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Abstract 

Earlier historical research into the stone industry in Bohuslän, a province in Sweden, has 

focused on the development of production, how culture impacted on the way the stonemasons 

organized themselves or the cultural meeting between ideologically driven travelling 

stonemasons and local and conservative sedentary. This thesis changes the perspective to 

economic evolutionary history developed by the economists Nelson and Winter. It is a critic 

of the rational agent. According to the theory companies are analogue to organisms, which are 

differently well adapted to market changes. The thesis is a case study and investigates how a 

company is able to establish itself on an overripe market place. The Cooperative of 

Bohuslän’s Stoneindustry” was formed in Hovenäset, a small fishing village in Bohuslän 

which worked with the Danish company I/S Chr. V. Pedersen & Hagensen to establish itself 

as stone deliverers to Hamburg. The questions asked are if political scientist Robert Axelrods 

theory of cooperation can illuminate how new companies are able to enter a ripe market, how 

the co-operative developed routines and why they wanted to export to Hamburg. The 

questions are answered by analysing the correspondence between the members of the co-

operative and the Danish company. The thesis is able to show that a beneficiary stable 

cooperation was possible through tit for tat or reciprocal action. Routines developed through 

dialog between the different members and the Danish company. Hamburg was seen as an 

entry point into the German market. 

Key word: Evolutionary economics, theory of cooperation, generalized Darwinism, 

cobblestones, Syndicalism. 

 

Sammanfattning 

Tidigare historisk forskning kring stenindustrin i Bohuslän har fokuserat på utvecklingen av 

produktionen, kulturens inverkan på hur stenarbetarna organiserade sig, och hur kulturmötet 

var mellan ideologiska ambulerande stenhuggare och bofasta konservativa bohuslänningar. 

Den här uppsatsen byter till ett ekonomiskt evolutionärt perspektiv utvecklat av ekonomerna 

Nelson och Winter. Det är en kritik av den rationelle aktören. Företag är analogt med 

organismer som är olika väl anpassade till marknadsförändringar. Uppsatsen är en fallstudie 

för att undersöka hur ett nytt företag kan etablera sig på en överetablerad marknad. 1926 

bildas Bohusläns Kooperativa Stenindustri u.p.a. i Hovenäset av en grupp stenhuggare. De 

anlitar I/S Chr. V. Pedersen & Hagensen för att ordna anbud i Danmark och hjälpa dem att bli 

stenleverantörer till Hamburg. Frågeställningen är om statsvetaren Robert Axelrods 

samarbetsteori kan belysa och bidra med en större förståelse till hur de kunde etablera sig som 

stenleverantörer. Hur utvecklade de rutiner och varför ville de exportera till Hamburg. 

Besvarandet av frågorna gjordes genom att analysera korrespondensen mellan kooperationens 

medlemmar och det danska företaget.  Uppsatsen kan visa att genom reciprokt agerande 

kunde ett stabilt samarbete uppnås. Rutiner utvecklades genom dialog och Hamburg sågs som 

ett brohuvud in på den tyska marknaden. 

Nyckelord: Evolutionär ekonomi, samarbetsteori, generaliserad darwinism, gatsten, 

syndikalism.
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1. Inledning 
Bohuslän är ett landskap som har genomgått perioder av relativt välstånd, som följts av djup 

nedgång. När sillen kom inåt land utvecklades industrier som gav arbete och lockade till sig 

migration. När sillen minskade lämnade många åter landskapet. De som stannade var tvungna 

att utveckla en levnadsstil där man blev mångsysslare. Man hängav sig åt jakt, fiske och 

jordbruk. Insatsen och insteget i sillfisket, de perioder då de rikligt förekom, var låg. Man 

anordnade vadlag där ett långt nät roddes ut som sedan drogs inåt land och fångade in fisken. 

Där lade man den i roddbåtar som sedan fördes in i hamn. Dyrare blev det när sillen lämnade 

kusten och man var tvungen att ge sig ut i fiskebåtar, vilket krävde större kapitalinsatser.1  

Inledningen på stenindustrin i Bohuslän skedde 1842 på Malmön av köpmannen C A 

Kullgren tillsammans med ingenjören Nils Ericson. Den senare var känd för sin medverkan i 

järnvägs- och kanalkonstruktioner. Graniten som de bröt användes i slussbygget i Trollhättan 

och bygget av Karlstens fästning i Marstrand. Men den verkliga förändringen och lyftet inom 

stenindustrin skedde först under 1880-talet då urbaniseringen inleddes i stora delar i Europa 

och i andra delar av världen. Då efterfrågades gatsten.2 Att den kunde brytas i Bohuslän 

innebar att områden på landsbygden som förut hade ansetts som obrukbara, numera kunde 

kapitaliseras. De första stenhuggarna var inte från bygden. De kom från lantbruk och flera var 

omskolade rallare. Med tiden utvecklades lokala stenhuggare, vars yrkeskunskap gick i arv till 

sönerna.3  

Att gå ut i berget blev ett alternativ för många män som inte kunde ägna sig åt fiske. 

Pendling mellan fiske och stenhuggeri var något som också förekom. Detta skedde även vid 

nedgång i endera sektorn.4 Men inte bara anställningsmöjligheterna förändrade bygden utan 

även nya inkomstmöjligheter tillkom. Nu kunde markägare arrendera ut en bergsknalle på 

delar av sina ägor som förut hade varit obrukbar.5  

I mötet mellan den bosatta befolkningen och de ambulerande stenhuggarna sammankom 

två olika kulturer. Den bofasta befolkningen inom stenindustrin var generellt personer med 

konservativa värderingar, med stark religiositet och obenägenhet att flytta på sig. 

                                                 
1 Byron, R. (1994). The Maritime Household in Northern Europe. Comparative Studies in Society and History, 

ss. 271–7. 
2 Persson, L. K. (1984). Arbete, politik, arbetarrörelse: en studie av stenindustrins Bohuslän 1860-1910. 

Göteborg: Göteborg: Historiska inst., Univ., s. 32f.   
3 Danielsson, R., Brockman, A.-M., & Engelbrektsson, N. (1981). Bohusläns samhälls- och näringsliv: 2. 

Stenindustrin. Bohusläns Museum; Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Uddevalla: Bohusläns 

Museum. s. 34. 
4 Persson, s. 160. 
5 Danielsson et al, s. 17. 
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Stenhuggarna var ofta antireligiösa och fyllda av socialistisk ideologi. Det omtalas att det på 

många ställen rådde animositet mellan de olika grupperna. Fiskarnas gudfruktighet sattes i 

motsats till stenhuggarnas antireligiositet, supande och kortspelande. Stenhuggarna som kom 

var ofta ogifta män utan familj.6 

Insteget i stenhuggeriet var lågt. Förvisso krävdes kunskap, men redskapsarsenalen bestod 

av enklare spett och mejslar. Med tiden behövde man inte heller äga sina egna verktyg utan de 

hyrdes ut av bolagen.7  

Många stenhuggare såg sig som ”bergens fria söner”.8 De styrde själva över sin arbetstid 

och det hantverkskunnande som de innehade innebar att de behärskade stora delar av hela 

arbetsprocessen, från råvaruhanteringen till den färdiga produkten. Många av de tidiga 

stenhuggarna var flyttningsbenägna och om man kom ihop sig med basen ”tippade man sin 

tunna”9, krävde sin lön och gav sig av.10 Stoltheten att vara fri och kunna bära med sig sin 

kunskap kan vara en av orsakerna till att många av stenhuggarna var fackligt anslutna och 

framför allt till SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation).11  

1894 berättar stenhuggaren Algot Boman att han började arbeta på ”berget” och på 

vintrarna arbetar han i magasinen för att ”den stora sillrushen” pågick. Därefter inleddes en 

lågkonjunktur och Algot tog sig till Malmön där han arbetade i ett storbrott.12 Han var inte den 

ende. Under 1890-talet avtog fisket rejält vilket medförde att många fiskare skolade om sig. 

Om fisken återvände tog de återigen upp arbetet på båtarna. Men då fisken inte återkom 

förblev de stenhuggare och satte sedan sina söner att göra detsamma. Lärlingsperioden var ett 

år för gatstenshuggare och två år för finstenshuggare. Därmed försvann mycket av 

fiskekunskapen och de förblev i yrket.13  

1.1 Bakgrund 
1918 var det fred igen i Europa. Innan kriget hade det stora exportlandet för stenindustrin 

varit Tyskland. Nu var den marknaden stängd, därför skiftade man till Danmark, England, 

Belgien och Frankrike. Handelns avstannande innebar att den exportberoende stenindustrin 

genomgick en långvarig kris. De ambulerande stenhuggarna hade blivit bosatta och hade 

familjer som var beroende av deras inkomst. Även om viss hjälp kom från staten beräknas att 

                                                 
6 Danielsson et al, s 36–8. 
7 Persson, s. 112. 
8 Danielsson et al, s. 26 
9 De tillhögg stenen på uppochnedvända silltunnor. Danielsson et al, s. 34. 
10 ibid. 
11 Danielsson et al, 41f. 
12 Boman, A. (1973). Då gatstenshuggning började i Bohuslän. i M. Rehnberg, Stenhuggarminnen: Svenskt liv 

och arbete n:r 31, Malung: Nordiska museet, ss. 76-98. 
13 Persson, ss. 83 och 182–184. 
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60 % av stenhuggarna lämnade yrket. 1924 började Tyskland åter att importera sten. Även 

Argentina blev en del av marknaden. Men då fattades det kunnigt folk.14  

Krisen medförde att många blev egna och ingick avtal med bulvaner och mindre företag. 

Avtalen de tecknade gick under namnet ”köpeprissystem”. Det innebar att de enligt 

kontrakten skulle stå för alla omkostnader och risker i stentillverkningen. Det betyder att de 

betalade ammunitionen för sprängning i bergen, transporter till kajen eller leveransplats, samt 

ilastningen. De stod även själva för arrenderandet av bergen. Avtalen var ett sätt att undvika 

de organiserade avtalen som hade satts upp mellan arbetsgivarna och fackföreningarna, där de 

förra hade stått för dessa kostnader.15  

Både fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna motarbetade köpeprissystemet. 

Skälen var flera. Dels var det en osund prispress och trolös konkurrens mellan stenhuggarna, 

vilka även exploaterades av den hårda lönepressen. Omfattande rovdrift av bergen skedde och 

sten av dålig kvalitet kom ut på marknaden vilket påverkade tilltron till den bohuslänska 

graniten. Inte bara stenen var ibland av dålig kvalitet, ett annat problem var att många som 

inte kunde hantverket gjorde det som sidoinkomst. Stenen de valde var den ytligaste och mest 

lättarbetade, då de inte hade utrustningen för att bryta den andra. De lämnade stenskrot och 

sönderhuggna berg efter sig.16  

1925 upphörde den tyska exporten tillfälligt och exporten på England, Belgien och 

Nederländerna sjönk betydligt.17 Krediter hade stramats åt i Tyskland och Danmark och 

konjunkturen hade fallit i hela stenindustrin. 1926 upphörde även många avtal mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och skulle omförhandlas. Lönesänkningar och att arbetarna 

själva skulle betala verktyg, stål, kol, ammunition till självkostnadspris ogillades. 

Uppsägningar följde från de stora arbetsgivarna, inte bara i Bohuslän utan i hela Sverige. 

Förbundsstyrelsen gjorde egna motuppsägningar och yrkade på höjda löner, högre 

ackordstillägg och så skulle de även tillhandahålla råmaterial avgiftsfritt. Det utbröt både 

strejk och lockout. Först i slutet av året enades man om nya avtal. Arbetsgivarna fick inte 

igenom sina tidigare krav18. Enligt författaren Rolf Danielsson19 utbröt konflikten på grund av 

                                                 
14 Thörnquist, A. (2003). Egna brott: Köpeprissystem och arbetskooperation bland svenska, danska och norska 

stenindustriarbetare. Arbejderhistorie: tidsskrift for historie, kultur og politik, 81-103. s. 84f. 
15 Thörnquist, 2003, s. 85. 
16 Thörnquist, 2003, s. 85. 
17 Ibid. 
18 Hjern, H. (1937). Stenarbetare: till Svenska stenindustriarbetareförbundets 40-årsjubileum 1897-1937. 

Stockholm: Förbundsstyrelsen., ss. 233-246) 
19 Danielsson, R. (2003). Perspektiv på sten. i R. Danielsson, & S. Norheim, Granit: Stenhoggernes historie i 

grenslandet (ss. 11-79). Strömstad: Strömstads Museums Förlag. 
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att man ville sänka lönerna med 30 %. Resultatet blev att en större efterfrågan uppstod, men 

försäljningspriserna var låga.20  

En av de bakom Bohusläns Kooperativa Stenindustri u.p.a (hädanefter förkortat BKS) var 

Linus Johansson.  I boken Stenhuggare21 berättar han att redan hösten 1925 gick det rykten 

om att en ny kris var på väg. Han kände redan Herman Richter och Gustav Svanberg, vilka 

hade en firma i Hovenäset, Bohuslän, som drevs efter kooperativa idéer.22 De har fått en 

förfrågan från Danmark och vill ta beställningen och samtidigt utveckla kooperationen. De 

satte in annonser i danska tidningar.23 Skälet att de inriktade sig på Danmark, berättar han, var 

att de stora bolagen hade ”sålt in sig på de flesta städerna i Sverige”24. Därför tyckte de 

Danmark var lättare.25 Enligt Linus motarbetades de av de stora bolagen, som till och med 

ville betala dem för att inte fortsätta organiseringen. De valde att ha firma I/S Chr. V. 

Pedersen & Hagensen (hädanefter förkortat P&H) som ombud. Danmark hade stenproduktion 

på Bornholm, men graniten var inte densamma och frakten från Bohuslän till norra Danmark 

var billigare.26  

Sammanfattningsvis befann sig svensk stenindustri 1926 i en djup kris. Arbetsgivarna hade 

utlyst lockout och arbetstagarna svarade med strejk. Då valde en grupp stenhuggare i 

Hovenäset i Bohuslän att starta ett stenhuggarkooperativ och sälja sten i konkurrens med de 

etablerade bolagen.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Det är ytterst liten forskning som har gjorts på stenhuggarna. Historikern Lennart H. Perssons 

verk, Arbete, politik, arbetarrörelse: en studie av stenindustrins Bohuslän 1860–1910, trots 

att det skrevs redan 1984, är fortfarande det enda systematiskt djupgående verket och då 

beskriver det endast de femtio första åren. Sedan finns det flera sammanställningar av 

minnesberättelser, likt studien Bohusläns samhälls- och näringsliv: 2. Stenindustrin av Rolf 

Danielsson et. al., vilket har gjorts på uppdrag av Bohusläns museum. Det är således ett 

relativt outforskat område. 

                                                 
20 Danielsson, 2003, s. 47. 
21 Quirin, B. (1986). Stenhuggare: En berättelse om stenindustri och kooperation i Bohuslän. Uddevalla: Bertil 

Quirin. 
22 Se även Thörnquist 1998, s. 70 
23 Bekräftas av källmaterialet, se Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 

”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 ”Kundkorrespondens” och Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa 

Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
24 Quirin, s. 61. 
25 Ibid. 
26 Quirin, ss. 61-63. 
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Den person som har forskat specifikt kring BKS är historikern Anette Thörnquist. I tre 

artiklar har hon skrivit om dem.27 I den äldre artikeln ”Kooperation med tradition: 

arbetarproduktionsförändringar inom den bohuslänska stenindustrin”28 berättar hon att de 

inledde under försommaren 1926. Målet var att vara självfinansierande och att ha tryggad 

sysselsättning på orten. Fördelen med att ha en kooperativ verksamhet var att då dess främsta 

mål inte var profiten kunde de invänta tider då marknaden arbetade till deras fördel.29  

Kooperation brukar, enligt Thörnquist, ses som en folkrörelse, vilken växte fram under 

industrialiseringen av samhället. Det fanns ett behov av att ingå i ett sammanhang när 

bondesamhället vittrade sönder.30 Det blev ett alternativ till den privata företagsformen, men 

snarare än det vill hon hellre se det som en samarbetsform som hade överlevt från äldre dagar 

då man till exempel hade byalag eller bergsmanslag. För henne är det således en kulturell 

struktur som fortlever i det industrialiserade Sverige.31 

Till skillnad från ostkusten fanns det inga ägandeförhållanden på fiskevattnen, vilket 

gjorde att vem som helst kunde ge sig ut och fiska. För att samla pengar till nät och båtar 

organiserade man sig i lag. Detta går igen i beteckningar som ”garnlag”, ”båtlag”, ”vadlag” 

och så vidare. Det var ett sätt att samla ihop sig för att kunna nå framgång. Då många av de 

som var stenhuggare, en gång hade varit fiskare, ser hon det som ett naturligt sätt att 

organisera arbetet.32 I antropologen Reginald Byrons artikel ”The Maritime Household in 

Northern Europe" görs en översikt över den bohuslänska kulturen i kustbandet. Den 

beskrivningen korrelerar med Thörnquists teori om lag som möjlig grundorsak till att 

organisera sig kooperativt. 

Annan forskning visar att de första stenhuggarna sällan kom från bygden, samtidigt som 

lokalbefolkningens övergång till stenhuggeri först skedde när fisket hade försämrats. 

Dessutom fanns det fackliga engagemanget sedan länge bland stenhuggarna. Samtidigt, vilket 

Danielsson et al. beskriver i sin studie skiljde sig lokalbefolkningen från dem genom sin 

konservatism och religiositet. Det ledde inte sällan till konflikter.33 Lägg därtill att om man 

ser till grundarnas egen livshistoria var de tidigt ideologiskt engagerade bland både 

ungsocialister och syndikalisterna.34  

                                                 
27 1996, 1998, 2003. 
28 1996. 
29 Thörnquist, 1996, s. 70. 
30 Thörnquist, 1996, s. 71). 
31 Ibid. 
32 Thörnquist, 1996, s. 87. 
33 Danielsson et al, ss. 36-8. 
34 Thörnquist, 1996, s. 79. 
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För att summera den tidigare forskningen så hänvisar den till kulturformen ”lag” som 

samverkande faktor för att kooperationer skulle utvecklas medan annan forskning skriver att 

stenhuggarna och lokalbefolkningen tillhörde två olika kultursfärer, där den förra var 

ideologiskt färgade, till skillnad från de senare som var religiöst konservativa. Min ingång i 

materialet kommer att utgå från ett ekonomiskt perspektiv.  

 

1.3 Problemformulering 

Stenindustrin ingår i ett kapitalistiskt ekonomiskt system, där varor produceras och säljes på 

en marknad. I artikeln ”Cotton and the Global Origins of Capitalism” skriver historikern Sven 

Beckert att en vara, som gatstenen, ingår i ett globalt system av translokala förbindelser, vilka 

kopplar samman lokal, regional och nationell historia.35 Stenindustrin var inte bara translokal, 

utan också tidsligt förbunden. BKS tillkom under en tid då det rådde en djup nedgång inom 

stenindustrin. Förmodligen hade det varit förnuftigare att permanent tippa tunnan och söka 

annat jobb. Det gjorde de inte och trots perioder då de var på väg att gå under upplevde de sin 

80-års dag 2006 och 2012 köptes de upp av Benders Sverige AB.36 I efterhand ser vi resultatet 

av en organisations eller ett företags beslut. Men vägen dit är som en svart låda. För att kunna 

studera hur det skedde måste vi öppna denna låda och skåda in i oredan. Inget är självklart 

och mönstret är oss ännu inte givet.37  

De startade sitt kooperativ och lyckades överleva tuffa tider. Men vad var det som bidrog 

till det? I litteraturen understryker författarna att den kunskap som stenhuggarna hade kring 

hantverket innebar att de behärskade stora delar av hela arbetsprocessen, från 

råvaruhanteringen till den färdiga produkten.38 Att det inte alltid var så lätt att byta moment i 

bearbetningen påpekar Persson, som menar att viss specialisering skedde.39  

I Thörnquists artiklar40 menar hon att ”laget”, den traditionella organisationsformen, kan 

ha bidragit till att kooperationen kändes naturlig och att den bidrog till deras fortlevnad. Men 

för en leverantör och säljare krävs det mer än en duglig organisation. Det fordras kunskap 

som stenhuggarna inte hade en naturlig tillgång till. För att visa vad det är som jag menar är 

problematiskt i framställningen ska en jämförelse göras mellan Carl August Kullgren, 

                                                 
35 Beckert, S. (2017). Cotton and the Global Origins of Capitalism. Journal of World History, 107-120. s. 107f. 
36 http://www.benders.se/benders/nyheter/2012/benders-sverige-ab-forvarvar-bohuslans-kooperativa-

stenindustri/ (20171211) 
37 Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press. s. 2f. 
38 Danielsson et al, s. 34; Thörnquist, 2003, s. 82. 
39 Persson, s. 107. 
40 1996; 2003 och 1998 Facklig ideologi eller folklig tradition? Arbetskooperationen bland bohuslänska 

stenhuggare. Arbetarhistoria(87–88), 68–75. 

http://www.benders.se/benders/nyheter/2012/benders-sverige-ab-forvarvar-bohuslans-kooperativa-stenindustri/
http://www.benders.se/benders/nyheter/2012/benders-sverige-ab-forvarvar-bohuslans-kooperativa-stenindustri/
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grundaren till Firma C A Kullgren, och Linus Johansson som var vice sekreterare i styrelsen 

när BKS grundades. 

Kullgren hade tagit över sin faders företag redan som sextonåring. Dessförinnan hade han 

fått en merkantil utbildning på danska herrnhutiska brödernas utbildnings- och industriort 

Christiansfeld i Sönderjylland. Han tog även över en redan befintlig firma. När han startade 

upp produktionen för försäljning på Malmön hade han järnvägsbyggaren och ingenjören 

Ericson vid sin sida.41 Detta är att jämföra med Johansson som i sin livsberättelse berättar att 

som barn hade han att välja mellan att bli dräng eller stenhuggare: ”[A]tt bli dräng lockade 

knappast, det gjorde däremot friheten som stenhuggare”42. Han började som elvaåring att följa 

med sina bröder ut i bergen. Efter konfirmationen fick han sitt eget konto.43  

Om vi har i åtanke att han redan som elvaåring gick ut i bergen med sina bröder, så var 

hans skolgång kort. Han kunde läsa, skriva och räkna, men hur mycket mer kunde han utöver 

stenhuggarhantverket? Gustav Svanberg föddes 1898 och hade försörjt sig både som fiskare 

och stenhuggare.44 Han var bara 28 år när de startade BKS. De hade sin hantverksskicklighet, 

men inte Kullgrens köpmanskunskap. Trots det så lyckades de att etablera sig på marknaden 

och överleva de andra företagen.  

Nyklassisk ekonomisk teori ser marknadssystemet som en förflyttning av tillgångar.45 

Samtidigt innebär det kapitalistiska systemet att råvaran och arbetskraften förbinds med 

staden och konsumenterna som köper den. Marknaden och världsekonomin där de alla är 

inkorporerade i förändrar dem.46 Likväl finns det kulturell särprägel som inverkar på 

inkorporeringen.47 I detta finns det människor som interagerar med sina idéer och 

förutsättningar.  

Teleologin är endast en efterhandskonstruktion. Enligt Hodgson48 finns det tre olika slag 

av determinism. Det ena är att genom att ha all nödvändig kunskap kan en förutsägelse göras, 

den andra är att givet vissa förutsättningar är endast en utveckling möjlig och det tredje är att 

en händelse föregås av en annan. Den tredje definitionen motsäger inte att förutsägelser kan 

                                                 
41 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11862 (20171205) 
42 Quirin, s. 58. 
43 Ibid. 
44 Thörnquist, A. (1996). Kooperation med tradition: arbetarproduktionsförändringar inom den bohusländska 

stenindustrin. i P. Aléx, S. Bartilsson, A. Jönsson, Y. Stryjan, & B. Wikström, Förändring & förnyelse (Vol. 

Kooperativ årsbok, ss. 69-94). Stockholm: Föreningen Kooperativa studier. s. 79. 
45 Barber, W. J. (2009). A history of economic thought. Middletown: Wesleyan University Press. s. 163. 
46 Beckert, s. 113f. 
47 Thörnquist, 1996, 1998 och 2003. 
48 Hodgson G. M. (2002), Darwinism in economics: from analogy to ontology, Journal of Evolutionary 

Economics. 259–281. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11862
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göras med hjälp av statistiska regelbundenheter. Men det förutsätter ett slutet system. Så även 

om det vore teoretiskt möjligt att utesluta en intern slumpvariabel så ingår fenomenet i ett 

större system där påverkan och effekter inte genomgående kan förutses.49 Då BKS ingick i ett 

öppet system, marknaden, var det påverkat av händelser utanför deras kontroll. Dessutom var 

det styrt av den interna kulturella särprägeln, ideologin och av olika aktörer, individer. Det 

medför att samverkande faktorer torde finnas. Då Thörnquist har undersökt kulturella interna 

faktorer, ämnar jag undersöka deras samarbete med P&H som en extern faktor till deras 

överlevnad.  

För att se hur de gjorde och vad som kan ha bidragit till att BKS kunde överleva har jag 

studerat korrespondensen som fördes under tiden då strejken pågick för att undersöka hur det 

gick till när BKS blev en del av marknaden och hur de försökte sälja sten till Hamburg. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka empiriskt hur en ny aktör kan etablera sig på en 

mogen marknad, utifrån fallstudien BKS. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur kan samarbetsteorin bidra till en nyanserad förståelse för hur nya företag etablerar 

sig på en marknad? 

2. Hur utvecklas rutiner i nyetablerade företag?  

3. Varför etablera sig på en ny marknad? 

 

1.5 Teorin 

Darwins teori kring evolution har vuxit till att omspänna andra områden än bara biologi och 

har delgivits termen generaliserad darwinism.50 Det innebär att man tar en mångfald av 

komplexa processer i beaktan och undersöker hur olika kumulerande och sammansatta 

orsaker skapar en utveckling i ett öppet system, vilket marknaden till exempel är.51 För att 

använda den generaliserade darwinismen eller evolutionär teori i en analys av marknaden bör 

man, enligt företagsekonomen Hodgson och förvaltningsforskaren Stoelhorst, utgå från två 

olika processer. Den ena, vilket är den här uppsatsens fokus, är att se till de 

utvecklingsprocesser som styr enskilda entiteter. Den andra undersöker processer i 

populationen som har att göra med urval och spridning (diffusion), vilket innebär att 

konkurrerande företag och politiska stater måste undersökas, vilket inte kommer att göras i 

                                                 
49 Hodgson, s. 274f. 

50 Hodgson, & Stoelhorst, s. 522 
51 Hodgson, s. 260 
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den här uppsatsen. Inte att förglömma är att utvecklingsprocesser som självorganisering är 

påverkade och influerade av urval och spridning.52 På marknaden finns det en variation, en 

population företag. De har tillkommit genom urval och är ett begränsat antal. Om de är 

tillräckligt anpassningsbara behåller de sin position och vidarebefordrar sin kunskap om hur 

det är möjligt, retention.53  

I ekonomerna Nelson och Winters verk An evolutionary theory of economic change54 

används evolutionsteorin för att undersöka varför det sker förändringar bland företagen på 

marknaden. De menar att företagens beteendemönster och marknadens utfall utvecklas 

gemensamt i ett dynamiskt förlopp.55 I analysen kan man därför inte studera ett företag utan 

att ta hänsyn till marknaden där det agerar.  

Ett företag är en organisationsform, här definierat som en social struktur som skapats av 

individer för att stödja ett gemensamt handlande för att kunna uppnå vissa specifika mål.56 

Dess mest grundläggande beståndsdelar är rutiner, här definierat som ett regelbundet och 

förutsägbart beteende.57 De är beteendemönster som etablerar och stadfäster företaget i 

miljön. Företagets överlevnadsmöjligheter är beroende av hur föränderliga och 

anpassningsmöjliga rutinerna är i miljön som företaget verkar i.58 Det är en del av en miljö, 

marknaden, där den verkar för sin överlevnad. Dess rutiner, vilka analogt är ett företags gener 

verkar till dess fördel eller nackdel. Marknaden består av information och variabler som det 

måste hantera. Variablerna inverkar på ett företags aktuella situation och dess 

möjlighetsbetingelser.  

För att exemplifiera resonemanget används prissättningen av en vara för att undersöka 

några variablers inverkan. Allmänt uttryckt är det storleken på det egna kapitalet och 

informationen från marknaden som det inhämtar och tolkar. Mer specifikt innebär det att 

prissättningen påverkas av utbud och efterfrågan, eftersom de reagerar på den utanförliggande 

marknaden. Samtidigt är varje firmas vinstmöjlighet begränsad av dess egna kapacitet, då 

                                                 
52 Hodgson & Stoelhorst, s. 522 
53 Hodgson & Stoelhorst, s. 519. 
54 Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mas.: 

Belknap Press of. 
55 Nelson & Winter, 1982, s. 18 
56 Scott, R. W. (2003). Organizations: Rational, natural, and open systems. New Jersey: Prentice Hall. s. 11. 
57 Nelson & Winter, 1982 s. 14. Att ha i åtanke är att vad man menar med rutiner är inte de som ledningen 

önskar utan termen hänvisar till det faktiska beteendet inom organisationen. Se Becker, M. C., Lazaric, N., 

Nelson, R. R., & Winter, S. G. (2005). Applying organizational routines in understanding organizational change. 

Industrial and Corporate Change , 775–791. s. 778f. Inom litteraturen som har inspirerats av Nelson och Winter 

innehar termen rutin varierande konceptuella betydelser. Vilket beror på om man vill framhålla den evolutionära 

grundtanken eller om man har andra metaforer i åtanke. Becker, Lazaric, Nelson, & Winter, s. 784.  
58 Nelson & Winter, 1982, s. 14. 
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produktionskostnaden styr prisnivån på deras produkt. Det är dessutom storleken på profiten 

ett företag kan göra som formar hur företaget väljer att investera. Vinstmöjligheten är en 

determinant för dess utsikter att växa eller krympa framgent. Om ett företag får signaler från 

marknaden att det kan göra en stor vinst om de ger sig in i en specifik marknad måste de 

analysera om deras produktionskapacitet mäktar med den investering som krävs för ett inträde 

i specifikt handelsområde.59  

Variablerna inverkar på beslutsfattandet. Men valen som görs, fattas inte, enligt teorin, 

utifrån en rationell individ som har bearbetat all inkommande information utan den här 

uppsatsens perspektiv är att rationalitet är något som finns i strukturen som enskilda aktörer 

agerar efter. Deras valmöjligheter är kringskurna.60 Rationaliteten som företagen har består av 

olika rutiner, tillvägagångssätt och föreskrifter för hur beslut får fattas. De är ett företags 

tillgångar. Om tillgångarna utnyttjas väl leder det till vinst, som kan medge expansion, till 

skillnad från de som inte har förmågan till anpassning.61  

Sammanfattningsvis styr rutiner ett företags utveckling och dess möjlighetsbetingelser i 

beslutsfattandet. Men i beslutsfattandet finns det alltid en inneboende slumpvariabel vilket 

försvårar förutsägelsen. Konkret uttryckt kommer de företag som fattar framgångsrika beslut 

att växa och överta en större del av marknaden än de vars beslut är mindre framgångsrika. 

Teorin medför därför att man förflyttar fokus från företagets vinstmaximerande ambition till 

att se till dess överlevnadsförmåga i en miljö som är delvis styrd av slumpvariabeln. 

Överlevnaden är beroende av företagets inarbetade rutiner och deras anpasslighet till 

förändring.62  

 

Hitintills har vi endast utgått från ett företag, men det befinner sig på en marknad där det 

verkar med andra företag. Även om marknaden är tillsynes öppen kan det finnas förhållanden 

som gör att nya företag inte kan ta sig in på marknaden. De etablerade företagen förhindrar 

det, genom till exempel skal- och synergieffekter. Skaleffekter, det vill säga fördelen som ett 

företags storlek ger, hindrar andra från att kunna etablera sig och överleva tillräckligt länge 

för att kunna växa sig tillräckligt stora. Synergieffekter är att mängden befintliga företag 

gagnas av samverkande och yttre faktorer från andra liknande förekommande företag vilket 

                                                 
59 Nelson & Winter, 1982, s. 18f. 
60 Scott, 2001. s. 54. 
61 Nelson & Winter, 1982, s. 206f. 
62 Nelson & Winter, 1982, s. 16f. 
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förhindrar en nyetablering av företag då de inte kan bli tillräckligt stora för att kunna 

tillgodogöra sig faktorerna.63  

Frågan är hur ett företag kan ta sig in på marknaden? Som antytts kan en stor 

miljöförändring ske som medför att bättre anpassade företag kan ta sig in på marknaden. Ett 

annat sätt är genom samarbete. Statsvetaren Robert Axelrod inleder sin bok The evolution of 

cooperation64 med att hans mål är att utarbeta en teori för att upptäcka vad som är nödvändigt 

för att samarbete ska uppstå.65 För att undersöka detta utgick han från ett teoretiskt spel som 

kallas fångarnas dilemma. Det består av två spelare som har två val, antingen samarbeta eller 

avbryta samarbetet. Ingen av parterna får veta vad den andre har valt innan de beslutar sig. 

Om den ene inte samarbetar får han mer poäng, men om ingen samarbetar förlorar båda på 

det, då poängsumman blir noll. Om de däremot samarbetar kommer vinsten att inte bli lika 

hög som det skulle vara om den ena parten sviker, men båda får lika många poäng.66 

Om man utgår från att den andra parten kommer att samarbeta, är det bättre att inte 

samarbeta, eftersom man då får full poäng. Detsamma gäller om man tror att den andre inte 

kommer att samarbeta eftersom denne då skulle få poängen om man själv samarbetade. 

Samma logik gäller för andra parten också.67 

För att åskådliggöra dilemmat tar vi två personer som är anklagade för ett brott som de har 

begått tillsammans. De sätts i var sitt förhörsrum. Där ställs den ene inför valet är att antingen 

vittna mot sin partner eller att inte säga någonting. Om han (A) vittnar mot sin partner går han 

fri och den andre får (B) ett femårigt straff. Vad han måste räkna med är att den andre får 

samma erbjudande, men han vet inte vad hans medbrottsling kommer att göra. Om båda (C) 

skyller på varandra blir straffet två år. Om båda (D) tiger är straffet 6 månader. För att 

minimera straffet för båda är antingen C eller D de bästa alternativen, varav det allra bästa är 

D. Men då ingen av dem vet vad den andre kommer att göra är det bäst att skylla på 

varandra.68  

Vid ett tillfälle finns det ingen bas för att upprätta ett samarbete. Situationen blir dock 

annorlunda om man spelar flera gånger och framför allt om det är ständigt pågående. Det som 

gör att samarbete kan uppstå är nämligen om spelarna kommer att mötas igen.69  

                                                 
63 Hodgson & Stoelhorst, s. 521f 
64 Axelrod, Robert. (2006). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. Kindle edition. 
65 Axelrod, pos 215. Position anges istället för sidnummer då boken lästes på en Kindle läsplatta. 
66 Axelrod, pos 227. 
67 Axelrod, pos 251. 
68 https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5ngarnas_dilemma (20171219) 
69 Axelrod, pos 268–296. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5ngarnas_dilemma
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För att ett samarbete ska kunna uppstå måste en bärande strategi uppbringas. Strategi är här 

definierat efter vilket val man ska göra beroende på situationen. Axelrod utlyste en tävling för 

att se vilken strategi som bäst fungerade och det visade sig att om spelet spelas om och om 

igen är det bäst att man betalar med samma mynt, vid nästa val.70 Det innebär att strategin 

som utarbetas är beroende av den andres val. Det är en pågående interaktion. Schack har ett 

slut, men det har inte det här spelet. Det fortsätter och det skapar möjligheten till samarbete.71  

Om motpartnern spelar juste, så möts hon av juste spel, men om hon ger ett tjuvnyp får hon 

ett tillbaka för att visa att så gör man inte. Om hon fortsätter spela ojuste och den andre svarar 

med samma mynt utan att en annorlunda reaktion sker, kommer båda att förlora på det. Men 

om hon skärper sig genom att inse att det inte lönar sig, kan en situation uppträda där båda 

inte försöker maximera sina vinster, utan de ser att genom samarbete kan båda stå som 

vinnare. Axelrod menar att skälet till att ”betala med samma mynt” fungerar är att dess 

grundinställning är att vara snäll, vilket gör att man inte hamnar i onödig konflikt. Men 

eftersom den straffar svek, visar den att den inte tillåter sig utnyttjas. Då den är förlåtande 

uppmanar den till att återuppta samarbetet, och sist men inte minst då dess strategi är tydlig 

förstår andra spelare spelreglerna och därför kan ett längre samarbete uppstå.72 Tydligheten i 

strategin och förståelsen för dess regler gör att tilliten inte riktas till en person utan till hon 

agerar förutsägbart.73  

Några poänger att göra utifrån följande resonemang är att vinsterna inte måste vara rättvist 

fördelade och de bör mätas emot varandra, snarare än efter en definitiv skala.74 I det här 

sammanhanget betyder det att olika aktörer kan ha olika mål med sina handlingar som inte 

överensstämmer, men som ändå leder till att de olika parterna anser sig ha uppnått sitt mål. 

Det innebär att samarbete leder till att båda kan vara vinnare, även om vinsten inte är 

maximerad. Nu återvänder vi till frågan om hur detta kan ge fördelar i en miljö full av hinder. 

I en miljö där alla samarbetar är det inte möjligt för en ny individ att etablera sig. Det är ett 

effektivt skydd. Detsamma gäller i en miljö där ingen samarbetar. I den första miljön finns det 

inga möjligheter, men i den andra kan en liten grupp som samarbetar snabbt vinna fördelar. 

Det sker genom reciprocitet. Om den som är snäll bemöts med snällhet och den som avfaller 

                                                 
70 Axelrod, pos. 314 
71 Axelrod pos 314–335. 
72 Axelrod, pos. 844. 
73 Axelrod, pos. 2377. 
74 Axelrod, pos. 366–381. 
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med avvisning uppstår ett stabilt tillstånd mellan de snälla. Ett kollektivt stabilt förhållande 

innebär att ingen kan tränga sig in i miljön.75 

Reciprocitet hör ihop med altruism. Att agera altruistiskt är att bete sig osjälviskt. Men 

frågan är kring motivet. Man kan antingen bete sig altruistiskt och inte förvänta sig något 

tillbaka, eller så kan man förvänta sig att man får något tillbaka, vilket innebär att man är 

reciprok altruist.76 Det betyder att en person kan offra något för en person om hon räknar med 

att det kommer att återbetalas.  

Stark reciprocitet å andra sidan betyder att hon är villig att göra uppoffringar för de som är 

snälla, vilket ska ses som stark positiv reciprocitet. Men om hon är villig att uppoffra sig för 

att bestraffa de som inte är snälla är det stark negativ reciprocitet. Grundläggande för stark 

reciprocitet är villigheten att göra uppoffringar trots att beteendet inte nödvändigtvis medför 

nutida eller framtida fördelar. Närvaron av starka reciprocitetsinstitutioner skapar stabila 

samhällen.77  

Resultaten som framkommer i experimenten med spelteorin är att antagandet inom 

ekonomi att individer endast har egenintresse inte stämmer. Snarare visar de att reciprocitet är 

viktigt för människor. De är till och med villiga att ge upp saker för att bestraffa dem som inte 

agerar samarbetsvilligt.78 Detta innebär att närvaron av stark reciprocitet motverkar parasitärt 

beteende inom gruppen eftersom risken att bli bestraffad ständigt är närvarande. Det betyder 

dessutom att man är medveten om att bestraffningen även kan inträffa trots att den rationellt 

skulle vara till gruppens skada.79   

För att summera teorin så är ett företag en organisation bestående av individer som verkar 

för samma mål. De befinner sig på en marknad bestående av en mängd olika företag, där det 

sker en urvalsprocess. De enskilda företagen är en del av ett dynamiskt förlopp där de 

påverkar och påverkas. Överlevnadsmöjligheterna och tillväxtpotentialen baseras på ett 

företags rutiner. På en marknad dominerad av ett antal företag förhindras nya aktörer att 

                                                 
75 Axelrod, pos. 862–1038 
76 Fehr, E., Fischbacher, U., & Gächter, S. (2002). Strong reciprocity, human cooperation and the enforcement of 

social norms. Human Nature, 1-25. s. 3. 
77 Fehr, Fischbacher, & Gächter, ss. 2–4. 
78 Heinrich, Joseph; Boyd, Robert; Bowles, Samuel; Camerer, Colin; Fehr, Ernst; Gintis, Herbert; McElreath, 

Richard. (2001). In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies. The 

American Economic Review. 73–78. s. 73 
79 Bowles, Samuel; Gintis, Herbert. (1998). The Evolution of Strong Reciprocity. SFI Working Paper: 1998-08-

073, Santa Fe: Santa Fe Institute. Mary Douglas skriver: “A community works because the transactions balance 

out. The Risk of free riding is controlled by the accounting system. The accounts are audited, and debts are 

collected by the way God or nature punishes defaulters with disease and death. The thought style keeps the 

thought world in shape by directing its memory.” Douglas, M. (1987). How institutions think . London: 

Routledge & Kegan Paul. s. 74 
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komma in. Det måste ske någon slags förändring som öppnar upp för den nye aktören, 

antingen en stor miljöförändring eller att samarbeta med andra.  

Utifrån den här teorin kommer jag undersöka hur den nya aktören, BKS, kunde bli en del 

av den hårt konkurrensutsatta stenmarknaden. 

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar den utveckling som BKS genomgick från 2 juni 1926 till årsskiftet. 

Skälen är flera. Det praktiska är att korrespondensen är rik och det skulle bli alltför stort om 

en längre tid valdes för analys. Valet av datum är då blir det formellt ett kooperativ. 

Dessförinnan hade Richter och Svanberg redan drivit en stenfirma med kooperativa inslag 

men andra dagen i juni 1926 registrerades firman officiellt.80  

Det empiriska materialet är korrespondens mellan BKS huvudkontor, firman P&H, samt de 

olika lokala avdelningarna. Fokus ligger på korrespondensen mellan BKS och P&H. Det är 

för att däri är informationen för att kunna besvara frågeställningarna. I korrespondensen med 

avdelningarna är det hur organisationen ska bygga upp och fördelande av stenbeställningar. 

Detta är förvisso mycket intressant, då det förtäljs om stenhuggarnas situation i Bohuslän. 

Men det ligger det utanför uppsatsens intention. 

Under året gjordes många affärer och de var inblandade i många anbud. Därför har ännu en 

gränsdragning framtvingats. Att jag har valt Hamburg är för att inte göra framställningen 

alltför spretig. Det kommer den delvis ändå att bli då jag måste kontextualisera och bredda 

skildringen för att ge förståelse. Jag har valt att utöver att beskriva hur de blir en del av 

Hamburgs marknad, koncentrera mig på tre teman. Det är dels kapital, vilket är nödvändigt 

för att få verksamheten att fungera. Det andra är frakt och sist brevkommunikationen. De hade 

till att börja med ingen telefon installerad. För korta meddelanden fanns telegrafen. Avstånden 

var långa, mellan dels Hovenäset och Danmark, men också till de olika stenbrotten. Därför 

kommunicerade man brevledes. De skrev frekvent och utförligt, men trots det uppstod 

missuppfattningar vilket ledde till fel i beställningar. Jag kommer att beskriva några sådana.  

Valet av att koncentrera mig på Hamburg hyser ett dilemma. Det finns nämligen en lucka i 

källmaterialet. Från och med början av november till siste december är endast de utskickade 

breven till P&H bevarade, men inte de inkomna. Därför kommer endast en part i målet att 

höras. Svårigheten är inte oöverstiglig, då majoriteten av informationen redan finns i den 

tidigare brevkommunikationen, samt svaren är tillräckligt utförliga för att kunna förstå vad 

                                                 
80 Quirin, 1986; Thörnquist, 1996, 1998, 2003. 
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som har hänt. En anteckning görs i en fotnot, när materialet blir ensidigt. Att tillägga här är att 

den viktigaste informationen står i huvudtexten. Men för vissa förtydliganden och 

sidohistorier utnyttjas fotnoterna.  

 

1.7 Metod och material 

Det är en kvalitativ analys som görs av brevkommunikationen under 1926. Det som eftersöks 

i breven är temat ”Hamburg”, ”logistik”, vilket inbegriper ”pengar”, ”frakt” och 

”kommunikation”. Risken för att uppsatsförfattarens syn kommer att bli väldigt selektiv är 

uppenbar. Vissa textstycken i breven kommer att citeras utförligt för att mitt resonemang ska 

vara tydligt och transparant, vilket motarbetar tendentiös läsning. Detta är trots allt inte något 

som endast brevskrivarna bemärkt eller obemärkt, medvetet eller omedveten sysslar med. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar är generella men det är en fallstudie. Den 

koncentreras på hur de etablerar sig i Hamburg. Svaren kommer därför inte att kunna vara 

generaliserbara på andra företag i en annan tid och plats. För att kunna göra allmängiltiga 

anspråk, krävs en mycket större studie än vad en uppsats av detta format medger.81  

Enligt historikern Rolf Torstendahl82 kräver alla metoder en filosofisk bas. Med det menar 

han att man måste ha en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt som epistemologiskt visar hur 

man har bearbetat sitt empiriska material. Det ger en inblick i vad som leder fram till 

resultaten.83 Epistemologi hanterar frågan kring hur man skaffar sig kunskap, vilket tangerar 

sanningsanspråket i ett forskningsarbete i historia. Men då tiden visar att mycket av det som 

har hållits för sanning kan motsägas av senare generationer föredrar Torstendahl begreppet 

giltighet.84 Historikern Louise Berglunds definition av begreppet giltighet skiljer sig något 

från Torstendahls. I sin beskrivning av begreppet ställer hon frågan om hur lämplig en viss 

teori är för besvarandet av formulerad frågeställning.85  

Att kontrastera dessa olika konnotationer mot varandra pekar på svårigheten med historisk 

forskning och illustrerar min metod. Den kvalitativa textanalysen intog jag från början, men 

ingången var en annan. Jag ville studera utvecklingen av rutiner och hur organisationer lär 

sig.86 Men det utvalda tidsspannet medgav inte det. Jag hade överskattat hur lätt det skulle 

vara att se hur rutiner utvecklades och tvingades tänka om. Därför fördjupade jag mig i det 

                                                 
81 Flyvbjerg, B. (2003). Fem missförstånd om fallstudieforskning. Statsvetenskaplig Tidskrift, 185–206. 
82 Torstendahl, R. (2005). Källkritik, metod och vetenskap. Historisk Tidskrift, 209-217. 
83 Torstendahl, s. 210. 
84 Torstendahl, s. 214. 
85 Berglund, L. (2015). Källor och metod. i L. Berglund, & A. Ney, Historikerns hantverk: Om historieskrivning, 

teori och metod. Lund: Studentlitteratur. (ss. 127-163).s. 150f. 
86 Scott, 2001 & 2003. 
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evolutionära perspektivet som hade utvecklats utifrån Nelson och Winters arbete, samtidigt 

som jag gick igenom breven. Det var då jag kom i kontakt med Axelrods samarbetsteori och 

började applicera den på den dialog som utspann sig i korrespondensen. Då först kom jag 

vidare i forskningen.  

Historikern Agneta Ney frågar sig om en historiker rekonstruerar det förflutna utifrån 

källorna eller om hon konstruerar det förflutna. Det senare hör ihop med deduktion, vilket 

innebär att man har teoretiska överväganden som testas på det empiriska materialet. Induktion 

är omvänt då man utifrån materialet försöker göra teoretiska utsagor.87 Min ansats har varit 

deduktiv, men min första ansats tvingades till omprövning. Hermeneutiken är en modell som 

bygger på att man tolkar materialet, vilket per definition görs genom analysen. Men under 

tiden upptäcks, skriver Berglund, att ens tidiga idéer inte håller och kunskapen måste 

fördjupas, nya kategoriseringar och begrepp infinner sig. Forskaren skapar analytiska 

konstruktioner.88  

Min analytiska konstruktion har varit att applicera evolutionärt ekonomiskt tänkande på 

mitt material. Att använda ekonomiska teorier är för att bredda och tillföra en annan aspekt på 

den tidigare forskningen. Teorin är en kritik av det nyklassiska ekonomiska tänkandet som 

utgår från att marknaden befinner sig i ett jämviktstillstånd och som fokuserar på en rationell 

aktör. Om så vore fallet, menar Nelson och Winter, förmår inte teorin förklara varför 

förändring uppstår på marknaden, eftersom det inte skulle ske om ekonomin vore i jämvikt. 89 

Den teoretiska figuren att aktörerna på marknaden är rationella bortser från svårigheten att 

överblicka de inverkande variabler som påverkar dem och framför allt bortser man från att 

agentskapet möjligen drivs av menlig och personlig motivation eller att hon har en 

systematisk felsyn på ett problem.90  

Den teori i evolutionär ekonomi, som jag använder, förklarar varför förändring sker på 

marknaden, men den tar inte hänsyn till varför samarbete uppstår. Då aktörerna BKS och 

P&H inte kände varandra från början utan utvecklade ett samarbete med tiden så ville jag 

använda Axelrods teori kring hur samarbete uppstår och hur det kunde fortleva. Då den 

generella darwinismen bortser från en enskild allvetande aktör som agerar rationellt på 

                                                 
87 Ney, Agneta (2015) i L. Berglund, & A. Ney,”Perspektiv och historiesyner”, Historikerns hantverk: Om 

historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur. (ss. 65–86). s. 82. 
88 Berglund, L. (2015). Teori och att formulera en fråga. i L. Berglund, & A. Ney, Historikerns hantverk: Om 

historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur. (ss. 87–126). ss. 122–124. 
89 1982 och 2002. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (2002). Evolutionary Theorizing in Economics. The Journal of 

Economic Perspectives, 23-46.  
90 Nelson & Winter, 1982, ss. 6-9. 
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marknaden, fann jag att hans teori passade, då den inte bara behandlar hur samarbete mellan 

okända individer uppstår utan också visar hur de kan vinna fördelar i en miljö. Teorin kring 

stark reciprocitet nyanserar mekanismen till hur samarbetet bibehålls.  

Det här arbetet tar sin utgångspunkt i tidigare forskning, men använder sig av empiriskt 

material som tidigare inte har studerats. Målet är att materialet kan skapa en mer nyanserad 

bild av utvecklingen av BKS första tid, men dessutom att belysa den mer generella frågan om 

hur en ny aktör etablerar sig på en hårt konkurrensutsatt marknad. Generaliserad darwinism är 

en analytisk konstruktion. Dess lämplighet, utifrån Berglunds förståelse av giltighet, har 

framkommit genom att pröva olika teoretiska ansatser, vilka inte har fungerat för att besvara 

frågeställningarna. Teorin är prövbar och uppsatsen uppnår Torstendahls giltighetsanspråket.  

 

Det är genom att undersöka den samlade korrespondens under 1926 som forskaren vill se hur 

de gör för att etablera sig och överleva i en miljö där kampen för framgången är till synes 

dömd att misslyckas.  

Källmaterialet finns i Bohusläns föreningsarkiv i Uddevalla. I referenserna är det noggrant 

angivet i vilken mapp och det datum då det skrev och varifrån det skrevs. Breven ligger i 

kronologisk ordning och är uppdelat i mappar som noga angives i fotnoterna.   

Först ska materialets relevans och minimikraven diskuteras. Minimikraven åsyftar om 

materialet har en logisk konsistens, om det kan prövas empiriskt, om allt relevant material 

kommer att beaktas och om den resulterar i nya resultat.91  

Vid arbetets inledning utgick jag från att det var intakt, men då jag kom till brevet från 

P&H skrivet den 18 oktober 192692 upptäckte jag att det var det sista sparade brevet i mappen 

från P&H det året. Nästföljande brev som fanns daterades först den 20 september 1927.93 

Först trodde jag att något hade inträffat, men upptäckte snart att det inte hade varit uppehåll i 

kommunikationen, eftersom jag fortfarande hade karbonkopiorna från de utskickade breven 

från BKS. Kommunikationen fortsatte alltså oförhindrat under året 1926 visade det sig i 

”utgående skrivelser”94 men då hade vi bara ena samtalets sida. Då jag hade tillräckligt med 

material för analys och den senare informationen endast var kompletterande var det inget 

                                                 
91 Torstendahl, 2005, s. 214. 
92 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens”. 
93 Brevskrivningen i Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 

1926”, mapp E3:3 ”Kundkorrespondens”. 
94 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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problem. De var dessutom utförligt skrivna, vilket gjorde att det inte bereddes svårigheter att 

förstå ämnet. 

Uppsatsen utgår från textkällor som analyseras. Därför uppkommer frågan kring källkritik. 

De tre kriterier som brukar omnämnas är närhet, beroende och tendens.95 Närhet är frågan om 

när och var källan har skapats. Källmaterialet till uppsatsen består av brev som skickats till 

och från BKS. Det är original av de inkomna och karbonkopior av de utgående breven. Det är 

därför i direkt anknytning till tiden och är en pågående konversation mellan de olika 

inblandade parterna. Detta innebär att det finns tillgång till båda parternas åsikter och 

synpunkter. Dess omfång har inneburit att det begränsats endast till 1926. Det är inte 

beroende av andra källor utan är just det källmaterialet. Då breven är en konversation med 

olika parter finns det uppenbara tendenser. Dels är det olika affärspartners med olika agendor. 

De vill framställa sig i viss dager. Apropå det tendentiösa, kan det anmärkas att brevskrivarna 

endast besvarar det som de anser uttryckligen vara av vikt. Detta innebär att information om 

en order, vilket ur forskarens perspektiv kunde varit givande, till skillnad från brevskrivarna, 

inte omnämns. Det är några av de faktorer som påverkar materialet. Materialets syfte är extern 

och intern kommunikation.96  

I den brevkommunikation till lokala avdelningar är det inte alltid specificerat vem som är 

adressaten. Det gör att författaren måste göra vissa antaganden utifrån informationen i brevet 

om två brev hör ihop eller inte. När detta sker kommenteras det i texten. 

I avsnittet ”avgränsningar” nämner jag och motiverar varför jag kommer att koncentrera 

mig på deras försök att etablera sig som stenleverantörer till Hamburg. I detta finns problemet 

att uppsatsens fokus blir för starkt på ett skeende. Därför kommer utvikningar att göras för att 

bredda perspektivet och belysa en större del av årets händelser. Att gå in i fler händelser hade 

blivit för skrymmande, samtidigt hade det inte nödvändigtvis bidragit till läsarens förståelse. 

Det hade blivit plottrigt. Samtidigt menar jag att Hamburg och de kringliggande teman bidrar 

till att kunna besvara frågeställningarna.  

Sammanfattningsvis vill jag hävda att det är representativt och trovärdigt under gällande 

betingelser och därmed uppfyller minimikraven för ämnets föresats.  

Affärsbreven till P&H är systematiskt strukturerade och är indelat efter order. De gånger 

jag citerar kommer jag inte att översätta danskan eller att modernisera språket, förutom om 

det förekommer ett ord eller uttryck som kräver en förklaring. Den sker i fotnoterna. Vissa 

uttryck är i mitt tycke inte relevanta att förklara för att förstå sammanhanget även om det är 

                                                 
95 Berglund, ss. 148-150. 
96 Berglund, ss. 148-150. 
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ett tekniskt ord. Därför kommer till exempel inte de olika gatstensorterna att förklaras. Om 

läsaren är nyfiken finns det möjlighet att på egen hand slå upp ordet.  

Under denna tid skrevs substantiv med stor inledningsbokstav. Att jag markerar detta med 

ett [sic] är för att visa att skribenten av och till avviker från detta. Därför har jag även 

markerat med dito när hövlighetspronomen ”Ni” eller ”Eder” förekommer, då skribenterna 

även där är olika noggranna. Likväl är inte stavfel korrigerade utan utmärkta med dito.  

Två böcker som förekommer i inledningen ska här kort beröras. Det är berättelsen om 

Algot Boman som förekommer i boken Stenhuggarminnen: Svenskt liv och arbete n:r 3197 

och Stenhuggare: En berättelse om stenindustri och kooperation i Bohuslän98. Den förra är 

nedtecknade minnen som senare bearbetats av en författare. Den senare är intervjuer som 

likväl är bearbetade av en författare. Som så tillhör de genren ”oral history”.99 Då de är 

minnen och dessutom bearbetade innebär det att deras källvärde kan ifrågasättas.100 I det här 

arbetet har den förra framför allt fungerat som en illustration för att visa på en generell 

historia av stenhuggarnas biografier, vilket jag stödjer med annat material. Linus Johanssons 

berättelse har jag kunnat styrka med brev från tiden han berättar om och även annat material 

som beforskats av framför allt Thörnquist.  

Att uppsatsen är förankrad i tidigare forskning och delvis bygger på den innebär att 

Berglunds sista minikrav berörs, vilket var om det bidrar till nya resultat. Min intention är att 

nyansera och bredda förståelsen av det som Thörnquist skriver. Det är även en fortsättning på 

den historia som Persson beskriver i sitt verk om stenindustrin. Användandet av det 

ekonomiska perspektivet ger en ny infallsvinkel på den allmänna situationen under 1920-talet 

och stenindustrin, vilket tidigare inte har beaktats. 

 

 

  

                                                 
97 Rehnberg, M. (1973). Stenhuggarminnen: Svenskt liv och arbete n:r 31. Malung: Nordiska museet. 
98 Quirin, 1986. 
99 Berglund, 2015. 
100 Berglund, s. 146. 
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2 Undersökningsdel 
 

2.1 Hamburg, del I 

I denna del beskrivs hur BKS inleder sitt arbete att etablera sig i Hamburg. Skälen till 

etableringen och hur de förmår att göra detta kommer att beskrivas kronologiskt med 

hjälp av brevkorrespondensen mellan BKS och P&H. Utifrån teorin kring evolutionär 

ekonomi kommer en överblick av miljön att ges. 

 

Den 5 juli skriver BKS101 till redaktören Frans Severin för Arbetaren angående den pågående 

strejken:  

Vad det beträffar ’stormen’ kan vi säga att den började före Bohusläns Koop. [sic] 

Stenindustri. Den ’stormen’ som gjorde att vi kommit på dessa vägar började bli rätt så 

svårtartad [sic] på eftersommaren i fjol. Först började den med mycket kännbara 

inskränkningar i driften, varför en del arbetare blev överflödiga hos bolagen. I våras, 

sedan bolagen föberett [sic] den nu pågående konflikten inom stenindustrin och kände 

sig säkra på, var arbetsförhållandena olidliga. Vi kan säga att vi startade under 

full’orkan’.Men [sic] vi visste om orkanen och vi har gjort beräkning på att det inte blir 

lugnt  på mycket lång tid. 

 

Under 1926 pågick en strejk inom stenindustrin. De bolag som var involverade var enligt 

BKS lydelse i ett brev till P&H: ”A/B Karlshälls Granitindustri, Skandinavisk Granit A/B, 

A/B Kullgrens Änka [sic], A/B Fernström, De Förenade Granitindustrier, Eliasson & 

Johansson, N.S. Beer & C:o, A/B Bohusläns Granitkompani och A/B Georg Luttence. Assens 

[sic].”102  Den hade inletts då förändrade handelsförhållanden inom stenexporten hade 

inträffat i framför allt Tyskland. Samtidigt hade avtalen mellan bolagen och deras anställda 

löpt ut och de skulle omförhandlas. Parterna kom inte överens, vilket gjorde att en storstrejk 

inleddes. Den skulle avslutas i december samma år.103  

Innan BKS skapades hade Herman Richter och Gustav Svanberg redan en firma som 

verkade för att kunna etablera sig på marknaden. De hade satt in en annons i den danska 

tidningen Ingeniøren redan i slutet av år 1925 och den 6 januari 1926104 fick de svar från 

                                                 
101 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
102 Brev skickat den 30 juni. (Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och 

utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser”) 
103 Den 21 december skrev BKS till P&H att strejken var avslutad. ”Arbetet har dock upptagits i liten 

utsträckning, detta beroende på de låga priserna på Sten [sic] för närvarande. Det är direkt förlustbringande att 

tillverka Sten [sic] har samtliga Arbetsgivare [sic] inom denna Industri [sic] förklarat.” Nästföljande dag 

bekräftar BKS till P&H att strejken är över. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 

”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
104 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
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firma I/S Chr. V. Pedersen & Hagensen (hädanefter förkortat P&H), vilka skrev att de hade 

sett annonsen och önskade sätta sig i förbindelse med dem för stenleveranser. De skrev att de 

tidigare hade arbetat med vägbyggningsmaskiner, men sedan nyår ville de även sälja 

vägmaterial. De hade goda kontakter med ”Amter”105, kommuner och entreprenörer.  

Den 14 januari106 hade P&H fått svaret att Svanberg och Richter var intresserade att anlita 

dem.107 Som ett första steg skrev P&H att de ville hålla dem informerade om vilka offentliga 

anbud, ”licitationer” på danska, som låg ute och att de skulle ge dem kunskap om vilka 

betingelser som rådde på den danska marknaden. Samtidigt, skrev de, var de medvetna om att 

pågående byggen inte gjorde anbud utan löpande behövde sten, vilka de kunde sälja till mot 

kommission. Det var därför bra att ha lager som kunde avyttras löpande. I samma brev 

skickade de med två licitationer.  

Det finns två delar som kan hindra nya företag att få tillträde på en marknad. Det ena är 

skaleffekterna. Det andra är att synergin mellan de etablerade företagen.108 P&H erbjuder dem 

att bli del av en marknad där de kan utnyttja sina kontakter. Att tillägga är att detta skulle 

kunna vara en lögn, vilket motsägs av de två medskickade anbuden. Utifrån samarbetsteorin 

skulle vi kunna se att de visar den potentiella fördelen med att inleda ett samarbete med dem 

genom att inte bara säga sig vilja introducera dem till den danska marknaden utan också visar 

på anbuden som de har tillgång till. 

 

Tyskland är den stora stenmarknaden för de svenska stenbolagen vid den här tiden och i maj, 

alltså fortfarande innan kooperativet är registrerat ber Svanberg och Richter att P&H ska 

sondera den tyska marknaden för dem. Skälet är de har en ”stor arbetsstyrka och 

beställningarna äro jämförelse små och inskränkning i driften synes bliva nödvändiga om 

ingen beställning erhålles den närmaste tiden” 109. Denna skrivelse är intressant av flera 

orsaker. Dels indikerar det hur beroende de är av P&H. Något som kommer att bekräftas 

under året. I korrespondens är det tydligt att deras beställningar främst var från den 

                                                 
105 Danmark hade förut varit indelad i län, med länsherrar som hade regerat över de olika områdena. Senare fick 

det namnet amt.  
106 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
107 Varför dessa två danskar utvaldes har jag inte hittat någon information om. Enligt Thörnquist hade de varit i 

kontakt sen innan genom en namnkunnig skeppare som hade förmedlat kontakten. Men, som vi ser i 

brevkommunikationen stöds inte det påståendet, då de refererar till annonsen i sin skrivelse till Svanberg och 

Richter. Thörnquist, 1996, s. 78. 
108 Hodgson & Stoelhorst, 2014, s. 521f 
109 Brev den 26 maj, Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående 

skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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internationella marknaden. Förutom till några svenska städer som Mariestad110, som de gör en 

leverans till, får de avböjanden från både Göteborg och Lidköping111 för att begärt pris är för 

högt.  

P&H skriver den 21 maj112 att de är beredda att åka till Tyskland i början av juni för att 

”indlede Indførelsen [sic] av Deres Sten paa det tyske Marked [sic]”. Svanberg och Richter 

skulle gärna vilja att en av en av deras personer följde med herr Pedersen, som var den som 

skulle åka till Tyskland. Skälet, skrev de den 26 maj113, var att denne skulle ha ”kännedom 

om de olika stensorternas tillverkningspris”. Den 28 maj114 meddelade P&H att en 

medresenär från Sverige till Tyskland inte var ”nødvendigt”. Den 31 maj115 skrev Pedersen att 

han avreste till Tyskland.  

P&H var inte de enda som menade sig kunna förmedla kontakter. I ett brev från Hjalmar 

Olsson den 18 maj116 meddelades att han hade många kontakter i Tyskland: ”Jag understryker 

ännu en gång, att mina vänner i Tyskland äga särskilt värdefulla förbindelser med kommuner 

och städer och myndigheter i Tyskland och äro således i tillfälle genomföra stenaffärer af [sic] 

mycket stor räckvidd, förutsatt att de äga Edert [sic] fulla understöd.”117 Han var inte den 

ende som ville ta över P&H:s jobb. Erbjudanden var något som återkom under året. Till 

exempel den 23 juli118 besvarade Richter och Svanberg ett brev från Wilhelm Liliendahl från 

Ålborg med orden att P&H var deras enda ombud i Danmark. I kundkorrespondensen 

förekom flera sparade erbjudande, men avböjdes. Utifrån dessa utgår jag från att de var nöjda 

med P&H och inte ville spela ut olika personer och företag mot varandra.  

                                                 
110 Av Mariestad fick de en beställning. Men det klagades det på att stenen inte var perfekt. Se brev Mariestad 

den 12 maj 1926. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, 

mapp E3:1 ”Kundkorrespondens. De gjorde även affärer med Lidköping. I följande brev finns att läsa från 

Hovenäset, det vill säga Svanberg och Richter, den 30 maj från Lidköpings Stads Byggnadskontor, Lidköping: 

”På grund av stora utbetalningar, vore vi tacksamma om vi kunde erhålla likvid,för [sic] den av oss levererade 

råkantstenen.” Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 

1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser”. Under året tillkom inga beställningar från Mariestad. 
111 Brev från Gatu- och Vägförvaltningen I Göteborg den 29 januari 1926. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa 

Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 ”Kundkorrespondens” 
112 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
113 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
114 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
115 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
116 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
117 Jag har inte kunnat hitta den föregående korrespondensen. 
118 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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Om det ligger ideologiska förtecken eller andra underliggande orsaker, har inte stått att 

finna. Däremot är det intressant ur Axelrods resonemang att ett fruktgivande samarbete 

fortlöper om en tydlighet och en förutsägbarhet finns mellan partnerna.119 Utifrån teorin kan 

ännu en belysning av det beskrivna göras. Positiva samarbeten uppstår då båda parterna 

samverkar och inte försöker vinstmaximera sin del på den andres bekostnad. Att anta de nya 

erbjudanden skulle innebära att det uppstod ett brott i det förtroende som höll på att utarbetas 

mellan BKS och P&H, vilket utifrån samarbetsteorin skulle vara ett riskfyllt beslut. På ett 

strukturellt plan ser vi hur samarbetet stärks.  

Denna teori kan även appliceras på strejken. Tidigare har jag tagit upp de skal- och 

synergieffekter som bolagen hade gentemot nya konkurrenter Sverige. I och med strejken 

försvann de för en tid vilket gav BKS möjligheten att träda in. Utifrån samarbetsteorin ser vi 

hur ett brott har skett i förtroendet mellan bolagen och stenhuggarna. Det lamslog 

verksamheten, vilket lämnade fältet öppet för en konkurrent att träda in. Även stark 

reciprocitet kan appliceras i det här sammanhanget. Grupper är villiga att offra mycket trots 

att de förlorar på det och i striden var kontrahenterna inte villiga att diskutera sina anspråk 

konstruktivt. I inledningen till avsnittet citerade jag ur ett brev till tidningen Arbetaren där de 

skriver just att bolagen hade känt sig säkra, men då arbetsförhållandena var dåliga, inträffade 

en ”orkan” istället.  

 

I ett brev från Hamburg 5 juni skrev Pedersen120 att man i Hamburg var intresserad av svensk 

II-sort brosten, då den tyska inte var av samma kvalitet. Svensk sten levererades redan från 

Halmstad och Lysekil, men, skrev han och hade strukit under det, de var i behov av mycket 

mer. Kantsten däremot producerades tillräckligt i Tyskland. Porten till tyska marknaden, 

tillade han, var genom Hamburg och det var viktigt, uppmanade han, att de skickade ett 

erbjudande. Betingelserna var stränga och han gav en detaljerad bild i brevet. Stenen fick inte 

vara för grovkornig121 och BKS skulle betala för logistiken. 122 Den befarade bilden av 

                                                 
119 Axelrod, pos. 844 & 2377. 
120 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
121 Graniten ser olika ut i Bohuslän, vilket gör att platsen som den bryts avgör för vilka ändamål som den kan 

användas till. I Stångenäs- och Sotenäsregionerna var den mer fin- eller medelkornig, vilket passade för gatsten. 

I Näsinge, i norra Bohuslän var den medelgrov och jämnkornig, vilket passade för kantstenshuggning. Persson,  

s. 99. 
122 Några av de hårda betingelserna är att stenen levereras till uppläggningsplatsen, att fraktavgifterna, 

slussavgifter etc., samt att de inte betalar förskott, vilka beskrivs i ett brev från P&H den 15 juni. Arkiv nr 153 

Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
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Hamburg bekräftades således och i flera brev diskuterade de fram och tillbaka och just denna 

strikthet upprepade. 

Strängheten i betingelserna gjorde att de började se sig om efter alternativ. I ett brev från 

Hovenäset 12 juni123 skrev Bohusläns Kooperativa Stenindustri, som de nu hette: ”Hamburg 

är en av de strängaste städerna i Tyskland att leverera sten till,det [sic] hade nog kanske varit 

bättre om vi hade kunnat komma in på ex. Flensburg eller Lybeck[.]”  Svaret från P&H den 

15 juni124 var att varken Lübeck eller Flensburg hade någon egentlig marknad. Önskan att i 

stället handla med andra städer var således inte möjlig. Men, argumenterade de, om de 

lyckades uppfylla Hamburgs krav och blev leverantörer borgade det för fortsatta städers 

intressen. Förlusten i det korta loppet, kunde ge stor vinst i framtiden. Som P&H såg det var 

det enda vägen in på den tyska marknaden. ”Der kan, som sagt, gøres meget i Tyskland, hvis 

vi først kommer ind, og haaber vi ved fælles Arbejde [sic], at dette skal lykkes.”125 Målet var 

att öppna upp en marknad för framtida leveranser. 

För att summera avsnittet var Danmark ett av skälen till att de kunde utarbeta ett segment 

för att kunna etablera sig på stenmarknaden. Till sin hjälp hade de P&H som bidrog med sitt 

kontaktnät och kunskap till hur det fungerade på dels den danska, men också den tyska 

marknaden. Det andra var att det pågick en strejk vilket gjorde att fältet öppnades upp för 

konkurrenter till de etablerade företagen.  Denna möjlighet kunde de utnyttja. 

 

2.2 Kapital 

I denna del beskrivs svårigheten att få ett positivt pengaflöde inom BKS, samt andra 

trångmål kring att få igång en fungerande logistik. Skälet att dessa förekommer i samma 

avsnitt är för att temana är sammanhängande.  

 

Avdelningen i Kämpersvik skriver den 16 juni126 följande: 

Kamrater127 

Med anledning av det dröjsmål med likvid, för dem snart en månad sedan sända 

stenlasten får vi ännu en gång skriva och höra hur det står till med den affären. Vi 

undrar på vad sorts vilkor [sic] som Ni [sic] åtager Eder [sic] beställning. Sist dom [sic] 

huggde [sic] och lämnade till Danmark fick dom pengar veckan efter lasten var sänd. 

                                                 
123 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
124 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
125 Citat från brevet den 15 juni från Pedersen och Hagensen. (Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri 

UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 ”Kundkorrespondens”) 
126 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
127 All korrespondens mellan avdelningarna inleder med tilltalet ”Kamrater”. 
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Nu [har vi] hållit på i snart 2 [sic] och en halv månad så vi så [sic] barskrapade som 

möjligt när vi började så nu skulle det snart vara välkommet vad vi har att fodra. 

 

Denna fråga återkom ständigt: När får vi betalt? Den beställning som omtalades i brevet hade 

gjorts före BKS skapades. Det indikerar att de hade ingen buffert när de omregistrerade 

Svanberg och Richter till BKS. Det pågick en strejk och för stenhuggarna fanns utöver BKS 

få alternativ.  

Stenen som höggs betalades först vid leverans, vilket betyder att stenhuggarna själva var 

tvungna att ligga ute med pengar tills den hade betalats. Som nämns i brevet kunde 

utbetalningarna dröja. I betingelserna till Hamburg såg vi att det även var flera steg som 

skulle betalas innan leveransen ersattes. 

I ett brev från Svanberg,128 i vilket läsaren tyvärr inte informeras om adressat förklarar han 

att han är medveten om problemet med pengar, men att de ännu inte har fått in några för deras 

leverans från Danmark. Han tillägger också att även de har behov av pengar och att adressaten 

inte får tro att ”vi tillskansar oss fördelar framför andra eller gör oss benyttade [sic] av pengar 

som skulle tillkomma andra platser”129. De har, fortsätter han, för litet rörelsekapital. Detta 

brev hade ingen adresserat men det hade kunnat vara till flera. Som till exempel brevet från 

Slottet130 den 27 juli131. Skribenten klagar över att likviden inte har kommit och vill få tillsänt 

sig stadgarna. Han vill få reda på vilka rutiner som gäller. Ett annat som kommer från 

Kämpersvik den tredje augusti132 påtalar att det har gått 6 veckor sen lasten avskickades och 

ännu hade de inte fått några pengar. ”Vi är dåligt ställda allesammans här.”133 Intrycket från 

breven är just hur nära den ekonomiska randen de ständigt ligger.  

I detta finns även frågan om tillit vilket kommer i öppen dager i Hjalmar Håkanssons brev 

från Flöghult134 den förste augusti135. Han skriver att de inte hade fått pengar för en 

beställning som ”En Johnsson”136 hade gjort som hade representerat korporationen. Han hade 

                                                 
128 Hovenäset den fjärde augusti. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och 

utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
129 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
130 Slottet ligger utanför Hamburgsund. 
131 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
132 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
133 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
134 Flåghult heter samhället idag och ligger i norra Bohuslän. 
135 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
136 Understrykning i original. 
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lovat dem betalning ”i slutet av juni”. Svaret137 de får är för oss intressant då en viss inblick 

fås i hur ordergången kunde gå till.  

För att uppfylla en order tog de hjälp av andra brott än enbart det som hade fått ordern. Det 

innebar i det här fallet att beställningen hade gått till Björneröd, som låg en bit norr om 

Flöghult, vilka sedan hade lejt dem för att uppfylla ordern. Vad man då inte visste om, skriver 

de i svaret, var att även om pengarna hade lovats efter en månad, visste de själva inte vid 

ordergivandet att mottagaren inte betalade stenen förrän hela leveransen var fullgjord. Ordern 

var nu avklarad och de hoppades kunna översända pengarna snarast, men de skulle gå till 

kassören i Björneröd, ”då det är han som känner till vad Ni [sic] skall hav [sic]”138. 

För att få in betalningarna var de beroende av P&H. De inte bara ordnade med kontakter i 

Danmark, Tyskland och senare Nederländerna utan de blev även indrivare för dem. Ett brev 

från Hovenäset den 4 juni139 är typiskt för kommunikationen kring pengar: ”Erkänner tacksam 

emotagandet [sic] av Check [sic] på sv. Kr. 718:12. [Sic] Försök om möjligt utfå slutlikvid 

[sic] hos Jörgensen & Son Odense, då vi nu för utbetalning [sic] äro i stort behov av 

pengar[sic].” 

Just pengafrågan var lite av en tvist med P&H. I flera brev meddelar de att de åker runt för 

att inhämta pengar. Den 21 maj140 skriver de till exempel att både Odense stad och 

                                                 
137 Brev från BKS den sjätte augusti. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och 

utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
138 Angående Johnsson skriver de: ”Det stenpartiet som’en [sic] Johnsson’ [understruket i original] köpte, var för 

vår räkning( [sic] det är otroligt,och [sic] för oss alldeles obekant,att [sic] han bedriver privata stenaffärer).” 

Parentes i original. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående 

skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
139 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” I brev från Hovenäset den 4 juni skrev de även att de hade höjt priserna på de större 

leveranserna, vilket berodde på att de ville utnyttja strejken för att höja arbetslönerna inom stenindustrin. Frågan 

ingår inte i min uppsats men ska ändå nämnas då jag under arbetet i arkivet har funderat över varför de inte 

motarbetades av stenindustriförbundet, även om de i sak medverkade till LO:s förlorade maktposition. De 

försökte aldrig till skillnad från andra kooperationer, som gick under namnet ”gillen” sälja till underpris. 

(Thörnquist, 1998, s. 72). Och i brevet såg vi även hur de försökte öka priserna. Ett annat exempel var då de fick 

frågan från P&H varför de låg så högt i en budgivning. I brevet den 20 juni från Hovenäset kan man läsa något 

om marknaden de verkade på: ”I annledning [sic] av Edert [sic] resonemang angående vårt anbud på 

Skanderborg får vi anföra följande:  Ni säger, ”det skadar mer än det gagnar att ingiva höga tillbud vid 

licitationer som kan väntas ofentliggjorda [sic], då Entreprenörerna [sic] därvid kan få det intrycket att våra 

priser är mycket höga,” o.s.v. Edert [sic] påstående är alldeles rätt vad Entreprenören [sic] beträffar men vi ser 

saken från en annan sida som Ni [sic] kanske inte känner till. Det har hänt och kan fortfarande hända att de stora 

bolagen gemensamt och planmässigt konkurerat [sic] ihjäl en firma som jämt ligger på marknaden med låga 

priser. Vi vilja icke på det viset draga bolagens uppmärksamhet till oss, så vår mening gagnar ett högt pris, vid 

en offentlig licitation, oss mera än det skadar.” (Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box 

E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser”) Resonemanget ska förstås i ovan 

sammanhang och de får även förståelse från P&H 22 juni (Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri 

UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 ”Kundkorrespondens”): ”Vi giver Dem Ret, at af 

Hensyn til Deres Konkurrenter kan det maske have nogen Betydning en Gang imellem at indkomme med et dyrt 

Tilbud.” 
140 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
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hamningenjören i samma stad hade börjat ”bli irriterade” på att de bad om pengar i förskott. 

De påminde om att betalningen skulle ske en gång i månaden. Hur frågan skulle lösas och hur 

upprättande av fungerande rutiner skulle kunna utvecklas var något som pågick under hela 

den tid som uppsatsen behandlar.141  

Utifrån samarbetsteorin är det inte bara att de hade det ekonomiskt svårt utan att frågan om 

avfall eller samarbete blev tydligare och tvivlen på om de hade blivit lurade eller inte blev allt 

mer påfallande. Vilket tydligt framkommer i de citerade breven. 

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt visat på svårigheten att få ett positivt pengaflöde 

och att det medverkade till diskussion och till viss del missämja mellan de olika 

avdelningarna. Det finns några saker att tydliggöra här. Stenhuggarna arbetade på beställning 

efter BKS hade vunnit anbud i Danmark. Betalningen skedde först vid leverans. Det medförde 

att de var tvungna att ligga ute med pengar tills den var fullgjord, vilket kunde dröja. De 

första som fick betalningen var P&H, vilka sedan överförde den till BKS som satt i 

Hovenäset. De i sin tur vidarebefordrade den till stenhuggarna som hade gjort gatstenen. 

Detta kunde innebära att det fanns ett stenhuggarlag som hade fått ordern, men som hade lejt 

ännu ett stenhuggarlag för att kunna fullfölja ordern. Stegen var många och tilliten mellan 

intressenterna var viktig och ansträngd.   

 

2.3 Hamburg, del II 

I denna del berättas hur det gick när de fick ordern från Hamburg och vilka problem 

som uppstod i att uppfylla den. Vidare kommer utvecklandet av logistiskrutiner att 

diskuteras. 

 

Den 25 juni142 skriver BKS följande brev till P&H:  

Det är av mycket stor vikt för oss om Ni [sic] kan få annbudsförteckning [sic] över 

leveranser till Hamburg, vi kan ur den avläsa vilken slags sten som andra Firmor [sic] 

levererar till Tyskland och även därefter regulera [sic] våra priser, det finns nämligen 30 

Tyska [sic] stensorter i vår tariff med olika bearbetningsgrader och det är nog möjligt att 

andra Firmor [sic] vid tillbud räknar med en sämre vara, vi har räknat med vår bästa 

bearbetningsgraden vid vårt tillbud. Vi har räknat i frakt till Hamburg Kr. [sic] 6:50 pr. 

ton. Ifråga vilket som blir billigare för oss Damper [sic] eller Motorseglare [sic] så blir 

det Motorseglare [sic] för då lastar vi det mästa [sic] av stenen direkt i fartyget, med 

Damper [sic] lastas stenen först i pråm sedan lastas det i kasser [sic] som hissas i 

                                                 
141 Ibland tillkom nödlösningar som att de lokala stenhuggarna tog egna banklån tills de hade fått betalningen. 

Anders Olsson från Kasebacken skrev den 7 december att de själv hade ordnat med ett banklån och att de 

behövde ett intyg på innestående skuld hos BKS. Detta fick de den 14 december. Brevet till BKS från Arkiv nr 

153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:1 

”Mottagna skrivelser” Och brevet till Anders Olsson i Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA 

Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
142 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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Dampern [sic], även fodras mycket med matrialer för sistnämnda lastning, så det vi 

skulle tjäna på frakten blir lastningen så mycket dyrare, men vi räknar i våra priser med 

att i en framtid bliva tvingade att lasta i Damper [sic].  

 

I brevet kan vi läsa att varje slags gatsten hade sitt pris. Den nivå som sattes följde ur 

diskussionen mellan leverantör och mottagare. Evolutionsteorin hävdar att företaget är tvingat 

att anpassa sig till sin miljö. Förmågan att göra det beror på hur väl man kan hävda sig. Det 

som sätter priserna är inte bara en ett anbud som godtages eller nekas, utan även en 

inneboende förmåga att realisera det erbjudna till rätt pris. Analysen måste därför ta hänsyn 

till att interaktionen sker på olika nivåer, som individuella instinkter, vanor och genomtänkta 

val, samt att regelsystemet innehåller möjligheter och hinder. I detta finns det ytterligare en 

del och det är hur de olika nivåerna interagerar. 

Det finns regler som BKS måste ta reda på för att de ska kunna förhålla sig till dem. I 

brevet nämndes att kunskapen fattades för vad för slags sten som efterfrågades och hur 

bearbetad den som konkurrenterna erbjöd var. I prisbilden ingick även fraktkostnaden, som 

var olika beroende på vilken slags båt de valde. Båttypen inverkade på hur ilastningen gick 

till.  

Då kunskapen, rutinen, ännu inte fanns skedde en diskussion kring hur man skulle tänka 

för framtida beslut. Den 23 juni143 skrev P&H att eftersom stenbehovet i Hamburg var 

”oändligt” måste de vinna rätten att leverera. En del för att vinna kontraktet var att 

fraktpriserna måste vara så låga som möjligt. Här vill jag även hänvisa till ett brev från 

Björneröd den 16 maj”144. Där diskuterar de olika slags gatstenar: ”du frågar vad det är för 

skilnad [sic] på durat- och kleinplaster [sic], arbetsgivarna brukar vanligen vara mer noga med 

graniten i durat eller den sämre, samt vilja ha en mer fyrkantig, vi har dock gort [sic] den fult 

[sic] jämbördig med den som arbetsgivarna säljer som durat, men vi har ju inte varit så noga 

med graniten.” Eftersom det inte fanns en slags gatsten utan många och vilken som 

efterfrågades varierade mellan olika städer, men också mellan olika länder, var det viktigt att 

information vidarebefordrades till stenhuggarna om precis vilken slags gatsten som åsyftades 

i beställningen. Här nämndes också att de fanns olika slags granit145 och att det inte var 

genom att vara billigast utan med kvalitet som de ville kunna konkurrera. 

                                                 
143 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
144 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
145 Se fotnot 121. 
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 Graniten har olika schatteringar, det vill säga färgnyanser, beroende på var man befinner 

sig. Senare när det blir tal om att de ska få bli leverantörer till Hamburg är just detta ett av 

bekymren. Stenen skulle vara enhetligt schatterad. I ett brev den 30 september146 skriver P&H 

angående stenprover som de hade vidarebefordrat, att den röda schatteringen absolut inte fick 

förekomma i samma last som de andra två schatteringarna vilka kunde förekomma i samma 

last. Det innebar att de var tvungna att vara noggranna i sorteringen redan vid ilastningen, ett 

moment i leveransen som var tidsödande. 

I ett brev 19 juli147 meddelade P&H att deras anbud var alltför högt, samt att Hamburgs 

Stadsingenjör hade bett att få anbud från Blekinge. BKS148 svarade att priset som Hamburg 

begärde var orimligt lågt. P&H höll med.149 Båda parterna var eniga om att det var ytterst 

viktig att komma in på den tyska marknaden. Det senare har redan berörts i uppsatsen, men 

det är viktigt för att förstå varför de fortsätter att anpassa sig till kraven. De tänker långsiktigt. 

De vill utveckla en livsduglig verksamhet. Att ha i åtanke här är att de bolag som de tack vare 

strejken slapp att konkurrera med redan hade en väl utvecklad logistik.  

Avslutningsvis ska här förtäljas att den 28 augusti150 meddelade P&H att de hade fått 

godkännande att leverera till Hamburg. 

I det här avsnittet berördes hur BKS var tvungen att lära sig hur de skulle anpassa sig till 

Hamburgs krav för att få leverera. Jag har även visat att då organisationen inte hade 

inarbetade rutiner var de tvungna att utarbeta dem, vilket de gjorde i dialog med P&H och de 

andra stenhuggarna. Ett olöst problem var frakten. 

 

2.4 Fartyg och brevkorrespondens 

I denna del kommer frakt att behandlas. Till skillnad från de etablerade företagen som 

hade ägnat decennier åt att bygga upp detta var BKS oetablerade och hade få kontakter 

för att chartra fartyg. 

 

I ett brev från Kämpersvik den 25 maj151 står det: 

Som vi ser av Edert [sic] brev så skulle vi ha färdig en last på 100 ton till den 8 juni. Det 

faller sig nog svårt att hinna med så mycket, och svårt är det med lastning av så stora 

                                                 
146 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
147 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
148 Brev den sjätte augusti Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående 

skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående skrivelser” 
149 Brev den nionde augusti. Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 

”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 ”Kundkorrespondens” 
150 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
151 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
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båtar på denna platsen. Vi började med lastning i går förmiddag, och måste hålla på till 

in på natten, för denskuld [sic] att om storm skulle inträffat hade vi inte kunnat fortsätta 

med lastningen för öppet hav ligger mot ock [sic] så finns det inte någon brygga. 

 

Brevet speglar de svårigheter som en BKS hade för att kunna fullfölja leveransen till 

Hamburg. Förutom att vädret ständigt var en variabel att ha i åtanke pekade brevet likaså på 

tidsaspekten. Innan vi går vidare till tidsaspekten ska några förutsättningar för ett 

framgångsrikt stenbolag presenteras. Att minnas är att sedan femtio år tillbaka vid den 

beskrivna tiden hade bolag som Kullgrens Enka varit i drift och hade en välutvecklad 

logistikkedja. 

Ett driftsfundament var stenbrottens placering. Sedan alltid ville man ha dem i anslutning 

till goda hamnar där ilastning av sten kunde ske på ett smidigt sätt. På de större stenbrotten 

anordnades räls. Ilastningen av stenen var tidsödande, även om det var relativt välbetald och 

många lokalbor anmälde sig för att dryga ut sin kassa då tillfällen begavs. Att betänka är att 

detta endast var en möjlighet för de stora bolagen. Kooperativets medlemmar var tvungna att 

göra det själva, som brevet ovan meddelade. Lastageplatsen var antingen kaj, brygga, eller 

direkt från stranden. Båtarna som användes var olika och vissa av de större bolagen använder 

egna. Men de flesta lejde, vilket också gällde de anslutna till BKS. Flera av de båtar som 

användes var tidigare fiskeskutor som hade inköpts efter sillrushen och hade byggts om för att 

kunna leverera sten.152  

Åtaganden skulle uppfyllas inom viss tid och då krävdes att olika variabler samarbetade för 

att resultatet skulla ända positivt. Johansson berättar om en skeppare som skulle föra en last 

till sin destination: Den ”jäveln låg någonstans utmed kusten och festade. Dag efter dag, 

vecka efter vecka, han höll aldrig på att komma fram. En dag kom en last med gubbar från 

Näsinge hit, för att höra varför de inte fick några pengar. De trodde väl att vi behöll dom här 

nere, förstår du! Vi fick ju förklara som det var, att vi inte hade fått några pengar, att lasten 

inte kommit fram ännu.”153  

Avstånden mellan stenbrotten var långa och BKS, som satt i Hovenäset, kunde inte 

kontrollera att allt stämde. Kommunikationen skedde brevledes. Formuleringarna var 

lapidariska, korrigerande och förlåtande. Den 26 juli154 skickade G. Johnsson meddelandet att 

under morgondagen avgick ett fartyg som skulle hämta ”Eder”155 last. Han skriver: ”Ni måste 

                                                 
152 Persson, ss. 119-123. 
153 Quirin, s. 70. 
154 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
155 Tydlig adressat finns inte. 
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göra Edert [sic] bästa för att få omkring 500 st. i ton. Förra gången gick det dåligt. Våra 

fraktberäkningar blir illusoriska vid sådan tillfällen.” Som vi tidigare har sett gjordes en 

beräkning för hela fraktkedjan när ett bud lades. Ovan adressat hade tydligen inte uppfyllt 

kvoten, och beräkningarna hade inte gått ihop. I ett brev från Överby, söder om Strömstad, 

den 30 juli156 skriver Anders Olsson med rödblyerts, att fartyget Elida hade lastats men att 

”det vill inte stämma med en beräkning 500 till [sic] ton stenar”. Han gör en längre förklaring 

som inte kunnat uttydas, men så pass mycket förstås att de har fått göra en ”kompromiss” med 

skepparen. Den 26 november157 skriver Anders Olsson ånyo om denna fråga i ett brev från 

Kasebacken. ”Vi väntade oss större båt. Därför som det ännu fattas något på beställningen kan 

vi ytterligare om en vecka lasta en liknande på cirka 65 a 70 ton.” I dessa utdrag går att utläsa 

svårigheterna att utveckla rutiner så att parterna kunde uppfylla beställningarna 

tillfredställande.  

Kommunikation där båda ger sin syn på saken skapar kunskap som kan användas i 

framtiden. Rutiner är en tyst och medveten kunskap som tillkommer genom en endogen 

läroprocess som uppstår ur erfarenheter. Organisationens överlevnadschans är baserad på dess 

lärofärdighet.158 I inledningen skrev jag om den fysiska logistik som bolag som Kullgrens 

Enka hade utvecklat, men de hade även en inneboende rutinerad kunskap. I gapet som 

strejken öppnade upp medgav BKS en läroperiod, vilket inte hade existerat under andra 

omständigheter.  

Att skriftlig kommunikation ledde till vissa missöden framkommer i följande 

brevväxling.159 Entreprenör Nielsen hade fått fel mått på beställd gatsten. Den 19 augusti160 

ringde han till P&H för att göra en beställning på kantsten till ett slakthus i Odense. De i sin 

tur meddelade BKS beställningen i ett handskrivet brev. De skrev att ingen av stenarna skulle 

vara kortare än 60 cm [”ingen af stenen maa være kortere end 60 cm”161] och skulle gå lätt att 

forsla över bålverket. Den 4 september skrev P&H att de skulle vara lika stora som de hade 

varit i beställningen som gjordes med fartyget Rita som inte hade varit riktigt godkänd vid 

ankomst. ”Vi haaber nu, at De er ganske klar over, hvilke Kantsten der menes, saa der ikke 

                                                 
156 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
157 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:1 ”Mottagna skrivelser” 
158 Scott W. R., 2001, s. 32. 
159 Min skildring är till en början medvetet vag. 
160 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
161 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 



 

 

32 

skal opstaa Misforstaaelser [sic].”162 Sjunde september163 kom ånyo ett brev från P&H där de 

påpekade att en feltolkning hade uppstått om vilken sten det skulle vara. Den 8 september164 

skrev BKS att de hade skickat kantsten som ”får hava en minsta längd av 60cm [sic]” [min 

understrykning]. Den 11 september165 fick de svar där det påpekades att de hade fått det nya 

brevet när ilastningen redan hade påbörjats och att en ”låg kantsten” hade kommit med i 

lasten. De avslutade brevet med att fråga vems felet var att de hade fått fel mått?  

När jag tittade tillbaka på det första brevet (30 juni166) där frågan kom upp var det 

handskrivet. Intressant nog var att skriva breven på maskin en rutin som P&H [!] efterfrågade 

redan i januari samma år. I ett post scriptum till brevet den 18 januari skrev P&H att de gärna 

hade sett att svenskarna skrev på maskin eller med bläck då allt måste översättas till danska 

och att det var nödvändigt att ”vi er ganske klar over Indholdet”.167  

 Den 13 september168 kom ett brev som förklarade att missförståndet berodde på olika 

telefoneringar mellan Nielsen och P&H och att de sedan hade telegraferat till BKS, vilka 

redan hade fullföljt ordern, gjort lastningen och så hade den avseglat innan ändringarna hade 

kunnat ske.  

Så som jag förstod det som hade hänt med Nielsenbeställningen utifrån evolutionsteorin 

var att det fanns ingen riktig rutin för hur de skulle ta emot den och konkretisera den. De 

skrev brev, skickade med ritningar, ändrade sig och, i det här fallet, blev det fel. Men, viktigt i 

det hela utöver missödet i kommunikationen, är att understryka att BKS inte hade några 

rättigheter. Var inte kunden nöjd fick man hoppas på god vilja169.  

                                                 
162 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
163 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
164 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
165 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
166 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
167 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:1 

”Kundkorrespondens” 
168 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
169 Ett annat alternativ var att bjuda ut kunden på ”representation”. I ett brev den 26 juli klagar stadsingenjören i 

Odense på en stenleverans (Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 

”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 ”Kundkorrespondens”). De fick den 27 juli svar av BKS att de inte hade 

förstått kritiken, ”trots det skall vi icke bestrida att enstaka stenakanske [sic] kunnat vara bättre”. (Arkiv nr 153 

Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående 

skrivelser”). Den nionde augusti 1926 svarade P&H att de höll med BKS. ”Vi har selv beset Stene og har 

haevdet at de er lige saa gode som den förste Sending” men ”Stadsingeniören holder strengt paa sin Indvending”. 

(Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens”). Den 16 augusti 1926 skrev P&H att de lyckades övertyga stadsingenjören i Odense att 
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I ett brev den förste oktober170 meddelade P&H att Nielsen tog emot lasten till det pris de 

hade kommit överens om. Att det hade varit en diskussion om priset hade inte kommit fram i 

breven jag hade läst. Han ville ha mer och på det följde en exakt beskrivning i brevet. Svar 

fick de den 3 oktober171 att de på grund av pågående lastning inte kunde skicka den nya 

beställningen med samma båt. Utan den skulle komma senare.  

Utifrån samarbetsteorin såg vi att trots att fel hade begåtts, utan att verklig skuld kunde 

utdelas, var alla parter förlåtande och samarbetet kunde fortgå. De ville hellre lösa problemet 

och gå vidare, än att skapa en konflikt. Det är grunden till ett stabilt samarbete. 

Sammanfattningsvis har denna del visat hur brevkommunikationen i flera fall ledde till att 

missförstånd uppstod. Men det som framför allt har diskuterats är problematiken att bygga 

upp en fungerande logistik då de var beroende av privata skeppare och inte hade utvecklat 

tydliga rutiner. Om detta kommer vi att fördjupa oss i nästa och avslutande delen om 

Hamburg. 

 

2.5 Hamburg III 

I denna del berättas om svårigheterna att påbörja leveransen till Hamburg och den 

motgång som inträffade när lasten anlände. 

 

Den 10 oktober172 meddelade BKS att leveransen till Hamburg var färdig men att de inte 

kunde ”anskaffa fartyg dit”. De hade blivit underrättade av en mäklare att fartyg gick tomma 

till Tyskland för att lasta kol och kunde då ta ut ”mycket högre frakter [transportkostnad] än 

vi kan betala för sten”. Därför undrade de om P&H kunde hjälpa dem att hitta ett tillräckligt 

stort segelfartyg eller ångbåt för att leverera stenen. Svaret den 13 oktober173 inleddes med 

kommentaren att nu förstod P&H varför stenen som enligt BKS hade varit färdig redan 24 

september ännu inte hade skickats. De tillade även att hotet mot firman var allvarligt för om 

stenen inte kunde levereras innan oktobers månadsslut köpte Hamburg stad in sten för BKS 

räkning, ”hvilket jo kan give et betydeligt større Tab [sic] for Dem [sic], end hvis De [sic] 

                                                 
acceptera stenarna. De tillade att de hade gjort två extra resor till Odense och fått ”representationsutgifter” och 

ville ha 50 kronor extra för detta. I ett senare brev den 19 augusti godkände BKS utan omsvep summan. (Arkiv 

nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens”). Att gissa att detta var en muta torde inte vara alltför spekulativt. 
170 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
171 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
172 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
173173 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
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leverer Stenene [sic] til højere Fragt [sic]”. De tillade att det var märkligt att fartygen som 

hämtade kol inte kunde leverera sten dit då de ändå gick tomma, framför allt eftersom de 

säkerligen ”henter Kullene i Hamburg”. De skulle ta kontakt med skeppsmäklare i 

Köpenhamn men visste att det var svårt att hitta någon. 

Här ser vi att en tidsfaktor var inbyggd i kontraktet med Hamburg. Om de inte kunde 

leverera inom tidsramen var de skyldiga att betala för den gatsten som staden skulle köpa in 

för att täcka deras misslyckade leverans. Möjligheten att etablera sig i Hamburg och det 

brohuvud in på den tyska marknaden som var målet skulle också misslyckas. Hur ska man 

tolka detta?  

Å ena sidan hade stenen legat färdig utan transport sedan 26 september. En sådan 

bekräftelse hittade jag inte i materialet. Däremot stod det i ett brev den 28 september174 under 

tema Tyskland: ”På grund av att vi ej kan få leverera hög och låg sten i samma fartyg 

fördröjer det något med första lasten men vi tänker den kan avgå nästa vecka.” Den 30 

september175 kom svaret där de bekräftade att de hade mottagit förklaringen till förseningen, 

men tillade att de skulle skynda på. De påminde om att alla stenarna skulle vara levererade i 

slutet av oktober. Den tredje oktober176 skrev BKS att två laster skulle avgå under veckan. 

Femte oktober177 bekräftade P&H post scriptum att de hade fått informationen om lasten.  

Brevet att det plötsligt fattas fartyg må ha kommit som en chock då de aldrig hade påpekat 

svårigheterna med detta. Möjligen var det med hänsyn till detta som P&H i brevet den 13 

oktober begärde tydlig information om var hela lasten befann sig, alltså hur stor del var i 

Hovenäset och i Hunnebostrand, hur det var med färgschatteringarna och om de var 

sammanblandade på varje ställe. De skulle givetvis hjälpa dem, skrev de, men de behövde 

tydlig och fyllig information för att kunna hjälpa dem. Samma dag den 13 oktober178 skrev 

BKS att de hade varit i kontakt med mäklare men ”ingen kan anskaffa Fartyg [sic]”. Den 15 

oktober179 besvarade BKS brevet från den 13 oktober. De inledde med att de ”skall leverera 

Stenen [sic] även om Fraktkostnaden [sic] bliver hög”. Det skulle underlätta om de kunde 

                                                 
174 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
175 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
176 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
177 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
178 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
179 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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leverera hög och låg sten i samma last. De behövde två lastplatser och läktring180 och helst två 

fartyg. De kunde inte tydligt meddela hur mycket av varje färgschattering som fanns på varje 

plats. De skulle markera noggrant vilka stenar som var låga och höga så att inget missförstånd 

uppkom. De avslutade brevet med att de måste annullera den nya beställningen till Hamburg 

som de hade antagit.  

Den 15 oktober181 besvarades brevet med att BKS säkerligen kunde blanda lasten men att 

skepparen noggrant borde instrueras. De lade även till att de kände representanten i Hamburg 

och han var en bra (”flink”) man. De skulle ordna så att allt fungerade så bra som möjligt. 

Den 18 oktober182 skrev P&H en förklaring till varför det var så viktigt att stenarna beroende 

på schattering och storlek hölls åtskilda. De skulle levereras direkt till de gator där de skulle 

läggas. De hade även varit i kontakt med flera frakter som skulle kunna vara intresserade att 

frakta stenen. Angående annulleringen av det nya kontraktet skrev de att de inte hade 

vidarebefordrat det till Hamburg eftersom de hade velat avvakta hur den första leveransen 

skulle avlöpa. De avslutade med att förmodligen skulle Hamburg att gå över till att beställa 

tysk sten, även om den var av lägre kvalitet. Men de tillade: ”Hvis vi derfor blot kan faa 

leveret den første Ordre har vi store Udsigter til at kunne faa flere.”  

Den 20 oktober183 kom ett svar från BKS. Att tillägga är att det också hade telegraferats. 

De skrev att ett fartyg var ordnat och att det kunde lasta 500 ton och skulle avgå på tisdagen. 

De behövde ett fartyg för 175 ton och undrade om de kan hjälpa till. Hög och låg sten 

skickades i samma last, men var tydligt åtskilda. Stenen var ”nästan ensfärgad [sic] i varje 

last”. Den 22 oktober184 skrev BKS att de hade hittat ett fartyg för resterande last. Dagen efter 

                                                 
180 ”Läktring, läktare Läktring innebär att t.ex. olja pumpas (lossas) från en oljetanker till ett annat fartyg för 

vidare transport. Läktare är det fartyg, exempelvis en lastpråm, som tar hand om den lossade oljan.” Förklaring 

av ord och begrepp från Blekinge Länsstyrelse 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-

samhalle/krisberedskap/miljoatlas/Ordlista.pdf (20171201) 
181 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens” 
182 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:2 

”Kundkorrespondens”. Detta är det sista brev i mappen från P&H. Sedan fortsätter brevskrivningen i Arkiv nr 

153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E3:1 ”Kundkorrespondens 1926”, mapp E3:3 

”Kundkorrespondens”. Det inleds åter med ett brev 20 september 1927. Det ger inte intrycket av att ha varit 

uppehåll i kommunikationen. Det kan även meddelas att entreprenör Nielsen är fortfarande en av de som det 

levereras till. I brevet från 24 oktober 1927 förekommer Hamburg och att de väntar på en ny last som tydligen är 

försenad: ”Vi har i dag faaet Forespørgsel fra Hamburg om, hvornaar Stenene afsendees”. Den 30 oktober 1927 

skriver de ”Hvornaar afgaar de forste Laster; kan de ikke faa sendt alle Stenene nu paa een Gang.” Att 

kommunikationen även fortsätter under året 1926 visar sig i ”utgående skrivelser” men då har vi bara ena 

samtalets sida. 
183 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
184 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser 
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skrev de att lastningen hade påbörjats och tillade de: ”Vi hoppas att Ni [sic] ordnar det så att 

Eder [sic] förbindelse i Hamburg att Han [sic] ombesörjer betalningen av Frakten [sic].”185 

Den 25 oktober186 skrev de att all betalning från lossning tills den kom över relingen skulle 

fartyget betala. De angav var låg och hög sten var placerad och att de hade markerats med 

olika färger.  

Den 12 november187 stod att läsa i ett brev till P&H från BKS att stenen hade anlänt 

”sönderslagen” till Hamburg. De skrev att om stenen hade levererats i mindre motorfartyg 

”som vi hade tänkt från början /…/ hade det säkert blivit bättre resultat.” ”Stuvningen utföres 

av oss,men [sic] det händer ofta att Fartygets [sic] besättning deltager i detta arbete för att få 

lasten gott placerad och för att påskynda arbetet. Lastning och Stuvning [sic] utföres på 

samma sätt hos alla stenleverantörer.” Det skrev att graniten kom från ”Lysekils 

distrikt:mycket [sic] god och hållbar granit”. Tyvärr visste de inte när nästa leverans kunde 

ske då priserna var dåliga. Det sista påstående förvirrade P&H, vilka skickade ett brev som 

besvarades den 18 november.188  

När vi den 12 ds [alltså ovan refererade brev] skrev angående Hamburg, var det inte vår 

mening att vi skulle upphöra med att taga Stenleveranser [sic] i Tyskland. Men vi tycker 

att priserna på Sten [sic] är låga för närvarande. Även ville vi avvakta resultatet av vår 

första leverans [min understrykning]. Vi skall naturligtvis följa den tyska 

Stenmarknaden [sic] så långt som möjligt är och hoppas vi det bliver många tillfällen 

för oss att inkomma med Anbud. 

Hur ska man tolka detta? De tog inte ansvar för att stenen hade gått söner. De visste inte 

om de ville göra en ny leverans eftersom marknadspriserna var låga. Detta till trots att de hade 

varit väl medvetna om det från början. De skrev att även de hade avvaktat med att påbörja 

arbetet för den nya leveransen. Är det ett sätt att visa sitt missnöje med hur P&H hade skött 

affärerna? Det vill säga att betala tillbaka med samma mynt, då möjligen P&H hade brustit i 

förtroende genom att inte lägga det andra anbudet? Eller upplevde de att då strejken 

fortfarande pågick kunde de visa sig sturska? Detta är enbart spekulationer och något svar 

finns inte i arkivet då en del av korrespondensen fattas.  

Utifrån samarbetsteorin, vilken utgår från att man betalar tillbaka med samma mynt för att 

korrigera den andra partens beteende, är det möjligt att tolka det som ett tecken på att man 

                                                 
185 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
186 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
187 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
188 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
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bestraffade ett avfall i samarbetet. P&H hade inte meddelat att de inte hade antagit det andra 

anbudet, vilket BKS hade trott. Möjligen kände sig BKS svikna och reagerade med stark 

reciprocitet, att de till och med var villiga att äventyra hela företaget.  

Som har visats sågs en stadig leverans till Hamburg som något som skulle skapa en stabil 

verksamhet. Men detta var de villiga att bryta och påpekade att priserna var för låga, något de 

hade varit väl medvetna om hela tiden. 

Min tolkning följer ur teorin, men de verkliga motiven är inte möjliga att finna. Däremot 

visar det på problemet som ekonomer som kritiserar den nyklassiska ekonomin framför. 

Marknadens parter agerar inte rationellt. De agerar efter den tillgängliga informationen, men 

de är också invävda i olika interaktionsnivåer, där individuella instinkter, vanor och 

genomtänka val aggregerar reaktioner som får konsekvenser.189 

Att något beständigt avfall inte skedde visas i brevet den 25 november190: ”Vi bekräftar 

härmed att Herr Pedersen för vår räkning försäljer den del av ”Carlsten”s [sic] och ” 

Conquest”s [sic] Laster [sic] som av Hamburg By [sic] blivit kasserade.” Den 18 december191 

tackade BKS P&H för att Herr Pedersens resor i Tyskland och Holland hade gett resultat. De 

bekräftade i brevet att de hade fått nya beställningar från Hamburg och nu även från 

Lybeck.192 

I denna del har vi sett att även om de framgångsrikt lyckades bli leverantörer till Hamburg, 

så var det en väg kantad av olyckor och missöden. Det var ett halvår av lärande. Här har jag 

koncentrerat mig på malörer, vilket förbiser att mycket som de faktiskt åstadkom under denna 

korta tid hade ett lyckat resultat.  

                                                 
189 Hodgson & Stoelhorst, s. 524f. 
190 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
191 Arkiv nr 153 Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp 

E1:2 ”Utgående skrivelser” 
192 Den 30 december192 skrev BKS en nyårshälsning till P&H: ”Vi vill med några ord erinra om den tid vi 

samarbetat i stenaffärer, med hänsyn till den omfattning som våra affärer tagit har ju vid flera tillfällen stora 

svårigheter måst övervinnas, och kanske de ekonomiska resultatet ej är så bra som det borde varit för oss båda, 

men med det goda samarbete som hitills varit och som vi även i fortsättningen hoppas skall råda oss emellan, 

skall nog resultatet till ett annat Års [sic] slut visa sig bättre, varför vi för den tid som Herrar Pedersen & 

Hagensen arbetat för oss framställer ett Tack [sic] samt önskar Eder [sic] ett Gott Nytt År [sic].” Arkiv nr 153 

Bohusläns Kooperativa Stenindustri UPA Box E1:1 ”In- och utgående skrivelser 1926”, mapp E1:2 ”Utgående 

skrivelser” 
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3 Diskussion 
 

I juni 1926 registrerades Bohusläns Kooperativa Stenindustri u.p.a. och 2012 köptes de upp 

av Benders Sverige AB. De överlevde sina konkurrenter. De hade startat i en tid då den 

svensk stenindustri låg i strejk. Det rådde prispress på marknaden och många lockades in i 

köpeprissystemet vilket underminerade hela branschen. Stenpriserna sjönk och undermålig 

sten levererades.  

Den tidigare forskningen av stenindustrin har inte har inte haft det ekonomiska 

perspektivet. De har snarare sett till produktionens utveckling över tid,193 till hur kulturen har 

inverkat på sättet man väljer att organisera sig194 eller koncentrerat sig på de enskilda 

stenhuggarna och mötet med lokalbefolkningen.195 I min studie har jag inte uppehållit mig vid 

de kulturella studierna utan har valt evolutionär ekonomisk teori och samarbetsteori för att 

undersöka hur de etablerade sig på den internationella stenmarknaden. Därigenom har jag 

kunnat tillföra ytterliga ett perspektiv stenhuggarnas verksamhet.  

Den nyklassiska ekonomin ser marknaden som något som allokerar resurser.196 De tar 

generellt sett inte hänsyn till hur förändring uppstår och hur sammansatt marknaden är.197 I 

det evolutionärt ekonomiska perspektivet som den här studien har använt ser man företaget 

som en del av en miljö som utvecklas i en dynamik med miljön och andra företag.198 

Perspektivet är en del av generell darwinism som menar att idéen om det naturliga urvalet kan 

appliceras på andra företeelser än bara biologi. Marknaden inverkar på företagen genom att ett 

urval sker, vilket skapar en variation. Det som får vissa att överleva är välanpassade rutiner, 

vilka ses analogt som gener. Om generna är anpassningsbara till förändring överlever de och 

generna vidareförs, vilket är retention.199 

Mitt antagna perspektiv motsäger inte den tidigare forskningen utan sammanför den genom 

att den tar hänsyn till hur produktionen har utvecklats diakront, samt att kultur, ideologi och 

möten med andra personer inverkar på hur utvecklingen sker. Samtidigt kritiserar den 

nyklassisk ekonomi då den utgår från att individer inte har tillgång till all information och 

                                                 
193 Persson, 1984. 
194 Thörnquist, 1996, 1998, 2003. 
195 Danielsson et al, 1981. 
196 Barber, 2009. 
197 Nelsen & Winter, 1984, 2002; Hodgson & Stoelhorst, 2014. 
198 Nelsen & Winter, 1984, 2002; Hodgson & Stoelhorst, 2014. 
199 Hodgson, 2002. 
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följaktligen inte kan fatta rationella beslut, utan agerar utefter etablerade rutiner. I ett nystartat 

företag finns inte de rutinerna utan måste skapas.  

Uppsatsens syfte var att undersöka nyetablering på en mogen marknad utifrån BKS som 

fallstudie och empiriskt exempel. Ingången i materialet är inte frågan om personers 

motivation och inte heller vad som sporrar dem, eller andra underliggande drivkrafter. Den 

utgår från hur företaget agerar, vilket orsakar saker som får effekter. Det bortser från 

determinismen och utgår från att ett nytt företag som vill etablera sig på en marknad möts av 

hinder, då de redan verkande innehar spelfältet. Något sker som leder till en förändring som 

etablerade företag inte förmår anpassa sig till.  

I den här studien har jag applicerat Axelrods samarbetsteori för att tolka aktörernas 

agerande och vilka effekter det fick. Första frågan var om samarbetsteorin kunde bidra till en 

nyanserad förståelse av nyetablering.  

Samarbetsteorin menar att om de befintliga företagen samarbetar eller om alla avfaller 

finns det ingen möjlighet att bli en del av marknaden. Men om en liten grupp samarbetar när 

ingen annan gör det kan denna grupp ta marknadsandelar och inrätta sig.200 Detta visar 

relationen mellan BKS och P&H. Att den inte alltid var enkel visas när det kom fram att BKS 

inte hade meddelat dem att de inte hade fartyg att frakta gatstenen till Hamburg utan bad om 

hjälp när tiden var knapp. Då kom det fram att P&H i sin tur inte hade antagit ett andra anbud 

från Hamburg, vilket de hade utgått ifrån. Förklaringen var att P&H hade velat avvakta 

resultatet av första leveransen. BKS svarade med att de inte var beredda att arbeta med 

Hamburg under de låga priserna, något som de hela tiden varit inriktade på. Utifrån teorin 

menar jag att de betalade tillbaka med samma mynt. De visade att de var villiga till offer för 

att straffa P&H. Detta skedde inte utan samarbetet fortgick.  

Det som skedde mellan bolagen var att när det var dags för omförhandling av löneavtalen 

och stenpriserna hade sjunkit, valde bolagen att sänka lönerna med 30 %. 

Stenarbetarförbundet svarade med strejk. Stark reciprocitet är att man är beredd att offra mer 

än nödvändigt för att bestraffa den andres avfall.201 Detta skedde då förhandlingarna bröt 

samman och löstes inte förrän i december samma år. Så om vi ser till samarbetsteorin och 

reciprocitetstanken så avföll bolagen, samtidigt som de anställda stenarbetarna svarade med 

att vägra samarbete. Detta öppnade upp marknaden för andra företag och BKS fick inträde.  

                                                 
200 Axelrod, 2006. 
201 Fehr, E., Fischbacher, U., & Gächter, S., 2002; Bowles, Gintis, 1998; Heinrich, et al, 2001. 
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Stenhuggarnas offer var högt. Flera valde att bli en del av BKS med otrygg inkomst. De 

högg sten och var helt i händerna på att mottagaren var nöjd med stenen och valde att betala 

priset, till skillnad från när de var anställda och fick lön. Dessutom dröjde ofta 

utbetalningarna. Tilliten höll på att brista flera gånger. Efter strejken bilades valde många att 

återvända till bolagen.202  

Ovan problem hör ihop med det som min andra fråga utforskar, den om rutiner. Hur 

betalningen av en tjänst sker är en del av en rutin, men om informationen är oklar och det 

råder otydlighet och fattas uniformitet, uppstår misstro. Samarbetsteorin kan därför användas i 

delfråga två om man skulle vilja utveckla olika aspekter kring rutiner. Men frågeställningen 

inriktade sig på hur rutiner utvecklades.  

Rutiner utvecklas för att organisationen ska slippa att lösa varje problem som om det vore 

första gången de stötte på det. Uppsatsen visade på svårigheten att ordna en effektiv 

kapitalgång och få igång en fungerande logistik. Detta hade de etablerade företagen, men då 

de tillfälligtvis inte hade igång sin verksamhet kunde BKS lära sig. Detta gjorde de genom att 

ständigt vara i korrespondens med de olika stenbrotten, men framför allt med P&H. Eftersom 

de var närmast marknaden som BKS sålde till kunde de i dialog utveckla en kunskap om hur 

verksamheten skulle bedrivas. Den var inte ensidig, utan båda parterna lärde av varandra. 

Den avslutande frågeställningen var varför de ville etablera sig i Hamburg, trots stränga 

krav och risk för misslyckanden. De tänkte långsiktigt. Genom att lyckas bli leverantör till 

staden skulle det kunna bli ett brohuvud till framtida affärer med andra tyska städer. Det var 

en investering som förväntades ge utdelning i framtiden. Dessutom visade de genom att förmå 

sig att foga sig till Hamburgs krav och utveckla de rutiner som krävdes, utvecklade de en 

anpassningsfärdighet som skulle kunna leda till en framtida överlevnad.  

Min teori har kunnat besvara frågeställningen. Många andra infallsvinklar hade varit 

möjliga. Framför allt finns det många vägar in bland korrespondensen mellan stenhuggarna. 

Det är synd att inte detta har kommit med. Även där hade samarbetsteorin varit möjlig, men 

historien hade tagit mig i en helt annan riktning.  

Ovan användes ordet ”överlevnad” för att peka på vikten i det evolutionärt ekonomiska 

perspektivet i uppsatsens utformning. Det medgav en beskrivning utan att gå in i detaljer hur 

de olika aktörernas handlingar fick konsekvenserna vilka ledde till olika effekter. I en större 

studie med ett längre tidsperspektiv hade det varit möjligt att analysera de olika bolagen som 

en population i en miljö. Då skulle fokus på det dynamiska förhållandet mellan variation, 

                                                 
202 Quirin, 1986. 
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urval och retention kunna undersökas. Det skulle kunna bidra till en mer sammansatt bild. 

Dels hade marknaden i Sverige kunnat presenteras som en biotop med olika strukturer och 

processer som hade kunnat bidra till en förståelse för hur ett öppet och ett slutet system 

påverkar aktörerna. För det andra hade vi kunnat se hur de rör sig mellan olika biotoper och 

hur dessa i sin tur inlemmas i varandra, vilket skulle ställa frågan kring var gränsdragningar 

kan göras mellan olika system. 

Resonemanget leder in i en genre inom världshistoria som undersöker hur globala system 

integrerar det lokala och det globala genom att utgå från en vara.203 Det hade varit intressant 

undersöka gatstenen i det perspektivet, då det även ställer ekologiska frågor.204 Stenindustrin 

ingick i en global handel, bergen runt om i Bohuslän skövlades. Det finns många ingångar 

och språngbrädor till nya frågor i materialet. 

  

                                                 
203 Se till exempel Beckert, S. (2014). Empire of cotton: A global history. New York: Vintage Books. 
204 Vanhaute, E. (2017). Editor's Introduction. Journal of World History,, 101-105. 
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