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1 Introduktion 
Denna uppsats handlar om varvskrisen och företaget Helsingborgs Varfs AB mellan åren 

1950-1970, den period då varvskrisen stundade i Sverige och världen för att under 1970- och 

1980-talen slå hårt på industrier. Varvskrisen var en utdragen kris som började redan på 1960-

talet och medförde att många varv fick problem redan då.1 En stor del av den tidigare 

forskningen som handlar om denna industrikris visar att den fick många stora företag på fall.2  

 

Svenska varv hade under 1950-talet blivit specialister på att producera oljetankfartyg och 

hade stora framgångar med den verksamheten men på 1960-talet börjar varvskrisen att göra 

sig till känna menar den tidigare forskningen.3 Under 1960-talet börjar svenska varv uppleva 

bakslag eftersom andra aktörer på den internationella marknaden byggde billigare fartyg och 

då fick svenska varv problem med lönsamheten. Japan var en stor aktör på varvsmarknaden 

och med statligt stöd kunde Japan expandera och producera billigt tanktonnage.4 

Omstruktureringar väntade för svenska varv och en lagerproduktionsverksamhet som varven 

trodde på skulle rädda jobb. Efter en tid blev varven medvetna om att det inte kom att räcka 

med ”osthyvelprincipen”, det vill säga att bara gradvis avveckla.5 Stora anrika varv som 

Uddevalla, Eriksberg och Öresundsvarvet avvecklades och en näring som sysselsatte 32 000 

personer var tvungna att säga upp merparten till en början, för att sedan avveckla 

verksamheten på de flesta varv.6  

 

Helsingborgs Varfs AB finns inte med i den tidigare forskningsdialogen utan där har inte 

märkbart skrivits. Det var ett förhållandevis litet varv som var beläget i Helsingborg där det 

idag ligger ett hotell och färjeavgång till Danmark. Varvet var verksamt under perioden då 

varvskrisens effekter medförde att stora varv lades ned men Helsingborgs Varfs AB överlevde 

70- och 80-talen för att konkursförklaras år 1991.7 Eftersom Helsingborgs Varfs ABs arkiv 

finns bevarat i Skånes näringslivsarkiv i Helsingborg har jag undersökt hur företaget såg på 

problemen och hur de hanterade dessa utifrån de dokument som finns i detta arkiv.  

 

                                                 
1 Olsson, L. O. 1998. Offshore som livboj: Varvskrisen och försöken till omorientering 1974-1985. i P. 

Blomkvist, & A. Kaijser, Den Konstruerade Världen : Tekniska System i Historiskt Perspektiv s.212-213 
2 Se, kap.1.2 Tidigare forskning 
3 Karlsson, T. (2017). From boom to burst. i R. Varela, H. Murphy, & M. van der Linden, Shipbuilding and Ship 

Repair Workers Around the World: Case Studies 1950-2010 s.146; Olsson, 1998 s.206 
4 Olsson, 1998 s.213 
5 Olsson, 1998 s.212-213, Magnusson, L. 2010. Sveriges Ekonomiska Historia. s.428-429 
6 Magnusson, 2010 s.430-431 
7 Ander, K. E. 2006. Helsingborgs stadslexikon s. 174 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen har haft som syfte att undersöka Helsingborgs Varfs AB under varvskrisen för att 

belysa vilka utmaningar företaget stötte på samt hur varvet hanterade dem för att försöka 

överleva. Den tidigare forskning som hittats visar på att varvskrisen skördade sina offer på 

1970- och 1980-talet men den pekar även mot att varvskrisen hade sin start mycket tidigare. I 

slutet på 1950-talet och framför allt på 1960-talet börjar de flesta problem ta form för varven i 

Sverige.8 Det är av den anledningen som just perioden år 1950 till år 1970 är vald. Detta har 

utmynnat i följande frågeställningar: 

 

-Vilka olika problem identifierades av företagsledningen under 1950 och 1960-talen? 

-Vilka var faktorerna till att varvet överlevde varvskrisen under 1950 och 1960-talet? 

 

1.2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som förekommer om just företaget Helsingborgs varfs AB och 

verksamhetens förmåga att hantera problemen som kom med varvskrisen på 1950- och 1960-

talen är obefintlig. Det finns helt enkelt ingenting skrivet om bolaget i forskningssynpunkt 

utan bara översiktsverk och dessa är skrivna i spannet från bolagets start och fram till 1940-

talet. Det är författaren Georg Dahlin som var verksam i Helsingborg och skrev bland annat 

om staden. Dahlin blev tillfrågad av Helsingborgs Varfs AB att skriva om bolagets historia 

och det resulterade i verket Helsingborgs Varfs Aktiebolag 1866-1941. Denna skrift kom ut 

till bolagets sjuttiofemårsjubileum och är en minnesskrift som har till syfte att beslysa 

företagets utveckling från 1866 fram till 1941. Boken utkom 1941 i samband med jubileet. 

Dahlins verk har i sig inte bidragit närmare till att svara på mina frågeställningar men är i alla 

fall intressant att använda för att få en bild av företagets historia och har tillfört ett bra 

bakgrundsmaterial. 

 

När det gäller forskningsläget kring varvskrisen finns det mer skrivet. Översiktsverket av 

ekonom-historikern Lars Magnusson ger en kortfattad bild av oljekrisen som resulterade i 

varvskrisen och vad i stora drag det hade för inverkan på svensk varvsindustri. Magnusson ger 

en bra bild av vad oljekrisen och varvskrisen handlade om och vad det hade för effekt på 

samhället. Författaren är även inne på att detta var en kris som började innan 1973 då 

oljekrisen hade sin höjdpunkt.9 

                                                 
8 Olsson, 1998 s.207-208; Karlsson, 2017 s.145-146 
9 Magnusson, 2010 s.428-431 
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Lars O Olsson, doktor inom teknikhistoria, har skrivit en artikel om varvskrisen och 

konstaterar samma sak som Magnusson i sin artikel ”Offshore som livboj: Varvskrisen och 

försöken till omorientering 1974-1985” att det under 1960-talet råder en mättnad av 

marknaden på tanktonnage. Olsson beskriver läget i världen under perioden för oljekrisen och 

varvskrisen samstämmigt med Magnusson och går in på företagens resonemang kring 

densamma. Författaren menar att de svenska varven såg på oljekrisen och varvskrisen som en 

konjunktursvängning och att det kommer att lugna sig. Olsson menar att det fanns en tröghet i 

företagen. En tröghet som bestod i att företagen inte insåg vad som hände på marknaden och 

att företagen bara körde på rutin. På grund av det menar Olsson att många varv i Sverige inte 

var flexibla i att omstrukturera sig till mer lönsamma verksamheter.10 Vidare tar Olsson upp 

de större varven i sina exempel. Helsingborgs Varfs AB finns inte med i hans studie men 

artikeln har visat sig mycket användbar i denna studie då den belyser hur varven i Sverige såg 

på industrikrisen. Vidare är artikeln intressant för min studie då Olsson har resonerat kring en 

tröghet som han ser och beskriver vilket har varit av intresse då drag av samma tröghet 

återfinns i fallet med Helsingborgs varfs AB. 

 

Ekonomhistoriker Tobias Karlsson vid Lunds universitet har forskat kring arbetsmarknadens 

historia och har i en artikel i ”Shipbuilding and Ship Repair Workers Around the World: Case 

Studies 1950-2010” belyst varvskrisen och hur detta gjorde sig synligt på arbetsmarknaden. 

Här är det enda verk jag har hittat som har tagit upp att Helsingborg hade ett varv och att de 

slutade med nybyggnationer 1966.11 I övrigt har inte författaren nämnt Helsingborgs varfs AB 

i artikeln. Karlsson menar likt Olsson och Magnusson att varvskrisen gav sig till känna 

tidigare än 1973-1974 då OPEC gick ihop och chockhöjde råoljepriserna. Det råder 

samstämmighet i den tidigare forskningen kring att varvskrisen inte var en företeelse explicit 

härrörande 1970-talet utan att den kom senare.  

 

Karlssons artikel är en fallstudie på Kockums mekaniska verkstad AB under 1950-1986 och 

belyser företagets uppgång och fram till 1986 då Kockums slutade tillverka skepp för civilt 

bruk. Studien har fokus på arbetsförhållanden på Kockums och det har visat sig intressant då 

företagets strategi för överlevnad finns med i Karlssons artikel. Han menar att Kockums såg 

problemen men likt hur andra varv resonerade var problemen inte rörande en industrikris utan 

                                                 
10 Olsson, 1998 s.207-208 
11 Karlsson, 2017 s.147 
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hade andra orsaker som dålig moral hos arbetarna. Lösningen enligt Kockums var en mer 

diversifierad produktion som till exempel tågvagnar till Statens Järnvägar eller ny 

svetsningsteknik.12  Karlssons artikel är intressant eftersom den belyser strategier kring 

företagets överlevnad. En strategi som man får säga fungerade hyfsat eftersom Kockums finns 

kvar idag men är en del av SAAB AB. Strategin för överlevnad rör min studies 

frågeställningar och artikeln har visat sig användbar. 

 

Historikern Tommy Svensson har i sin doktorsavhandling behandlat varvsindustrin ur ett 

lönepolitiskt perspektiv. Svensson har tittat på tre varv i Göteborg, Eriksberg, Lindholmen 

och Götaverken samt även Kockums i Malmö. Studien är en komparativ studie där Svensson 

tittar på hur de olika varven försökte påverka arbetarnas insatser genom att stimulera via 

strängare kontroller och lönepolicys som ackord eller månadslön. Svenssons studie är utifrån 

ett löneperspektiv och behandlar inte denna uppsats frågeställning men har gett en intressant 

blick på hur varven såg på konjunkturen som började ge sig till känna under slutet på 1950-

talet. Även Svensson är inne på att varven märkte av krisen under 1960-talet och förklarar den 

med ett rådande konjunkturläge och tittar på den utifrån ett lönesättningsperspektiv. Studien 

behandlar lönepolitik och inte strategier kring hur varv agerade för överlevnad i varvskrisen 

men har bidragit till en förståelse kring hur kontexten såg ut i världen eftersom när andra 

länder fick statligt stöd påverkades krisen.13 

 

1.3 Avgränsningar 
I denna fallstudie har jag fokuserat på Helsingborgs Varfs AB och hur de tog sig an 

problemen som industrikrisen medförde under åren 1950-1970. Mikrostudien av Helsingborgs 

varfs AB kommer att belysta åren då varvsföretag upplevde att en industrikris gjorde sig 

påmind. Magnusson skriver att under 1960-talet präglades Sverige i hög grad av ekonomisk 

stabilitet. Till skillnad från 1920-talets ekonomiska depression med massarbetslöshet 

karakteriseras 1950- och 1960-talen som en del av de svenska rekordåren. Därför är just 

denna period väl värd ett studium då varven började känna motgångar under detta årtionde.14 

Varvsindustrin i Sverige engagerade år 1960 ca 3,5% av den svenska tillverkningsindustrin. 

År 1930 sysselsatte varvsindustrin 15 000 arbetare och år 1960 hade den siffran mer än 

                                                 
12 Karlsson, 2017 s.147 
13 Svensson, T. 1983. Från ackord till månadslön: en studie av lönepolitiken, fackföreningarna och 

rationaliseringarna inom svensk varvsindustri under 1900-talet s.368-370 
14 Magnusson, 2010 s.427 
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fördubblats till 32 000.15 Sveriges varvsindustri gick på högvarv och fungerade delvis som ett 

lok för Sverige som drog välfärden framåt och när krisen närmar sig kommer detta lok att 

köra rakt in i väggen och Sverige gick mot massarbetslöshet. Genom denna studie har jag 

ämnat att studera hur det såg ut på ett mikroplan. Studien kommer enbart att belysa företaget 

Helsingborgs varfs AB och deras strategier för överlevnad. Valet av just Helsingborgs varfs 

AB ligger i att företaget avvecklades först 1991. Varvet klarade verksamheten längre än 

många andra varv som många gånger var av betydligt större storlek vilket gör att det är väl 

värt ett studium av Helsingborgs varfs AB. 

2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Materialet till denna studie som har legat till grund för att belysa Helsingborgs varfs AB:s syn 

på problem och åtgärder rörande industrikrisen har varit arkivmaterial från Skånes 

näringslivsarkiv (SNA) som ligger i Helsingborg. Mer om materialets kvalité och omfång i 

kapitel 2.2. Man kan tänka sig att en kvantitativ studie hade varit ett lämpligt sätt att närma sig 

frågorna kring Helsingborgs varfs AB. Att titta på siffror och statistik för att på ett kvantitativt 

sätt, alltså ett angreppssätt som utmynnar i numeriska observationer, får inte med svaret på 

frågan kring de strategiska åtgärderna.16 Valet har istället fallit på en kvalitativ texttolkning då 

studien vill belysa vilka problem som företaget identifierade och hur de hanterade dessa mer 

än när problemen uppstod som siffror i till exempel räkenskaper hade kastat ljus över. 

Kvalitativa grupper av metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 

resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade.17 Den tidigare forskningen är inne på 

att varvskrisen börjar göra sig påmind långt innan oljekrisens topp 1973-1974. Att läsa i 

handlingar från Helsingborgs varfs AB hur de resonerade kring varvskrisen och hur 

verksamheten såg ut under åren under 1960-talet är mer värdefullt.  

 

Eftersom varv under varvskrisen drabbades av nedläggningar på grund av ekonomiska 

svårigheter har materialets insamling varit centrerat kring kris och krishantering. Ett 

”krismedvetande” menar den tidigare forskningen fanns men medvetenheten var riktad mot en 

övertygelse av att det handlade om en konjunktursvängning och inte en långvarig industrikris. 

Strategier rörande hur företaget skulle klara sig under ekonomiska svårigheter låg hos 

                                                 
15 Karlsson, 2017 s.144 
16 Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser s.33 
17 Backman, 2008 s.33 
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styrelsen och i årsrapporterna vid bolagsstämmorna skrev styrelsen om hur läget såg ut och 

hur det gångna årets verksamhet har varit. Den tidigare forskningen visar även att vissa varv 

omstrukturerade sig och lade om sysselsättningen till andra verksamheter.18 Det har därför 

varit nödvändigt att även rikta in insamlandet av material som behandlar en medvetenhet om 

och hantering av utebliven nyproduktion av fartyg. Uttryck som jag har letat efter i materialet 

gäller uttryck rörande kris, krishantering och strategier. Ord som industrikris, 

konjunktursvängning, konjunkturläget, bisysslor, andra verksamheter, avveckling och 

tilltagande konkurrens har varit av speciellt intresse. För att komma fram till just dessa ordval 

har en bredare förståelse för sammanhanget av när texterna skrevs varit nödvändig, alltså 

kontexten (se kap 3 Bakgrund). Det är nödvändigt att sätta källorna i ett relevant sammanhang 

för att kunna tolka dessa eftersom att årsrapporterna ska läsas med den tidens glasögon.19  

 

2.2 Källor och Källkritik 

Den undersökande delen i uppsatsen har dominerats av arkivmaterial från Skånes 

näringslivsarkiv (SNA) tillsammans med litteratur kring företaget Helsingborgs varfs AB. 

Källmaterialet i arkivet är katalogiserat och vid första anblick omfattande. En slagning i 

postvisningen visar ett fyrtiotal serier med titlar som aktieägare, bolagsstämmor, ekonomi, 

m.m. När dessa serier granskades närmare är de dessvärre inte fullständiga. Det som är 

intressant är bolagsstämmorna och där är materialet beklagligt nog inte komplett genom hela 

perioden 1960-1970. Hela serier av bolagsstämmor med protokoll finns bara att tillgå fram till 

år 1951. Därefter är materialet begränsat. De handlingar som har en årsberättelse alternativt 

styrelsens reflektioner kring det rådande läget gällande den egna verksamheten samt en 

omvärldsanalys är sammanträdesprotokoll mellan 1958-1960 samt 1965. Tillsammans med 

detta har även hittats årsrapporter från åren 1956-1960. Det saknas förvaltningsberättelser och 

årsredovisningar för 1966 fram till 1970. År 1966 avslutar Helsingborgs varfs AB med 

nytillverkning av fartyg och i samband med detta finns det sparsmakat källmaterial. 

 

Urvalet av handlingarna har varit som beskrivs i kapitel 2.1 Tillvägagångssätt. En djupläsning 

av handlingarna har gjorts med utgångspunkt i ord och meningar härrörande kris, 

krishantering och strategier som nämnts ovan. Syftet med detta är att koppla ihop mina urval 

av handlingar till frågeställningarna. I årsrapporterna var jag främst intresserad av att få fram 

                                                 
18 Karlsson, 2017 s.147; Olsson, 1998 s.214-215 
19 Florén, A., & Ågren, H. (2006). Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt s.51-52 
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något som tyder på en medvetenhet/omedvetenhet om kris och om det fanns en strategi för 

denna kris, utarbetades en strategi eller om företaget inte hade identifierat en kris kring 

verksamheten och omvärlden. Ett exempel på årsredovisning från arkivet återfinns i bilaga 1. 

Eftersom varvet överlevde fram till år 1991 är det rimligt att anta att de hade någon form av 

lyckad strategi. 

 

För att värdera dessa handlingar som källor bör de genomgå källkritik. Denna görs genom 

vissa kriterier som är Äkthet, närhet, oberoende och tendensfrihet.20 I fråga om äkthet är det 

handlingar som har signerats av personer i styrelsen som var medverkande. De har 

sammanfattat i slutet av revisionsberättelsen att de har tagit del av verkställande direktörs 

årsredovisning och granskat den samt att siffergranskning av räkenskaperna är genomgångna 

av särskilda revisorer. Handlingarna har även revisorernas namnteckningar. Sannolikheten för 

att handlingarna i årsredovisningen skulle vara förfalskade är låg eftersom att flertalet 

utomstående personer har granskat och skrivit på. 

Handlingarna har tillkommit i samband med att granskningen av det gångna året skulle till 

samt undertecknats i månaden april efterkommande år. Närheten till det gångna 

verksamhetsåret är god. 

 

Tendens och partiskhet kan finnas där det finns olika parter som kan tänkas göra uttalanden 

om varandra. I dessa lägen finns det all anledning att misstänka att det skulle vara en 

tendensiös källa om vi har ett uttalande som är i egen sak. I Helsingborgs varfs ABs protokoll 

fanns det inga parter som var ställda mot varandra som kunde tänkas kasta ord mot varandra. 

Vidare granskas dessa rapporter som ligger till grund för denna studie av flertalet personer 

med syfte att kontrollera att siffrorna stämde. Dessa har till och med signerat med namn på 

rapporterna. Sannolikheten att alla dessa skulle anpassa protokollen med syfte att föreställa 

verksamheten i en bättre dager är ytterst låg. 

 

3 Bakgrund 

3.1 Oljekrisen 

För att förstå varvskrisen bör man förstå oljekrisen som föranledde varvskrisen. För att få ett 

grepp på oljekrisen går vi tillbaka till år 1919. Runt år 1919 tog den brittiska staten kontroll 

                                                 
20 Thurén, T. (2005). Källkritik s.13 
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över två oljeproducerande bolag i Iran och Irak för att säkra Storbritanniens oljebehov för 

industrin och militären. Bilen började komma som transportmedel men fortfarande var inte 

olja den primära energikällan i allmänhet utan det var kol, elektricitet och en annan 

oljebaserad produkt, fotogen.21 

 

Fram till år 1941 kunde USA försörja sig själva med olja från hemmaproduktion men 

bilproduktionen gjorde att landet behövde importera. Fram till år 1945 var USA en stor 

exportör av olja. USA producerade hälften av världens olja men det kom att skifta efter år 

1945 då nationen blev världens största importör av olja. Mellanöstern som tidigare under 

1920- och 1930-talen hade varit en relativt liten producent av olja blev den ledande 

exportören istället för USA som tidigare exporterat två tredjedelar av egna produktionen. Vid 

samma tid skiftade Europa och Japan från kol som energikälla till olja och efterfrågan ökade. 

Brittiska och amerikanska oljebolag i mellanöstern ökade produktionen och priserna på råolja 

sjönk. Den stora efterfrågan på olja resulterade även i ett fraktbehov av oljan och oljetankers 

var något som svenska varv hade specialiserat sig på att tillverka. Mellan åren 1955 och 1970 

mer än fyrdubblades det tanktonnage som sjösattes.22 

 

Denna tendens med sjunkande priser var de oljeproducerande länderna inte nöjda med då 

deras vinst minskade. För att stoppa denna trend gick de oljeproducerande länderna Iran, Irak, 

Kuwait, Saudi Arabien och Venezuela ihop i en enad front år 1960. Denna organisation 

kallades the organization of petrol exporting countries (OPEC). Syftet med att slå ihop sig var 

att själva få kontroll över sina oljeresurser och under åren 1973 – 1974 fyrdubblades 

råoljepriset. Det var en av orsakerna till att världen kastades in i en ekonomisk kris som var 

den värsta sedan 1920-talet.23 Denna nergång kändes ordentligt för de industrialiserade 

länderna eftersom man upplevt en ekonomisk tillväxt i stort sett ända från år 1945 och fram 

till slutet av 1960-talet bland annat tack vare gynnsamma priser på råoljan. I större delen av 

världen hanterade regeringar krisen genom minskade reallöner och minskad köpkraft med 

resultat av lågkonjunktur samt ökad arbetslöshet. Oljekrisen slår hårdast på det som fungerat 

som Västeuropas industriella bas som kol-, stål-, järn- och mekaniskindustri, som till exempel 

                                                 
21 McKay, J. P., Hill, B. D., Buckler, J., Buckley Ebrey, P., Beck, R. B., Crowston, C. H., & Weisner-Hanks, M. 

E. 2012. A history of world societys.s.950 
22 Svensson, 1983 s.291 
23 McKay, o.a., 2012 s.949-950 
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textilindustri samt varvsindustrin.24 Det kommer att dröja in på 1990-talet innan världens 

ekonomier har återhämtat sig efter oljekrisen.25 

 

3.2 Varvskrisen 

Under efterkrigstiden på 1950-talet kom efterfrågan på frakttransporter att stiga och det var 

något som svenska varv specialiserat sig på att tillverka. På världsmarknaden dyker Japan upp 

på 1960-talet som en aktör. Med statligt stöd, kraftig expansion och mindre löneomkostnader 

klarar Japan av att leverera billigare fartyg och det enda land i Europa som kunde stå emot 

Japans framfart var Sverige. Första tecken på att det är en industrikris som man stod inför är 

att år 1963 får ett stort svenskt varv, Uddevallavarvet, likviditetsproblem. Staten går in och 

köper upp hälften av bolaget för att rädda varvet.26 Men varvskrisen hade redan långsamt 

börjat eftersom mindre svenska varv hade sett en ökad konkurrens redan i slutet på 1950-talet. 

Svenska varv fick inte statliga subventioner på 1950- och 1960-talet och för att stå emot den 

japanska offensiven tvingades man att låna upp pengar till en högre ränta än vad man kunde ta 

ut från beställarna varpå varven gjorde stora förluster. Götaverken i Göteborg hotades med 

nedläggningen men övertogs istället av Salénrederierna.27 

 

Åren 1972-1973 var det en paus i den stundande uppbyggnationen av krisen då efterfrågan på 

tankfartyg än en gång höjdes. Kontrakt tecknades till fördelaktiga priser för svenska varv och 

man trodde att nu hade krisen kanske lagt sig och allt var i sin ordning igen. Svenska varv 

upplevde att situationen av hård konkurrens hade mjuknat något och industrierna upplevde ett 

uppsving i början av 1970-talet och det rådde en atmosfär av eufori kring varvsindustrin. 

Stora investeringar i torrdockor och kranar kom till i Göteborg, Malmö och Uddevallas varv. 

Det förefaller som att företagen var som uppfyllda av de positiva prognoser som visades om 

framtiden och istället för att vara restriktiva med nysatsningar, expanderade företagen och den 

svenska staten stöttade denna expansion.28 Men i slutet av år 1973 kom hotet om stoppade 

oljeleveranser och företagen uppmanades till lagerproduktion. OPEC chockhöjde priset på 

råoljan och oljekrisen kastade in varven i en period av ovisshet och en kamp för att överleva. 

Västvärlden började ta till energipolitiska åtgärder som syftade till mindre åtgång på olja. 

Detta var en strategi som byggde på att man skulle minska beroendet till Arabländerna och 

                                                 
24 Magnusson, 2010 s.428-429 
25 McKay, o.a., 2012 s.949 
26 Olsson, 1998 s.209-211; Karlsson, 2017 s.144-145 
27 Svensson, 1983 s.210 
28 Karlsson, 2017 s.147 
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efterfrågan på tanktransporter minskade kraftigt. Eftersom efterkrigstiden med guldålder för 

skeppsbyggeri hade resulterat i en ordentlig uppbyggning av handelsflotta fanns det nu ett 

överskott på fartyg i världen i förhållande till efterfrågan.29 

 

Till en början resonerade man i Sverige att detta var en naturlig konjunktursvängning och 

staten gick in med stödpaket. Varven resonerade att bara man lägger om verksamheten till 

lagerproduktion, alltså produktion utan en beställare, kan man när konjunkturen svänger 

tillbaka vara på fötter igen och jobben är säkrade. Staten möjliggjorde denna verksamhet 

genom ett så kallat lagerstöd, en särskild statlig kreditgaranti.30 Statens krav för denna garanti 

var dock att man var tvungen att minska produktionen med 30 % vilket kom att innebära att 

folk förlorade jobben. Det innebar för svensk varvsindustri att mellan åren 1975 - 1982 

minskade antalet anställda från 32 000 till 17 000. Nedläggningar var aktuella och antalet 

arbetsställen minskade från 46 till 26. Anrika och gamla varv lades ner som Lindholmens, 

Eriksbergs, Götaverken och Öresundsvarvet.31 

 

Det statliga stödet resulterade i bildandet av Svenska Varv AB (år 1977) som tog över nära 

hela den svenska varvsindustrin. Många varv lades ner på grund av den minskade efterfrågan 

på oljetransporter och fartyg i övrigt men vissa varv lyckades omstrukturera och hittade andra 

verksamheter. Kockums är ett exempel på det som lade om fokus på verksamheten från 

handelsfartyg till ubåtar istället och kom även att ingå i den statliga varvskoncernen.32 

 

3.3 Exemplet Helsingborgs Varfs AB 

År 1809 kom idén att bygga en ordentlig hamn i Helsingborg. Denna hamn kom att ligga där 

hotell Marina Plaza ligger idag. Men på grund av diverse bakslag och stormar dröjde det fram 

till år 1832 innan hamnen stod klar och tankarna på ett varv började komma. Det visade sig att 

den nya hamnen led av problem med vågbrytaren och den gjordes om och lämnades över till 

Helsingborg stad år 1863.33 Grundaren till varvet var Carl Henckel som såg behovet av ett 

varv i staden. Han insåg att med de sjöfartsmöjligheter som hamnen nu erbjöd behövdes ett 

varv som kunde ta sig an reparationsarbeten och även nybyggen av fartyg. Henckel var son 

till en handlare i Helsingborg som hade försäljning av spannmål och kolonialvaror. Henckel 

                                                 
29 Svensson, 1983 s.210 
30 Svensson, 1983 s.210 
31 Magnusson, 2010 s.430-431, Karlsson, 2017 s.146 
32 Svensson, 1983 s.212-213 
33 Dahlin, G. 1941. Helsingborgs Varfs Aktiebolag 1866-1941 s13-15 
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ska ha blivit skolad av sin far som var en driftig entreprenör.34 Henckel fick tillåtelse år 1866 

att hyra marken i tjugo år för att anlägga ett varv på platsen. Tillsammans med tre 

medinvesterare lade man 10 000 riksdaler riksmynt. Redan år 1867 gick det första fartyget av 

stapelbädden. Det var skonaren Santos som kom att trafikera en rutt i Brasilien.35 

 

Snart visade det sig att i svenska handelsflottans guldepok mellan åren 1866 - 1877 räckte inte 

det tillskjutna startkapitalet utan man var tvungen att starta ett aktiebolag år 1871.36 Innan 

steget togs ville man undvika eventuella överraskningar angående tomten som man fått hyra i 

20 år. När bolaget fått detta kontrakt förlängt med tio år startades varvet i aktiebolagsform. År 

1884 godkände även stadsfullmäktige att efter en flytt till södra hamnområdet fick varvet 

fortsätta sin verksamhet där och ”taga ny upplåtna platsen i besittning”37 samt att en torrdocka 

anlades på den nya platsen.38 Därefter följde en expansion av verksamheten och fler nybyggen 

gick av stapeln.39 

 

Verksamheten gick framåt igenom 1940-talet. De jobb som bolaget fick in bestod av 

nybyggnationer och även reparationer som började få ett större utrymme i verksamheten. 

Nybyggen blev färre men de fanns fortfarande i verksamheten. Under 1950-talet gick även då 

många nybyggen av stapeln och kontrakteras även för fler motorfartyg som skulle levereras 

fram till år 1959.40 

 

Helsingborgs Varfs AB tog även på sig jobb för marinens räkning. Tre minsvepare 

tillverkades på varvet under 1960-talet. De var inte nybyggnationer eftersom skroven, som var 

tillverkade i trä för att undgå magnetsjöminor, var tillverkade på Fisksätra motorbåtsvarv och 

Karlskronavarvet. Minsveparna byggdes klart på Helsingborgs Varfs AB och levererades år 

1963 och 1964. I dessa fall handlade det om däcksmontage och tillverkning i övrigt utom att 

göra skroven. Dessa minsvepare fick namnen M66, M67 och M68 när de levererades till 

marinen.41 

 

                                                 
34 Dahlin, 1941 s.26-27 
35 Dahlin, 1941 s.41-44 
36 Dahlin, 1941 s.19 
37 Dahlin, 1941 s.92-93 citat från brev från stadsfullmäktige till Helsingborgs Varfs AB 
38 Ander, 2006. s. 173 
39 Dahlin, 1941 s.150-155 
40 Helsingborgs Varfs AB. (1956). Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1956 
41 Pettersson, J. 1993. Förteckning över fartyg (nybyggnader) byggda vid Helsingborgs varfs AB 1866-1966 s.5 
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År 1965 blev Helsingborgs Varfs AB en del av Kockumsgruppen och jobben kom även in 

från nya moderbolaget.42 Detta blev lönande för Helsingborgs Varfs AB då arbetsrapporterna 

visar att den posten där flest arbetade tillverkade maskiner för Kockums eller med 

reparationer. Man tillverkade främst fartygsluckor och maskiner för Kockums.43 

 

Antalet nybyggen som gick av stapelbädden hos Helsingborgs Varfs AB var från år 1959 två 

om året fram till år 1963 då endast ett nybyggt fartyg levererades per år fram till år 1966.44 År 

1966 var det sista nybyggda fartyget på Helsingborgs Varfs AB klart. Med stor ceremoni gick 

tankern Olau Leif av stapelbädden. Kockums var inte med på Olau Leifs sjösättning men i ett 

telegram från år 1966 beklagar Kockums att bara R G Kittel och fotograf Malmberg kunde 

vara med och få en provtur. I telegrammet beklagade han sig och hoppades på att kunna delta 

i sammanträdet i Helsingborg samt att Helsingborgs Varfs AB gärna fick kontakta Kockums 

fotosektion om de ville ha några av Malmbergs bilder som kopia.45 Efter tankern Olau Leif 

avvecklades nybyggnation av fartyg och företagets verksamhet kom att bestå i 

fartygsreparation och byggnation av entreprenadmaskiner för Kockums.46 

 

Det sista nybygget Olau Leif tog upp mycket av företagets tid. I årsrapporten för år 1965 tog 

ledningen upp att det hade blivit mycket övertid på Olau Leif, som gick under namnet 96:an 

då det var nybygge nummer 96. Tidsplanerna höll inte heller och företaget blev tvungna att 

lägga ut vissa jobb på entreprenad på grund av att företaget inte kunde sköta det själva.47 

Bolaget hade även åtagit sig mycket reparationsjobb och för att klara av nybyggnationen med 

Olau Leif behövde företaget år 1965 nyanställa två nya förmän. Man påpekade även att 

elektrikerna hade alldeles för mycket övertid.48 Varvet hade mycket att göra då man snittade 

fyra fartyg för reparation om åren samt även hade tillverkning för Kockums. 

 

Efter år 1970 bestod arbetet mest av reparationer samt att företaget arbetade för Kockums. 

Helsingborgs Varfs AB fortsatte med reparationer och tog på sig ombyggnationer av fartyg. 

Även om efterfrågan på nytt tanktonnage inte fanns måste fartyg repareras.49 År 1984 såldes 

                                                 
42 Ander, 2006 s.174 
43 Helsingborgs Varfs AB. (1968-01-19). Arbetsrapport 
44 Pettersson, 1993 
45 Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Kockums telegram från 1966. 1966-03-28 
46 Helsingborgs dagblad. den 2 juli 1967. Entreprenadmaskinerna från Helsingborgs Varf. 
47 Helsingborgs Varfs AB. 1965-03-23. Sammanträdesprotokoll 
48 Helsingborgs Varfs AB. 1965-05-04. Sammanträdesprotokoll 
49 Ander, 2006 s.174 
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varvet till Cityvarvet i Göteborg och år 1991 förklarades Helsingborgs Varfs AB i konkurs.50 

Det finns inte mycket att tillgå om Helsingborgs Varfs AB efter år 1984. Helsingborg hade nu 

inte ett varv för första gången på 125 år. 

4 Resultat 

4.1 Vilka olika problem identifierades av företagsledningen under 1950-1970? 

Vad som visar sig i dokumenten är att problemen identifierades redan under 1950-talet men 

företaget påpekade även att verksamheten pågick i normal omfattning vilket tyder på den 

trögheten som både Olsson och Karlsson beskriver.51 Det som sägs i årsrapporterna är att det 

har varit lite svårare att få tag på reparationsarbeten som hade varit lönsamma men det fanns 

jobb under perioden 1956 - 1959. Nybyggnationerna minskade visserligen från år 1957 och 

framåt men under åren 1957 - 1960 menar man att det hade med sjöfartskonjunkturen att göra 

vilket även stämmer väl överens med den tidigare forskningen som både Olsson och Karlsson 

bidragit till.52 Detta beteende menar även Tommy Svensson i sin bok att många svenska varv 

hade.53 Man trodde helt enkelt inte på att det var en stundande industrikris men att något var 

på gång ute i världen tycks inte ha undgått Helsingborgs varfs AB eftersom det ändå togs upp 

i årsrapporterna som ett möjligt problem.54 

 

Årsredovisningarna berättar att redan år 1957 började en lågkonjunktur göra sig påmind för 

Helsingborgs Varfs AB. Innan år 1957 har årsredovisningarna inte nämnt något i text om 

finanserna. Bolaget har bara redovisat balansräkningarna men år 1957 uppträder det en 

underrubrik som kallas ”Ekonomisk information och sysselsättning” och åren därefter bara för 

”Ekonomisk information”. Denna underrubrik tar upp hur konjunkturen gör återhämtningar 

eller tillbakagångar och att nybyggen blir färre.55 Denna underrubrik tar upp förhållandevis 

lite om omvärldsanalys men mer om hur sysselsättningen ser ut samt hur man har tänkt sig 

lösa problemet, alternativt hur man tänker tillsätta utredningar. 

                                                 
50 Ander, 2006 s.174 
51 Olsson, 1998 s.207-209; Karlsson, 2017 s.145 
52 Helsingborgs Varfs AB. 1957. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1957; Helsingborgs 

Varfs AB. 1958. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1958; Helsingborgs Varfs AB. 1959. 

Åresredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1959; Olsson, 1998 s.210-211; Karlsson, 2017 s. 

146, 149 
53 Svensson, 1983 
54 Helsingborgs Varfs AB. 1957. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1957 
55 Helsingborgs Varfs AB. 1957. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1957; Helsingborgs 

Varfs AB. 1958. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1958, Helsingborgs Varfs AB. 1959. 

Åresredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1959 
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Man kan se en viss frustration och oror över underrubriken ”Ekonomisk information och 

sysselsättning”. Det konstateras att på grund av kreditgivningar från flera länders banker har 

dessa länders varv en bättre konkurrensfördel jämfört med svensk varvsindustri vilket även 

här stämmer väl överens med den tidigare forskningen.56 Man konstaterar att det är bra att 

varvet fått in reparationsjobb men även där var konkurrensen hård.57 År 1958 står det till och 

med i sammanträdesprotokollet i december att ”den största sparsamhet med material och 

arbetstid är absolut nödvändig om vi ska kunna klara oss”.58 Visserligen står det även i början 

av avsnittet ”Ekonomisk information och sysselsättning” att det ekonomiska läget har 

stabiliserats sen senaste sammanträdet men läget är inte helt smärtfritt.59 

 

Jobben som kom in fram till år 1960 bestod i både nybyggnationer och reparationer men 

årsrapporterna visar att varvskrisen börjar göra sig till känna på Helsingborgs Varfs AB 

eftersom den i protokollen kallade sjöfartskonjunkturen resulterar i att företaget fick in färre 

nybyggnationer. Reparationsjobben fanns fortfarande kvar och av allt att döma var den sidan 

av verksamheten framgångsrik då det berättas i årsrapporterna om att man var tvungen att 

bygga ut verkstäder och bolaget har planer på nya dockor för reparation. Det byggdes till år 

1960 för att klara av trycket.60  

 

I årsrapporterna kommenterar styrelsen att andra varv, speciellt internationellt, har lägre priser 

än vad Helsingborgs Varfs ABs har och då har man redan gått ner i pris att det börjar närma 

sig lönsamhetsgränsen.61 År 1959 byggde bolaget nybyggda fartyg till ingen förtjänst. Detta 

projekt tog man för att lösa en akut sysselsättningsbrist på nybyggnationsfronten. I ett 

sammanträdesprotokoll från samma år kommenteras det att man har mycket kunniga arbetare 

som utför nybyggnationer. Då det kan bli tal om varsel på grund av att bolaget inte lyckats få 

in kontrakt på nybyggnationer tar man en nödlösning. Helsingborgs Varfs AB tog kontrakt 

som man medvetet kommer att gå plus minus noll på för att rädda arbetskraften och behålla 

kompetensen.62 Detta är något som även Karlsson har påpekat att fler varv gjorde denna 

                                                 
56 Karlsson, 2017 s.152; Olsson, 1998 s.209-210 
57 Helsingborgs Varfs AB. 1958-12-11. Sammanträdesprotokoll. 
58 Helsingborgs Varfs AB. 1958-12-11. Sammanträdesprotokoll. 
59 Helsingborgs Varfs AB. 1958-12-11. Sammanträdesprotokoll;  Helsingborgs Varfs AB. (1959-06-22). 

Sammanträdesprotokoll; Helsingborgs Varfs AB. (1960). Sammanträdesprotokoll 
60 Helsingborgs Varfs AB. 1960. Sammanträdesprotokoll 
61 Helsingborgs Varfs AB. 1959. Åresredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1959 
62 Helsingborgs Varfs AB, sammanträdesprotokoll 1959-09-21 
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nödlösning. I Karlssons artikel är Kockums studieobjektet och där ser han en likande bild som 

beskrivs hos Helsingborgs varfs AB. Bilden av att hitta lösningar för att behålla arbetarna tills 

sjöfartskonjunkturen vänder är samstämmig mellan Helsingborgs varfs AB, Kockums och 

många andra varv i Sverige och Olsson menar i sin artikel att detta är ett klart uttryck för vad 

han menar är en insiktströghet.63 Istället för att vara restriktiva med produktion och 

utbyggnationer på varven satsade varv generellt på lagerproduktion och utbyggnation 

rimligen för att vara redo när konjunkturen vänder.  

 

Den ekonomiska situationen för Helsingborgs Varfs AB började få en nedåtgång från år 1959. 

Man hade från ledningens sida identifierat problem. De var inte för att man var ineffektiva 

eller byggde dåliga fartyg utan det kostade för mycket i förhållande till vad bolaget fick in. I 

årsrapporten år 1960 skrev man i klartext att ”beträffande nya kontrakt är det påtagligt, vilket 

även tidigare framhållits, hur pass mycket dyrare vi äro än våra konkurrenter trots att vi 

pressat våra egna priser till lönsamhetsgränsen.”64 

Nybyggnationskontrakt lös med sin frånvaro under år 1960 men företaget lyckades få ihop till 

två nybyggnationer av motorfartygstyp, motorfartyg Olav Drot och motorfartyg Ceres. Dessa 

blev inte en ekonomisk framgång för bolaget går jämt ut på dem men man lyckades behålla 

sysselsättningen på varvet och folk behövde inte varslas.65 

 

Helsingborgs varfs AB tog även upp lagerproduktionen i väntan på att den så kallade 

konjunktursvängningen skulle vända. Frågan om spekulationsbygge har diskuterats noggrant 

menar man i protokollet och styrelsen har kommit fram till att det inte är en bra lösning. Som 

förklaring till detta menar styrelsen att marknaden ständigt tillförs av nytt tonnage genom 

gamla kontrakt och att andrahandstonnaget kommer att trycka ned priserna och därmed 

Helsingborgs varfs ABs lönsamhet. Styrelsen menar även att kreditfrågan är ett svårlöst 

problem eftersom att räntekostnaderna kommer att bli dryga.66 Man är här medveten om en 

strategi som man medvetet inte tar på grund av att styrelsen ser det ofördelaktiga i 

lagerproduktion. 

 

                                                 
63 Karlsson, 2017 s.148-149; Olsson, 1998 s.210-211 
64 Helsingborgs varfs AB, 1960 sammanträdesprotokoll 
65 Helsingborgs Varfs AB. 1960. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1960 
66 Helsingborgs Varfs AB. 1959. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1959 



16 

 

Under början av år 1960 blev det uppenbart att Helsingborgs Varfs AB inte klarade av att 

utföra nybyggnationer till lönsamma priser då de tidigare produktionerna hade gått mer eller 

mindre plus minus noll. Under år 1962 gick två nybyggda fartyg av stapeln och under år 1963 

kom endast ett fartyg lämna Helsingborgs Varfs AB som nybyggd. Samma gällde för år 1964 

och år 1965 då även detta år bara ett nybyggt fartyg levererades.67 

 

I ett sammanträdesprotokoll i mars år 1965 kommenterar styrelsen att det är ett kritiskt läge på 

nybyggnationer. I protokollet avslöjas lite vad man vet om varvets nybyggnationer. Det som 

är intressant är att man har konstaterat att varvet fortfarande ligger högt i pris på varvets 

nybyggen samt att man ska undersöka saken.68 Detta tas inte upp mer i några 

sammanträdesprotokoll men rimligen kommer man fram till att det inte lönade sig längre att 

nybygga fartyg utan fokusera på det man gör med framgång, nämligen reparationsarbeten och 

tillverkning av däcksmaskiner. 

 

4.2 Vilka var faktorerna till att varvet överlevde varvskrisen under 1950-1970? 

Olssons artikel tar upp hur varv i Sverige tacklade varvskrisen. Han menar att varven i 

Sverige försökte anpassa sig till rådande marknad och man omstrukturerade sig för att kunna 

överleva och ta upp nya efterfrågningar. Under 1970-talet kom ett intresse för världen att 

börja borra efter olja i Nordsjön eftersom man ville minska behovet av mellanöstern i 

oljesammanhang. En del svenska varv som Götaverken Arendal satsade på att omstrukturera 

sig till att producera oljeriggar för att möta denna efterfråga.69 Även Helsingborgs Varfs AB 

följde denna trend som Olsson tar upp. Visserligen producerade inte Helsingborgs Varfs AB 

oljeriggar men det var nödvändigt att omstrukturera sig eftersom nybyggnationer av fartyg 

inte var lönsamt längre. 

 

År 1965, året innan det sista fartyget Olau Leif lämnar Helsingborgs Varfs AB tas varvet upp 

i Kockumsgruppen. Detta blir lönande för Helsingborgs Varfs AB då arbetsrapporterna visar 

att den posten där flest arbetade tillverkade maskiner för Kockums eller på reparationer. Man 

tillverkade främst fartygsluckor samt däck- och hjälpmaskiner för Kockums.70 Samarbetet 

med Kockums tycks av allt att döma vara till gagn för Helsingborgs Varfs AB även om de i 

                                                 
67 Pettersson, 1993 s.5 
68 Helsingborgs Varfs AB. 1965-03-25. Sammanträdesprotokoll 
69 Olsson, 1998 s, 215-216 
70 Helsingborgs Varfs AB. 1968-01-19. Arbetsrapport 
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ett sammanträde år 1965 påpekar att det inte har kommit in arbeten i den utsträckning som 

Kockums utlovat.71 Arbetsrapporter visar år 1967 att trots att Kockums inte ”bidrar med jobb 

som önskat” fanns det gott om arbete för de anställda. Av totalt 244 anställda som arbetade 

med tillverkningen arbetade hela 125 man med något som produceras för Kockums.72 

 

Reparationsarbeten kom in på bra basis då bolaget år 1965 tog upp i sammanträde i maj att 

varvet åtagit sig mycket reparationsjobb och att det kunde bli problem med arbetskraft. 

Samma år anställde varvet två nya förmän på prov i sex månader.73 Att bolaget anställer mer 

folk och förmodligen ville anställa mer för att kunna få in mer jobb är intressant då denna tid 

är vansklig för varvsverksamhet. Andra varv har redan känt av varvskrisen och fått statligt 

stöd för att överleva.74 De problem som Helsingborgs Varfs AB tycks brottas med i 

sammanträdesprotokoll för år 1965 var att vissa yrkeskategorier, som elektrikerna och 

plåtslagarna hade onormalt stor övertid per år vilket kan upplevas som ett lyxproblem för 

denna tid. 

 

Efter att fartyg 96 Olau Leif hade gått av stapelbädden avvecklades nybyggnationer. Varvet 

gick in i en ny verksamhet som bestod av att man byggde leasingmaskiner för Kockums som 

hyrdes ut till Kiruna för gruvverksamhet samt tillverkning av olika komponenter för andra 

företag i koncernen. I ett tidningsklipp från Helsingborgs Dagblad kommenterade direktören 

för Helsingborgs varfs AB att han är mycket nöjd över den nya produktionen.75 Den nya 

tillverkningen och omställningen medförde att Helsingborgs Varfs AB tog sig igenom 1960-

talet med god sysselsättning.  

5 Analys och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur varvskrisen gav sig till känna på 

Helsingborgs Varfs AB under perioden åren mellan 1950-1970. En del svenska varv började 

känna av en industrikris redan på slutet av 1950-talet men framför allt på 1960-talet. Det är av 

den anledningen som just perioden år 1950 till år 1970 är vald. Detta har utmynnat i 

frågeställningarna vilka olika problem identifierades av företagsledningen och vilka var 

faktorerna till att varvet överlevde varvskrisen? 

                                                 
71 Helsingborgs Varfs AB. 1965-04-26. Sammanträdesprotokoll 
72 Helsingborgs Varfs AB, 1967-09-28 Arbetsrapport 
73 Helsingborgs Varfs AB. 1965-05-04. Sammanträdesprotokoll 
74 Olsson, 1998 s. 209-211 
75 Helsingborgs Dagblad. Tidningsartikel, 1967. Entreprenadmaskinerna från Helsingborgs Varf 
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5.1 De problem som identifierades av företagsledningen under perioden 1950-1970 

Från att Helsingborgs Varf grundades år 1866 och fram till 1950-talet hade 

huvudverksamheten för varvet varit nybyggnationer av fartyg samt reparationsarbeten. Det 

ekonomiska läget för Helsingborgs Varf hade förändrats till det stramare redan år 1957. I 

årsrapporterna från Helsingborgs Varf upplever jag att företagsledningen under 1950-talet 

identifierar problemen, och att de under 1960-talet vidtar åtgärder mot förekomna problemen. 

 

År 1957 började företagsledningen på Helsingborgs Varfs AB se att det inte stod rätt till i 

världen med färre inkomna nybyggnadskontrakt och mindre lönsamma reparationsarbeten.76 

Företagsledningen valde att se det strama läget som en konjunktursvängning som förmodligen 

kommer att vända tillbaka igen. I årsrapporterna och sammanträdesprotokollen ser man att 

företagsledningen menade att det var en konjunktursvängning med resultat att bolaget inte 

fick in kontrakt på nybyggnationer och hade svårare att få in reparationer som är lönsamma. 

Varvet åtog sig under år 1959 medvetet jobb som man var klar över kom att gå jämt ut för att 

hindra varsel av arbetarna. Detta är i linje med vad den tidigare forskningen har kommit fram 

till. Olsson menar att insiktströgheten hos varven handlade om att de inte insåg att det var en 

industrikris utan ansåg att det var en konjunktursvängning. Detta blev en del i varvens fall 

eftersom att de inte var restriktiva med utbyggnationer av varven och att de arbetade för en 

lagerproduktion.77 Helsingborgs varfs AB engagerade sig inte i lagerproduktion utan tog 

istället arbeten som bolaget medvetet skulle gå jämt ut på till syfte att rädda kunnig 

arbetskraft.78 Metoden är inte samma som lagerproduktion men det tänkta resultatet är 

samma, det vill säga rädda arbetarna för att ha dem kvar när konjunkturen svänger tillbaka. 

 

Olsson menar att det fanns en tröghet i varvsföretagen att ställa om sig och vara flexibla inför 

marknadens svängningar samt ändra genomgripande riktningar. Trögheten bestod i att 

varvsbolag generellt hade ett tänk baserat på erfarenheter och att framgångsrika beteenden 

gjordes till rutiner som upprepades. Stora framgångar, flera upprepningar av beteendet, färre 

besvikelser och desto starkare blir trögheten menar Olsson.79 Detta beteende gick igen hos 

Helsingborgs Varfs AB eftersom de i rapporterna refererar till denna industrikris som 

”konjunktursvängning”. Denna tröghet som Helsingborgs Varfs AB hade var övergående 

                                                 
76 Helsingborgs Varfs AB. 1957. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1957 
77 Olsson, 1998 s.210 
78 Helsingborgs varfs AB. 1960. Sammanträdesprotokoll 
79 Olsson, 1998 s.207 
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eftersom bolagets lösning på den i protokollen kallade konjunktursvängningen var att lägga 

ner den del i verksamheten som var olönsam, det vill säga nybyggnation. 

 

5.2 De faktorer som ledde till att varvet överlevde varvskrisen under 1950-1970 

Då företagsledningen såg problem till följd av vad ledningen menade var en 

konjunktursvängning kan man i årsrapporter och sammanträdesprotokoll se de åtgärder som 

företagsledningen tog till för att avhjälpa situationen. Helsingborgs Varf AB fick in färre 

kontrakt på nybyggnationer till den grad att man säger i ett sammanträdesprotokoll att läget på 

kontrakt för nybyggnationer är kritiskt.80 Det förefaller då att man insåg redan att det inte 

längre är lönande att syssla med nybyggnationer. 

 

Det sista kontrakt som man åtog sig var för tankfartyget Olau Leif och produktionen höll inte 

några tidsplaner samt att bolaget var tvungna att lägga ut vissa jobb på entreprenad för att bli 

klara med fartyget.81 Det är här rimligt att anta att det tidsskenande projektet, som också 

troligtvis sprang iväg lite i kostnader, inte var fördelaktigt för Helsingborgs Varfs AB. 

Bolaget löste detta genom att man lade ner nybyggnationer och satsade på den nya 

verksamheten som bestod i reparationer av fartyg samt byggnation av maskiner till Kockums. 

 

En av de stora framgångarna som Helsingborgs Varfs AB hade när de identifierade problemen 

var att de valde att släppa den verksamhet som inte var lönsam, istället för att som andra varv 

gjorde, ta ofördelaktiga lån.82 Helsingborgs Varfs AB hade till en början samma uppfattning 

om konjunktursvängning som många andra i branschen hade. Bolaget led initialt av den 

insiktströghet som Olsson pratar om att många varv under 1960-talet hade. Bolaget var 

medvetna om att det fanns problem i branschen eftersom att de tog upp problemet i 

handlingarna. Det är inte en orimlig tanke att bolag ansåg att detta var just en 

konjunktursvängning eftersom att Sverige hade haft en period av ekonomisk framgång sedan 

efter andra världskriget och att det förmodligen snart vänder tillbaka och allt skulle vara i sin 

ordning snart igen. Helsingborgs Varfs AB visar istället på handlingskraftighet och 

anpassningsförmåga. Oavsett om bolaget genom slump sysselsätter sig med 

reparationsarbeten var det en rimlig tanke från deras sida att fartyg borde vara billigare att 

reparera än att köpa nytt och det var en tjänst som man kan tillhandahålla och leverera. 

                                                 
80 Helsingborgs Varfs AB. 1965-03-23. Sammanträdesprotokoll 
81 Helsingborgs Varfs AB. 1965-03-23. Sammanträdesprotokoll 
82 Olsson, 1998 s210 
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Bolaget skär av den kostnadskrävande delen i verksamheten 1966 och avslutar med 

nybyggnation av fartyg. 

 

Bolaget identifierar även att det var ofördelaktigt att ta lån för att bedriva lagerproduktion 

eftersom marknaden redan har sitt tonnage samt att andra aktörer kommer sjösätta nya fartyg 

tillsammans med en stor andrahandsmarknad.83 

 

Liknande problem ställdes även Kockums för enligt Karlssons artikel. Kockums led även dom 

av den strama konkurrensen under 1960-talet och strategin Kockums hade var att göra sig 

mindre sårbara genom diversifiering och ha flera verksamheter inom skeppsindustrin som att 

tillverka fartyg för naturgas och passagerarfartyg.84 Svenska varv upplevde ett litet uppsving 

under första åren av 1970-talet men 1973-1974 kom det som Magnusson tar upp som 

oljekrisen då OPEC chockhöjde priset på råoljan.85 Denna händelse kan inte ha haft större 

märkbar effekt på Helsingborgs varfs AB eftersom att nybyggnationer av skepp var avslutat. 

Kockums led betydligt mer eftersom att de inte fick en enda order på fartyg under 1974.86  

 

Den nya tillverkningen och omställningen medförde att Helsingborgs Varfs AB tog sig 

igenom 1960-talet med god sysselsättning. Inte för att varvet var proffs på att bygga fartyg till 

låg kostnad utan för att man lade ner den verksamheten och sysselsatte sig med annat som 

passade den dåvarande marknaden bättre. Detta är något som Olsson tar upp i sin artikel att 

även andra varv gjorde på liknande sätt. För att överleva var det nödvändigt att anpassa sig till 

rådande förhållanden och välja en inriktning som inte var mättad. Fartyg var det för denna tid 

inte någon brist på, snarare tvärt om. Då det under senare delen av 1960-talet och under 1970-

talet kom att vara ett överskott av tanktonnage var det inte lönsamt att bygga sådana utan 

istället satsa på att reparera de som redan trafikerade världshaven. Denna verksamhet satsade 

Helsingborgs Varfs AB på samt att man hade ytterligare en verksamhet som löper på parallellt 

det vill säga att bolaget tillverkade maskiner för Kockums. 

 

                                                 
83 Helsingborgs Varfs AB. 1959. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1959 
84 Karlsson, 2017 s.148-150 
85 Magnusson, 2010 s.430-431 
86 Karlsson, 2017 s.149 
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Helsingborgs Varfs AB överlevde varvskrisens första verkningar eftersom de avvecklade det 

som inte är lönsamt och satsade på det som var mer lönsamt och varvet anpassade sig till 

rådande marknadsförutsättningar. 

 

 

  



 

6. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är syftet med uppsatsen att undersöka hur varvskrisen gjorde sig till 

känna på Helsingborgs Varfs AB under perioden 1950-1970. Jag ville titta på vilka olika 

problem som identifierades av företagsledningen och vilka faktorerna var till att varvet 

överlevde varvskrisen under 1950-1970 och med utgångspunkt från detta ge en bild av hur 

och varför Helsingborgs varfs överlevde varvskrisen fram till år 1991. 

Studien har bestått i arkivstudier från Skånes näringslivsarkiv som förvarar Helsingborgs 

varfs ABs arkiv. Materialet har i huvudsak varit årsredovisningar och sammanträdesprotokoll 

som berättar om det gångna årets verksamhet. I handlingar har jag letat efter uttryck 

härrörande kris, krishantering och strategier och gjort en kvalitativ texttolkning. Att valet av 

metod inte föll på ett kvantitativt angreppssätt var för att studien är ute efter uttryck för 

krismedvetenhet och att se på hur strategin från bolaget såg ut för att överleva. 

 Problemen som Helsingborgs Varfs AB upplevde började göra sig synliga för varvet redan på 

1950-talet. Det började kännas att en stundande kris inom industrierna var på ingång och den 

ekonomiska situationen blev alltmer pressad. Årsredovisningar och sammanträdesprotokollen 

från Helsingborgs Varfs AB för perioden i fråga visar på att konkurrensen hårdnat samt att 

varvskrisen gjort att det var svårt att få tag i lönsamma jobb. Lyckligtvis fick bolaget in 

reparationsarbeten som resulterade i att man slapp varsla bra arbetskraft. Nybyggnationer av 

fartyg avvecklades år 1965 och samma år togs Helsingborgs Varfs AB upp i 

Kockumsgruppen. Detta blev framgångsrikt för Helsingborgs Varfs AB eftersom Kockums 

kom med jobb och en stor del av arbetskraften kom att engageras i detta. Helsingborgs Varfs 

AB omstrukturerades från att bygga fartyg från grunden till att reparera fartyg och tillverka 

däcksmaskiner och leasingmaskiner för Kockums räkning. Denna omstrukturering, menar den 

tidigare forskningen, var framgångsrik på många håll för att varv skulle kunna överleva. 
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