet, september 1937, skrivet av B. Traneus. F.U.I.F 1937-1951, 
H:N16 06-035 (895). ENDA. 
1717 Backlund (1944), s. 74 
1718Diskussionsprotokoll fört vid ideologiska kursens sammanträde den 5 oktober 1949. Högerpartiets 
Ideologiska kurs 1949, F2, volym 8. Professor Erik Anners Arkiv. RA. 
1719 PM. av Nils Ericson 22.9.1944, Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse ämnen 1913-53, F6, volym 16. 
GAAJS. 
1720 PM. av Nils Ericson 22.9.1944, Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse ämnen 1913-53, F6, volym 16. 
GAAJS. 
1721 Dahlqvist (2003), s. 180. 
1722 Dahlqvist (2003), s. 198. 
1723 Molin (1998). 
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utveckling”.1724 Det möjliggjordes genom att arbetare fick ta del av artiklar som 
belyste nationalekonomiska förhållanden samt att arbetare fick besöka andra 
industrier. Särskilt viktigt var ”Goodwillskapande verksamhet inom företagen”, 
vilket inkluderade trivsel på arbetsplatsen. I industrivärlden fruktade man länge att 
arbetarna skulle låta sig ”manipuleras” av radikala agitatorer. Organisationen FUIF 
arbetade med att publicera skrifter mot kommunism. Man planerade att trycka och 
sprida broschyren ”Landsförrädare” av Nils Granevall i en större upplaga. Man 
stödde tidningar som propagerade mot kommunism.1725

 
9.5.2 Företagsledarens offentliga budskap 
Industrimän använde olika fora för att få ut sina offentliga budskap. Ett viktigt 
hjälpmedel var pressen, där de kunde göra sin röst hörd. Genom att läsa tidningen 
kunde arbetare påverkas på ett effektivt, men subtilt sätt. Radion och filmen började 
också utnyttjas som medel.1726 Problemet var att industrin ibland kände sig undan-
skuffad från den offentliga sfären. Ett sådant område var skolundervisningen. 
Näringslivets betydelse nämndes endast kortfattat i samband med geografiämnet och 
det ville föreningen FUIF ändra på.1727

Det var viktigt för industriledare att vinna gehör hos arbetskraften genom att 
upplysa dem om det privata näringslivets förtjänster. Den offentliga propagandan 
löd att näringslivet innebar frihet för individen. Genom att bereda trivsel och föra ut 
näringslivets budskap genom tal och sammankomster med personalen motiverades 
möjligheten att påverka arbetarna politiskt. Thorsten Ericson uttalade sig vid 1944 
års Arosmässa: ”Någon misstro mot våra arbetare hyser vi inte. De är våra goda 
arbetskamrater och våra meningsskiljaktigheter brukar lösas i godo. Den oro vi 
känner riktar sig mot en del av arbetarnas politiska ledare, ty vår övertygelse är, att 
en planhushållning på längre sikt obönhörligt kommer att resultera i en sänkning av 
folkets levnadsstandard”.1728  

                                                 
1724 P.M. beträffande den planerade propagandaorganisationen – odaterat men förmodligen från 1944. 
Materialet ligger i ett kuvert till Herr Byråchefen Göransson, Politiska frågor 1944. Handlingar i diverse 
ämnen 1913-53, F6, volym 16. GAAJS. 
1725 Protokoll nr 24 vid sammanträde 14 februari 1940 med styrelsen för Föreningen för undersöknings- och 
upplysningsverksamhet om industriella förhållanden. (F.U.I.F.) F.U.I.F 1937-1951, H:N16 06-035 (895). 
ENDA. 
1726 ”Industriens ledare borde få komma till tals med lyssnarskaran lika väl som politiska och idrottsledare 
m.fl”. P.M. beträffande det av ”Föreningen för Undersöknings- och Upplysningsverksamhet om Industriella 
Förhållanden” planerade informationsarbetet, september 1937, av B. Traneus. F.U.I.F 1937-1951, H:N16 06-
035 (895). ENDA. 
1727 P.M. beträffande det av ”Föreningen för Undersöknings- och Upplysningsverksamhet om Industriella 
Förhållanden” planerade informationsarbetet, september 1937, av B. Traneus. F.U.I.F 1937-1951, H:N16 06-
035 (895). ENDA. 
1728 Affärsekonomi nr 17,1944.  
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En del industrimän ansåg det viktigt att framträda offentligt för att visa prov på 
industrins fördelar. Chefen för Sandvikens Jernverk Karl-Fredrik Göransson var en 
av dem som öppet deklarerade sitt motstånd till planhushållning. I en artikel från 
1946 uttalade han sig om näringslivets frihet: ”Näringslivet måste vårdas som en 
ömtålig planta, men man får inte någon blomma att slå ut genom att peta i 
blombladen!”1729 Argumentet löd, om entreprenörens driftighet förhindrades, på 
grund av hot om socialisering, kunde även arbetarens framtid äventyras. Det kunde 
leda till en avsevärd försämring för landets arbetare.  

Andra gånger kunde offentliga diskussionsmöten anordnas där arbetare och 
industrimän möttes för att debattera aktuella frågor om socialisering och planhus-
hållning. Sådana diskussioner anordnades bland annat av Höganäsbolagets chef Per-
Egon Gummeson.1730  

I samband med firandet av grundaren Axel Johnsons 100-årsminne höll Axel 
Ax:son Johnson ett uppmärksammat hyllningstal till arbetarna. De stora tidningarna 
citerade hans ord.1731 Talet är intressant då det handlar om att bemöta arbetskraften. 
Johnson lyfte fram näringslivets frihet framför dess motpol, d v s planhushållnings-
systemet. Det senare alternativet kunde enligt företagaren ”sätta igång emigrationen 
av vårt bästa folk, som känner sitt värde, det skulle verkligen vara till obotlig skada 
för vårt land”.1732 Han sade: ”Vi måste befria oss från allt, som klavbinder närings-
livet, såsom kommissioner etc”.1733 Näringsfriheten kopplades till betydelsen av att 
arbeta inom ett privatägt företag. Det var angeläget att poängtera för arbetare att 
privata företag tog bättre hand om sina anställda än staten. Det var framför allt 
betydelsefullt för industriledarna att peka på hur oroväckande framtiden kunde te sig 
för de arbetare som röstade på socialdemokraterna. 

  
9.5.3 Kampanjer 
Propaganda fördes ut till allmänheten genom broschyrer. I föreningen FUIF 
diskuterades hur näringslivet på bästa sätt kunde sprida propaganda. Under 1940-
talet var den nya trenden att använda reklam. Tonvikt lades på upprepning. Vad som 
krävdes var slagord i tilltalande och populär form som kunde dra till sig åhörare: 

                                                 

1732 Generalkonsulns tal vid middagen.

1729 Vecko-Nytt 13.9.1946. 
1730 Referat ur Helsingborgs-Posten 12 april 1945,  Se broschyr.  Intressant Socialiseringsdebatt i Höganäs: 
Gruvbolagets kraftiga utveckling ingående belyst av direktör P. Eg. Gummeson, Högerns Riksorganisation.  
(Stockholm 1945).  
1731 Se Dagens Nyheter 18.12.1944, Svenska Dagbladet 18.12.1944, Stockholms-Tidningen 18.12.1944, 
Aftontidningen 17.12.1944, Dalademokraten 19.12.1944, Morgon-Tidningen 18.12.1944. 

 odaterat fast från 1944, Mapp Tidningsurklipp, tidningar mm. 
Handlingar ang jubiléer 1944, F1, volym 3. GAAJA. 
1733 Generalkonsulns tal vid middagen. odaterat fast från 1944, Mapp Tidningsurklipp, tidningar mm. 
Handlingar ang jubileer 1944, F1, volym 3. GAAJA. 
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”Lyckas man skapa ett kort och målande samt därför suggestivt slagord, måste det 
åter och åter inhamras i det allmänna medvetandet”.1734  

Reklam användes inte enbart för att marknadsföra företagets produkter. Under 
åren 1945-46 samverkade Axel Ax:son Johnson med företagarna Gösta Åhlén 
(1904-1986) och C.G. Lundberg. De finansierade ett projekt initierat av Lundberg. 
Som chef för den Svenska Yllekoncernen i Borås var Lundberg engagerad i frågan 
om näringslivets frihet. Enligt hans mening hade det statliga förmynderiet gått för 
långt och hotade demokratin. Den första broschyren som gemensamt finansierades 
var, En fråga som vi alla måste taga ställning till. Den skickades till alla med en 
inkomst över 6000 kronor och hade en upplaga på omkring 50 000. En senare 
upplaga av broschyren talade till arbetarna i landet kallad, Vad ska det bli av dem? 
och syftade på den oroväckande framtid som väntade ungdomen.1735 Budskapet var 
entydigt ”Vår levnadsstandard har fyrdubblats på 80 år, vilket uteslutande är det fria 
näringslivets förtjänst [...] Vem litar NI mest på som ledare för produktionen – den 
politiske agitatorn eller den erfarne fackmannen?”1736       

Johnson, Åhlén och Lundberg finansierade 1/3 var av broschyrerna. En faktura 
från den 23 mars 1946 visar hur Rederi AB Nordstjernan inbetalat 16 288,28 kr av 
beloppet. Två finansiärer förblev hemliga för allmänheten. Ensam utgivare och 
ansvarig för broschyren var C.G. Lundberg.1737 I de socialdemokratiska tidningarna 
ute i landet kommenterades broschyrerna ironiskt. Man menade att en snål ”knalle” 
från Västergötland knappast ensam åstadkom dessa praktverk. Framför allt påpekade 
man att det statliga postverket distribuerade broschyren till alla hem. En tidning 
formulerade kritiskt: ”Har det inget förtroende för de privata postverk som finns på 
flera platser, däribland Stockholm?” Kritiker ansåg att broschyrens innehåll gick ut 
på mottot: ”Rör inte kapitalisterna - då hotar ni den framtida välfärden”.1738  

 
                                                 
1734 P.M. beträffande det av ”Föreningen för Undersöknings- och Upplysningsverksamhet om Industriella 
Förhållanden” planerade informationsarbetet, september 1937, skrivet av B. Traneus. F.U.I.F 1937-1951, 
H:N16 06-035 (895). ENDA. 
1735 P.M. ang. överläggning med Direktör C.G. Lundberg. 10.4.1946, (skrivet av J.H. Göransson). Mapp 4187: 
Redogörelser för investeringar i de olika tidnings- och tidskriftsorganen, 1944-1946. Handlingar ang gåvor 
mm 1943-56, F4, volym 25. GAAJS. Uppgifter om samarbetet mellan Johnson, Lundberg och Åhlén återfinns 
i exempelvis brev från Lundberg-Johnson dat 7.12.1945 och 23.12.1945.  
1736 Tidningar som skrev om detta var Norrländska Socialdemokraten 20.6.1946, Västmanlands Läns Dagblad 
18.6.1946.  
1737 P.M. ang. Sammanträffande med direktörerna C.G. Lundberg och Charles Werner 21.12.1945, PM är 
skriven av J.H. Göransson, Mapp Pm angående sammanträffande mellan Axel Ax:son Johnson, C.G. 
Lundberg och C. Werner, 1945. Handlingar i diverse ämnen 1945-63, F1, volym 1. NIA. Se också P.M. ang. 
överläggning med Direktör C.G. Lundberg. 10.4.1946 (skrivet av J.H. Göransson). Mapp 4187: Redogörelser 
för investeringar i de olika tidnings- och tidskriftsorganen, 1944-1946. Handlingar ang gåvor mm 1943-56, 
F4, volym 25. GAAJS. Lundberg brukade för övrigt agera ombud för Johnson i Näringslivets Fond då denne 
inte kunde delta vid möten.  
1738 Tidningsurklipp Socialisering 4244-11-956, Public Relations: Tidningsurklipp 1946, L1AB, volym 245. 
RAN.  

 359



  

9.5.4 Teater och boktryck 
Det fanns andra möjligheter att sprida propaganda till allmänheten. En ovanlig 
strategi var Axel Ax:son Johnsons arbete att finansiera en teaterpjäs med tema 
”socialiseringsmotstånd” och propaganda till förmån för det privata näringslivet. 
Han var intresserad av att uppföra en pjäs och bekosta dess arrangemang. Pjäsens 
ursprungliga namn var Fifty-fifty. Under 1940-talet spelades den i London på The 
Strand Theatre och byggde på en pjäs författad av Aaron Hoffman. Handlingen 
utspelade sig på ett bolag för frukt och grönt. Den skulle skrivas om för att gå upp 
som pjäs i Sverige för att hänvisa till det svenska näringslivet. Pjäsen var mycket 
omtyckt i London, där Daily Herald gav den omdömet “The Biggest Laugh Of The 
Year”.1739 Axel Ax:son Johnson lät Arvid Fredborg och Gunnar Unger läsa 
manuset.1740 I oktober meddelade Johnson via sin sekreterare att han hade låtit 
sakkunniga däribland skådespelare och teaterexperter läsa Fifty-fifty manus. Han 
ansåg emellertid att manuset krävde vissa förändringar för att uppföras i Sverige. 
Därför ville han att mottagaren skulle meddela agenten detta: ”Om inte tänkte jag 
behålla detta [manus] för att vid lämpligt tillfälle längre fram ev. låta företaga en 
omskrivning och därefter underställa ägaren av skådespelet den omarbetade 
versionen för godkännande”.1741  

Hur det till sist gick med detta manus besvarar inte källmaterialet. Flera liknande 
försök gjordes och andra projekt avbröts. Det intressanta med exemplet är att 
Johnson alltid försökte genomföra nya projekt, tänka i nya banor eller involvera sig i 
nya branscher för att påverka och influera den allmänna opinionen. Han verkar ha 
varit besluten att infria sina visioner. Trögrörliga organisationer som Näringslivets 
Fond skulle inte hindra hans planer. Andra engagemang rörde bland annat förlags-
branschen och pressen. Ett sådant projekt var Fredborgs förlag som grundades 1945, 
vilket Johnson kom att understödja på olika sätt. Ursprungligen hade Arvid Fredborg 
blivit uppmuntrad av författare och publicister att starta ett förlag. Johnson ansåg att 
dessa idéer var värdefulla. Anledningen var att förlaget Tiden som var social-
demokratiskt behövde en borgerlig motsvarighet.1742  

                                                 
1739 Broschyr över Fifty-fifty, mapp Fa-Fi brev 1946. Inkomna brev E-F 1946, E1, volym 192. GAAJA. 
1740 Brev från A. Fredborg till A. Ax:son Johnson 23.9.1946, Mapp Fa-Fi brev 1946. Inkomna brev E-F 1946, 
E1 volym 192. GAAJA. 
1741 Brev från A. Ax:son Johnson (ej undertecknat men det står initialerna AAJ i ena hörnet) till E.W. Elfgren 
29.10.1946, Mapp Fa-fi brev 1946. Inkomna brev E-F 1946, E1, volym 192. GAAJA. 
1742 Axel Ax:son Johnson blev delägare i Fredborgs förlag och gjorde flera investeringar i förlaget. För mer 
utförlig information se P.M. angående Fredborgs Förlag daterat 3.4.1946 skrivet av Arvid Fredborg. Arvid 
Fredborg 1946-47. Handlingar i diverse ämnen 1946-66, F6, volym 12. GAAJS. Förlaget planerade att ge ut 
ett antal böcker författade av Max Hansen, essayer av Tor Zetterholm, satir av Gunnar Unger och en 
äventyrsroman av Charles Booth.  
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9.6 Sammanfattning  
Under efterkrigstiden byggde näringslivet upp ett antal organisationer för opinions-
bildning mot socialdemokraternas politik. Tidigare forskning har visat att stor-
företagare kollektivt samverkade för att stödja borgerliga partier och press vilket 
ledde till planhushållningsmotståndet. 

Mitt bidrag till forskningsläget har varit att dels vaska fram nytt källmaterial, dels 
undersöka en enskild storföretagares opinionsbildande ledarskap i förhållande till 
andra grupper. Ny information har framkommit om planhushållningsmotståndet som 
visar att fler än näringslivet var involverade i detta arbete. Axel Ax:son Johnson 
rörde sig utanför den industriella kretsen och försökte finna nya vägar till samarbete. 
Det opinionsbildande ledarskapet kan ses som uttryck för entreprenörskap, eftersom 
nya kombinationer genomförs i form av nya nätverk, initiativ och branschintressen. 
Om Sigfrid Edström var aktiv inom den industriella sfären som drivande aktör i 
näringslivets kollektiva aktion, så representerade Axel Ax:son Johnson en annan 
sida. Han tog egna initiativ (startade projekt och Näringslivets Information) och 
använde alternativa vägar för att uppnå resultat i planhushållningsmotståndet.  

Axel Ax:son Johnson var missnöjd med den byråkrati och brist på resultat som de 
stora opinionsbildande organisationerna stod för.1743 Dessutom var han i likhet med 
flera industrimän däribland Sigfrid Edström missnöjd med den borgerliga politiken. 
Att föra fram ett gemensamt intresse var inte alltid den rätta lösningen. De ledande 
aktörerna i svenskt näringsliv var ingen homogen krets. En del industrimän ville 
följa sina egna intressen, utnyttja olika resurser och skapa nya möjligheter för att 
påverka politiken. Ett sådant sätt var att ta fram ny kompetens genom att bygga 
nätverk med unga lovande politiker och journalister. Ett bekymmer för näringslivet 
var att socialdemokraterna satsade på unga kvalificerade människor, medan högern 
enligt Axel Ax:son Johnsons mening var ålderdomlig och bakåtsträvande. Det 
krävdes en förnyelse med en ung generation, därför finansierade och uppmuntrade 
han unga människor i det fördolda. Han omgav sig med personer dels från 
näringslivet, dels från politiska sfären som delade hans uppfattning om att lyfta fram 
unga människor. Några av dessa personer (Tage Lundgren, Arvid Fredborg, Gunnar 
Unger, Erik Anners) utvaldes till att leda projekt mot socialisering och planhus-
hållning. Axel Ax:son Johnson hade utvecklade idéer om hur den borgerliga 
politiken skulle förändras för att tilltala allmänheten och framför allt arbetare. Han 
kom med direktiv och förslag till de unga. Det intressanta är alltså hur en enskild 
ledare kunde nyttja sitt ledarskap på andra områden än inom företaget.  

                                                 
1743 Jag hade i kapitlet kunnat lyfta fram organisationen Näringslivets Information mer, men det får göras i 
framtida forskning. 
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Att påverka och förändra det politiska klimatet kan tolkas som nyskapande. Axel 
Ax:son Johnson ville engagera sig i frågor om politisk och samhällelig utveckling. 
Han var en initiativtagare, om än anonym. Han såg unga människor som en resurs 
värda att satsa på.  

Ett annat resultat är att Johnson engagerade sig i tidningsbranschen och åstadkom 
nya kombinationer. Han blev anonym delägare i ett antal borgerliga tidningar för att 
garantera deras överlevnad. När det gällde tidningsbranschens utveckling var han 
kritisk. Kunniga journalister behövdes som skrev lättsamt och kunde övertyga 
allmänheten om det privata näringslivets förtjänster. Han etablerade kontakt med 
flera kända tidningsmän. Men förbindelselänken mellan näringsliv och tidningspress 
var inte alltid lätt, eftersom han ogärna ville visa denna kontakt offentligt. Ofta 
sköttes relationerna i det fördolda med hjälp av mellanhänder. Journalisterna var 
envisa med att följa sina personliga idéer om hur man bäst förde ut propaganda på 
ett populärt och lättsamt sätt. 

Ett undanskymt fenomen i forskning om planhushållningsmotståndet är önskan att 
nå arbetarna. Industriarbetare röstade ofta socialdemokratiskt, således blev de en 
grupp vars intressen industrimän gärna ville influera i frågan om planhushållning 
och socialisering. Jag resonerade därför kring de metoder som allmänt togs i bruk av 
storföretagare. Detta belystes med empiriska exempel hämtade från Johnson-
koncernen och Asea-koncernen. För industriledarna gällde det att övertyga arbetarna 
om att det inte var fel på dem, utan felen låg hos deras politiska och fackliga 
företrädare. Flera industrimän ansåg att arbetare hade borgerliga värderingar som 
kunde uppmuntras med rätt medel. De stora industriledarna använde olika typer av 
propaganda för att nå arbetarna, såsom broschyrer, kampanjer, reklam och tal till 
arbetarna. Ett effektivt argument som framfördes var att arbetarnas levnadsstandard 
förmodligen skulle försämras om det privata näringslivet hamnade i statlig ägo. Ett 
annat argument var att den svenska välfärden inte kunde utvecklas om inte entre-
prenörer tilläts agera fritt. 
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10 Avslutning 
I denna avhandling studeras svenska storföretagares ledarskap under tidsperioden 
1900-1950. Mer specifikt är avsikten att få fram ny kunskap om sambandet mellan 
entreprenörskap och ledarskap. Ambitionen är att ta fasta på hur entreprenören går 
tillväga när han eller hon leder andra människor och hur den sociala kompetensen 
används för att genomföra nya kombinationer. För att göra undersökningen genom-
förbar studeras främst storföretagarna Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström. 
Delar av avhandlingens resultat diskuteras mer ingående i kapitel 2 till 9.   

I föreliggande kapitel förs ett avslutande resonemang om avhandlingens teoretiska 
och empiriska resultat. Dessutom presenteras utblickar som berör framtida forskning. 
Jag återanknyter till de tre övergripande frågeställningarna i avhandlingen. 1) Hur 
förändrades ledarskap i näringslivet under perioden 1900-1950? 2) Vilka likheter och 
skillnader fanns det mellan en familjeföretagare och en professionellt rekryterad 
företagsledare? 3) Vad gick ledarskap i näringslivet ut på under industrialismens 
intåg? 

10.1  Avhandlingens upplägg 
Det finns en lucka inom den ekonomisk-historiska forskningen som rör ledarskapets 
utveckling inom storföretag. Tidigare har ledarskap studerats inom företagsekonomi, 
sociologi och andra vetenskapliga discipliner, men det historiska sammanhanget har 
ofta fallit bort. Syftet med denna avhandling är därför att öka kännedomen om hur man 
ledde storföretag under 1900-talets första hälft genom att ingående studera två 
företagsledare. Det innebär att ledarnas handlingar och ledarskapsstrategier undersöks. 
Mina frågeställningar tar utgångspunkt i de studerade storföretagarnas förmåga att 
utöva ledarskap över arbetskraft och omgivande samhälle.  

Avhandlingen tillför ny kunskap ur fyra aspekter. För det första har tidigare 
forskning främst behandlat enskilda företag eller företagsledare. I denna avhandling 
analyseras och jämförs två storföretagare som representerade två olika ägarformer. För 
det andra bearbetas ett omfattande arkivmaterial där tidigare outforskade arkiv nyttjas. 
För det tredje kompletteras Schumpeters teori om entreprenören med en rad 
analysverktyg, vilka tar hänsyn till det historiska förloppet. De teoretiska slutsatserna 
kommer att diskuteras längre fram i detta kapitel. För det fjärde visar avhandlingen att 
det finns en poäng med att använda den biografiska metoden, inte minst eftersom 
individernas handlingar kan kasta ljus över det samtida samhällsklimatet samt förklara 
individens påverkan på ekonomisk utveckling.    
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De två storföretagarna som studeras är familjeföretagaren Axel Ax:son Johnson 
(1876-1958) och den professionellt rekryterade företagsledaren J. Sigfrid Edström 
(1870-1964). De ledde två av sin tids största svenska koncerner, Johnsonkoncernen 
och Asea-koncernen. Koncernerna existerar ännu idag (Johnson gruppen & ABB).  

Ett alternativt upplägg av avhandlingen skulle kunna vara att granska flera 
företagsledare. Jag väljer emellertid att lyfta fram andra samtida ledare med hjälp av 
tidigare forskning. Fördjupning och ingående analys prioriteras i avhandlingen, varför 
det är möjligt att endast studera två huvudaktörer. Förhoppningsvis bidrar det till att 
göra undersökningen mer överskådlig. I likhet med ekonomhistorikern Kersti Ullenhag 
menar jag att det är möjligt att följa enskilda företag och individer för att utläsa 
”tidstypiska utvecklingslinjer”.1744 Det betyder att en del generella omdömen 
presenteras om ledarskap i näringslivet. En fråga som bör ställas är: hur unika är 
avhandlingens huvudaktörer? Jag menar att huvudaktörerna kan ses som representativa 
för sin tidsperiod. Självfallet bär de på originella drag precis som de flesta 
företagsledare. Sådana aspekter diskuteras genomgående i avhandlingen.  

Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström tillhörde samma generation 1870-talister 
och verkade i Bergslagen och Mälardalen. De umgicks privat och i affärslivet. De var 
mångsysslare och medverkade i flera intressesfärer. Sådana beröringspunkter är 
fördelaktiga för att göra en jämförelse. Utöver detta tillhörde Johsonkoncernen och 
Asea de moderna expansiva storföretagen i Sverige med flera tusen anställda. Tidigare 
forskning om företagen har främst uppmärksammat den tekniska och ekonomiska 
verksamheten. Mitt huvudsakliga intresse rör hur ledarna använde sin sociala förmåga 
för att genomföra nya kombinationer.  

Avhandlingens upplägg följer teman, snarare än en kronologisk ordning. Den första 
delen ”Att studera storföretagare” behandlar de teoretiska och metodologiska frågorna 
kopplat till avhandlingens problemformulering och tidigare forskning. Här ingår 
kapitel 1 till 2. Den andra delen, ”Det industriella ledarskapet” undersöker 
ledarskapets funktion i respektive koncern, kapitel 3 till 6. Den tredje delen ”Det 
gränsöverskridande ledarskapet” uppmärksammar ledarskap i det omgivande sam-
hället. Kapitel 7 till 9 visar hur de studerade ledarna fick användning för sitt ledarskap 
i andra situationer utanför företaget.  

Under 1970-talet ansågs biografiska ansatser ofta vara demeriterande inom historie-
vetenskapen.1745 I denna avhandling hävdar jag förtjänsterna med denna metod. Genom 

                                                 
1744 Kersti Ullenhag, ”Delen och helheten som varandras komplement i ekonomisk-historisk forskning. Ett exem-
pel”, Ur ekonomisk-historisk synvinkel: festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand 25.4.1971 (Stock-
holm 1971), s. 179. Ullenhag har ofta diskuterat problemfrågor kring representativitet. Hon menar att det är 
möjligt att se ett enskilt företag som en del av den industriella utvecklingen. 
1745 Att skriva människan, (red) (1997) Ambjörnsson, Ringby och Åkerman, s. 7-8. 
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att studera enskilda industrimän framträder en tydligare bild av näringslivet och en bild 
av den samtid som individen verkar i. Individens tankar och handlingsmönster 
präglades av den tidsanda och det samhällsliv som individen omgavs av, både på ett 
medvetet och omedvetet plan. Jag låter mig inspireras av idéhistorikern Gunnar 
Erikssons utkast till en biografisk metod. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att se 
hur individen agerade och reagerade på sin omvärld samt hur individen inledde 
relationer och kommunicerade med andra människor. Det handlar inte om att skriva 
huvudaktörernas äreminnen, utan snarare att balansera mellan gott och ont. Jag 
försöker inte rättfärdiga eller anklaga individerna för deras beteende. Mitt intresse rör 
främst hur ledare utvecklar strategier för att leda stora företag. Därför gör inte 
avhandlingen några anspråk på att vara en traditionell biografi. 

Den biografiska metoden kräver ett mångskiftande och omfattande källmaterial. 
Olika aspekter måste fångas upp, såväl aktörens inneboende känslor och stämningar 
som omvärldens syn på hans eller hennes agerande. Jag tar därför del av källmaterial 
från företagsledarnas privata arkiv och ett antal företagsarkiv. På så vis följer jag 
ledarnas arbete genom inkommande och utgående korrespondens. Detta kompletteras 
med material om anställda och tidningsurklipp. Ambitionen är att genomgående vara 
källkritisk mot företagets bevarade material. I avhandlingen problematiseras även hur 
forskare bör förhålla sig till dagböcker eller redan utförda intervjuer. 

10.2  Hur har ledarskap förändrats över tid? 
Samhällsförändringar påverkar ledarskap i näringslivet. Företagsledaren måste välja 
sina strategier om en konflikt eller kris plötsligt uppstår. Därför relateras huvud-
aktörerna till samhällsklimatets förändringar. I avhandlingen visar jag hur mina 
huvudaktörer har reagerat på olika företeelser såsom krisperioder, konflikter, politiska 
maktskiften, efterkrigsprogrammet etc. Jag tycker mig finna spår av hur ledarskap 
förändras utifrån ledarnas förvärvade erfarenheter och påverkan från det omgivande 
samhället. De studerade företagarna var ledare som såg till att hålla sig underrättade 
om vad som hände, via tidningar eller andra informationskällor inom företaget. 
Johnson och Edström var inte var främmande för förändringar som de trodde kunde 
leda till effektiviseringar och förbättringar av organisationen.  

Ledarskap definieras främst utifrån mötet med de anställda, där ledaren måste få de 
underlydande att följa företagets utstakade målsättningar. Ledarskap är ett komplext 
fenomen. Det kan liknas vid en ”social process”, där ledaren måste övertyga de 
anställda. Det betyder att ledaren måste formulera egna idéer och visioner för att 
genomföra dem. Jag inspireras av företagsekonomen Mats Alvesson som menar att 
täta och ingående beskrivningar om ledarskap behövs för att förstå vad ledarskap går 
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ut på. Jag kompletterar med idéer om den entreprenöriella ledaren, d v s ledare som 
åstadkommer förändring och förnyelse med hjälp av social kompetens.  

En rad förändringar kan noteras vid de två studerade koncernerna. Under första 
hälften av 1900-talet hade de flesta storföretag en fast hierarki där varje person hade en 
specifik rang och uppgift. Både Johnson och Edström tog på sig rollen som 
överordnad, vilket inkluderade organisationsförmåga och konsten att se de stora 
linjerna i verksamheten. Det existerade sällan fastställda instruktioner om vad den 
verkställande direktören skulle göra i företaget. Asea var emellertid en föregångare på 
området.  

 Att leda ett storföretag krävde förmåga att samordna, organisera och leda. Strategier 
behövdes för att hantera den ständigt expanderande organisationen. Byråkratiska 
metoder infördes i början av seklet 1900 vid Johnsonkoncernen och Asea-koncernen. 
De bestod av fasta regler, instruktioner och ökat pappersarbete. Dessutom anordnades 
sammankomster och överläggningar där företagets utveckling planerades utförligt av 
de ledande tjänstemännen. Man gick igenom vad som hade hänt i företagets 
verksamhet, rörande förluster och vinster samt försökte förstå varför utvecklingen såg 
ut som den gjorde och hur problem kunde undvikas (kapitel 3, 4). Organisations-
scheman, bestämda rutiner, reglementen och ordningsregler för de anställda infördes. 
Register upprättades över anställda och arbetare fick vanligen ett nummer på sitt 
arbetarkort. Influenser till organisationsförändringar hämtade Johnson och Edström 
från utlandet, främst USA, men även England och Tyskland. De skickade också iväg 
sina tjänstemän på resor utomlands för att inhämta nya idéer och kompetens (kapitel 3, 
4, 6).  

Olika tillvägagångssätt praktiserades av Johnson och Edström för att få lojala 
anställda (Taylorism, tidsstudier, förmän, militärer som kontrollerade arbetarna etc.) 
(kapitel 3, 4). Kraven på tjänstemännens kapacitet var hög vid de båda storföretagen. 
Antalet tjänstemän ökade vid de två studerade koncernerna. Asea var det svenska 
företag som hade flest antal tjänstemän. De paternalistiska strategierna visade sig 
hållbara över tid. Dock förändrades deras uttryck. Vid Johnsonkoncernen och Asea 
blev både tjänstemän och arbetare föremål för ledarnas paternalistiska strategier, vilket 
yttrade sig i kontroll över arbete och fritid. Johnson och Edström liknades vid 
patriarker och tyranner av sina anställda, minst lika ofta porträtterades de som hjältar 
och beundrade ledare (kapitel 3, 4, 5). Som ledare förväntades de ta kommandot och 
fatta beslut. Med hjälp av flera empiriska exempel visar jag hur denna strategi 
genomfördes, med en blandning av kontroll och omtanke. Det förekom inslag av 
personlig kontroll som anpassades efter det stora företagets möjligheter (inspektions-
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rundor, småprat, skriftliga meddelanden och broschyrer till arbetskraften). Det tyder på 
att paternalismen inte hade spelat ut sin roll under den studerade perioden. 

Den auktoritära metoden under seklets första år byttes så småningom ut mot en mer 
välvillig ledarstil av modernt snitt. Särskilt i Johnsonkoncernen poängterades under 
1940-talet idén om att förvandla arbetare till kapitalister. Vid Asea-koncernen 
jämfördes Edström med en flitig arbetare. Visioner skulle nå fram till arbetarna för att 
motivera dem till arbetsglädje, antingen genom uppskattning eller konkreta belöningar. 
Dock valde Johnson och Edström olika strategier för att påverka arbetarna (kapitel 4). 

Synen på ledarskap förändrades utifrån omvärldens synvinkel. Ledaren skulle vara 
en förebild för de anställda med rätt utseende, karaktär och livsstil. Johnson och 
Edström var angelägna om att framstå som de idealiska cheferna. Generellt ledde det 
till att särskilt de framgångsrika industriledarna fick mer uppmärksamhet i media 
(kapitel 5). 

Som ledare och företrädare för ett storföretag handlade det om att skaffa sig 
gynnsamma utsikter i affärslivet med hjälp av andra män. Därför sökte man kombinera 
resurser och kompetenser vid de olika företagen. Axel Ax:son Johnson och Sigfrid 
Edström ville gärna rekrytera socialt kompetenta män som representerade företagets 
intressen internationellt. De kvinnor som syntes i affärslivet under 1900-talets första 
hälft var ofta hustrur till någon affärsbekant. Som internationell forskning har visat 
spelade hustrun en viktig roll, då hon gjorde att maken framstod som betydelsefull och 
intressant. Den gifta mannen representerade trygghet vilket var positivt i affärs-
förhandlingar. Som entreprenöriell ledare handlade det om att koordinera olika 
möjligheter och gripa tillfället för att lyckas med en förhandling. Detta tog form under 
informella sammankomster som middagar och fester. Därför var det viktigt att ledaren 
tränade sin sociala förmåga genom att lära sig umgås (kapitel 6). I dessa sammanhang 
var en representativ hustru en tillgång.  

Avhandlingen visar att ledarskap inte var något som enbart praktiserades inom 
företagets ramar. Stora ledare skulle ”vara” ledare på andra områden i samhället. 
Johnson och Edström engagerade sig i andra intresseområden, såsom lokalsamhället, 
den politiska sfären och i frågor om opinionsbildning. I början av 1900-talet ansågs det 
naturligt med en samhällsengagerad industriledare, vilket delvis fortsatte under den 
studerade perioden. Av tidsmässiga skäl blev det allt svårare att kombinera dessa 
intressen. Men det fanns industrimän som påstod sig klara av flera saker samtidigt. 
Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström kan ses som två utmärkta exempel på 
mångsysslare. De hade många bollar i luften och strävade efter att kombinera olika 
möjligheter genom att ge sig in i nya branscher, bygga nya nätverk eller starta projekt 
(kapitel 7, 8, 9). Att vara samhällsbyggare var ett arv från forna tider då brukspatronen 
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sörjde för det lokalsamhälle där han verkade. Många storföretagare kände sig för-
pliktade att delta i samhällslivet, antingen genom informell aktivitet eller genom delta-
gande i kommunala församlingar. Man kunde vinna fördelar genom att bistå den stad 
där företaget var dominerande. Undersökningen visar att det var lättare att påverka nya 
och mindre städer som Avesta, Nynäshamn och Ludvika, än stora städer som Västerås. 
Storföretagare var också opinionsbildare som tog saken i egna händer om politik och 
press inte sköttes på det sätt som näringslivet önskade (kapitel 7, 8, 9). Både Johnson 
och Edström såg sig själva som oumbärliga för det svenska industrisamhällets 
utveckling. De trodde sig kunna påverka utvecklingen med hjälp av sin erfarenhet att 
leda företag.  

En viktig slutsats som jag argumenterar för är att storföretagare inte nödvändigtvis 
behöver associeras med en avpersonifierad ledarstil under 1900-talets första hälft. 
Mina studerade exempel Johnson och Edström pekar på att ledarstilen fortfarande i 
stora drag var paternalistisk med vissa nya inslag. Det talades fortfarande under 1940-
talet om konsten att ”sköta folk”, d v s förmågan att uppfostra arbetarna och leda dem i 
rätt riktning. Undersökningen visar att arbetare skulle påverkas i sitt sätt att leva, 
arbeta och rösta politiskt för att bara nämna några exempel (kapitel 4, 9). 

I avhandlingen argumenteras för att storföretagare hade nya möjligheter att 
kommunicera genom förbättrade hjälpmedel till skillnad från sina föregångare. De 
utsattes för en medial exponering. Detta kunde utnyttjas för att marknadsföra företaget. 
Att framhäva sin personlighet blev därför ett sätt att nå ut med företagets idéer. Det 
hörde till entreprenörskapet att finna nya möjligheter som gynnade företaget. Om 
storföretagaren kommunicerade på rätt sätt kunde ledaren åstadkomma något som 
påverkade den ekonomiska utvecklingen, inte minst då sättet att leda framkallade 
kreativitet, kompetens och nytänkande hos andra individer.  

10.3  Familjeföretagaren och den professionellt rekryterade 
företagsledaren 

Den andra huvudfrågan i avhandlingen är skillnader och likheter mellan 
familjeföretagaren och den professionellt rekryterade företagsledaren under tids-
perioden 1900-1950. Det finns fortfarande ett antal myter om dessa två ägandeformer. 
Som familjeföretagare var Axel Ax:son Johnson knappast typisk. Johnsonkoncernen 
var i mångt och mycket ett enmansprojekt där ledaren ensam fattade de stora och 
viktiga besluten. Sällan fick släkt och vänner ledande positioner i koncernen. Sönerna 
involverades sent som potentiella efterträdare. Den professionellt rekryterade ledaren 
Sigfrid Edström formade Asea till ett ”familjeföretag” och omgav sig med släkt och 
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vänner på ledande poster. Det betyder att Asea-koncernen fick mer intern kritik för 
nepotism än vad som var fallet inom Johnsonkoncernen. 

Familjeföretagaren hade ofta tillgång till resurser i form av kapital och kontakter, 
vilket ställde krav på rätt beslut och långsiktig planering. Men familjeföretagaren var 
också mer fri att agera utan att ta hänsyn till andra intressen (kapitel 3, 6, 7, 9). Axel 
Ax:son Johnson intresserade sig för de mindre detaljerna, såväl som de stora frågorna. 
Han kunde vända sig till personliga rådgivare i en del frågor (kapitel 3). Den 
professionella företagsledaren Sigfrid Edström hade sällan privat kapital som gav 
inflytande, utan måste ta hänsyn till andra grupper av intressenter i företaget, 
exempelvis aktieägare (kapitel 3). Vid Asea var emellertid Sigfrid Edström under lång 
tid oberoende. Det yttrade sig i att han fick igenom sina idéer och att aktieägarnas 
kritik mot ledningen ignorerades. Däremot var han som anställd chef tvingad att gå de 
”traditionella” vägarna (sitta i stadsfullmäktige) till mötes om förändringar skulle 
komma till stånd (kapitel 7, 9).  

När det gäller ledarstilen kan man se ett antal tydliga skillnader. Sigfrid Edström 
delegerade fler uppgifter till tjänstemän än vad Axel Ax:son Johnson gjorde. En 
förklaring är att Asea var ett modernt storföretag som hade utarbetat organisations-
scheman och reglementen för sina tjänstemän, vilket tydliggjorde vad var och en 
skulle göra i storföretaget. Det ledde till färre schismer inom Aseas tjänstemannakår. 
Vid Johnsonkoncernen fanns inte lika bestämda organisationsplaner, utan tjänstemän 
förväntades vara mångsysslare som utförde uppgifter de inte hade gjort tidigare. De 
förväntades ständigt upplysa Johnson om vad de hade uträttat. En tyst kunskap 
härskade, där familjeföretagets kultur och tradition spelade en avgörande roll för hur 
företagen sköttes (kapitel 3).  

Familjeföretagaren Axel Ax:son Johnson upprätthöll en personlig relation till 
arbetarna, där kontroll och välvilja var viktiga ingredienser. Förklaringen som forskare 
tidigare har gett är att ägare i regel är mer intresserade av arbetskraften.1746 Sigfrid 
Edström utövade en auktoritär strategi mot arbetarna, där arbetsglädje, fostran och 
kroppslig tukt (idrott) var bra för arbetare. Han lät tjänstemännen vara självgående. 
Han kunde blanda sig i deras fritid om så behövdes. Det är intressant med tanke på att 
den professionella företagsledaren ofta har ansetts vara i avsaknad av paternalistiska 
strategier. Sigfrid Edström visar delvis prov på motsatsen. Dock var det inte frågan om 
en personlig relation till arbetarna. De skulle uppfostras till att veta sitt bästa genom 
instruktioner och skriftliga meddelanden. Jag visar att det länge levde kvar en idé i 
respektive koncern om att arbetarna behövde arbetsmoral enligt en paternalistisk 
måttstock (kapitel 4, 9). Bland annat såg Edström det som sin plikt att ingripa i 
                                                 
1746 Molin (1998). 
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arbetskonflikter. I detta fall hade Johnson en undfallande attityd, vilket kan bero på att 
han ville framstå som arbetarvänlig (kapitel 4). Däremot utövade Johnson personlig 
kontroll över Avesta Jernverks arbetare genom att gå inspektionsrundor i verket eller 
besöka dem i deras hem. 

Till skillnad från Edström hade Johnson en hårdför strategi mot tjänstemän vilket 
ledde till flera utdragna konflikter, åtminstone vid Avesta Jernverk. Arbetare som 
disciplinerades genom olika kontrollmetoder uppfattades däremot som mönster-
arbetare (kapitel 3, 4).   

I avhandlingen diskuteras skillnader rörande de studerade företagsledarnas samhälls-
filosofi och attityd till arbetskraften. Sigfrid Edström ställde sig främmande till 
arbetarnas ökade nöjeskonsumtion. Det är intressant med tanke på att han ofta 
representerat den moderne industriledarens samförståndsvilja genom sin medverkan 
som SAF ordförande i Saltsjöbadsavtalet. Det kan ses som ett tecken på att den 
professionella företagsledaren kunde vara konservativ på områden där 
familjeföretagaren var mer progressiv och vidsynt. Johnson förespråkade en filosofi 
där arbetarna skulle bli framtida ”kapitalister” genom en förbättrad levnadsstandard i 
form av bättre boende, pengar och livsstil. Idén om mönsterarbetare var starkare inom 
Johnsonkoncernen än inom Asea-koncernen. Strategin hade dock inslag av disciplin 
där arbetaren förväntades följa ett särskilt mönster. Johnson menade att arbetarna i 
Avesta tillhörde en ”elit” med medfödda egenskaper. Det bör påpekas att Sigfrid 
Edström tillhörde de företagsledare som hade förmåga att anpassa sig efter situationen, 
till exempel då han liknade Asea vid ett kommunistiskt företag, där han själv var dess 
flitigaste arbetare (kapitel 4, 5). 

Den professionella företagsledaren Sigfrid Edström föreföll mer intresserad av att 
exponera sig själv och sitt företag i media på ett annat sätt än familjeföretagaren. 
Genom att personifiera företaget kunde den anställde ledaren bli oumbärlig och få sitta 
kvar längre som ledare. Sigfrid Edström hade inga problem med att synas, tvärtom 
gynnade det hans framtoning och företagets image. Axel Ax:son Johnson blev föremål 
för mytbildning inom koncernen, då han uppfattades som en dominerande profil även 
när han överlämnat ledarskapet till sin son. Offentligt höll han sig i skymundan men 
uppfattades som intressant av pressen på grund av sin mystiska framtoning (kapitel 5).  

Som ledare för ett storföretag var det viktigt att bli ett namn i affärslivet som 
associerades med anseende. Johnson arbetade för att behålla släktens goda rykte. En 
del kontakter gick i arv, som bekantskapen med Wallenbergarna. Axel Ax:son Johnson 
byggde i princip upp egna nätverk, genom att röra sig i olika kretsar och engagera sig i 
fler branscher än sin far. Den professionellt rekryterade företagsledaren Sigfrid 
Edström byggde upp egna nätverk eller utnyttjade företagets gamla kontakter. 
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Gemensamt för de båda ledarna var vikten av att framstå som hederlig i affärs-
sammanhang (kapitel 6), samtidigt utvecklade de förhandlingsstrategier för att lyckas 
med att genomföra sina idéer. 

De uppdrag som utfördes utanför företagets ramar vittnar om skillnader mellan 
Johnson och Edström. Som familjeföretagare kände Axel Ax:son Johnson plikt och 
ansvar mot det lokalsamhälle där han ägde och drev företag. Johnson kom att nästan 
”äga” Avesta och Nynäshamn där han fattade de stora besluten om mark, bostäder och 
stadsplanering i kommunerna. Det visar på en familjeföretagare som hade tillgång till 
kapital och resurser för att genomföra sina idéer. Som professionellt rekryterad 
företagsledare hade Edström andra intressen att ta hänsyn till. I början av 1900-talet 
förväntades den professionellt rekryterade företagsledaren ta på sig ett samhälls-
engagemang genom att vara företagets röst i stadsfullmäktige. Sigfrid Edström följer 
detta mönster fram till 1920-talet, innan arbetsuppgifterna för den verkställande 
direktören blev alltför många. Västerås kallades för Asea-staden, inte Edströms-staden. 
Det blev alltså svårare med tiden och kanske också ointressant för den professionellt 
rekryterade chefen att ha ett alltför stort samhällsengagemang. Att leda företag 
prioriterades framför inflytande i kommunen. 

Till sist, vad betydde ägandeformen? Vi vet att ägarmakten i svenskt näringsliv 
under 1900-talet fortfarande var stark. En ägare kunde besluta om avsked eller 
nyrekryteringar. Ägaren fattade de stora besluten som rörde företagets verksamhet och 
framtid. Undersökningen visar att höga tjänstemän vågade ifrågasätta ägarens makt i 
företagen. Det kan urskiljas vid Avesta Jernverk (kapitel 3). Vid Asea finns belägg för 
att den professionellt rekryterade Sigfrid Edström var nonchalant mot aktieägare. Det 
tyder på att ägarens makt inte alltid ansågs legitim och självklar, utan kunde 
ifrågasättas. Förklaringen kan vara att höga tjänstemän hade börjat inta viktiga 
positioner i storföretagen, där de fick mer utrymme än tidigare och kunde odla en egen 
kultur. De klättrade dessutom uppför karriärstegen. Därför förstärkte Johnson och 
Edström sina paternalistiska strategier genom kraftfull styrning över både tjänstemän 
och arbetare. 

10.4  Storföretagare som mångfacetterade ledare 
Den huvudsakliga teoretiska inspirationskällan hämtas från Schumpeters teori om 
entreprenören. Jag gör en betydligt friare tolkning av entreprenörskap. Tidigare 
forskning har ofta använt Schumpeters teori för att diskutera hur entreprenörer 
genomför tekniska innovationer. Mitt intresse rör främst hur nya kombinationer 
genomförs med hjälp av ledarens sätt att leda och därigenom uttrycka social 
kompetens. Därmed lades tonvikten på andra faktorer än tekniska förändringar. Ett 
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sådant angreppssätt är fruktbart för att ta sig an olika sidor av ledarskap. Jag 
kompletterar mina teoretiska iakttagelser med ett antal analysredskap, paternalism, 
nätverk och karisma. Samtliga begrepp handlar om kommunikation i förhållande till 
andra aktörer. Den gemensamma nämnaren är således att förklara hur en entreprenör 
leder företag och hur det kan förklara storföretagens framväxt och ledarskapets 
förändring. Jag ser social kompetens som en uppförandekod, vilket påverkar ledarens 
förmåga att umgås och kommunicera med omvärlden. Jag menar att social kompetens 
är en form av anpasslighet.  

Var Johnson och Edström entreprenörer? Jag menar att de hade förmågan att vara 
mångsidiga och pröva olika idéer som kunde leda till nya företeelser vilket gynnade 
deras företag. Entreprenören ser nya möjligheter, men måste också handla praktiskt för 
att visa resultat. Den entreprenöriella ledaren måste visa prov på social kompetens 
eller åtminstone verka som om han eller hon har det. Det handlar om att utnyttja 
situationer och kommunicera med så många människor som möjligt. Det lönade sig att 
använda sin personlighet, försöka attrahera och fånga intresset på olika sätt. 

Jag väljer att åskådliggöra olika teoretiska aspekter av ledarskap och koppla det till 
ett historiskt sammanhang. Särskild hänsyn tas till den tredje och sista frågan, vad gick 
ledarskap i näringslivet ut på under industrialismens intåg? 

 
10.4.1  Ledaren som entreprenör 
I avhandlingen diskuteras särskilt entreprenörens förhållningssätt till ledarskap och hur 
denne använder sin sociala förmåga. Resultatet visar att de studerade storföretagarna 
lärde sig att behärska nya företeelser genom organisationsutveckling, sociala nätverk 
eller projekt inom vitt skilda fält. Den entreprenöriella ledaren var van att handskas 
med flera uppgifter och undvek inte utmaningar. För att få med sig andra krävdes rätt 
strategi att motivera de anställda. Det kunde ta tid innan rätt strategi utvecklades 
(kapitel 3). Jag teoretiserar kring hur entreprenören gör när han eller hon leder, hur 
denne konfronterar motpolerna gammalt och nytt samt hur entreprenören kommuni-
cerar med sin omgivning. Min tolkning är att entreprenören har en förmåga att bete sig 
okonventionellt genom att inte följa givna mönster. Entreprenörens mångsidighet gör 
att han eller hon klarar av att tänka i nya banor och vara öppen för att ta emot nya 
idéer. 

Ledaren måste ge uttryck för skapelselusta för att lyckas som entreprenör. 
Entreprenören utvecklar en förmåga att bryta mot konventionerna. Ledaren måste 
omsätta olika typer av resurser och forma dem självständigt. Nära medarbetare kan 
användas som ”redskap” för att nå fram till nya möjligheter. Tjänstemän fungerade i 
respektive koncern som nätverksbyggare i affärer och förhandlingar. Det gjorde att 
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kompetens kunde odlas hos anställda i företaget. Det hänger alltså inte endast på 
ledaren att vara entreprenöriell utan andra i dennes företag måste också vara det 
(kapitel 3, 6, 7, 9). Ledaren måste uppskatta och belöna underordnade som agerar 
entreprenöriellt. 

För att åstadkomma förändring måste ledaren tänka på ett nytt sätt. Alla idéer 
behöver inte vara nydanande. Gamla företeelser kan formuleras i nya former. På så sätt 
kunde paternalismen fortleva inom företagen och anpassas efter samhällsklimatet. I 
undersökningen visas metoder att förändra och reorganisera, men framför allt för att 
bryta rutiner. Entreprenöriella idéer omsattes genom att ledaren inte var främmande för 
uppfinningar eller nätverk (kapitel 6). Nya sätt att leda inhämtades från andra företag 
(kapitel 4). Som social entreprenör handlade det om att kommunicera i olika former, d 
v s få med sig folk, engagera sig, vara synlig och tillgänglig. I affärslivet förhandlade 
ledare med både män och kvinnor.  

Storföretagarna inträdde i nya intressesfärer. Under 1940-talet umgicks en del 
industrimän med socialdemokrater. Det var en utmaning att utbyta kompetens, 
erfarenhet, kunskap och information med politiker som man inte röstade på, men som 
innehade den politiska makten Axel Ax:son Johnson samverkade gärna med 
socialdemokratiska politiker. Det förekom ett antal anmärkningsvärda exempel på 
socialdemokrater som samverkade med honom under det pågående planhushållnings-
motståndet (kapitel 8). Ett utbyte gynnade båda parter i det att information och 
kunskap utväxlades.  

I andra fall kunde de studerade ledarna uttrycka sitt entreprenörskap på områden 
utanför företaget (kapitel 7). Kommunerna där Johnson och Edström drev företag 
skulle skötas på samma sätt som ett företag. Målet var att låta städerna expandera och 
växa genom att driva på utvecklingen.  
 
10.4.2  Ledaren som patriark 
För att entreprenören skall kunna genomföra något nytt måste han eller hon handskas 
med det gamla och ta hänsyn till företagets kultur. Det gör att entreprenören kan välja 
bort traditioner eller skapa egna. Som ledarskapsstrategi bygger paternalismen på ett 
uttalat maktförhållande mellan företagsledning och arbetskraft. Det är en relation 
präglad av ett ömsesidigt utbyte av skyldigheter och plikter från respektive håll.1747

Förtjänsten med att behålla paternalistiska strategier över tid var att det höll tillbaka 
tjänstemän som hade ökat i antal och blivit allt mer karriärlystna och självmedvetna 
inom de framväxande storföretagen. Det fanns förstås positiva aspekter som 
omvärlden vittnade om. Dit hörde ledningens välvilja, humanitet och generositet 
                                                 
1747 För vidare resonemang om didaktisk paternalism se exempelvis Molin (1998), Ericsson (1997). 
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(kapitel 7). Den paternalistiska strategin gjorde att omgivningen förväntade sig att 
företagsledaren skulle lösa problemen. Detta förhållningssätt levde kvar både hos 
familjeföretagaren och hos den professionellt rekryterade företagsledaren. Jag anser 
därför att den paternalistiska strategin bör beaktas i studier som rör ledarskap. Denna 
strategi hade inte förlorat sin kraft under 1900-talets första hälft. De maktbevarande 
dragen existerade fortfarande inom industrin, vilket manifesterades i idéer om 
uppfostran av och kontroll över anställda. Inte sällan sade Johnson och Edström sig 
veta vad som var bäst för de underlydande. Detta framträdde på en rad områden, bland 
annat lade de sig i frågor om levnadsvillkor, anställdas livsstil och arbete (kapitel 3, 4, 
7). 

 
10.4.3  Ledaren som nätverksbyggare 
Forskning har tidigare främst diskuterat hur industrimän utnyttjar nätverk inom 
begränsade områden, d v s i lokalsamhället eller inom den industriella eliten. I denna 
avhandling sågs storföretagaren som en mångfacetterad nätverksbyggare, vilken rörde 
sig på flera arenor och upprättade förbindelser med olika sorters människor i Sverige 
och internationellt. Det var framför allt förbättrade transportmöjligheter och kommu-
nikationer som underlättade nätverksbyggandet. Men det krävde också en anpassnings-
förmåga att umgås i olika kretsar. Den entreprenöriellt orienterade ledaren var en 
person som behärskade konsten att umgås, inte enbart med industrimän, utan med 
politiker, fackliga ledare, akademiker, konstnärer och journalister. Entreprenören 
konfronteras ständigt med nya miljöer, vilket kan leda till nätverk.   

Nätverk höll ihop kontakter, samtidigt som det exkluderade andra parter. Jag 
argumenterar för förekomsten av hierarkiska inslag i dessa förbindelser. Ofta disku-
terar historisk forskning jämlika nätverksrelationer, medan företagsekonomer ibland 
omtalar hierarkier i nätverket. Jag diskuterar förekomsten av över- och underordning i 
nätverk. Hierarkiska mönster visar sig i parternas sätt att bemöta varandra t.ex. i sam-
band med förhandlingar, korrespondens eller möten. Det beror på aktörernas ålder, 
kön, utbildning, social ställning och nationalitet etc. Sådant var exempelvis fallet i 
planhushållningsmotståndet. Här knöt Axel Ax:son Johnson kontakt med unga 
människor som hade borgerliga värderingar. Nätverken var i detta fall 
rekryteringsnätverk där en person kände en annan person som kopplades in för att bli 
drivande i en bestämd fråga, som frågan om näringslivets frihet (kapitel 9).  

I min framställning påstås nätverk vara frivilliga och ömsesidiga förbindelser som 
pågår över kortare eller längre tid. Ofta har nätverken ett specifikt syfte (kapitel 6, 9). 
Även ansedda industrimän kunde bli exkluderade från nätverk (Sigfrid Edström blev 
exempelvis avspisad från vissa sällskap, då alla inte gillade hans närvaro, se kapitel 6). 
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Jag menar att det krävdes ett stabilt nätverk för storföretagare där de närmast förtrogna 
samverkade och utbytte information och ny kunskap. Samtidigt var svaga länkar 
nödvändiga för kortsiktiga uppdrag. Nätverk var komplexa och existerade även inom 
själva nätverken. 

Att behärska konsten att umgås är viktigt för att överhuvudtaget få ingå i ett nätverk. 
Särskilt tränade blev avhandlingens studerade industriledare genom affärslivets för-
handlingar där det gällde att bete sig på rätt sätt. Nya kontakter utformades under en 
affärsresa, en middag eller ett möte. Dessutom deltog Johnson och Edström i fester där 
de kom i kontakt med olika sorters människor. Inte sällan byggde de upp sitt anseende 
i sådana kretsar. Det var här de lärde sig ta del av tyst kunskap (kapitel 6, 7). De 
kämpade för att få kontakt med personer som kunde vara till nytta för koncernen 
(kapitel 7, 8, 9). Inte sällan fick de ta till olika strategier för att nå resultat. Johnson 
erbjöd lån, frikostiga bidrag, gåvor, middagar, gästfrihet eller vänskap. Sigfrid 
Edström såg till att verka i olika sällskap och delta i middagar till den grad att han kom 
att oroa sig för sin fysiska kondition. Han använde sin personlighet för att få 
människor att göra som han ville. Edström medverkade i flera organisationer och 
företrädde ett stort antal informella herrklubbar som Karlsbrödraförbundet, 1870-
årsmän och Kung Orres Jaktklubb. Det gjorde att han kom i kontakt med personer från 
olika intressesfärer. Edström var också en dörröppnare för andra personer. Han 
använde sina hobbies (idrotten) för att knyta kontakter som var till nytta för Asea. Det 
är viktigt att påtala att nätverk inte var likvärdigt med framgång, utan spänningar och 
motsättningar är också en del av nätverken (kapitel 8). Det gäller emellertid att 
bemästra hinder och använda kontakter på bästa sätt samt sortera bort de förbindelser 
som inte var till nytta för företagets verksamhet.  

 
10.4.4   Ledaren som karismatisk frontfigur 
I avhandlingen hämtas teoretisk inspiration från sociologen Max Webers begrepp 
karisma. Webers begrepp uppmärksammar hur det var möjligt för en ledare att befästa 
sin makt genom fysisk och psykisk förmåga att attrahera. Jag menar att det finns en 
intressant koppling mellan karisma och entreprenörskap. Karisma sätter fokus på det 
unika hos ledaren och ger upphov till föreställningar om ledarskap. Jag intresserar mig 
för den genomslagskraft Johnson och Edström hade.  

Undersökningen visar att en ledare kan få omgivningen att acceptera och beundra 
dennes inre och yttre stil. Om det görs på rätt sätt kan ledaren åstadkomma förändring 
och förnyelse genom att få de anställda att göra som han eller hon säger. Ett viktigt 
resultat är att den skicklige entreprenören använde specifika attribut, egenskaper och 
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tillfällen för att fånga omgivningens intresse. Det gynnade storföretagets verksamhet 
(kapitel 5). 

I fallstudierna visar jag att Axel Ax:son Johnson och Sigfrid Edström fick draghjälp 
av anhängare, i detta fall rörde det sig om anställda, kolleger och tidningspressen. 
Speciellt pressen fick upp ögonen för de män som ansågs stiliga, charmiga och duktiga 
i industrivärlden. Tidningarna hade en stor del i spridningen av myter av industri-
ledarna. Pressen bevakade nämligen ledarna och skildrade dem inte sällan med skön-
målande porträtt som fick dem att glänsa ännu mer. Utan anhängare kunde ledarna inte 
utveckla karisma som en resurs eller strategi, för det var i mötet med andra aktörer 
som ledarens karisma synliggjordes. Storföretagarna var beroende av anhängarnas 
intresse, annars kunde det karismatiska ledarskapet upphöra. Axel Ax:son Johnson 
porträtterades som den stiliga och mystiska mannen, med smeknamnen ”Kungen av 
Avesta” och ”Generalen”. Sigfrid Edström skildrades som den blonde vikingen med 
pondus och styrka. Han kallades ”Prince Carnival” och ”Stormuftin av Asea”.  

Att utveckla ett symboliskt ledarskap var nödvändigt för att överhuvudtaget 
personifiera företaget under längre tid. Inom Johnsonkoncernen och Asea-koncernen 
tog personkulten fart, där myter utvecklades med ledaren i centrum. Det fick konkreta 
uttryck i porträtt och statyer, sånger och dikter som föreställde industrimännen. Ibland 
döptes parker eller gator efter företagsledare. Som industriman var det viktigt att bli 
ihågkommen i samtiden och för eftervärlden. Min idé är att entreprenören måste 
omsätta denna uppmärksamhet till något kreativt genom uttalanden eller genom att 
synas i rätt sammanhang. Johnson och Edström blev företagens ansikten utåt och 
kunde använda det för att förstärka sitt ledarskap. Ledarna blev allt mer angelägna om 
utseende, karaktär och livsstil under 1900-talet. Detta satte press på dem att leva upp 
till myten om sig själva. Mina resultat pekar på att det var nödvändigt för Sigfrid 
Edström att få utlopp för det symboliska ledarskapet vilket förmodligen har ett 
samband med att han var professionellt rekryterad chef. Han var tvungen att bevisa att 
han var oersättlig, därför var han mer beroende av pressens sympatier. För Axel 
Ax:son Johnson var det viktigt åtminstone till en början att bevisa att han var 
Johnsonkoncernens rätta arvtagare. Mitt resonemang pekar på att karisma kunde 
användas som en strategi inte enbart i möte med arbetskraft och omgivande samhälle, 
utan också under affärsförhandlingar och som ett sätt att bygga nätverk.  

10.5   Utblickar inför framtida forskning 
I den avslutande diskussionen har jag resonerat kring avhandlingens teoretiska och 
empiriska resultat. Jag har pekat på vad som bör framhävas och vad som har begränsat 
undersökningen. En viktig uppgift i framtiden är att vidareutveckla idéer om ledarskap 
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i näringslivet på fler nivåer än vad som gjorts här. Det finns fortfarande flera aspekter 
som är outforskade. Ett viktigt område rör industriledares nätverk med ledande social-
demokrater det vill säga med den politiska eliten. Min uppfattning är att mycket 
forskning återstår att göra på det lokala och rikspolitiska planet. Det går att ge sig in i 
det snåriga källmaterialet och få en bättre uppfattning om dessa relationer hade någon 
inverkan på storföretagens starka ställning i Sverige. En viktig fråga att belysa är om 
politiska maktskiften har påverkat entreprenöriell verksamhet. En utvidgad 
undersökning, tror jag skulle kunna förklara den politiska och ekonomiska historien ur 
ytterligare en synvinkel. Det skulle också visa om de exempel som har diskuterats i 
denna avhandling är unika eller representativa för sin tid. 

Andra intressanta aspekter hade kunnat uppmärksammas mer. Det rör ledares 
förmåga att profilera företaget i media. Hur har det utvecklats inom svenskt näringsliv 
och vad har företagsledarens mediala exponering betytt för det enskilda företagets 
framgångar? Avslutningsvis argumenteras för att utgångspunkter kring ledarskap bör 
placeras in i ett historiskt sammanhang för att förstå hur ledarskap har utvecklats i takt 
med samhällets omvandling. 
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Summary 
This thesis investigated leadership in Swedish business during the period 1900-1950. 
The main aim was to explore the relationship between entrepreneurship and leadership 
and how the leader used his social competence, both inside and outside the company, 
to enhance economic and organizational change. Chapters 1-2 presented the aim of the 
study and the theoretical and methodological framework. Chapters 3-6 analysed 
leadership functions. Chapters 7-9 studied the limitless leadership, which concerned 
leadership in other areas than the company. This thesis raised three important 
questions: 1) How did leadership change during the period? 2) What were the 
similarities and differences between a family business leader and a professional 
manager? 3) What was leadership in large corporations? 

Leadership is a complex phenomenon. It was defined as a social process, where the 
leader has to connect with the employees. Leadership is also about the ability to turn 
visions into reality. This thesis tried to examine how the leader influenced the 
company, the employees and the surrounding society. The historical perspective was 
of great importance to understand the change in the leadership process over the years.  

This study focused on two main characters: Axel Ax:son Johnson, manager and 
owner of Johnsonkoncernen (The Johnson group), and Sigfrid Edström, professional 
manager of ASEA (today ABB). They represented Swedish capitalism in its golden 
years. Johnson and Edström became long-time leaders of their companies for almost 
half a century. Although these two leaders were dominant figures in this thesis, they 
were compared with other Swedish business leaders throughout the text.  

Why were Johnson and Edström chosen, as the main characters? Axel Ax:son 
Johnson took over the family business after his father’s death in 1910. The family 
business then included the shipping company Nordstjernan, the firm A. Johnson & Co 
and the ironwork Avesta Jernverk. The new leader led and owned the family business 
almost until his death in 1958. Axel Ax:son Johnson was an innovative leader using 
sometimes rather unconventional methods. During his time, the Johnson group 
expanded widely (mines, insurance, engineering plants, oil refinery etc.) and 
introduced new technology, which at first proved risky. He introduced the world’s first 
complete diesel driven ocean-fleet (1913), launched the stainless steel (1924) and 
founded the first Scandinavian oil refinery in Nynäshamn (1928). The ironwork 
Avesta Jernverk has been especially important in this thesis. Johnson was driven to 
transform the old ironwork to a modern industry. He succeeded in time with the 
stainless steel production, which became a trademark for Avesta Jernverk. About 100 
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firms were included in the Johnson group by the end of his reign. He founded and 
acquired companies in different branches. Johnson’s mission was to expand and 
become self-sufficient in goods and service. He was involved in several federations, 
interested in research and donated money to many projects. The technological 
innovations in the Johnson group are well known. My task was to gain an insight into 
the family business from the inside, how a leader like Johnson kept the whole business 
together and how the employees responded to his leadership. In this thesis, one of the 
aims was to fill the gap concerning the social dynamics of Johnson’s entrepreneurship 
in the Johnson group.  
     To understand Axel Ax:son Johnson fully, I had to compare him with another 
active industrial leader of the same epoch. I choose the professional manager J. Sigfrid 
Edström of the electro technical company ASEA. He was business manager in the 
period 1903-1933 and chairman of the board 1934-1949. Asea was originally founded 
1883 by Ludvig Fredholm in Stockholm. Later the company moved to Västerås. At the 
beginning Asea depended on Jonas Wenströms inventions, i.e. the three-phase system 
for generators, transformers and motors. When Edström became director of Asea he 
turned the company from crisis to success by applying organisational skills and 
abilities to introduce technological innovations. Asea acquired plenty of companies 
and became a large industrial group in Sweden. Like Johnson, Edström was active, in 
industrial associations, for example the Federation of Swedish Industries, the Swedish 
Employers Confederation and the International Chamber of Commerce. He was also a 
member of the International Olympic Committee 1920-1952 and chairman in 1946-
1952. In earlier research, not much has been written about Sigfrid Edström’s social 
capability to lead Asea and the employees.   

Both Johnson and Edström played a central part in Swedish industry, not only as 
leaders, but also as prominent figures of Swedish business. In the early 20th century, 
the knowledge of how to lead large corporations was rather deficient. Leaders often 
got inspiration from abroad. But to lead more employees demanded new skills. The 
corporate leader had to develop new strategies to control large organisations. At the 
same time industrialists wished to gain personal insights into major and minor matters 
of the company and to control the whole business.  

This thesis suggested that the individual leader must be studied closely in relation to 
his social environment. For this purpose a biographical method was helpful. To use a 
biographical method one must have close access to the empirical material. This study 
used archives previously never opened to researchers. As a result, a mix of corres-
pondence, documents, diaries, interviews and articles have been used, which contained 
information about the leaders, co-workers and workers.  
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Some general conclusions can be drawn about leadership, even if the study focuses 
on two industrialists. The main characters can be seen as representative in some 
matters, and in others they were quite unique, as were many other corporate leaders.  

The theoretical framework was based on the concepts of entrepreneurship, 
paternalism, network and charisma. The theoretical and empirical results of the thesis 
can be presented in terms of four aspects of leadership, the leader as an entrepreneur, 
as a patriarch, as a network-builder and as a charismatic leader. I discuss the leadership 
process throughout the studied period, and of course the similarities and differences 
between a family business leader and a professional leader. The theoretical and 
empirical results are related to the changes in Swedish society.  
 
1) The entrepreneurial leader 
The main theoretical inspiration of the thesis was Schumpeter´s theory of the 
entrepreneur. But this thesis used a much broader concept of the entrepreneur. The 
focus was the ability to change things with the help of communicating skills. In my 
two studied cases, I focused on the relation between leadership and entrepreneurship. 
Earlier research has often discussed entrepreneurs as the ones who introduced 
technical innovations. The focus here was to discover other aspects of entrepreneur-
ship, rather than technical changes. Johnson and Edström exemplified various 
“entrepreneurial effects”. Sometimes it could take a while to find the right strategy. 
The thesis argued that the entrepreneur implemented changes if he confronted old and 
new aspects inside the organisation. Another way to adopt communication skills was 
to put ideas into practise. My analysis showed that the entrepreneur was a quite 
complex individual, who could act in many different ways. He or she did not follow a 
specific pattern. The result was grounded on the belief that entrepreneurship can be a 
part of leadership. This means that leadership can generate new combinations. In this 
thesis, the entrepreneur had the ability to motivate and encourage others to believe in 
the impossible. Johnson and Edström were doers, who adopted new ideas to 
implement economic changes. Therefore the leader had to be one step ahead of 
everyone else and bring out the best in his co-workers, in order to attract new ideas, 
competence and entrepreneurship around him. The result shows that Johnson and 
Edström were able to generate “entrepreneurial effects” through organisational 
changes, networks and new projects.  

The entrepreneur has to make contact with other people to remain successful. In the 
cases of Johnson and Edström, they needed assistance and followers that believed in 
them. This indicates that the leader had to convince people about their entrepreneurial 
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ideas and ways of acting. Johnson and Edström were inspired from abroad, by a 
newspaper magazine or a story from an employed.   

The leader did not only involve himself in networks with other fellow industrialists, 
but with people in different areas, for example politicians and journalists. The 
corporate leaders were involved in many other areas, the local community, as a 
politician or as an opinion builder. One way of generate “entrepreneurial effects” was 
to act not only within the company, but also in society. This thesis argued that 
entrepreneurial motives could be found in other areas. As a family business owner 
Johnson contributed financially to the cities of Avesta and Nynäshamn. Therefore 
Johnson was called “the King of Avesta” and “the Duke of Nynäshamn”. The 
company Asea, rather than the manager alone, controlled the city of Ludvika. Sigfrid 
Edström had political interests in Västerås and combined his idea to let Asea expand in 
the city. Västerås was never called the city of Edström, it was called the city of Asea. 
Thus, this indicated the huge impact Asea had on the city. These two corporate leaders 
had ideas to expand the cities just like their companies, which can be seen as 
entrepreneurial.   

An important result is the fact that the leader had to be a “doer” in many different 
areas, not directly connected to the company. Certain industrialists had concerns about 
the welfare, financial missions and influence of the cities where their companies cared 
for the building of houses, provided social care and influenced the lives of the 
employees. In one way, power was maintained through patriarchal strategies; but it 
was also maintained in other ways. The leader had to handle old ideas to create new 
ones. Sometimes it was hard for the employees to accept these changes. The 
entrepreneurial leader could also get criticised, but praised if he succeeded.  
  
2) The patriarchal leader 
In the beginning of the 20th century the leader made important decisions alone. The 
leadership was based on traditions and routines. It was a fortuitous relationship that 
demanded control and discipline, where the employee had to become committed and 
loyal. Family business was often regarded as a patriarchal organisation. In the early 
years of the 20th century the leader was influenced by Tayloristic methods. Later many 
leaders got inspired from human-relations ideas of “the good company” and “the good 
employee”. Axel Ax:son Johnson wanted to remain in control and used patriarchal 
strategies to maintain order. The professional manager Sigfrid Edström on the other 
hand delegated tasks to other directors in the growing company. Yet, he was 
committed to the patriarchal way of leading and thinking when it concerned the 
employees.  
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The Johnson group and Asea introduced bureaucratic methods along with 
paternalistic strategies to control and administrate their growing companies. The 
white-collar workers did not accept these changes, which led to more paperwork. In 
fact, several conflicts erupted inside of Avesta Jernverk, where the white-collar 
workers were self-assured and interested in creating a career, without caring about the 
owner’s interests. Especially the factory manager of Avesta Jernverk had the courage 
to criticise Axel Ax:son Johnson as an owner. The results showed that the owner 
continued to keep his authority; though he could influence and make changes by his 
power to engage or dismiss employees. The patriarchal strategy turned out to be 
effective, to create a strong bond between the employee and the company. One way of 
making employees loyal was through social care, generous gifts and caring strategies. 
This proved to be a successful strategy during the first half of the 20th century. 

Asea did not experience similar conflicts between Sigfrid Edström and white-collar 
workers as in the Johnson group. Although Edström was criticised for being nepotistic 
by some employees he would out-smart criticism. He was also dismissive about 
criticism from the stockholders. A white-collar workers culture was growing inside of 
Asea. Sigfrid Edström encouraged their interest, by founding clubs inside the company 
where the white-collar workers could arrange parties, sport events and family 
meetings.  

As a professional manager, Sigfrid Edström was far more conservative towards the 
blue-collar workers than the family business owner Axel Ax:son Johnson. As a 
chairman of Swedish Employers Confederation (SAF) Edström was well known of 
signing the Agreement in Saltsjöbaden. This event made him looking like the true 
“friend” of the blue-collar workers. Still, I found evidence that Sigfrid Edström at the 
same time was irritated by changes in the blue-collar workers lifestyles, when they 
could afford going to the cinema, travelling or dining at fashionable restaurants. This 
was considered an exclusive way of living, only acceptable for the upper class. But he 
could adapt to changing circumstances as he proved in the early 1920s, when he told 
the press that Asea was a communistic company because of its many stockholders. He 
tried to win the support by negotiations. Axel Ax:son Johnson had a different approach 
and thought he could create an elite of the blue-collar worker by turning them into 
believing they were a kind of capitalists. The vision of the “capitalistic” workers 
proved important. The strategy was to create a bond with the worker and the company, 
through visions about a better standard of living for the blue-collar workers. As a 
result, Johnson played the role as patriarch with traces of humanity and generosity. He 
tried to stay out of conflicts with the blue-collar workers, but the blue-collar workers 
did not always like this strategy. I discussed that the leaders often attempted different 
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strategies to control or make the employees loyal. In Asea there were other directors 
who tried to motivate the blue-collar workers to find the joy of work.  

Patriarchal strategies were articulated in many different ways. Still, I consider this 
strategy to be very much alive during the 20th century. For example, Johnson and 
Edström tried to influence the community with different approaches. There was a 
feeling that the leader, according to tradition, should manage not only the company but 
also the city and the community where they ran the company. The patriarchal tendency 
could be observed in the way cities were controlled in many areas. Johnson and 
Edström tried to influence local politics, build houses and take care of the social 
system. To do this, they had to establish good relations and networks with the church 
and local politicians in the society. It was also fruitful to establish a strong position in 
a small city, where the company could raise and take over several areas of the society. 
(in this study, the cities of Avesta, Nynäshamn, Västerås and Ludvika). The results 
show that the influences were different in these four cities. The “new” cities bonded 
quickly to the big business.  

Patriarchal features could arise in the company as well as in other domains. The 
strategy was, for instance, important to keep and secure the power from the up-coming 
white-collar workers. But it was also a way of legitimating the strong leadership. The 
qualitative material showed that patriarchal strategies were still fruitful in big business 
during the studied period, although they were presented to have a different aim.  

 
3) The network-building leader 
Earlier research has often presented network relations as equal. This thesis takes 
another position of the big business leader. He was a person who created many 
different social networks. The big business leader was not only attached to the 
industrial elite or the local community.  

Networks always have an aim, especially in business life. The entrepreneurial leader 
must have the ability to create networks if he or she wants to get new information, 
knowledge and competence. This thesis argues that networks consisted of a 
hierarchical bond. There is power in networks and each actor plays a different role in 
the network, according to gender, social position, nationality, age and education. In 
this thesis examples were presented that indicated this, for instance, in the resistance of 
the post-war economic planning. As an opinion-builder Johnson associated with young 
people with liberal and conservative ideas. He was also effective in networking with 
journalists. These networks were based around a certain aim, the “freedom” for the 
Swedish industry. Another example of hierarchies in networks is the fact that people 
were treated in different ways. For example a respected businessman like Edström 
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could be excluded from a network, if his presence was not wanted. Networks could 
also exist inside the network. A network was often based on trust, inclusion and 
exclusion. Networks were described as informal, driven by the manager’s self-interest.  

The corporate leader in the early years of 20th century had to build networks both of 
stronger and looser type, each of these two types with a different aim, but with the 
ambition to care for the company’s best interest. It was of great importance to be 
social; the leader could practice these social skills in the negotiations, at parties, 
dinners or business trips. Johnson and Edström built their reputation through informal 
and formal meetings. They learnt how to play the game and to use silent knowledge. 
They had to learn from their fellow workers. It was also important that the ability to 
communicate had improved during the studied period. The big business leaders could 
reach each other quickly by letters, telephone or even by travelling. This of course 
helped also the growth of international networks. 

Johnson and Edström proved skilful at networking, but in different ways. Often they 
had to use new tricks to get results, like offering a loan, give precious gifts, hold 
dinners and parties, and invite business colleagues. They had to participate in many 
clubs, federations and organisations. They met new people and could develop social 
skills, which led to new ideas, information and knowledge. As leaders they had to be 
open-minded if they wanted to gain anything useful out of these networks. The 
successful leader had to keep the doorways open.   

In this thesis, networks had collaborative as well as competitive traits. The study 
discussed the network between industrial leaders and the leading Social Democrats in 
Sweden. Even though there were political divergences, these two groups would 
cooperate. Even more interesting was the fact, that individual Social Democrats could 
help Johnson to act against the leading Social Democracy Party. Edström helped 
Social Democrats in networking through his many international contacts.  
 
4) The charismatic leader 
The sociologist Max Weber discussed charismatic leaders who possessed seemingly 
“superhuman” qualities. This thesis argues that there is a connection between charisma 
and entrepreneurship. The task was not to ask if there were any charismatic leaders in 
Swedish business or if charisma was a personal trait. Rather, charisma was seen as a 
way of using a resource or a strategy to lead people with the help of the psychological 
and psychical attraction. The thesis tried to explain how and why leaders could attract 
attention and power over time, even after they had left their leading roles. As leaders, 
Johnson and Edström had to generate interest and fascination to make followers 
believe they were unique. I argued that they were able to practice a kind of charismatic 
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leadership with the help of their looks, characters and life-style. This could even lead 
to an “entrepreneurial effect”, which made people want to be around the leader. With 
the help of followers they could create myths around their persona. Johnson was 
pictured as the exotic, handsome and mysterious man, with nicknames like “King of 
Avesta city” and “the General”. Sigfrid Edström was “the blonde Viking” with power 
and was called “Prince of Carnival” and “The Big Guy”. They had to live up to these 
images. To attain fascination, statues, paintings, songs and poems were created of 
Johnson and Edström. They even had streets, foundations, buildings and parks named 
after them. The followers were often employees, fellow colleagues, and the press. 
Media had an immense part in these fictional images about leadership. They followed 
the leader and presented them in a way that often made them look even brighter. The 
big business leader had to get support from followers, otherwise charismatic leadership 
would cease. In the cases of Johnson and Edström, personalized leadership was 
identified, where the aim was to be seen, and to become well known. They could use 
their bodies, rhetoric abilities and characters to create an image that fascinated others. 
As a professional manager Edström was in need of the symbolic leadership, while 
Johnson, as a family business owner did not have the same interests initially of 
creating a symbolic leadership. Yet, Axel Ax:son Johnson had to make an impact and 
had to prove he was the true heir of the Johnson group. As a professional leader 
Sigfrid Edström was more dependent on the attention given to him from the press. He 
had to make followers believe that he could not be replaced.  

In business life it was of great importance to use the personality to get things done. 
It would benefit a negotiation, a meeting with a customer or a possibility to be 
included in a network. It was needed in other situations inside the company (go get 
through to people) and outside the company to start new networks, but also personality 
and charm was effective in negotiations.  

In conclusion, leadership followed the changes in the society. The leader had to 
become open-minded to knowledge, networks and information if he wanted to succeed 
with his business. The leader had to become a network-entrepreneur with a social 
competence and a will to encourage others.  
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