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Industrihistoria är till stor del företagshistoria i vid bemärkelse. Vilka 
utgångspunkter man än har så är det ett faktum, att företagen spelar en 
lika central roll för den samhällsekonomiska forskningen som cellen för 
biologin: den större strukturen blir obegriplig om vi inte vet hur dess 
minsta basenheter har utvecklats och fungerar.

Finns det luckor inom området industrihistoria som vi finner särskilt 
angeläget att fylla? Hur vill vi se kontakterna med industrin som forsk- 
ningsbeställare utformad? Om ett gemensamt organ etableras, vilken 
skulle vara den lämpliga ambitionsnivån?

Luckor Det finns luckor i industrihistorisk forskning och de är mycket stora när 
det gäller täckningsgraden med avseende på företag. Om vi bortser från 
de glättade jubileumsskrifterna, som är ointressanta i det här samman
hanget, är det i huvudsak en del av ”flaggskeppen” i svensk industri som 
fått sin historia skriven. Men om de små företagen vet vi ytterst litet och 
om de misslyckade nästan ingenting.

Vidare kan man knappast förneka, att även de företag som fått sin 
historia kartlagd - ibland, samt med tiden i ökad utsträckning på ett 
kompetent och vetenskapligt seriöst sätt - i huvudsak har blivit en ägar
nas och företagsledningarnas historia. Det finns förvisso undantag, men 
den allmänna tendensen kan knappast förnekas. Så ska det naturligtvis 
inte vara. Med Berthold Brecht kan vi säga:

”Den unge Alexander erövrade Indien.
Var det bara han?
Caesar slog gallierna.
Hade han inte åtminstone en kock med sig?
Filip av Spanien grät när hans armada gick under.
Var det ingen annan som grät?
Fredrik II segrade i sjuårskriget.
Vem segrade förutom han?
På varje sida en seger.
Vem tillredde segerfesten?
Vart tionde år en stor man.
Vem betalade kostnaderna?
Så många historiker.
Så många frågor.”
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Industrin som 
forsknings- 

beställare

Flera möjli
ga vägar

Förhoppningsvis håller det på att ändra sig på den här punkten. Men är 
också industrin beredd att ompröva sin traditionella roll när den uppträ
der som beställare?

Själva begreppet företagshistoria är självt föränderligt därför att före
målet - företaget - är något föränderligt. Sedan industrialismens barn
dom har företagen mer och mer församhälleligats- dvs blivit inbäddade i 
en samhällelig miljö, som blir alltmer oskiljaktig från själva företagen. De 
krafter som här verkar är den fortskridande samhälleliga arbetsfördel
ningen och specialiseringen, produktionens koncentration, den fortskri
dande internationaliseringen, organisationernas framväxt samt statens 
och kommunernas växande roll. Det som händer med och i företagen blir 
mer och mer beroende av vad som händer utanför dem.

Har den företagshistoriska forskningen gett den här problematiken 
tillbörlig uppmärksamhet? Det finns vissa ansatser - t ex Bertil Jakob
sons avhandling om Söderfors Bruk 1895-1925, ”Företaget, kommunen 
och individen”.

En mycket intressant skrift är författad av ett par företagsekonomer i 
Uppsala, Björn Axelsson och Håkan Håkansson. Den heter ”Wikmans- 
hyttans uppgång och fall” med underrubriken ”En analys av ett stålföre
tag och dess omgivning under 75 år”. Men det behövs mer företagshisto- 
risk forskning med den inriktningen om än inte med samma uppläggning.

En tredje lucka som bör fyllas - som jag ser det - gäller företaget i för
hållande till branschen. På den punkten måste industrins representanter 
inse, att en monografi över ett företag är vetenskapligt intressant först 
när företagets historia relateras till åtminstone branschens historia.

Forskningsfinansieringen bör ske via samhällets egna organ. Det finns 
flera goda skäl för det. Forskning är en allmän och samhällelig angelä
genhet. Forskningen strävar efter allmängiltighet, den är gränslös, den 
måste vara helt fri och obunden. Forskaren ska avgöra vad som ska 
utforskas och hur det ska ske. På den punkten finns inga kompromiss
möjligheter. Det är med forskningen som med konsten. Den måste vara 
fri. Eljest upphör den att fungera i sin egenart.

Det innebär inte, att forskarna ska isolera sig. Tvärtom bör forskarna i 
mycket större utsträckning än hittills uppmuntras att träda i kontakt med 
samhället utanför forskarsamhället: lyssna, lära, ta och ge argument. Men 
när det är gjort, är det forskaren som är diktator. Det medför, med 
avseende på forskningsfinansieringen, att pengarna bör vara så obundna 
som möjligt och beställaren så anonym som möjligt.

Hur gör man då? Det finns flera vägar. För det första är det möjligt, att 
företag anmäler sitt intresse av att få sin historia skriven. Det kan ske hos 
t ex forskningsråd och andra anslagsbeviljande organ. Varför skulle inte 
företagshistoriska monografier eller branschmonografier vara legitima 
objekt för de offentliga forskningsfinansierande organen?

Företag och/eller branschorgan skulle själva kunna hjälpa till genom 
att slussa in forskningspengar. Om de anser, att de vill ha företagshisto- 
risk forskning kan de, t ex genom avtal eller eventuellt genom politiska 
beslut, avsätta medel till forskning, som därefter fövaltas av samhälleliga 
organ.
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Detta är kanske en utopisk tanke. Det borde i alla fall vara möjligt att 
något luckra upp det direkta sambandet mellan företag och forskning, så 
att inte forskning blir en insatsvara som köps liksom andra insatsvaror i 
företaget.

Vilka konsekvenser får en slags sektoriell forskning i halvprivat regi? 
Hur ska relationerna till de ordinarie universitetsinstitutionerna utfor
mas? Kommer sådana nya organ att dra till sig forskare från universiteten 
och utarma universitetsforskningen, t ex genom att erbjuda bättre eko
nomiska villkor än universitetsinstitutionerna? Kommer det att leda till att 
det uppstår särskilda ”stall” med visserligen kompetenta och ambitiösa 
men ändock företagsorienterade forskare, som är välrenommerade men 
kanske också strömlinjeformade och kanske rentav väldresserade? Hur 
garanterar vi den offentlighetsprincip och insyn som i varje fall formellt 
kännetecknar den offentligt organiserade och finansierade forskningen? 
Kan de garantera en allsidig vetenskaplig miljö?

Det är möjligt att frågorna kan var irrelevanta. Men vilka lösningar vi än 
tänker oss bör inte företagens forskningsbeställning ses enbart som en 
angelägenhet för ägare och/eller företagsledning. Det finns också an
ställda i företagen - arbetare och tjänstemän - och det är deras verksam
het som dominerar skeendet i företagen. Fackföreningsrörelsens princi
piella inställning är, att det inte bör förekomma privatfinansierad forsk
ning. Men om det nu ändock gör det, så är det rimligt, att den beställare 
som forskaren träder i kontakt med representerar hela företaget. Det 
skulle säkert ge forskaren en friare ställning och även bidra till att företa
gens historia i större utsträckning än hittills kom att handla också om de 
anställdas historia. Är fackföreningsrörelsen beredd att engagera sig för 
det? Och är företagsägarna med på det?

Större Över huvud taget vill jag på det här området rekommendera större öp- 
öppenhet penhet och direkthet och mindre sekterism, mindre hyssj-hyssj och 

mindre rädsla för konfrontation av uppfattningar och ståndpunkter. Felet 
här ligger kanske ibland hos forskarna själva, som ängsligt frågar sig vad 
beställarna kan tycka, när beställarna många gånger kanske inte tycker 
något alls eller inte ens får en chans att bli medvetna om vad de egentli
gen tycker. Vi på forskarhåll måste erkänna, att vi bör ”söka komma den 
dagliga, konkreta verkligheten inom industrin lite närmare in på livet”. 
Hur nära törs de släppa oss? Om t ex visst källmaterial tabubeläggs, ställs 
forskarna i en omöjlig situation.

När det till slut gäller frågan om hur det gemensamma kontaktorganet 
ska se ut, så skulle jag vilja att vi skyndar, men skyndar långsamt.
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