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FÖRORD 

Det är med den största tillfredställelse som jag genom att skriva förordet nu avslutar 
arbetet med denna avhandling, som jag mera eller mindre dagligen levt med i åtta års 
tid och som kostat mig avsevärda mödor – förvisso dock självförvållade!  Att det i mitt 
fall skulle bli fråga om en doktorsavhandling är emellertid inget som var givet. Då jag 
gick ut Hanken som magister 1986 fanns en forskarexamen inte ens i min tankevärld. 

Att jag hamnande in på denna bana, får tillskrivas arbetet med Purmo kommuns 
historia (utgiven 2001), där jag medverkade som författare till delkapitlet om de icke-
agrara näringarna. Jag har under största delen av min levnad haft ett stort intresse för 
hembygdens historia. Frågorna kring den avtynande industrin i Purmo och dess 
orsaker ökade genom min delaktighet i kommunhistoriken.  Men framförallt var 
medverkan i historikarbetet uppfordrande, i det att de tre övriga författarna alla 
doktorerade under arbetets gång, likaså historikkommitténs ordförande någon tid 
därefter. Till Nils Erik Villstrand och Ann-Catrin Östman riktar jag ett tack för att ni 
uppmuntrade mig och övertygade mig om att jag hade kapacitet att doktorera.  

Jag hade förmånen att få Sören Kock till min handledare då jag återvände till mitt alma 
mater. Sören och jag studerade samtidigt till magistrar och det kändes 
förtroendeingivande att som handledare få en gammal studiekompis som avancerat till 
professor. Ett stort tack Sören, för handledningen av den vandring som lett till detta 
aktstycke. Det har säkerligen inte alla gånger varit lätt att följa mina ibland 
oentreprenöriella, historiskt baserade tankegångar. Ett tack även till Susanna Slotte-
Kock och Ossi Pesämaa för goda råd under arbetets gång, samt till övrig personal och 
doktorander på institutionen för entreprenörskap och företagsledning i Vasa och övriga 
berörda på högskolan, för stöd och råd. Tyvärr har största delen av arbetet med denna 
avhandling skett i Purmo, varför jag inte haft möjlighet att ta del av den givande 
akademiska miljön i den omfattning som jag gärna skulle ha gjort. 

Ett tack till Bo Johannisson och Joakim Wincent för att ni åtog er att bli 
förhandsgranskare för detta arbete samt till den sistnämnde för att ha ställt sig till 
förfogande för att bli min opponent. Ett tack till Gun Anderssén-Wilhelms för 
språkgranskning, till Matthew Benton för dito engelsk, till Markus Holma för 
uppgörande av figurer, till Staffan Dellringer för bistånd med layouten samt till 
biblioteksväsendet i Pedersöre för hjälpsam beredskap vid ett otal fjärrlån. 

Flertalet av de till doktorsexamen hörande obligatoriska kurserna avlade jag vid 
institutionen för ekonomisk historia vid Umeå Universitet. Umeåresorna och studierna 
där var på alla sätt inspirerande, ett tack till alla ni i Umeå som bidrog till detta. 

Jag riktar ett tack till de institutioner som ekonomiskt stött detta arbete och som 
sålunda möjliggjort en partiell studieledighet från mitt bankjobb: Harry Schaumans 
stiftelse, Kommerserådet Otto A Malms donationsfond, Waldemar von Frenckells 
stiftelse, Stiftelsen Svenska handelshögskolan, Svenska kulturfonden/Eric Åkesson 



 

 

ii 

fond, Oskar Öflunds fond, Svensk-Österbottniska samfundet samt Purmo Andelsbank. 
UniZon Kvarkens Doktorandbro bidrog till Umeåresorna.  

Jag hade förmånen att växa upp i ett småföretagarhem, där jag tidigt blev medveten om 
småföretagandets villkor och sålunda blev insatt i de frågor som aktualiserades genom 
denna avhandling. Ett tack till mina föräldrar för detta och för att ni i tiderna insåg det 
förståndiga i att sätta mig i läroverk. 

Purmo, i juni 2013. 

Tommy Olin 
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1 INTRODUKTION 

Det finns regionalt ett antal uttalade värderingar om Purmoborna (jfr Villstrand och 
Östman 2001). Enligt en sådan styrdes Purmobons liv av bibeln, jordeboken och 
bankboken. Detta betydde ett liv i gudfruktighet i symbios med tillväxt genom en 
ökning av hemmanets storlek och bankbokens saldo. Purmobon kan också beskrivas 
enligt devisen: Leva fattig – dö rik. Dessa uttryck går företrädesvis tillbaka till det 
framgångsrika jordbrukarsamhället Purmo. Å andra sidan framhålls Purmobon även 
som företagsam. Denna företagsamhet fick emellertid ingen framträdande plats i 
Purmo, utanför jordbruket. Dessa uttalade värderingar väcker en fråga huruvida olika 
former av företagsamhet särbehandlades i det agrarbetonande Purmo. Gjorde de 
rådande normerna i lokalsamhället, i form av socialt kapital, åtskillnad på vilken sorts 
företagsamhet som bedrevs? 

Det är inget ovanligt att människor utvecklar utsagor och påståenden om sin hembygd.  
Relationen till vår hemort och vårt ursprung kan vara såväl positiv som hämmande. I 
litteraturen förklaras olika positiva och negativa utsagor till exempel av engelskans 
”place attachment, place dependence, place identity och sense of place” (jfr t.ex. White, 
Virden och van Riper 2008). I praktiken söker dessa begrepp förklara relationen och 
förhållningssättet till vår ursprungsort. Det kan vara våra vanor, sedvänjor, delar av vår 
motivation och komplexa värderingar som direkt eller indirekt styr vår vardag. Dessa 
inslag är ofta stabila över tid och kan abstraheras till kulturen på en plats.  

Vasa län och Svenska Österbotten har traditionellt ansetts utgöra områden med stark 
företagsamhet och med speciell betoning på småföretagsamhet. Det finns bland annat 
en stolt båtbyggartradition som fortfarande är livskraftig. Företagsamhetens betydelse 
har i området snarare ökat än minskat under 1900-talet. (Regionplaneförbundet 1984, 
Koski 2002). Lokalsamhället Purmo, beläget i Vasa län och det svenskösterbottniska 
kustlandet, uppvisar en motsatt utveckling. Under 1900-talets tre första kvartal 
startade många nya företag i Purmo medan få av dem nådde någon större omfattning. 
År 1965 beskrevs Purmo som den industrifattigaste kommunen i norra Svenska 
Österbotten (JT 19.05.1965). Däremot utvecklades Purmo under 1900-talet till den 
mest agrarbetonade kommunen i Svenska Österbotten. Denna utveckling är 
anmärkningsvärd i skenet av den industrialiseringsprocess och strukturomvandling 
som samtidigt pågick i Finland. Det senare är synnerligen anmärkningsvärt eftersom 
samtida Finland, speciellt under 1950- och 60-talen, ofta benämns industrialismens 
guldålder. Finland utvecklades under 1800-talets senare decennier samt under början 
och mitten av 1900-talet från ett agrart outvecklat område i Europas periferi till ett 
västligt industriland. Primärproduktionen i Finland hade vid sekelskiftet 1900 sjunkit 
till under hälften av landets BNP, medan jordbruket i Purmo ännu vid denna studies 
utgång år 1976 sysselsatte mer än hälften av kommunens befolkning. 

För att generellt erhålla en bakgrund till lokalt företagande och företagsamhet, med 
inriktning på mindre orter, kommer företagsamhetens förutsättningar att diskuteras i 
det följande. 

1.1. Företagsamhetens förutsättningar 

Att analysera varför vissa regioner tycks ha gynnsammare förutsättningar för 
företagande än andra och varför näringslivet blomstrar på en ort, men inte på en 
annan, kan studeras ur olika perspektiv. I litteraturen diskuteras detta tema utgående 
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från t.ex. lokaliseringsteorier, strukturella förhållanden, kulturella omständigheter och 
företagarnas personliga förutsättningar, omständigheter vilka översiktligt behandlas i 
detta delkapitel. Frågeställningar rörande regional industrialisering, inbegripet 
strukturrationalisering, diskuteras däremot mer ingående i kapitel 2. 

Ifråga om Purmo förefaller det sannolikt att platsen och det lokala samhällslivet spelat 
en roll för hur företagsamheten utvecklats på orten. Företagande är inte en företeelse 
som kan studeras isolerat från det övriga samhället. Både företaget/företagaren och 
lokalsamhället måste tas i betraktande för att förstå fenomenet företagande. Företaget 
skall ses som en integrerad del av samhället. Det dagliga arbetet och aktiviteter i ett 
samhälle, såväl som dess sociala liv är sammanvävda med dess företagsliv. De flesta 
företag, företrädesvis småföretag är i en nära anknytning till den bygd företaget är 
verksamt i. Att driva ett företag är ett sätt att leva och ett socialt samspel. Företagare, 
speciellt familjeföretagare, kan utnyttja de aktiviteter som försiggår i ett lokalsamhälle, 
t.ex. i föreningar, utöka och upprätthålla ett socialt nätverk. (Wigren 2003 s. 25)  

Platsens betydelse för en företagsetablering avspeglas av den omständigheten att den 
anknytning som företagare och företag har till en viss plats är en unik social resurs för 
de flesta småföretag. Ett företags livskraft bestäms lika mycket av dess relationer till 
omvärlden som av dess interna resurser i form av t.ex. personal och kapital. Relationer 
kan finnas mellan de enskilda företagarna, mellan företagarna och olika aktörer på 
marknaden och i lokalsamhället eller mellan företagare och politikens handläggare. 
Nyföretagare är beroende av relationer till äldre kollegor för stöd och information 
medan etablerade företagare behöver relationer för att hantera tillväxtfrågor. 
Existerande relationer mellan storföretag och småföretag/underleverantörer kan 
generera kompetensutveckling hos de senare och är nödvändiga för informations- och 
erfarenhetsutbyte. Småföretag har följaktligen en mångsidig nytta av olika relationer. 
Ur samhällets synvinkel är det angeläget att skapa ett sådant företagsklimat som 
uppmuntrar företagen till att öppna sig utåt och skapa relationer. Omvänt har de 
samhälleliga organisationer som arbetar med företagsfrågor behov av goda relationer 
till företagen. (Lorendahl 1974 s. 50, Mönsted 1993, Johannisson och Lindmark 1996 s. 
23–24, 212) 

I en lokal ekonomi samverkar människor både som ekonomiska aktörer och som 
medlemmar i olika sociala gemenskaper, vari den lokala gemenskapen innebär en 
konkret social inbäddning av ekonomisk verksamhet. Ekonomiska och sociala 
institutioner omsluter företagslivet. Kontakter i den lokala omgivningen mellan 
regionens företagskultur och värderingar är viktiga delkomponenter i det samspel 
mellan företagarna och den företagaranda som utvecklas i den sociala miljön. En lokal 
ekonomi som ständigt underhåller sitt kunskapskapital och sociala kapital ger 
förutsättningar att skapa en miljö som av aktörerna uppfattas som meningsfull. 
(Johannisson och Lindmark 1996 s. 23–24, Danell 2000 s. 184, Johannisson, Ramirez-
Pasillas och Karlsson 2002 s. 310) 

Bolton (1992) benämner den platsspecifika betydelsen för företagsamhet som ”sense of 
place”. I uttrycket inryms en platsspecifik kombination av historia, kultur och sociala 
interaktioner. De platsspecifika egenskaperna i ett samhälle representerar en värdefull 
tillgång. Vissa orter har ett specifikt mervärde, som utövar en särskild dragningskraft 
på företagsamhet.  Lithander (2005 s. 214) beskriver fenomenet utgående från en 
studie om företagsamhet i Jämtland, att platsen har betydelse som en lokal miljö där 
platsens litenhet tydliggör både behov, möjligheter och hinder på ett sätt som inte är 
möjligt för större orter och där de lokalt påverkbara förutsättningarna utgörs av 
relationer och förtroende mellan individer och organisationer, utbud av kultur- och 
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fritidsaktiviteter, kommunal service m.m. Företagets och företagarens trivsel är 
avhängigt av välfungerande stödfunktioner i lokalsamhället och regionen.  En parallell 
kan härvid dras till Herzbergs (1967) studie av sambandet mellan incitament, 
tillfredsställelse och arbetsprestation.  Denna diskussion avser primärt löntagare men 
kan lika gärna appliceras på företagare. Han delade in incitamenten i hygien- och 
motivationsfaktorer, där de förstnämnda  hänför sig till omständigheter som kan 
minska men inte öka arbetsglädjen medan motivationsfaktorerna i ökande grad 
påverkar densamma. En annan följd av detta resonemang är att det är rimligt att anta 
att samma faktorer som genererar en regions framgång också kan driva en annans 
motgång. 

I fallet Purmo är frågan om platsens betydelse intressant ur den synvinkeln att platsen 
skapat företagarna, men inte förmått kvarhålla dem eller erbjuda försutsättningar att 
verka som företagare. Det förefaller i stället mera rimligt att diskutera kring 
avsaknaden av förutsättningar. Enligt Pesämaa (2007) kan regioner med bristande 
förutsättningar för företagsamhet benämnas krävande. I vissa, företrädesvis perifera 
regioner kan det vara svårare att bedriva företagsamhet än i centrala regioner. Detta 
kan ta sig uttryck i att den rådande kulturen i samhället är hämmande för förnyelse och 
förståelse för hur man skall förhålla sig till en föränderlig värld, med påföljd att 
området fastnar i ett negativt mönster som leder till bortflyttning och en tynande vilja 
att försöka sig på något nytt.   

I äldre forskningstradition har regionala skillnader i företagande företrädesvis 
förklarats med olika strukturella förhållanden, medan sociala perspektiv numera fått 
större betydelse som förklaringsfaktor (Isaksen 1993 s. 24). Med strukturella faktorer 
avses rådande ekonomiska och demografiska förhållanden i form av bl.a. geografiskt 
läge, befolkningsutveckling, befolkningstäthet, flyttningsrörelser, råvaror, 
kommunikationer, telefon- och postservice, elförsörjning, näringsstruktur, 
tjänsteproduktion och serviceutbud.  En annan aspekt ur strukturell synvinkel är 
tillgången på motiverade och kapabla individer (Davidsson 1993 s. 105), där aktören 
även bör ha en vilja att verka självständigt och ha en stark tilltro till möjligheten att 
kontrollera sin framtid (Johannisson 2008). För att studera förutsättningarna för 
företagsamhet räcker det inte med en beskrivning av förhållanden i nuet, förståelse 
måste också skapas för hur attityder, normer, värderingar skapas, upprätthålls och 
omformas (Rantakyrö 2001 s. 17). 

North (1993) särskiljer mellan formella och informella institutioner i ett samhälle och 
som utgör grundval för bl.a. företagsamhetens förutsättningar. De formella 
institutionerna utgörs t.ex. av skrivna författningar, garanterade egendomsrätter och 
rättsväsende medan informella institutioner utgörs av traditioner, normer och kulturer. 
De informella institutionerna är med andra ord rätt snarlika ovandefinierade kulturella 
faktorer. Trots att dessa institutioner huvudsakligen utgår från makronivå, kan de 
informella institutionerna även appliceras på mikronivå. Enligt North (1993) belastas 
vissa samhällen av institutionell tröghet, i det att vissa institutioner kan medverka till 
att ett samhälle är improduktivt.  De informella institutionerna behäftas ofta av en 
inbyggd förändringströghet eftersom det är svårt att förändra nedärvda normer och 
traditioner. Lokala informella institutioner kan sålunda både motverka och befrämja 
företagsamhet. 

Med kulturella faktorer förstås bl.a. det omgivande samhällets inställning till 
företagsamhet, samhällsvärderingar och olika nätverk. Davidsson (1993 s. 116) 
benämner kulturella faktorer som en ”mental mjukvara”. Davidsson (1993 s. 10) 
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illustrerar det tänkta sambandet mellan nyföretagande samt strukturella och kulturella 
faktorer enligt följande teoretiska modell: 

 

Figur 1 Företagsamhetens förutsättningar 

Källa: Davidsson 1993 s. 10 

De båda typerna av faktorer antas dels ha ett separat inflytande på företagande, dels 
vara beroende av varandra i ett samspel där de i samverkan kan vara mer eller mindre 
gynnsamma för en positiv utveckling för småföretag (Davidsson 1996 s. 152). Enligt 
min uppfattning är förenämnda samband lika viktigt för fortsatt företagsverksamhet 
som för nyföretagande. Davidsson (1993) påvisar i den studie som följde på förenämnd 
modell att det förelåg en stark överensstämmelse mellan kulturella och strukturella 
faktorer i olika regioner i Sverige, däremot fann han inget stöd för att strukturella och 
kulturella faktorer skulle korrelera mot varandra. I en studie av Davidsson (1995 s. 59) 
anförs å andra sidan stöd för tanken att kulturella omständigheter, trots negativa 
strukturella förutsättningar, kan inverka på benägenheten för entreprenörskap. I 
förenämnda studie indelas de strukturella omständigheterna dels i faktorer som lockar 
till företagande, främst i form av gynnsamma demografiska förutsättningar, och dels i 
faktorer som framtvingar företagande, t.ex. arbetslöshet. En sådan indelning i lockande 
och tvingande förutsättningar kan lika gärna även påföras de kulturella 
omständigheterna.  

Kulturella skillnader i (ny)företagande kan enligt Davidsson (1996 s. 153–154) ses ur 
två perspektiv. För det första att det i ett specifikt område finns fler personer som 
omfattar de värderingar och uppfattningar som ger mental beredskap och drivkraft att 
själv agera entreprenöriellt. För det andra att de rådande värderingarna i ifrågavarande 
samhälle påverkar förutsättningarna för företagsamhet, dvs. fler företag startar för att 
människorna i närmiljön har en positiv inställning till ett sådant beteende. Den senare 
tolkningen ger även att de som startar företag inte behöver ha andra värderingar ifråga 
om företagande än de som inte startar företag. 
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De båda typerna av faktorer antas dels ha ett separat inflytande på företagande, dels 
vara beroende av varandra i ett samspel där de i samverkan kan vara mer eller mindre 
gynnsamma för en positiv utveckling för småföretag (Davidsson 1996 s. 152). Enligt 
min uppfattning är förenämnda samband lika viktigt för fortsatt företagsverksamhet 
som för nyföretagande. Davidsson (1993) påvisar i den studie som följde på förenämnd 
modell att det förelåg en stark överensstämmelse mellan kulturella och strukturella 
faktorer i olika regioner i Sverige, däremot fann han inget stöd för att strukturella och 
kulturella faktorer skulle korrelera mot varandra. I en studie av Davidsson (1995 s. 59) 
anförs å andra sidan stöd för tanken att kulturella omständigheter, trots negativa 
strukturella förutsättningar, kan inverka på benägenheten för entreprenörskap. I 
förenämnda studie indelas de strukturella omständigheterna dels i faktorer som lockar 
till företagande, främst i form av gynnsamma demografiska förutsättningar, och dels i 
faktorer som framtvingar företagande, t.ex. arbetslöshet. En sådan indelning i lockande 
och tvingande förutsättningar kan lika gärna även påföras de kulturella 
omständigheterna.  

Kulturella skillnader i (ny)företagande kan enligt Davidsson (1996 s. 153–154) ses ur 
två perspektiv. För det första att det i ett specifikt område finns fler personer som 
omfattar de värderingar och uppfattningar som ger mental beredskap och drivkraft att 
själv agera entreprenöriellt. För det andra att de rådande värderingarna i ifrågavarande 
samhälle påverkar förutsättningarna för företagsamhet, dvs. fler företag startar för att 
människorna i närmiljön har en positiv inställning till ett sådant beteende. Den senare 
tolkningen ger även att de som startar företag inte behöver ha andra värderingar ifråga 
om företagande än de som inte startar företag.  

Företagsamhetens förutsättningar kan även diskuteras utgående från begreppet 
företagsklimat ( jfr Johannisson 2008 ) och vari kulturbegreppet spelar en väsentlig 
roll. Med företagsklimat avses att beskriva den miljö som ett företag socialt befinner sig 
i. Det har i litteraturen inte getts någon entydig definition på detta begrepp eftersom 
det omspänner många varierande och platsspecifika egenskaper. Det påverkas av såväl 
lokala som regionala och nationella insatser, beroende på vilka insatser som avses. 
Likaså definieras begreppet olika, beroende på ur vilken aktörs synvinkel det betraktas; 
företagets, samhällets eller en myndighets. Med begreppet kan avses dels ett inre, inom 
företaget verkande klimat, dels den yttre omgivande miljön och de attityder som i det 
omgivande samhället möter företagaren. Relationerna mellan dels företagarna i ett 
visst samhälle, dels företagarna och omgivande påverkare, är viktiga. Det kan i vidare 
bemärkelse sammanfattas som summan av attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som möter den företagsamme i det legala eller kulturella rum, där 
företagsamheten skapas och har en väsentlig betydelse för företagarens beteende. 
(Gustafsson och Johannisson 1983 s. 23, Rantakyrö 2001 s. 16, Holmgren 2007 s. 28–
29, 38) 

Johannisson (1984) definierar lokalt företagsklimat såsom omfattande de allmänna 
villkoren för företagande, som dessa uppfattas av företagarna själva och har ett 
väsentligt inflytande över företagarnas beteende och handlingar. Det är följaktligen 
fråga om företagarnas subjektiva upplevelser av företagsamhetens förutsättningar och 
omspänner komplicerade sociala förhållanden där orsak-verkan relationer kan 
förändras över tid. Företagklimatet bidrar till att företagandet på orten upplevs som en 
helhet som är inordnad i det lokala samhällslivet och det har även ett väsentligt 
inflytande på hur företagarna engagerar sig, bl.a. som beslutsfattare i närsamhället. 
Företagsklimatet är förhållandevis stabilt över tid. (Johannisson 1984 s. 184–185, 225) 
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Nära relaterat med begreppet företagsklimat är diskussionen kring begreppen 
funktionell och territoriell begreppssammanfattning ifråga om regional utveckling. 
Med en funktionell syn (functional rationale) anses utvecklingen vara avhängig av att 
resurserna koncentreras till stora och komplexa innovationssystem länkade till 
företagslivet, policyskapare och stora aktörer som t.ex. universiteten, och där 
teknologin betonas som den viktigaste beståndsdelen för ekonomisk och social 
utveckling. En territoriell syn (territorial rationale) betonar i stället lokalsamhällets 
betydelse för utvecklingen, där den lokala identiteten upprätthålls av engagerade 
individer, företag och andra intressenter, från formella institutioner till 
frivilligorganisationer. För den regionala utvecklingen är det viktigt att uppmuntra 
aktiviteter som betonar och erkänner lokalsamhällets och dess individers betydelse och 
tillvaratar de unika kunskaper som finns i ifrågavarande samhälle och hos individerna i 
det. (Johannisson och Lindholm Dahlstrand 2012 s. 14–16, 26–27) 

Det förefaller rimligt att anta att företagsklimatet i Purmo inte var gynnsamt för 
företagarna, åtminstone inte ur deras perspektiv. Denna omständighet ger anledning 
att diskutera det ur ett övergripande perspektiv i form av det sociala kapitalet i 
lokalsamhället. Socialt kapital har fått en allt större betydelse för att förklara 
utvecklingen på landsbygden, inklusive företagandet. Detta sammanhänger med 
frågeställningen huruvida företagsamhet kan existera utan tillgång till socialt kapital. 

Socialt kapital, ett begrepp utsprunget ur sociologin, har under 1900-talets senare 
årtionden inympats i många andra vetenskapliga discipliner. Det har använts för att 
försöka förstå de mest varierande samhällsskeenden och ibland tämligen okritiskt 
använts för förklaring av allehanda uppkomna omständigheter i samhället. Ingen 
entydig definition föreligger på socialt kapital, beroende på att det används inom olika 
vetenskapliga områden. Förvirringen med användningen av begreppet har ytterligare 
förstärkts av att det beroende på sammanhanget anses kunna verka på olika nivåer och 
sålunda uppfattats som en tillgång såväl hos enskilda individer som hos samhällen, och 
i det sistnämnda fallet kunnat verka på lokal, regional eller nationell nivå. 

Även inom ekonomi har socialt kapital, jämsides med fysiskt kapital och humankapital, 
fått ökad betydelse för att förklara ekonomisk utveckling och tillväxt. Socialt kapital har 
överlag beskrivits som en positiv företeelse, nödvändig och gynnsam för ekonomisk 
utveckling och med en särskild förmåga att generera allmän nytta. 

I denna studie ses socialt kapital som en resurs hos enskilda individer, verksamma i 
lokalsamhället inom olika nätverk och där socialt kapital generellt sett förväntas 
underlätta genomförandet av gemensamma aktiviteter.  

Men begreppet har även en negativ sida som diskuterats i betydligt mindre omfattning; 
det sociala kapitalet kan ibland verka nedbrytande eller hämmande för utvecklingen 
inom ett visst område eller en viss befolkningsgrupp.  

Ifråga om studieobjektet Purmo kan det sociala kapitalet, företrädevis i form av dess 
mindre gynnsamma yttringar som t.ex. exkludering, i sin tur ledande till stagnation och 
fragmentering, förväntas ge en förklaring till den noterbart avvikande utvecklingen i 
Purmo. Lantbruksföretagare kan generellt sett förväntas inneha en entreprenöriell 
resurs, men i fallet Purmo synes det sociala kapitalet ha eroderat förutsättningarna för 
andra former av företagande. Det föreligger orsak att utreda hur nätverken skapades på 
orten och hur de upprätthöll en exkluderande kontrollfunktion samt hur de åstadkom 
en fragmentering i det samhälle i vilket de var verksamma.  
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Detta resonemang ger följande omarbetade version av Davidssons (1993 s. 10) figur, 
visavi företagsamhetens förutsättningar i Purmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Företagsamhetens förutsättningar i Purmo 

Av denna figur kan utläsas att det sociala kapitalet antas påverka förutsättningarna för 
företagsamhet på alla plan i Purmo och sålunda utgöra en avgörande förklaringsfaktor 
för den stagnerande företagsamheten. Detta antagande utvecklas vidare genom de 
propositioner som uppställs i kapitel 3, vari socialt kapital som såväl befrämjande som 
begränsande för företagande ingående diskuteras. 

1.2. Det avvikande Purmo – en forskningsutmaning 

Purmo var en självständig kommun åren 1868–1976. Administrativt var kommunen en 
del av Vasa län. Purmo var också en del av svenska Österbotten som i sig inte utgjort en 
administrativ enhet men som historiskt ansetts utgöra ett separat område språkligt och 
kulturellt samt till viss del också ekonomiskt. I det följande kommer såväl Vasa län som 
Svenska Österbotten  att användas som jämförelseobjekt. Trots att Vasa län 
rationaliserats bort 1997, används i detta arbete den gamla länsindelning, som även var 
rådande under den tid som studien avser.  

Vasa län har uppvisat en från övriga län i Finland avvikande företagsamhet. Många 
olika orsaker, historiska, ekonomiska och sociala, har bidragit till denna speciella 
utveckling. Dessa omständigheter beskrivs närmare i delkapitel 2.5. 

Under 1800-talet var Purmo, på samma sätt som Svenska Österbottens övriga 
landsbygd, ett samhälle med rätt komplex näringsstruktur. Jordbruket och 
boskapsskötseln utgjorde basen, eftersom det gamla självhushållningssamhället vilade 
på dem, men de stod endast för en liten del av inkomsten. Största inkomsten i 
hushållen gav arbetsresor till södra och sydöstra Finland samt skogen. 
Arbetsvandringar där männen vistades en del av året på bortaarbete och senare även i 
åratal, var vanligt förekommande. (Östman 2001 s. 95) 

Under 1800-talets senare årtionden förändrades näringsstrukturen märkbart i Svenska 
Österbotten, det traditionella mångsyssleriet gav vika för en utveckling av jordbruket. 
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Förbättrade odlingsmetoder, med bl.a. nya mekaniska redskap av järn, samt en 
målmedveten satsning på ängsbruk och boskapsskötsel gav nya möjligheter. Satsningen 
på mjölk blev det primära, eftersom mjölken gav smör. Denna utveckling ledde i Purmo 
till att jordbruket blev specialiserat och Purmobönderna kunde på ett sätt definieras 
som företagare i jordbruksverksamhet, om än de inte såg sig själva som företagare. 
Bönderna i Purmo blev då i förhållande till omgivande kommuner ekonomiskt 
framgångsrika, en omständighet som höll i sig under första hälften av 1900-talet och 
som bidrog till att öka jordbrukandets status på orten. (Pedersöre länsmansdistrikts 
arkiv, årsberättelse 1896, Östman 2001 s. 151) 

Denna utveckling, årtiondena kring sekelskiftet 1900, gjorde Purmo till den mest agrart 
betonade kommunen i Svenska Österbotten. Detta var en utveckling som fortgick under 
hela 1900-talet och som gick tvärt emot utvecklingen i landet i övrigt. 

Industriella ansatser tog i Purmo sin början kring 1900. Lagen om näringsfrihet 
stiftades år 1879 och gav den formella förutsättningen. De industriella inrättningar som 
uppstod i Purmo under 1800-talets sista årtionden var överlag hantverksbetonade och 
kunde, bortsett från sågarna, definieras som förindustriella. År 1899 gav sex 
industriella inrättningar i Purmo sysselsättning åt 23 personer (Pedersöre 
länsmansdistrikts arkiv, årsberättelse 1899). 

Under tiden mellan sekelskiftet 1900 och andra världskriget uppstod i Purmo få nya 
industriella inrättningar med någon nämnvärd inverkan på sysselsättningen, efter 
krigsslutet 1945 skedde däremot en märkbar uppgång. Jordbrukets sysselsättande 
effekt var samtidigt i avtagande. Många företag startade, men de flesta av dem kom inte 
längre i sin utveckling än att de sysselsatte ägaren och i bästa fall hans 
familjemedlemmar. Under åren 1945–76 startade eller verkade drygt 30 
företag/företagare som kunde benämnas industrier eller potentiella industrier. 
Gränsdragningen mot hantverk och serviceutövning är i vissa fall svår att dra. Antalet 
serviceproducenter som startade eller var verksamma under samma tid uppgår till ett 
70-tal. Även i detta fall är gränsdragningen svävande mellan yrkesutövning och bisyssla 
till jordbruk eller arbete i hemmet. Om alla som utövat någon form av yrkesmässig 
bisyssla medräknas uppgår antalet yrkesutövare under samma tid till över 100. Vissa 
serviceproducenter bidrog till sysselsättningen genom att ha t.o.m. flera anställda. 
Trots att många av förenämnda företagare och serviceproducenter knappast hade för 
avsikt att bygga ut sin verksamhet till företag med större sysselsättande effekt, ingick i 
gruppen många företag med potentiella expansionsmöjligheter. Men företag, som 
startade åren 1945–76 och som kom upp till över tio anställda, uppgick 
sammanräknade under perioden till ett halvdussin. År 1976 fanns i kommunen 20 
företag inom industri och service, vilka tillhandahöll 99 arbetsplatser, 17 av dessa 
företag hade en personalstyrka understigande 10, medan tre gav arbete åt 20–27 
personer (Purmo kommunarkiv, årsberättelser, Olin 2001). 

Det stora flertalet av de företag som inledde sin verksamhet i Purmo under tiden 1900–
1976, hade vid sistnämnda tidpunkt upphört. Endera hade verksamheten självdött eller 
också hade företagaren/företaget flyttat bort från orten. Denna omständighet kan anses 
anmärkningsvärd i skenet av att de flesta företag etableras där företagaren känner sig 
hemma, varför denne oftast förblir den ursprungliga lokaliseringsorten trogen 
(Johannisson och Lindmark 1996 s. 23, Davidsson 1996 s. 154).  

Under samma tid som företagsamheten i Purmo gick kräftgång byggde ett antal 
Purmoföretagare upp betydande industrier i Jakobstad. Jakobstad blev under 1900-
talet en av Finlands tio mest industrialiserade orter. Runt 1960 utgjorde antalet 
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arbetstillfällen i Jakobstad, vilka skapats av företagare utgångna från Purmo, omkring  
1 000 eller en sjättedel av det totala antalet arbetsplatser i staden (Hoffman 2002 s. 
311, 324, 328, 355). 

Följande sifferserier belyser vilken sysselsättande effekt i procent som olika 
näringsgrenar haft från och med att näringsstatistik började föras år 1880, dels för 
Finland, dels för Svenska Österbottens landsbygdskommuner: 

Tabell 1 Näringsgrenarnas sysselsättande effekt i procent  

 1880 1900 1950 1970 
Finland:     
Jordbruk 74,8 68,0 41,8 17,9 
Industri 6,6 10,6 28,1 29,8 
Tjänster 18,6 21,4 23,0 33,7 
Övrigt   7,1 18,6 
Svenska Österbottens 
landsbygd: 

    

Jordbruk 75,0 63,5 66,0 36,0 
Industri 2,7 4,8 15,4 23,4 
Tjänster 2,8 4,0 12,0 21,9 
Övrigt 19,6 27,7 6,6 18,6 
 

Källa: Forsberg 1977 s. 283 

Purmo kommuns granne i nordost var Esse. Båda kommunerna ingick tidigare i 
Pedersöre storsocken och Esse var en självständig kommun under samma tid som 
Purmo. Då den moderna företagsamheten tog sin början på den österbottniska 
landsbygden hade Purmo och Esse samma förutsättningar att falla tillbaka på. Båda var 
agrart betonade och ingetdera hade någon uppenbar fördel i fråga om naturrikedomar, 
råvaror eller infrastruktur. Trots det utvecklades Esse till en av de mest 
industrialiserade landsbygdskommunerna i Svenska Österbotten. (Forsberg 1977)  

Följande siffror anger industrins och tjänsternas andel enligt sysselsättande effekt i 
procent, i Purmo och Esse: 

 
Tabell 2 Industrins och tjänsternas sysselsättande effekt 

 1880–90 1900–1930 1950 1970 
Industri:     
Purmo 1,4 2,0 6,5 14,6 
Esse 1,7 3,7 13,0 27,9 
Tjänster:     
Purmo 1,2 2,7 7,6 12,0 
Esse 1,5 4,2 7,5 16,4 
 

Källa: Forsberg 1977 s. 287–288 

Sammantaget uppvisar Purmo för perioden 1880 – 1970 den lägsta andelen sysselsatta 
inom industri och tjänster i Svenska Österbotten, eller 9,4 %, närmast efterföljt av 
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Pörtom 10,4 %, Munsala 10,5 % och Tjöck 11,1 %. De svenskösterbottniska 
landskommuner som för samma tidsperiod befann sig högst på listan uppvisade siffror 
kring 30 % (Forsberg 1977 s. 289). Enligt Schön (2005) utmärks industrisamhället av 
att industrisektorn är ledande för produktion, sysselsättning och inkomster samt att 
industrin präglar sociala förhållanden och livsmiljö. Följs denna definition var Purmo 
aldrig under undersökningsperioden ett industrisamhälle. 

Industristatistik från 1960-talet visar att Purmo förvisso låg dåligt till men att i 
slutändan fanns flera andra föga industrialiserade kommuner i Svenska Österbotten. 
Industrialiseringsgraden (industriarbetsplatser i förhållande till totalbefolkning) var 
1960 0,5 i Purmo mot t.ex. 4,2 i Esse och 5,1 i Pedersöre. Purmo fanns då på 23:e plats 
bland Svenska Österbottens kommuner och efterföljt av Replot, Bergö, Larsmo, 
Maxmo, Petalax, Sideby och Öja. Här kan då noteras att t.ex. Larsmo och Öja trots det 
hade en betydande arbetarbefolkning fastän de saknade egna industrier, eftersom båda 
utgjorde randkommuner till industrialiserade städer (Lindståhl 1963 s. 15). I en 
företags- och näringsundersökning 1971 i Vasa län definieras Purmo som en kommun 
där industrins och den stadsliknande bosättningens utveckling under 1960-talet var 
synnerligen låg; samma betyg i Svenska Österbotten fick Maxmo och Sideby (Företags- 
och näringsutredning i Vasa län 1971 s. 42). 

År 1969 uppgick antalet personal inom industrin till 18 för Purmo, en ökning från 12 år 
1960. Motsvarande siffror för Esse var 183 respektive 112. Sämre till än Purmo låg då 
Bergö, Maxmo, Petalax, Replot, Sideby och Tjöck. Ifråga om av industriarbetare utförda 
arbetstimmar 1969 uppvisade Purmo 34 000 mot 285 000 för Esse. De i föregående 
mening omnämnda kommunerna låg även i detta fall sämre till än Purmo. Härvid kan 
dock noteras att mer än hälften av dessa var skärgårdskommuner med speciella 
infrastrukturella problem och att en jämförelse med dem inte utfaller till Purmos fördel 
då man beaktar även den aspekten. Beträffande industristatistiken bör även noteras att 
den inte observerat de minsta företagen (under fem anställda i medel) varför den inte 
är helt tillförlitlig för kommunerna med företrädesvis fåpersonsbolag. 
(Regionplaneförbundet 1971, s. 1–2, bilaga 6, bilaga 17) 

I början av 1900-talet utvecklades Purmo i en diametralt motsatt riktning än övriga 
Finland. Medan andra orter präglades av industrialisering och strukturomvandling från 
främst agrar verksamhet och skogsbruk, fördjupades den agrara inriktningen i Purmo. 
Drivande och framåtsträvande entreprenörer i det närmaste drevs bort från Purmo. Det 
fanns ett fungerande och relativt starkt socialt kapital för jordbruk men det var även 
effektivt för att exkludera idéer utanför jordbruk eller därtill relaterade produkter och 
tjänster. Den här avhandlingen har därför följande forskningsfråga: Under vilka 
förutsättningar och hur motverkar socialt kapital i en lokal kontext företagande som led 
i beständig samhällsutveckling?  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån en historisk fallstudie förklara hur socialt kapital 
kan erodera ett områdes entreprenöriella förutsättningar, vilket sker genom: 

• Att granska hur socialt kapital i litteraturen behandlas som såväl en drivkraft 
som en motkraft vid lokal och regional utveckling. 

• Att tillämpa erfarenheterna från den konceptuella analysen på det enskilda 
fallet Purmo. 
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• Att utgående från denna fallstudie föreslå en modell för att presentera en 
nedåtgående samhällsutveckling. 

1.4. Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas tidsmässigt till åren 1945–1976. Utgående från statistiskt 
material är det från tiden efter krigsslutet 1945 som Purmo i 
industrialiseringshänseende märkbart börjar släpa efter. En annan tänkbar början 
kunde ha varit Purmo kommuns tillkomst 1868, vilket bättre hade sammanfallit med 
näringsfrihetens införande i Finland. Å andra sidan är de under 1800-talets senare 
årtionden företagna ansatserna till industriell verksamhet huvudsakligen att betrakta 
som hantverk och husbehovsverksamhet. Under första hälften av 1900-talet skiljer sig 
Purmo i industriellt hänseende heller inte nämnvärt från motsvarande 
svenskösterbottniska kommuner. 

Avslutsåret 1976 föranleds av att Purmo kommun i och med utgången av detta år 
upphörde som en självständig kommun. Från och med 1977 sammanslogs Purmo, Esse 
och Pedersöre till en storkommun. Den nybildade kommunen hade helt andra 
möjligheter och resurser att satsa på en aktiv näringspolitik, än vad den 
befolkningsmässigt stagnerande och av byaträtor svårt splittrade primärkommunen 
Purmo hade.  

Geografiskt begränsas studien till Purmo och kan därmed även sägas vara en fallstudie 
av denna ort. I vissa fall görs jämförelser med grannkommunen Esse, främst i fråga om 
strukturella omständigheter, men avsikten är inte att göra en detaljerad 
jämförelsestudie av de båda orterna. Dessa båda kommuner, vilka vid sekelskiftet 1900 
utgående från strukturella faktorer kunde bedömas ha ungefär samma förutsättningar 
för den framtida utvecklingen, var lokalt efter 75 år varandras motpoler i fråga om 
industriell utveckling. Den ena var den minst industrialiserade kommunen i Svenska 
Österbotten, den andra en av de mest industrialiserade.  Utanför denna studie faller 
även frågan om hur de till Jakobstad utflyttade Purmoföretagarna upplevde sin 
situation på den nya verksamhetsorten. 

Tematiskt fokuserar studien på företagsamhetens förutsättningar företrädesvis ur ett 
perspektiv som avser varuproducerande industri, i mindre omfattning 
serviceproduktion eftersom dåtida serviceproduktion i främsta hand betjänade ett 
lokalt behov och sålunda inte hade samma sysselsättande effekt som industriföretag. 
Därtill upplevdes servicenäringarna av kommuninvånarna p.g.a. den lokala 
avsättningsmarknaden sannolikt som mera nödvändiga för lokalsamhället och 
följaktligen mindre iögonfallande.  

1.5. Studiens uppläggning 

I detta kapitel har diskuterats företagsamhetens förutsättningar som bakgrund till den 
avvikande utvecklingen i Purmo och det därav föranledda forskningsproblemet samt 
studiens syfte, positionering och avgränsningar. 

I kapitel 2 diskuteras den ekonomisk-historiska utvecklingen nationellt i Finland efter 
1850 samt motsvarande regionala utveckling i Svenska Österbotten och Vasa län som 
bakgrund till utvecklingen i Purmo. Som viktiga beståndsdelar framtas regional 
industrialisering och strukturrationalisering och teorier i anknytning till dessa. 
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Avsikten med detta är att påvisa hur den industriella utvecklingen tog sig uttryck, för 
att få en bakgrund till hur det kunde ha sett ut i Purmo. 

I kapitel 3 diskuteras begreppet socialt kapital som teoretisk utgångspunkt för studien. 
Utgående från andra forskares observationer om det sociala kapitalets inverkan på de 
samhällsföreteelser som de studerat, framställs i avsikt att utveckla befintlig teori och 
för att användas som bas för den empiriska studien, ett antal propositioner om hur 
socialt kapital inverkat företrädesvis negativt på förutsättningarna för företagsamhet.  

I kapitel 4 diskuteras metodologiska frågeställningar utgående från vilka metoder som 
är mest tillämpliga i denna studie. Insamlingen och handläggningen av det empiriska 
materialet presenteras samtidigt som en diskussion förs om valet av olika källor. 

I kapitel 5 presenteras den empiriska fallstudien Purmo utgående från de i kapitel 3 
framställda propositionerna. En analys av de erhållna resultaten genomförs, vari en 
diskussion förs kring de uppställda propositionerna och där särskild vikt fästs vid hur 
det sociala kapitalet påverkat företagarnas förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i 
Purmo. 

I kapitel 6 görs en sammanfattning av de erhållna resultaten och analysen av dessa i 
form av empirisk och konceptuell kontribution samt diskuteras studiens tillförlitlighet. 
De därvid noterade omständigheter som föranleder fortsatt forskning presenteras. I 
kapitlet ingår en engelsk sammanfattning. 

Forskningsprocessen framställs schematiskt i figur 3. 
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2 FÖRETAGSAMHET OCH EKONOMISK UTVECKLING I 
FINLAND EFTER 1850 

I detta kapitel beskrivs den ekonomiska utvecklingen i Finland efter 1850 utgående 
från teorier dels om regional industrialisering, dels om strukturomvandling samt de 
omständigheter som kan anses ha påverkat den finländska ekonomiska utvecklingen.  
Sammanställningen görs för att beskriva hur agrara områden och ekonomiska 
periferier industrialiserats för att därigenom få en makroekonomisk bakgrund till 
utvecklingen på mikronivå i Purmo och olika tänkbara utvecklingsspår. 
Strukturomvandlingen i det finländska samhället under större delen av 1900-talet 
studeras för att ge en nationell bakgrund till utvecklingen i Purmo utgående från 
antagandet att lokalekonomin i Purmo var, eller borde ha varit, beroende av de 
förändringar som skedde i landet i stort. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om den 
regionala österbottniska ekonomisk-industriella utvecklingen. 

Finland blev ett självständigt land 1917, efter att ha varit en del av Ryssland från 1809 
och innan dess, en del av Sverige i många hundra år. Vid självständighetens inträde 
härstammade landets institutionella struktur i huvudsak från den svenska tiden. Under 
1860-talet stiftades ett antal lagar vilka upphävde de tidigare rådande restriktionerna 
för näringslivets utveckling, t.ex. införande av ny teknik och som sålunda gav start åt 
Finlands förhållandevis sena industriella utveckling. 

2.1. Den  regionala industrialiseringens orsaker 

I detta delkapitel diskuteras hur industrialisering regionalt utformats i olika länder och 
de omständigheter som föranlett avvikande regional industrialisering. 

Regional industrialisering kan ses ur olika perspektiv. Det kan dels vara fråga om hur 
globala regioner i form av världsdelar eller olika geografiskt angränsande stater 
utvecklats, det kan också vara fråga om ekonomiska områden som sträcker sig över 
delar av flera olika stater och det kan vara regional utveckling inom ett land, där olika 
regioner, län eller ekonomiområden utvecklats olika. Regionbegreppet är centralt ifråga 
om industrialisering och det sammanfaller inte med nationalstaternas gränser, det är 
regionerna som utvecklas, inte staterna, och följaktligen har framgångsrika 
nationalstater framgångsrika regioner. Utmärkande för regional industrialisering är 
dels regional specialisering, dels driftskoncentration. (Andersson och Haraldsson 1989 
s. 93, Isacson 1989 s. 20) 

En kärnfråga när det gäller regional ekonomisk utveckling på global nivå är varför väst 
(Västeuropa och Nordamerika) växt sig rikt medan andra länder och regioner relativt 
sett förblivit fattiga. Enligt Magnusson (i Landes 2000 s. 11) utgör den 
uppfinningsrikedom och det entreprenörskap, som frodats i ett kulturellt klimat som 
präglats av konkurrens, grunden till västs övertag, åtminstone från 1700-talet. Enligt 
Pollard (1981 s. 321, 333) har den europeiska industrialiseringen visat att 
industrialiseringsprocessen inte kan kopieras och upprepas på ett identiskt sätt. 
Tajmningen är det viktigaste. Den valda vägen, de givna möjligheterna, sekvenserna 
och farten beror på i vilken fas en region inträder på industrialiseringens stig, 
regionens resurser och de åtgärder som vidtas av omvärlden. Industrialiseringen i 
Europa skedde i en flerstegsprocess, börjande med England och spred sig sedan ut på 
kontinenten där olika regioner sedan industrialiserades under olika utvecklingsfaser. 



 

 

15 

Landes (2000) förklaringar till den västeuropeiska utvecklingen härleds tillbaka till 
medeltiden där han bl.a. ser upptäckten av vattenhjulet, glasögonen, det mekaniska 
uret, tryckkonsten och krutet som viktiga. Orsakerna till européernas 
uppfinnarmentalitet ser han i den judisk-kristna synen på kroppsarbetet, inställningen 
att låta naturen underordna sig människan och synen på en linjär tid. Därtill präglades 
Europa av fri företagsamhet som skapade en gynnsam marknad. Han omfattar också 
Max Webers tankar om den protestantiska etikens gynnsamma effekt för uppkomsten 
av den moderna kapitalismen. Protestantismen skapade en ny sorts människa som var 
rationell, välorganiserad, flitig och produktiv. Läskunnigheten betonades vilket ledde 
till att en större del av befolkningen erhöll skolbildning. Protestantiska köpmän fick 
snabbt en ledande ställning i Europa. Småningom ledde den protestantiskt anknutna 
utvecklingen till uppkomsten av den industriella kapitalismen. Den intellektuella 
nyfikenhetens autonomi, skapandet av ett språk för bevisföring som var erkänt, använt 
och förstått över nationella och kulturella gränser samt rationaliseringen av 
forskningen var de mest väsentliga europeiska framgångskällorna. (Landes 2000 s. 72–
80, 86–87) 

Den industriella revolutionen tog sin början i England på 1700-talet, vilket enligt 
Landes (2000) inte var ett sammanträffande utan resultatet av arbete, påhittighet, 
fantasi och företagsamhet. Enligt Pollard (1981) var det brittiska exemplet unikt; en 
gynnsam politik och ett gynnsamt lagstiftningsklimat, lång tradition av industriell 
sysselsättning, relativt högt dåtida välstånd, innehav av kolonier, liten jordbrukarklass, 
stor andel avlönade arbetare och avsaknad av utländska invasioner. England befann sig 
då långt före alla andra i fråga om hemindustri, användning av fossila bränslen, 
teknologi inom nyckelbranscher s.s. textil, järn, energi och kraft, ett effektivt och 
kommersialiserat jordbruk samt kommersiella transporter. Effektivitet inom 
jordbruket ledde till att arbetskraft frigjordes för andra branscher samtidigt som den 
behövde mer mat. De förbättrade transportvägarna som var resultatet av privat 
företagsamhet förband effektivt produktion med marknad. Storbritannien hade också 
fördelen av att vara en nationalstat med förhållandevis väl utvecklad politisk och 
medborgerlig frihet utan religiösa förföljelser och inskränkningar i den intellektuella 
friheten. Samtidigt präglades den engelska medelklassen av ett relativt välstånd med 
åtföljande köpkraft. Den engelska utvecklingen gynnades också av de kunskaper som 
flyktingar från andra länder förde med sig. England skyddade under lång tid sin egen 
produktion med tullar, och först när försprånget var tillräckligt stort införde man 
frihandel. När den första industriella vågen planat ut och massindustrin kom in i bilden 
sackade England efter. Orsaken var bl.a. den att infrastrukturen som skapats för små 
kvantiteter blev ett betydande hinder. (Pollard 1981 s. 39, Landes 2000 s. 253 – 255, 
260, 262, 519) 

Den europeiska periferins väg till industrialisering var på många sätt annorlunda 
jämfört med de tidigaste ländernas. Det fanns inte en, utan många vägar att följa. 
Industrialiseringen hos de senkomna förefaller vara att mindre naturligt uppkommen 
från den tidigare utvecklingen i landet och mera en import utifrån, jämfört med en inre 
utveckling. Ofta var huvudinriktningen inte att utveckla industri, utan att specialisera 
sig på råvaruproduktion. Jordbruk och gruvdrift var kraftigt stimulerade och 
expanderade jämsides med serviceproduktionen, medan industrin stagnerade. 
Periferin får därmed status av koloni i dess beroende av kapital utifrån (Pollard 1981 s. 
221, 223). T.ex. Sverige, Norge och Danmark var i mitten av 1800-talet i samma 
situation som de syd- och östeuropeiska länderna ifråga om agrar dominans, begränsad 
modern industri och kapitalbrist, omständigheter som kunde ha lett till en 
kolonialstatus som råvaruleverantör. Trots att de nordiska länderna var riskabelt 
beroende av specialisering i få primärvaror, växte de in i de centrala ländernas 
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industrialisering. De kunde dra nytta av de sociala och organisatoriska erfarenheter 
som inhämtats från den första revolutionen. Andra befrämjande omständigheter var 
gynnsam lokalisering ifråga om sjötransporter, en tidig utveckling inom kommers och 
bankväsende, den protestantiska kyrkan, relativt demokratiska och okorrumperade 
regimer samt ett mänskligt kapital av aktiva, friska, laglydiga och företagsamma 
människor som kunde dra nytta av en relativt god utbildning. Slaveri saknades i de 
nordiska länderna, medan bondeklassen hade en förhållandevis stark ställning. En 
bondedominerad ekonomi var flexiblare och mer framgångsrik än en godsbaserad 
ekonomi. Danmarks utveckling var den mest anmärkningsvärda, eftersom den var 
agrart baserad på villkor som inte var gynnsamma för jordbruk. Den svenska 
industrialiseringen gynnades starkt av den rikliga tillgången på vattenkraft för de 
uppkommande industrier som var energibehövande. Sågverk och massaindustri hjälpte 
upp moderniseringen av den svenska industrin. (Pollard 1981 s. 232–235, 250, 
Milward 1984 s. 462) 

Västeuropas ekonomiska återhämtning efter andra världskriget uppvisar intressanta 
mönster. Västeuropa kan ses som en ekonomisk region där utvecklingen går mot den 
europeiska unionen som ett enhetligt ekonomiskt område. De västeuropeiska 
ekonomierna var till den del som länderna varit krigförande, körda i botten 1945. 
Återuppbyggnaden var sålunda en alleuropeisk regional industrialisering. Det 
ekonomiska system som skapades efter andra världskriget utgjorde en bättre grund för 
Västeuropas ekonomiska och politiska samexistens än motsvarande efter första 
världskriget. Västeuropa som en ekonomisk region kunde trots sin utsatta politiska 
situation skapa ett institutionaliserat mönster av ekonomiskt beroende som tjänade de 
skilda nationella intressena i de länder som berördes och som lades som grund för en 
framgångsrik ekonomisk rekonstruktion och hållbar fred. (Milward 1984 s. 462, 470) 

Pollard (1981) har i fråga om Europas industrialisering utgått från en indelning i ett 
kärnområde i nordvästra Europa utgående från England samt en periferi i norr, öster 
och söder. Att kärnan fanns i nordväst berodde på dessa länders närhet till England och 
på att deras sociala och ekonomiska struktur påminde om Englands. Grunden till 
industrialiseringen låg i den industriella tradition som fanns runtom i Europa och som 
felaktigt benämnts protoindustri. Denna var marknadsorienterad men nyttjade 
traditionellt kunnande. (Pollard 1981 s. 47, 67) 

Regionerna hade stor betydelse för Europas industrialisering. Regionens 
nyckelmönster är dess relation till det övriga samhället, framför allt dess import och 
export. En region handlar med resten av världen, fastän denna handel inte alltid är lätt 
att urskilja. Om regionen har betydelse inom den europeiska 
industrialiseringsprocessen skall denna framför allt hittas i dessa handelsrelationer. 
Det blandade resultatet av industrialiseringen inom samma land i europeisk periferi, 
t.o.m. inom samma region, visar att enkla förklaringar inte håller streck. Få regioner 
var helt och hållet lämpliga för industrialisering. På samma sätt som i de framgångsrika 
regionerna fanns där ett antal givna faktorer vilka ändrade i värde, t.ex. 
kommunikationer, marknadsbehov, faktormobilitet och avsaknad av historisk 
tajmning. (Pollard 1981 s. 112–113, 246) 

Olika regioner runtom i Europa varierade i betydande omfattning i deras beredskap för 
industrialiseringen och i deras förmåga att kopiera eller kringgå den. Det fanns en 
regional koncentration av industri före den aktuella fasen, och lokaliseringen av dessa 
tidiga konglomerat hade uppenbarligen bindningar till det mönster som senare 
skapades. Etableringen av nya industrier var ett tecken på en framgångsrik region. Få 
industrier överlevde i en given region utan tillskott av kompletterande industri eller 
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innovationer. Förmågan att importera ny teknologi i nyckelindustrier var kritisk för en 
regions utveckling. Många regioner började sin industrialisering med fler än en 
basindustri. Regioner med endast en basindustri riskerade att avindustrialiseras. 
Oförmåga att attrahera alternativ kunde ses som ett tecken på svaghet. Det måste 
finnas ett minimum av kritisk massa, relaterad till externa ekonomier, ifråga om 
maskinteknik, transport och arbetskraftsutbud, men också till en inre dynamik i 
industrin självt. En region som inte hölls med i den industriella kapplöpningen p.g.a. 
avsaknad av kritisk massa eller som producerade varor som inte var användbara i 
industrialiseringsprocessen, kunde bli en avindustrialiserad region i avsaknad av 
industrialiseringen i de mer framgångsrika regionerna. Nedgången kunde på samma 
sätt som uppgången vara kumulativ. (Pollard 1981 s. 29, 47, 120, 143) 

Det fanns en negativ korrelation mellan områden med agrara komparativa fördelar och 
industrialiserade områden; industrialiseringen skedde företrädesvis i områden som 
aldrig haft stor agrar potential eller som blivit ofördelaktiga p.g.a. jordbrukets 
utveckling. De områden som sackade efter och de som specialiserade sig på jordbruk 
påverkades av den samtida utvecklingen i de industrialiserade regionerna. En regions 
basindustri var av avgörande betydelse för dess utveckling. Om den inte var av en sort 
som ledde till teknologisk eller associerad ekonomisk förändring kunde regionen inte 
alls industrialiseras. Detta var läget för regioner vars basindustri var jordbruk. 
Regioner som krympte under industrialiseringsprocessen blev avindustrialiserade eller 
områden under depression. (Pollard 1981 s. 5, 33, 115) 

Myrdal (1969 s. 39–40) har beskrivit eftersläpande regioner med termen 
bakvatteneffekt. Denna kan ta sig flera uttryck. När en regions industrialisering väl 
inletts, växer processen kumulativt och framgång skapar framgång, medan de regioner 
som sackar efter sugs tomma av de mer framgångsrika och blir allt mer på efterkälken. 
En annan förklaring är att de industrialiserade regionernas framgång blir deras 
undergång genom att de växer sig till döds med påföljd att regionen genomlider 
depression eller avindustrialisering, medan andra hämtar upp. Regioner som hamnat i 
bakvatten valde en annan utvecklingsväg p.g.a. att dess invånare levde i en annan värld 
jämfört med invånarna i mer avancerade områden, inte för att de låg bakom. Spårvalet 
var beroende på deras grad av eftersläpning och vilken tidsperiod av upphämtning de 
befann sig i. (Pollard 1981 s. 30, 116, 187) 

Den teknologi och de organisationsformer som transformerades från pionjärregionerna 
till andra, skapade en annan historia hellre än att upprepa framgången. Eftersom de 
efterblivna regionerna utvecklades senare, verkade de i en värld som såg annorlunda ut 
p.g.a. de förändringar som de ledande regionerna skapat. I överföringen till 
eftersläpande regioner förändrades också både teknologin och institutionerna. I vissa 
fall blev de aktioner som varit framgångsrika hos en del, misslyckanden hos andra 
beroende på vilken nivå ifrågavarande ekonomi befann sig. Bakvattenekonomier som 
utgörs endast av råvaruproducenter kan dra nytta av den starke partens teknologiska 
framsteg, förutsatt att den svagare ekonomin har en verklig, komparativ kostnadsfördel 
i sin export. Skillnaden mellan industrialiserade regioner och fattigare agrara minskade 
under 1900-talet som följd av statliga stödåtgärder. Uppkomsten av staten som en 
dirigerande agent är inte oväsentlig. En viktig del var upphävande av skadliga 
restriktioner i form av regleringar, skrån och privilegier. (Pollard 1981 s. 122, 159, 183, 
207, 214, 219) 

Den dubbla karaktären av en region i förändring under industrialiseringen kan belysas 
med de förbättrade transporternas, speciellt järnvägens betydelse. En industriell 
revolution kunde inte ske utan motsvarande utvidgning av transporterna för att de 
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massproducerade varorna skulle kunna säljas. Å ena sida bidrog järnvägarna till att 
stärka regionerna genom att vidga marknaden för dess specialiserade export. Å andra 
sidan utsattes regionen samtidigt för konkurrens från andra utvecklade regioner. 
(Pollard 1981 s. 115, 123, 129) 

Rumslig redistribution av tillverkningssektorn är en av de mest viktiga utvecklingarna i 
1900-talets USA. Omfördelningen var nationellt mycket ojämn. Tillgång till billig olja 
möjliggjorde skapande av speciella, rumsliga mönster. 1800-talets USA uppvisade 
ekonomiskt tre huvudsektioner, nordöst, syd och väst. Under 1900-talets första hälft 
stärkte vissa regioner inom dessa sin industriella specialisering och utvecklade nya. Syd 
och väst vann under 1900-talet p.g.a. de federala allokeringsmönstren. 
Immigrantkvoter på 1920-talet gynnade en betydande folkförflyttning inom USA, från 
söder till norr och från öst till väst. Bilindustrins expansion i mellanvästern var av stor 
betydelse för denna regions utveckling. Tillverkningsregionerna i nordväst, 
mellanvästern och sydost koncentrerade sig på den inhemska marknaden under största 
delen av 1900-talet. Söderns ekonomi stagnerade efter första världskriget eftersom dess 
ekonomi avlänkades från den internationella ekonomin genom minskad 
bomullsefterfrågan samtidigt som den heller inte var länkad till övriga USA:s arbets- 
och kapitalmarknad. Söderns regionala ekonomi efter andra världskriget blev inte 
transformerad utan ersatt. (Heim 2000 s. 99, 115, 118, 120 – 121, 123) 

Stadssystemets framväxt har varit viktigt för USA:s ekonomiska utveckling. Rural-
urban migration har varit en de mest bestående och dominerande trenderna under 
1900-talet. Å andra sidan har industrialisering utanför metropoler varit en viktig trend 
sedan 1960-talet. I vissa fall attraherade rurala områden tillverkningsindustrin. 
Marknadskrafterna var pådrivande, men institutionella förändringar i företag och 
hushåll påverkade också. Industrialisering utanför tätorter bidrog till att bibehålla 
deltidsfarmning. Det var ofta sista möjligheten för många jordbrukare att behålla sin 
farm. Resultatet var en ny 1900-talsform av komplementaritet mellan jordbruk och 
industri och som skilde sig från tidigare specialiserade jordbruksregioner. (Heim 2000 
s. 123–125) 

Industrins lokalisering är även ett resultat av koncentration, som inom ekonomisk 
geografi äger rum på många plan. Koncentration av produktion kan ses som ett resultat 
av avkastningens betydelse där såväl transaktionskostnader som stordriftsfördelar 
spelar en roll. P.g.a. stordriftsfördelar strävar producenterna efter att samla 
produktionen av en vara eller en tjänst på ett begränsat antal platser och p.g.a. 
transaktionskostnaderna vill en producent helst förlägga verksamheten i närheten av 
efterfrågemarknaden eller där tillgången på insatsvaror är god, vilket ofta är de platser 
som andra producenter väljer att etablera sig på. Sänkta transportkostnader gör det 
förmånligt att koncentrera produktionen till ett enda ställe för att maximera nyttan av 
stordriftsfördelar. Det kan vara fördelaktigt att förlägga en koncentrerad produktion till 
en plats med högre kostnader men med bättre tillgång till marknaden. När en 
koncentration av industriproduktion väl har uppstått, tenderar den att vidmakthålla sig 
själv. (Krugman 1996 s. 15, 18, 38, 63, 91–93) 

Lokaliseringen var ofta resultatet av tillfälligheter men ledde sedan till en kumulativ 
process. De koncentrerade industrialiserade regionerna följde sällan nationella gränser. 
En del länder består av många ekonomiska regioner. Exempel på koncentration är det 
amerikanska tillverkningsbälte som finns i nordöstra USA och en del av nordliga 
mellanvästern samt Canadas sydligaste område. Orsakerna till denna koncentration 
står att finna i jordbrukets inriktning inom området, på produkter som tålde transport 
och som tillgodosåg de lokala behoven. När landets industrialisering inleddes steg 
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produktionen mest i de områden som, bortsett från södern, hade den största 
jordbruksbefolkningen. Till en början hämtade industrierna i bältet några av sina mest 
oumbärliga råvaror från närbelägna kolgruvor och oljekällor. Området utmärktes också 
av ett tätt järnvägsnät. Ett annat exempel är det område som sträcker sig över delar av  
Frankrike, Belgien, Luxemburg och Tyskland. Europa karaktäriseras av ett starkt 
centrum-periferimönster mätt i köpkraft och har varit avsevärt mindre integrerat ifråga 
om faktorrörlighet och handel än USA. (Krugman 1996 s. 20–22, 29–30, 62, 70, 81, 89) 

Marshall (1920) klarlade tre olika skäl för lokalisering. Det första är att ett industriellt 
centrum, genom att dra till sig flera företag inom samma bransch och inom ett 
avgränsat område, skapar en samlad arbetsmarknad för yrkesskickliga arbetare som är 
medvetna om att arbete alltid kan hittas i fler än ett företag. Detta gynnar både 
arbetsgivare och -tagare. Isolerade arbetsgivare kan ha svårt att hitta specialiserad 
arbetskraft. Det andra är tillgång till insatsvaror, med vilket förstås att ett industriellt 
centrum har ett billigare och mer varierat utbud av produktionsfaktorer som är 
specifika för en viss bransch, dvs. fler specialiserade lokala entreprenörer kan existera 
inom samma område, vilket i sin tur ger ökad effektivitet åt branschen. 
Underleverantörer kan skaffa specialiserade maskiner p.g.a. sin nischinriktning. Det 
tredje är att ett industriellt centrum genererar kunskapseffekter, eftersom 
informationen sprids lättare inom ett avgränsat område i jämförelse med stora avstånd. 
Uppkomsten av Silicon Valley och Route 128 i USA är typexempel. Koncentration kan 
finnas såväl i varuproducerande industri som inom tjänsteproduktion. (Krugman 1996 
s. 40–41, 51, 63, 65–66) 

Av intresse för regional industrialisering är proto-industrins eventuella förekomst, dvs. 
förindustriella kommersiella ansatser. Genom att identifiera områden med 
förindustriella ansatser erhålls en bättre förståelse av den kommande lokala och 
regionala industrialiseringsprocessen. Teorin om proto-industrialiseringens betydelse 
för den kommande industrialiseringsprocessen har sina brister däri att den inte kan 
förklara varför vissa förindustriella områden avindustrialiserades eller varför områden 
utan förindustriell verksamhet blev industrialiserade. Orsaker till avindustrialiseringen 
kan vara att jordbruket var mer lönsamt, att vilja saknades att anamma nya 
produktionsmetoder eller att området ifråga hade ett ogynnsamt läge i förhållande till 
transportleder, råvaror och marknader. Industrialiseringsprocessen medförde ofta att 
hantverksmässig produktion utkonkurrerades av fabriksindustrin eftersom den kunde 
producera till lägre kostnader. Detta ledde till att de små ekonomiska regionerna 
förlorade sin betydelse. Industrialiseringsprocessen innebar ett brott mot den gamla, 
breda och självhushållningsbaserade produktionen på landsbygden, men förstärkte 
samtidigt den regionala specialisering som redan fanns. Detta lokaliseringsmönster är 
synligt än idag i t.ex. Sverige. (Pollard 1981 s. 76–77, Isacson 1989 s. 9, 20–21) 

Ekonomisk utveckling kan även studeras utgående från klusterdynamik. Utgångspunkt 
är frågan om hur regional specialisering skapas och reproduceras och varför likartad 
och ekonomiskt relaterad verksamhet ofta förekommer på samma plats. 
Klusterbegreppet introducerades i början av 1990-talet genom Porters (t.ex. 1998)  
arbeten och formulerades från början som nationellt organiserade industriella system 
för att beskriva hur internationell konkurrenskraft uppstår i knippen av relaterade 
företag och branscher. Ett land når ofta framgång i branscher som levererar 
specialiserade insatsvaror, teknologi, relaterade tjänster. Klustren noterades ofta vara 
relaterade till vissa landsdelar eller regioner. Klustren betraktades efterhand som såväl 
funktionellt sammanhängande system som geografiskt avgränsade agglomerationer. 
Det närbesläktade begreppet innovationssystem beskriver hur den industriella och 
institutionella strukturen i ett land medverkar till att styra in den teknologiska och 
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industriella utvecklingen i specifika banor. Systemet kan sägas bestå av det nätverk av 
organisationer, människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och 
innovativ exploatering av teknologi sker. Båda dessa ansatser utgår ifrån ett synsätt där 
innovation, förnyelse och utvecklingskraft uppkommer som ett resultat av ett sampel 
mellan olika aktörer vilket förutsätts ske i rumsligt avgränsade miljöer samtidigt som 
de ger en nyanserad och fördjupad bild av hur dynamik och innovationsförmåga 
uppstår i näringslivet. (Malmberg 2002 s. 6, 8, 14) 

En specifik form av kluster utgörs av industriella distrikt, vari en större mängd små och 
medelstora företag samarbetar genom täta nätverk, vilka ger den regionala ekonomin 
sin särprägel (Porter och Ketels 2009). Ett industriellt distrikt kan inte vara uppbyggt 
kring ett eller flera storföretag, vilket ett kluster däremot kan. Ett industriellt distrikts 
konkurrensfördelar baseras på en interaktion av ekonomiska, teknologiska samt sociala 
och kulturella faktorer, inbegripet tillgång till immateriella fördelar i form av humant 
och socialt kapital (Mistri 2009 s. 203). Industriella distrikt har varit ovanliga i de 
skandinaviska länderna men mest förekommande i Danmark, p.g.a. större 
befolkningstäthet där. I Sverige finns endast ett, Gnosjöregionen. Grundläggande 
förutsättningar för småföretagsagglomerationer som kunde ha utvecklats till 
industriella distrikt har heller inte funnits. Bl.a. har effektiva nationella institutioner 
minskat behovet av eller begränsat utrymmet för skapande av lokal infrastruktur, 
medan den förhållandevis höga välfärden reducerat behovet av företagande som 
utkomst. (Johannisson 2009 s. 522) 

Porter (t.ex. 1998) utvecklade en modell av de faktorer som påverkar 
innovationsförmågan och dynamiken i ett kluster. Den kan ses som en serie hypoteser 
om vilka krafter som bidrar till att ett kluster av företag i en specifik samhällsmiljö blir 
särskilt innovativt och utvecklingskraftigt. Utgångspunkten är att generella faktorer s.s. 
tillgång till mark, råvaror, arbetskraft spelat ut sin roll som grund för konkurrens 
eftersom alla utvecklade länder idag har väl utbyggda kommunikationssystem och en 
utbildad arbetskraft. Dagens avgörande produktionsfaktorfördelar härrör från 
specialiserade kunskaper och färdigheter, teknisk know-how och infrastrukturer som är 
anpassade för specifika verksamheter. Det är inte storleken på den lokala marknaden 
utan den lokala efterfrågans kvalitet som är betydelsefull. Sofistikerade leverantörer i 
den lokala miljön kan bidra till innovationer och uppgraderingar genom utvecklandet 
av täta kund- och leverantörsrelationer, medan lokala konkurrenter inom relaterade 
branscher tenderar att sporra varandra till utveckling. Dessa faktorer, både originella 
och nyskapande, är viktiga för företagens konkurrensförmåga eftersom de är skapade 
lokalt i en historisk process och svåra att överföra till andra platser. En annan på sin tid 
nyskapande idé var begreppet selektiva faktornackdelar. (Malmberg 2002 s. 12–14, 18) 

2.2. Drivkrafter till strukturomvandling 

I detta delkapitel diskuteras hur förutsättningarna för industrialisering och företagande 
förändras under den strukturrationalisering som ständigt pågår i den industrialiserade 
världen. 

Ökningar i inkomst per capita och i produktivitet medför stora förändringar i 
ekonomisk och social struktur. Strukturell förändring är en integrerad del av tillväxten. 
Befolkningsökning, ökning av produktionen, förändringar i strukturen på 
produktionen, utnyttjande av produktiva resurser, förändringar i resursallokering och 
arbetskraftens specialisering har varit betydelsefulla delar i den ekonomiska 
utvecklingen. Förändringar i efterfrågan såväl som olika nivåer i 
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produktivitetsutveckling och förändringar i relativpriser inom olika industrier utgör de 
mest betydande faktorer som genererar strukturell förändring. Förändringen kan 
ytterligare påverkas av de fördelar som vissa sektorer uppnår genom utrikeshandel och 
av statens roll i utformningen av den ekonomiska politiken och den samhälleliga 
välfärden. (Hjerppe 1989 s. 61, Maddison 2004, Prados de la Escosura 2005 s. 3)  

En ökning i inkomstnivån förändrar efterfrågan på olika produkter som i sin tur leder 
till förändringar i produktionens struktur. När befolkningen ökar, förändras dess 
preferenser till olika resurser. Effekterna av teknologisk förändring, ökade 
investeringar och förbättringar i de resurser som tillförs produktionen skiljer sig 
markant inom olika sektorer av ekonomin. Till följd av teknologiska innovationer 
förändras konsumenternas preferenser, likaså föranleder urbanisering accelererande 
strukturell förändring, eftersom en ökande stadsbefolkning har andra behov än 
landsortsbefolkningen. Storskalig industriproduktion och regional koncentration av 
produktion är i viss mån beroende av befolkningens ändrade behov av service. 
(Hjerppe 1989 s. 61–62) 

Analys av strukturförändringar kan göras på olika sätt, endera genom att studera den 
industriella omvandlingen där s.k. utvecklingsblock identifieras eller genom en analys 
med tidsperspektiv, där olika cykler avgränsas. Den förra, utformad av bl.a. Dahmén 
(1988), innebär att transformeringen studeras utgående från utvecklingsblock inom 
industri och handel, inom vilka förändringen sker. Tankegången baseras bl.a. på 
Schumpeteriansk dynamik. Transformeringen beskriver förändringen i en större enhet 
där den process som skall studeras utgörs av förändringar över tid inom och mellan 
mikroenheter (Dahmén 1988 s. 3–4). Förutsättningar för transformation utgörs av: 

• introduktion av nya varor och tjänster 

• uppkomst av nya marknader 

• exploatering av nya råmaterial och energikällor 

• skrotning av föråldrade tillverknings- och marknadsföringsmetoder 

• föråldrade produkters och tjänsters försvinnande 

• gamla marknaders nedgång 

• upphörande med användningen av föråldrade råmaterial och energikällor 

Karakteristiskt för nästan varje transformering är en konstant konflikt mellan nya och 
äldre faktorer, inom vilken entreprenöriella aktiviteter innefattande teknisk utveckling 
och ekonomisk förändring spelar en betydande roll. En transformeringsprocess löper 
mellan två extrema situationer, den ena av dem domineras av möjligheten att bidra till 
förnyelse av industri och handel och den andra domineras av möjligheter till 
anpassning till en förändrad situation. Ekonomisk framgång i utvecklingsprocessen 
förutsätter även att olika komplementära nivåer uppnås eller frigörs. Därigenom 
skapas situationer i form av strukturell spänning, där expansiva krafter frigörs för att 
senare övergå till en balanserad situation. Denna dynamiska process benämns 
utvecklingsblock, vilka uppstår, utvecklas och småningom avtar. Stora utvecklingsblock 
under 1900-talet har varit bilismen, baserad på utvecklingen av förbränningsmotorn, 
och som i grunden förändrade befolkningens rörlighet och förutsättningarna för val av 
lokalisering av industriell och kommersiell verksamhet, samt elektriciteten som fått en 
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mångfunktionell grund som uppvärmnings-, belysnings- och kraftkälla. (Dahmén 1988 
s. 4–5, Maddison 2004) 

Den andra formen av strukturanalys utgår ifrån att man försöker upptäcka och 
avgränsa någorlunda homogena perioder. Cykler eller långa vågor har undersökts och 
beskrivits av flera forskare vilka också gett namn åt vågorna: Jugarcykler, 7–11 år, 
Kuznetscykler 15–25 år, Kondratieffcykler 45–60 år. I Sverige har 40-åriga cykler 
lanserats bl.a. på basen av Åkermans strukturanalys. Tillväxtprocessen karaktäriseras i 
denna som växelvis dominerad av två olikartade omallokeringsprocesser, 
strukturomvandling och strukturrationalisering. Den förra beror på att branscher växer 
i olika takt och ger upphov till sammansättningsförändringar. Den senare innebär att 
produktionsresurserna koncentreras till de mest effektiva enheterna inom ett 
utvecklingsblock. En cykel består av två delperioder där de första 20 åren omfattas av 
en strukturomvandling för att skapa ett nytt block, därefter följer en lika lång period av 
effektivisering inom den etablerade strukturen. När marknaderna är mättade uppstår 
en strukturkris, som skapar möjligheter för ett nytt utvecklingsblock att växa fram. 
Enligt Lindmark och Vikström (2004) är emellertid begreppen strukturomvandling och 
strukturrationalisering teoretiskt och analytiskt omöjliga att särskilja från varandra och 
i grunden samma sak. Den direkta orsaken till långsiktig tillväxt är teknisk förändring. 
Teknologin kan skapa balanserad eller obalanserad tillväxt. Vid balanserad tillväxt 
påverkas den totala produktionen mer än vad den görs av obalanserad tillväxt, varför 
perioder med stor strukturomvandling uppvisar lägre total tillväxttakt. (Lindmark och 
Vikström 2004 s. 562, 565– 568, 572, Fregert och Jonung 2005 s. 254) 

De västeuropeiska ekonomierna upplevde under åren 1950 – 1973 en ekonomisk 
tillväxt som var dubbelt högre än både de 60 föregående åren och de 20 efterföljande. 
1970-talet blev en trendbrytare, med oljekrisen 1973 och en besvärlig stagflation under 
decenniet. Vad var orsakerna till denna 1900-talsutveckling? Temin (2002) anser att 
den snabba tillväxten under de gyllene åren berodde på ojämnheter som uppstått p.g.a. 
den felallokering av resurser som var resultatet av en till följd av krig och 
handelsprotektionism otillfredsställande internationell handel under de 30 gångna 
åren. Protektionismen hindrade en fri rörlighet av råvaror och färdiga produkter på ett 
sätt som skulle ha uppmuntrat till strukturrationalisering. Ett resultat av detta var att 
allt för stor del av produktionsfaktorerna ännu var uppbundna i jordbruket och 
enskilda länders protektionistiska stöd till detta. Statliga institutioner och deras politik 
efter andra världskriget avvek avsevärt från motsvarande före kriget. Moderat 
löneutveckling, klarare spelregler på arbetsmarknaden och exporttillväxt gjorde 
investeringar attraktiva och lönsamma. Internationella institutioner ledde till nationell 
specialisering med ökad effektivitet och förhindrade också uppkomsten av negativa 
effekter i den internationella handeln. Orsaken till att länderna tillväxte i olika takt 
under de goda åren berodde främst på deras utgångsposition i förhållande till varandra. 
Nationell politik var av sekundär betydelse för utvecklingen. Den goda tillväxten 
upphörde eftersom de ojämnheter som genererat den stora tillväxten hade utjämnats. 
Felallokeringen av resurser, bortsett från den förda jordbrukspolitiken, hade i stort 
upphört. (Temin 2002 s. 3–4, 8, 10, 19) 

Länder som inledde sin industrialisering senare är de som var först ute, borde enligt 
Gerschenkron (1966) följa ett annat utvecklingsspår än pionjärerna. Denna 
omständighet beror på skillnader i produktionsstrukturen, vilka i sin tur härrör av olika 
institutioner som verkade i stället för de saknade förutsättningarna för den första 
industriella vågen. Chenery och Syrquin (1975) definierade det så att efterföljarna har 
tillgång till de tidigare industrialiserade länderna som en källa av teknologi, kapital, 
importvaror och exportmarknader. Prados de la Escosuras (2005) studie av olika 
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utvecklingsvägar i den europeiska ekonomiska historien under 1900-talet bekräftar 
Gerschenkrons (1966) antagande om olika utvecklingsspår för tidigare och senare 
industrialiserade länder. Gällande frågan om senare utvecklade länder blir straffade då 
de på samma inkomst per capita nivå som tidigare industrialiserade länder ändå har 
högre andel investeringar och lägre andel konsumtion i relation till BNP än de senare, 
anser Prados de la Escosura (2005) att den högre investeringskvoten kan bero på en 
större bredd av investeringsmöjligheter och en vilja att snabbare nå ifatt. Gerschenkron 
(1966) beskrev samma förhållande så, att de möjligheter som var inneboende i 
industrialiseringen var beroende av nivån av underutveckling i ifrågavarande land. 
Varje lands avvikelse från den prognostiserade utvecklingsvägen vid en given 
inkomstnivå och befolkning hör ihop med landspecifika omständigheter som 
naturresurser, institutioner och politik. Chenery och Syrquin (1975) ansåg att 
utvecklingsspåren kunde variera mellan olika länder, eftersom det dels fanns 
universella faktorer som generellt genererade utveckling och dels fanns faktorer som 
var beroende av ett enskilt lands historiska utveckling. (Prados de la Escosura 2005 s. 
2–4, 16) 

Strukturell förändring anses i industrialiseringsprocessen vara mer betydelsefull än 
hastigheten på ekonomisk tillväxt. Under den tidiga industrialiseringen förekom snabb 
tillväxt och ökad produktivitet endast i få så kallade moderna industrier medan 
traditionella trögväxande industrier fortsatte inom de flesta branscher. Den samtidigt 
framväxande strukturförändringen ökade produktiviteten när resurser överfördes från 
lågproducerande industrier till högproducerande. (Hjerppe 1989 s. 62) 

Kuznes (1966 s. 114–115) betonar fyra faktorer som framkallade nedgång i 
primärproduktionens andel av produktionen. Dessa är: 

• Ökad inkomst per capita föranleder proportionellt sett större efterfrågan på 
icke-agrara produkter. 

• Ökande agrarproduktion går jämsides med ökad befolkning och ökade 
inkomster, och en ökande inhemsk marknad ger utrymme för importföretag. 

• Utvecklade länder visar en minskad primärproduktion efter att de börjat 
handla med mindre utvecklade länder. 

• Ju snabbare teknologisk förändring, desto snabbare förändring av ekonomins 
strukturer. 

Hartwell (1973 s. 393–394) definierade framgångsrika nivåer av ekonomisk utveckling 
utgående från andelen anställda inom servicenäringar. Nivåerna anges vara följande: 

• Agrarbetonade länder med liten industrisektor uppvisar liten tillväxt i 
servicenäringar. 

• Industrialiserade länder uppvisar minskande agrar sysselsättning men 
industri och service som ökar i samma takt. 

• Industrialiserade länder med minimal agrar sektor och maximal 
sysselsättning inom industri. 

• Serviceekonomi där servicenäringarna växer på bekostnad av 
sekundärproduktionen. 
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Enligt Hartwell (1973 s. 394) uppnådde Västeuropa nivå 1 1800–1850, nivå 2 1840–
1910, nivå 3 1920 – 1970 och nivå 4 efter 1970. Överfört på finländska förhållanden 
pågick nivå 1 till 1885 och nivå 2 till 1950, medan nivå 3 som sådan aldrig funnits i 
Finland, konstaterar Hjerppe (1989 s. 67–68).  

Industrialiseringen har genomförts stegvis i Sverige under senare delen av 1800-talet 
och större delen av 1900-talet. År 1940 var enligt Bäcklund (2005 s. 8) hälften av 
Sveriges häradsområden industrialiserade och inom dessa fanns tre fjärdedelar av 
landets befolkning Framväxten av industrisamhället avspeglas tämligen direkt på 
sysselsättningsstrukturen. Hög andel agrarbefolkning har ansetts som ett tecken på sen 
industrialisering. Enligt Bäcklund (2005 s. 9) kan det dock inte uteslutas att den höga 
andelen snarare var ett bevis för att vissa delar av Sverige via en offensiv specialisering 
på kommersiellt jord- och/eller skogsbruk följde en alternativ väg in i 
industrisamhället. Perifera agrara regioner utmärktes av en relativt hög 
undersysselsättning i jordbruket samtidigt som jordbrukets mekanisering friställde 
arbetskraft. Båda dessa omständigheter anses vara bidragande orsaker till att agrara 
områden industrialiserades (Lundmark 1987 s. 88). 

Många regioner i Sverige har industrialiserats förhållandevis sent, t.ex. 
Kvänumområdet i Västergötland, som på 1930-talet var mycket agrarbetonat och 
nästan helt saknade industrier. År 2005 fanns inom området 2 300 arbetsplatser på ett 
landsbygdsområde med en befolkning på totalt 4 500 eller med andra ord är 
industrialiseringsgraden i det närmaste 100 %. Enligt Nyström (2005) var det 
jordbrukets mekanisering som skapade marknaden för områdets företag. Samma 
process frigjorde också den arbetskraft som industrierna behövde. Merparten av de 
idag existerande företagen i området har sina rötter i det lokala agrarsamhället, nio av 
tio undersökta företag har startats endera av en bonde eller en bondson. I sex fall av tio 
startade verksamheten hemma på gården, och bondgården utgjorde sålunda en 
språngbräda för industriellt företagande. Strukturomvandlingen har genererat 
hemmaindustri som växt till fabriksindustri. Nyström (2005) anser också att en av de 
viktigaste källorna till den tidiga fabriksindustrin på landsbygden var den så kallade 
protoindustrin. Denna växte fram i områden med sämre förutsättningar för jordbruk 
och när den egna gården inte räckte till var man hänvisad till olika former av industri 
och hantverk. Detta ledde ibland till en stark regional specialisering som t.ex. Mark och 
Gnosjö. (Nyström 2005 s. 55–56, 60–66) Protoindustrialiseringen anses även ha 
utgjort en viktig bas för de företag som växte fram i Skelleftebygden under 1900-talet 
(Danell 2000 s. 185). Ett annat exempel motsvarande Kvänum utgör Ljungby i 
Småland, där det efter andra världskriget utvecklades ett betydande 
truckindustrikluster med global marknad, men där företagarna på olika sätt utgick ur 
eller hade anknytning till lokalsamhället och med tydlig koppling till jordbruket 
(Roubert 2009). 

2.3. Studier av negativa effekter av strukturomvandling 

Ett  delområde inom studier av strukturomvandling berör orter som drabbats negativt, 
i det att de stagnerat då förutsättningarna för att erhålla utkomst på orten av olika 
orsaker kännbart försämrats. Detta beror oftast på att antalet arbetsplatser minskar. 
Trots att utvecklingen på dylika orter inte är direkt jämförbar med den i Purmo, kan 
paralleller dras ifråga om ensidighet och stagnation. Studier som i det närmaste skulle 
motsvara den utveckling som skedde i Purmo har inte kunnat uppbringas. 
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En noterbar omständighet i strukturomvandlingsprocessen är den stagnation som 
drabbar en del av de samhällen, ofta benämnda ensidiga industriorter, som varit 
beroende av en enda arbetsintensiv industri eller av industrier i samma bransch, oftast 
en mogen bransch, trots att orten ifråga ansetts ha långa industriella traditioner och ett 
solitt näringsliv (Storgårds 1984 s. 3, 10, 12).  

Ensidiga industriorter präglas av en sårbarhet p.g.a. risken för minskad aktivitetsnivå i 
det dominerande företaget. Ofta föranleds utvecklingen av att produktionsprocessen 
rationaliseras, med en kännbar, ibland drastisk inverkan på sysselsättning, möjlighet 
till underleveranser och kommunala skatteintäkter. Detta leder i sin tur till att 
välfärden i lokalsamhället hotas. Hoten mot det dominerande företaget utgörs t.ex. av 
förändrad efterfrågan på världsmarknaden, allt snabbare förändringar i teknologisk 
utveckling och förändring i värdet på lokala naturresurser. Orten präglas ofta av en 
ensidig yrkes- och kvalifikationsstruktur. Eftersom människorna på en ensidig 
industriort i det längsta förlitar sig på den dominerande industrin, med vars framgång 
samhället ifråga står och faller, gör man inget för att försöka åtgärda hotbilderna. 
Följden blir lätt en stor bortflyttning från samhället. En annan sårbarhetsaspekt är den 
att kommunen inte är delaktig i den dominerande industrins beslutsprocess och där 
kommunen sålunda blir en närmast passiv åskådare till sin egen utveckling. 
Konsekvenserna för ifrågavarande kommun kan bli förödande genom att 
skatteinkomsterna minskar samtidigt som kraven på kommunal service ökar, vilket kan 
leda till en spiraleffekt med ytterligare ökande bortflyttning. (Sevón 1983 s. 8, 10, 56, 
68, 186, Storgårds 1984 s. 3, 32, 101, Malmberg och Skonholft 1988 s. 43) 

Många av dessa ensidiga industriorter drabbades under 1970- och 1980-talen svårt av 
strukturomvandlingen. Orterna präglades av en traditionell branschmässig regional 
arbetsdelning som baserade sig på utnyttjande av specifika regionala resurser och med 
en högt utvecklad yrkeskompetens inom sitt specialområde, men som samtidigt p.g.a. 
strukturomvandlingen var utsatta för en successiv avindustrialisering. Den 
näringsmässiga ensidigheten hade oftast en historisk-geografisk grund, i det att 
området ifråga hade en naturlig resurs som endast motiverade en viss typ av 
verksamhet. Så länge som dessa ensidiga industrigrenar utvecklades positivt 
genomgick de en specialisering som gjorde dem ännu mer känsliga för svängningar i de 
internationella konjunkturerna, men tidigare fördelaktiga omständigheter eroderade 
och det kunnande som ackumulerats minskade i värde. De omständigheter som 
tidigare sågs som kraftfullt utvecklingsfrämjande, blev istället hämmande för 
industrisamhällets utveckling. (Lundmark 1987 s. 20, 31, 35, 98, Malmberg och 
Skonholft 1988 s, 42,  Maskell 1988 s. 170) 

I många kommuner med strukturella problem saknade beslutsfattarna förmåga att se 
nya möjligheter, lösningen förväntades i stället komma uppifrån i form av staten eller 
storföretagen. Man förlitade sig i det längsta på den befintliga industristrukturen och 
dess förmåga att tillhandahålla arbetsplatser. Krisen förvärrades av begränsningarna i 
synsättet på normer, kultur och rollförväntningar hos beslutsfattarna. Kommunal 
näringspolitik spelade en undanskymd roll och den kommunala beredskapen för 
näringslivsutveckling var obefintlig. Framtidsplaneringen gick ut på att den hittills 
gynnsamma utvecklingen skulle fortgå, likaså rådande konsensus i samhället med 
bevarande av uppnådda fördelar för olika intressegrupper. När strukturkrisen väl var 
ett faktum, blev ifrågavarande lokalsamhälle tvunget till radikala omvärderingar i fråga 
om synen på t.ex. kommunens roll, storindustrins funktion som sysselsättare och 
behovet av en aktiv lokal näringspolitik. (Lindberg 2002 s. 16-17, 177-183) 
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De värderingar som var rådande i regioner med ensidig sysselsättning präglades ofta av 
en extremt manlig arbetarkultur, en segmenterad arbetsmarknad, skarpa gränser 
mellan könen och yrkesgrupperna, och en stark yrkesskicklighet; omständigheter som 
negativt påverkade förutsättningarna för förändring och i ett visst skede blev en 
kvarnsten för samhället. Ett exempel är Bergslagen, som till följd av geografiskt bundna 
ramar och nedärvda yrkeskunskaper under lång tid upprätthöll en blomstrande 
industri. En orsak till att en sådan ort inte utvecklades på det sätt som den kunde 
förväntas, på basen av utvecklingen generellt inom den bransch som är dominerande 
på orten, är dess perifera och isolerade läge i kombination med en 
sysselsättningsmässig ensidighet (Storgårds 1984 s. 68, Lundmark 1987 s. 95–96, 
Andersson 1988 s. 182–183, Maskell 1988 s. 170). 

Storgårds (1984) identifierade 200 orter i Norden som ensidiga i det att dessa orter 
hade minst 30 % arbetsplatser inom samma bransch. Av dessa utgjorde 45 % 
problemorter. I Finland var det främst fråga om orter med gruv- och textilindustri, tung 
metallindustri samt pappersindustri, medan t.ex. Norge och Island uppvisade många 
orter som var ensidigt beroende av fiske. Av problemorterna i Finland utgjorde flera 
typiska jordbrukskommuner, där den största industrin på orten inte lyckats balansera 
minskningen av jordbrukets sysselsättande effekt. På Island dominerades alla ensidiga 
orter av fiske. I Sverige och Norge utgjordes en betydande del av problemorterna av 
små och isolerade samhällen. (Storgårds 1984 s. 9, 10, 46, 51, 67, 70–71) 

Samtidigt noteras att alla ensidiga industriorter inte är stagnerande, många är 
verksamma i en framgångsrik kontext, en tredjedel av de ensidiga industriorterna hade 
utvecklats gynnsamt, till stor del tack vare specialisering. Huruvida en sådan ort lyckas 
i strukturomvandlingen är beroende av ortens utgångsförutsättningar, de befintliga 
företagens egenskaper och det enskilda händelseförloppet. Mindre orter, liksom 
perifera och isolerade orter, är generellt mer sårbara. Ensidigheten försämrar 
förutsättningarna för att vid en kris skapa ersättande arbetsplatser, eftersom den 
företagsmiljö saknas ur vilken nya företag naturligt kunde växa fram som 
avknoppningar. Likaså saknas ofta en lokal företagartradition, eftersom andan i 
samhället varit inriktad på löntagande. (Storgårds 1984 s. 12, 68, 75, 81, 82, 84) 

Fenomenet ensidighet kan även definieras som rigid specialisering. Detta inträffade i 
t.ex. Ruhrområdet i Tyskland, som var det industriella Tysklands vagga, men där under 
senare hälften av 1900-talet den regionala utvecklingen blev starkt hämmad av de 
normer som framvuxit ur de socioekonomiska villkor som tidigare skapat framgång för 
regionen och som präglades av en välutvecklad infrastruktur, starka relationer mellan 
företagen och ett kraftfullt stöd från regionala institutioner. Bundenheten till en på 
förhand utstakad utvecklingsväg försvårade områdets möjligheter att anpassa sig till 
den utveckling som följde p.g.a. ändrade nationella och internationella 
verksamhetsförutsättningar. (Grabher 1993 s. 256–257, 263) 

Ruhrområdets stagnation berodde på en långvarig utveckling där de etablerade 
företagen hade en allt för snäv syn på samarbete och behov av att anpassa sig till 
pågående och kommande utveckling. De täta inomregionala relationer mellan 
företagen som baserade sig på bl.a. långvariga personliga bindningar blev ett hinder för 
gränsöverskridande samarbete. Existerande relationer hade över tid skapats för att 
genom ett nära samarbete minimera transaktionskostnader för de berörda företagen. 
Småningom uppstod ett gemensamt ”språk” mellan de inblandade företagen och som 
ytterligare underlättade kommunikationen och förtätade samarbetet. De nära 
relationerna blev ett hinder för att ta till sig ny information och möjligheter till 
innovation. Företagen satsade följaktligen inga resurser på att skapa nya kontaker som 
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hade kunnat vara till nytta när samhället förändrades och områdets industristruktur 
blev föråldrad. Företagens bundenhet till varandra och de därav föranledda 
inskränkningarna i externa kontakter ledde småningom till en självförstärkande 
negativ cirkel där regionens förmåga till självförnyelse begränsades. Den historiska 
utvecklingsbana som uppstod i Ruhrområdet innefattade förutom täta band mellan 
företagen även nära kopplingar mellan företagen samt regionala och lokala 
myndigheter, fackföreningar och andra professionella organisationer. Denna rådande 
konsensus, med ofta cementerade rutiner, blev en belastning när utvecklingen i 
området stagnerade och det blev allt viktigare för inblandade parter att med alla medel 
upprätthålla det existerande systemet för att bibehålla sina uppnådda positioner och 
förmåner. (Grabher 1993 s. 260–264) 

Ruhr är ett exempel på hur en perfekt anpassning till en specifik ekonomisk miljö kan 
begränsa ett områdes mottaglighet för nya impulser ifall anpassning och mottaglighet 
inte korrelerar med varandra (Grabher 1993 s. 265). 

2.4. Den makroekonomiska utvecklingen i Finland 

I de flesta västliga ekonomier inleddes industrialiseringen redan i slutet av 1700-talet 
eller 1800-talets första hälft. Historiska nationalräkenskaper har beräknats för Finland 
fr.o.m. 1860. Vid denna tidpunkt befann sig landet långt efter de ledande västliga 
industriländerna. I dessa inleddes vid samma tid den andra industriella revolutionen, 
med påföljd att Finland sackade efter ytterligare. Även i förhållande till de övriga 
nordiska länderna släpade Finland efter, t.ex. år 1910 uppvisade samtliga övriga länder 
i Norden, inklusive Island, högre BNP per capita än Finland, Danmark t.o.m. nästan 
dubbelt högre. Trots den relativa efterblivenheten vid denna tidpunkt utvecklades 
Finland som en del av det västeuropiska ekonomiska systemet och kunde dra nytta av 
de västliga ekonomiernas expansion i förhållande till övriga världen. (Maddison 2004 
table 1c., Grytten 2005  s. 103, Hjerppe och Jalava 2006  s. 35) 

Perioden mellan de båda världskrigen var en betydande upphämtningsperiod för 
Finland och utvecklingen fortsatte under efterkrigstiden. Noterbart är att den 
finländska upphämtningen slutligt skett under de senaste decennierna, speciellt 1980-
talet, inte under perioden 1950–73 som i de flesta västliga ekonomier. Finland 
uppnådde den högindustriella perioden kring 1950. Denna pågick till omkring 1990 och 
under den tiden spelade de stora exportinriktade industrierna, företrädesvis inom trä- 
och pappersbranscherna, stor roll för den ekonomiska utvecklingen. (Hjerppe och 
Jalava 2006 s. 33, Isacson och Fellman 2006 s. 6) 

Ökningen i BNP under perioden 1860–2000 har varit långsiktigt kraftig. Sammantaget 
har den finländska levnadsstandarden under perioden 1860 – 2000 ökat tjugotvåfalt 
(EU-15 elvafalt under samma tid) medan arbetskraftsproduktiviteten ökat tjugotrefalt. 
Av västliga ekonomier är det endast Japan och Irland som haft högre tillväxtsiffror 
under 1900-talet. Tillväxten uppvisar dock betydande ojämnheter p.g.a. olika externa 
kriser, där 1990-talets depression företer den största nedgången (Hjerppe och Jalava 
2006  s. 40, 45). 

Den finländska upphämtningen startade från en nivå som år 1860 utgjorde ungefär 
hälften av västeuropeisk BNP per capita. Under 1890-talet minskade Finland något på 
gapet, som åter ökade till följd av första världskriget och inbördeskriget 1918. Under 
mellankrigstiden återhämtade sig Finland klart bättre än Västeuropa och det var under 
denna tid som den verkliga återhämtningen inleddes. Vid utbrottet av andra 
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världskriget utgjorde gapet endast 20 %. Under efterkrigstiden har den finländska 
utvecklingen varit mer ojämn än i de västliga industriländerna. Under de närmaste 
åren direkt efter krigsslutet 1945 uppvisar den finländska ekonomin en kraftig tillväxt. 
Uppenbarligen gav återuppbyggnaden efter kriget, placeringen av de karelska 
flyktingarna och de demobiliserade soldaterna samt uppbyggnaden av industrin för 
erläggande av krigsskadeståndet till Sovjet en sådan fart åt den finländska ekonomin 
som andra av kriget berörda länder inte kunde uppvisa (Hjerppe och Jalava 2006 s. 
46). 

Under 1950-talet ökade igen gapet till EU-15. Orsakerna till detta kan ha varit sådana 
omständigheter som regeringens strävan att kuva inflationen, stridigheter på 
arbetsmarknaden och stränga handelsrestriktioner med utlandet. Gapet till EU-15 togs 
in under 1970-talet trots oljekrisen och i början av 1980-talet passerade Finland EU-15. 
Depressionen i början av 1990-talet, som drabbade Finland svårare än övriga 
Västeuropa, ledde till en 15 % nedgång, följd av en snabb återhämtning under senare 
delen av 1990-talet (Hjerppe och Jalava 2006 s. 46). 

Tabell 3 Finländsk BNP per capita utveckling 1820–2004 jämfört med vissa länder, i 
Geary-Khamis dollar 

År Finland Stor-
britannien 

USA Frankrike Sverige Belgien Neder-
länderna 

1820 759 1756 1287 1218 1198 1291 1561 
1870 1107 3263 2457 1858 1664 2641 2640 
1900 1621 4593 4096 2849 2561 3652 3533 
1938 3486 5983 6134 4424 4725 4730 5122 
1970 9577 10767 15030 11664 12716 10611 11923 
2004 21305 21847 30243 21777 22325 21773 21594 
 

Källa: Eloranta, Garcia-Iglesias, Ojala och Jalava 2006, s. 27 

År 1860 dominerade jordbruket produktionsstrukturen i Finland och 
primärproduktionen svarade för ca 60 % av BNP, sekundärproduktion för 16 % och 
tertiärproduktion för ca 25 %. Produktionsvärdet per arbetare i jordbruket utgjorde 
ungefär hälften av medeltalet för ekonomin som helhet och var proportionellt sett lägre 
i Finland än andra länder med begynnande industrialisering. En orsak till detta kan 
vara undersysselsättning i jordbruket. Produktionsvärdet för arbetare i 
tertiärproduktion var däremot mer än dubbelt högre än medeltalet, vilket i och för sig 
inte var ovanligt i förindustriella och industrialiserade ekonomier eftersom denna, då 
för tiden förhållandevis smala sektor till stor del utgjordes av höginkomsttagare 
(Hjerppe 1989  s. 62–64). 
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Figur 4 Primär-, sekundär- och tertiärsektorernas procentuella andel av produktionen i 
Finland 1860–2004 mätt i BNP 

Källa: Hjerppe & Jalava 2006, s. 51 

Med ”Primary production” avses primärproduktion, med ”Secondary production” 
sekundärproduktion och med “Tertiary production” tertiärproduktion. 

Utvecklingen i Finland under perioden fram till första världskriget visar att 
primärproduktionens andel sakta minskade fram till 1890-talet för att därefter minska 
kraftigare. De sekundära och tertiära sektorerna växte med samma hastighet, både i 
produktion och i sysselsättning, fram till första världskriget. En långvarig depression 
tog sin början i slutet av 1870-talet med påföljd att industriproduktion och 
strukturförändring inte tog fart före 1880-talet. Vid första världskrigets utbrott hade 
sekundärproduktionen stigit till en fjärdedel av BNP och tertiärproduktionen till en 
tredjedel. Sekundärsektorns andel av produktionen hade ökat avsevärt mer än dess 
andel av arbetskraften. Under första världskriget ökade primärproduktionens andel av 
BNP, främst av självförsörjningsorsaker (Hjerppe 1989 s. 64–65). 
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Figur 5 Primär-, sekundär- och tertiärsektorernas procentuella andel av produktionen i 
Finland 1860–2004 mätt i arbetskraftsinsats 

Källa: Hjerppe & Jalava 2006, s. 51 

Med ”Primary production” avses primärproduktion, med ”Secondary production” 
sekundärproduktion och med “Tertiary production” tertiärproduktion. 

När en ny snabb tillväxtperiod inleddes på 1920-talet stod primärproduktionen ännu 
för hälften av BNP. I slutet av 1920-talet hade servicenäringarna vuxit till att bli den 
produktivitetsmässigt största sektorn, men primärproduktionen förblev till 1950-talet 
fortsättningsvis den sektor som uppband flest arbetare. Servicesektorns expansion 
ledde till att arbetskraften företrädesvis blev lågavlönad med påföljd att gapet mellan 
sekundär och tertiärsektorns produktionsvärde per capita minskade. Under 1930-talets 
depression avstannade strukturomvandlingsprocessen och speciellt primär- och 
sekundärproduktion gick tillbaka. Servicesektorn behöll sin position som den största 
produktiva sektorn. Förhållandet mellan de primära och sekundära sektorerna förblev i 
fråga om produktion oförändrat, eftersom primärsektorn till följd av arbetslösheten 
inom industrin fick ett tillskott och volymen i agrarproduktionen fortsatte att växa med 
påföljd att primärsektorns andel av produktionen ökade. Inför andra världskriget hade 
emellertid de båda andra sektorerna återhämtat sig och stod ånyo på den nivå de hade 
före depressionen. Utbrottet av andra världskriget ledde igen till ett långt avbrott i 
strukturomvandlingen och ekonomin påverkades av de förändringar som 
omställningen till krigsproduktion innebar. Först i början av 1950-talet hade 
primärproduktionens andel igen sjunkit till samma siffror som före 1930-talets 
depression (Hjerppe 1989 s. 65–66). 

Under efterkrigstiden har primärproduktionens andel sjunkit kraftigt och i början av 
2000-talet står den för 3 % av BNP. Utvecklingen släpade dock efter flertalet 
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västeuropeiska länder, år 1950 svarar primärsektorn i Finland för 26 % av BNP och 40 
% av arbetskraften. Orsaker till dessa höga tal kan vara skogens betydelse som 
råvaruleverantör till industrin och att skogshanteringen då ännu var mycket 
arbetsintensiv. Ännu fram till 1980-talet behöll sektorn sin position som en betydande 
sysselsättare. Under åren närmast efter andra världskriget ökade sekundärsektorns 
andel avsevärt p.g.a. återuppbyggnaden efter krigen och gynnsamma förutsättningar 
för skogsindustrin. Mellan åren 1944 och 1950 tredubblades sekundärsektorns 
produktion medan tertiärsektorn stampade på stället. Sedan 1950-talet har 
sekundärsektorns andel av BNP sakta gått ner både beträffande produktionsvärde och 
beträffande sysselsättning. Sekundärsektorns andel av produktionen har dock hela 
tiden varit högre än dess andel av arbetskraften och den nådde sin topp 1974 med en 
andel över 40 %. En noterbar förskjutning inom sekundärsektorn är den, att den förr så 
dominerande sågindustrin nästan helt försvunnit. Metallindustri och mekanisk 
ingenjörsindustri står numera för den största andelen inom tillverkande industri. 
Tertiärsektorns betydelse minskade betydligt under krigstiden och nådde nivån från 
1920-talets slut först i början av 1960-talet. Sektorns andel både av produktionen och 
sysselsättningen har under efterkrigstiden ökat kraftigt och uppgår kring 
millennieskiftet 2000 till ca 2/3 av BNP (Hjerppe 1989 s. 66–67, Hjerppe och Jalava 
2006 s. 50–51, 53). 

2.5. Faktorer som påverkat den finländska ekonomiska utvecklingen 

Finland har varit ett förhållandevis råvarufattigt land, med t.ex. endast begränsade 
mineralresurser, varför industrialiseringen har baserats på utnyttjande av 
skogsreserverna, vattenkraftsreserverna och en arbetskraftsreserv i form av 
lantbruksbefolkningen. Den begynnande industrialiseringen gynnades också av att den 
ryska marknaden låg öppen för konsumtionsvaruindustrin. (Hjerppe och Jalava 2006 
s. 35, 53) 

Snabb befolkningstillväxt har ökat konsumtionsbehoven och arbetskraftsreserven. Den 
demografiska utvecklingen i Finland har dock i stort följt de övriga västliga 
industriländerna; både födelse- och dödstal har gått ner. Finland kännetecknas 
fortsättningsvis av befolkningstillväxt om än ökningstakten har avtagit avsevärt. Den 
omständigheten att den andel av befolkningen som deltagit i produktionen har ökat, 
har också medfört att arbetskraftsinsatsen i produktionen stigit. (Hjerppe 1989 s. 187, 
Hjerppe & Jalava 2006 s. 40)   

Tillgången till arbetskraft var aldrig ett problem i Finland under 1800- och 1900-talen. 
I stället har samhällsekonomin från och till och i varierande omfattning belastats av 
kostnader som förorsakats av arbetslöshet. Kostnaderna för denna hade sannolikt varit 
ännu större för den finländska samhällsekonomin om inte en stor del av 
arbetskraftsöverskottet under 1950- och 1960-talen emigrerat till Sverige. 
Arbetskraften påverkar tillväxten dels genom numerär insats och arbetade timmar, dels 
genom produktivitet. Under hela 1900-talet har arbetsproduktiviteten växt snabbare än 
ökningen av arbetskraften. Arbetsproduktiviteten ökar bl.a. genom överföring av 
arbetskraft från lågproducerande till högproducerande industrier. Vid sekelskiftet 1900 
låg arbetsproduktiviteten i tillverkande industrier i Finland klart under motsvarande i 
Sverige och Danmark. En orsak till detta kan ha varit låga löner, vilka inte framtvingade 
rationaliseringar. Arbetsproduktiviteten nådde de högsta tillväxttalen på 1950- och -
60-talen med 4–5 %, men avtog fr.o.m. 1970-talet, ett mönster som var förekommande 
i övriga västliga industriländer. I den finländska ekonomiska utvecklingen har intern 
produktivitetstillväxt varit av avsevärt större betydelse än strukturell förändring. 
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Produktivitetstillväxten i tillverkande industri förekom på bred bas under 1970- och 
1980-talen, med tyngdpunkt på pappers- och metallindustri. Under 1990-talet var 
produktivitetstillväxten koncentrerad till elektronikindustrin (Hjerppe och Jalava 2006 
s. 35, 53). 

Orsaker till tillväxt i arbetsproduktiviteten kan förklaras med användande av nyare och 
bättre teknologi och produktionsmetoder samt ökade investeringskvoter, vilka 
garanterar ett kontinuerligt förnyande av produktionsutrustning. Överlag har 
förhållandevis få betydande uppfinningar gjorts i Finland, men finländska 
entreprenörer har varit effektiva låntagare i fråga om ny teknologi, en omständighet 
som också betytt av man undgått utvecklingskostnaderna för ny teknik. Under 1800-
talet stod inflyttande utlänningar för en betydande del av de tekniska innovationerna, 
medan utvecklingen under 1900-talet varit den helt motsatta. Få utlänningar har under 
detta sekel, bortsett från de 10–15 senaste åren, engagerat sig i den finländska 
industriella utvecklingen, beroende bl.a. på att utländska investerare utestängdes 
genom kartellöverenskommelser och beroende på lagstadgade restriktioner ifråga om 
utländskt ägande. Efter 1980-talet har den finländska storindustrin snabbt 
internationaliserats. Å andra sidan finns idag ett stort utländskt ägande i industrin och 
i serviceföretagen (Hjerppe 1989 s. 187, Hjerppe & Jalava 2006 s. 40). 

Teknologisk utveckling har varit en kritisk faktor för den finländska utvecklingen, 
likaså förmågan att tillgodogöra sig ny teknik. Den teknologiska utvecklingen har 
framför allt möjliggjort en snabb förbättring av arbetskraftens produktivitet. Två 
tredjedelar av Finlands ekonomiska tillväxt uppskattas härröra från förbättrad 
produktivitet och en tredjedel från ökad insats av arbetskraft (Hjerppe 1989 s. 187, 
Hjerppe och Jalava 2006 s. 35–36). 

Investeringskvoten, räknat i procent av BNP, har fluktuerat avsevärt under perioden 
1860–2000 beroende på växlingar mellan hög- och lågkonjunkturer. Den ökade 
kraftigt efter båda världskrigen, speciellt efter det andra. Under perioden 1950–90 
översteg den 25 %. Under 1990-talet halverades kvoten. Den lägre investeringskvoten 
under 1990-talet har inte lett till lägre ekonomisk tillväxt, vilket kan bero på sådana 
omständigheter som lägre pris på investeringsvaror eller användande av ny kunskap i 
produktionen, t.ex. kommunikationsteknologi. Fastän investeringarna genererade 
tillväxt, medförde de också kapitalineffektivitet. Andelen kapital per arbetare har ökat 
kontinuerligt under perioden. (Hjerppe 1989 s. 188, Hjerppe och Jalava 2006 s. 56) 

Finland har varit i högsta grad beroende av utrikeshandel. För ett land med en 
internationellt sett liten ekonomi är utrikeshandel och öppenhet för utlandet viktig. 
Exporten har medgett specialisering och stordriftsfördelar. Under mellankrigstiden 
begränsades exporten av protektionistiska restriktioner i många länder. Efter andra 
världskriget medförde återskapandet av institutioner för internationell integration en 
långvarig tillväxt, speciellt betydelsefull för utrikeshandelsberoende ekonomier. I 
Finland begränsades utrikeshandeln av de restriktioner som var i kraft till 1957. 
Förändringar i utrikeshandelns relativpriser har lett till att en ökad import har kunnat 
finansieras fastän exporten ökat mindre. Denna omständighet har varit av betydelse 
bl.a. för att ökningen i levnadsstandard har kunnat upprätthållas. Å andra sidan har 
Finland p.g.a. den stora exportandelen varit känsligt för svängningar i de 
internationella konjunkturerna, en omständighet som var speciellt märkbar så länge 
exporten i betydande utsträckning var beroende av skogs- och pappersindustrin 
(Hjerppe 1989 s.189, Schön 2005 s. 295, Hjerppe & Jalava 2006 s. 60, 62). 
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Så länge Finland var en del av Ryssland utgjorde detta, jämte Västeuropa, landets 
viktigaste handelspartner. Efter självständigheten föll Ryssland bort och handeln 
inriktades nästan helt på Västeuropa. Sovjetunionen blev efter andra världskriget och 
fram till landets sönderfall åter Finlands viktigaste enskilda handelspart. Det oaktat har 
tre fjärdedelar av Finlands export under största delen av efterkrigstiden varit riktad 
västerut (Hjerppe 1989 s. 189). 

Den finländska ekonomin var under en stor del av efterkrigstiden mycket 
inflationskänslig med en högre inflation än konkurrentländerna. Den finländska 
penningmarknadspolitiken har under efterkrigstiden och fram till EU-inträdet 
kännetecknats av återkommande devalveringar, vilka vidtagits för att förbättra 
exportindustrins, framför allt trävaru- och pappersindustrins 
konkurrensförutsättningar. De stora devalveringar som företogs under 1950- och 60-
talen avsågs i huvudsak ge utrymme för en konjunkturstimulerande politik, men de 
avsåg även att underlätta strukturförändringar i näringslivet och en långsiktig tillväxt. 
Å andra sidan anses devalveringar och den ekonomiska nytta de föranledde ha kunnat 
medföra att de av dessa gynnade industrierna inte i tid tog itu med 
strukturrationaliseringar (Dahmén 1984 s. 86, Schön 2005 s. 273, Hjerppe och Jalava 
2006 s. 62). 

Staten har spelat en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen i Finland. Det var 
via statlig styrning som det finländska affärssystemet under 1900-talet byggdes upp 
kring skogsindustrin och där staten på olika sätt, både direkt och indirekt, stödde 
skogsindustrin på ett helt annat sätt än andra branscher, vilka inte var lika livsviktiga 
för den finländska exporten. Under tiden före andra världskriget och speciellt före det 
första, stödde staten företagsetableringar och expansion genom direkt långivning och 
genom lånegarantier. Under lång tid var det då endast sågindustrin som inte fick 
statsstöd. Staten deltog aktivt i räddningen av konkursdrabbade industrier och övertog 
i vissa fall driften av företagen. Efter andra världskriget har staten främst stött 
företagsamheten genom olika skattelättnader och regionstöd (Hjerppe och Jalava 2006 
s. 55–56). 

Bortsett från den senaste krigstiden har offentlig produktion och konsumtion under 
perioden 1860–1960 ökat i samma takt som BNP. Den ekonomiska betydelsen av 
statliga tjänster har varit stor jämfört med den lokalt producerade samhällsservicen. 
Först på 1980-talet har den lokalt producerade servicen växt större än den centralt 
producerade statliga servicen (Hjerppe 1989 s. 188). 

Strukturomvandlingen i den finländska ekonomin under 1900-talet har varit av stor 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Ökningen i arbetsproduktiviteten har varit 
den avgörande faktorn i den finländska upphämtningen under århundradet. 
Sekundärsektorn har genom snabb teknisk förändring möjliggjort detta. 
Strukturförändringen i sig var en följd av ekonomisk tillväxt, snarare än en orsak till 
den. Den finländska strukturella utvecklingen har kännetecknats av sen 
industrialisering med påföljd att sekundärproduktionens andel av BNP inte började 
minska förrän på 1970-talet och att såväl andra som tredje sektorn utvecklats jämsides 
på bekostnad av den första sektorn. Denna utveckling avviker från det klassiska 
synsättet som säger att tillväxten först skiftar från primär till sekundär produktion 
under industrialiseringen och från sekundär till tertiär produktion när den 
postindustriella nivån är uppnådd. Den finländska strukturförändringen har varit mest 
synlig under perioder av högkonjunktur, medan utvecklingen avstannat eller gått 
tillbaka under kristider. (Hjerppe 1989 s. 187, Hjerppe och Jalava 2006 s. 35, 62–63) 
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Den i vissa fall förekommande bilden av Finland som ett under lång tid underutvecklat 
land är felaktig. I jämförelse med Sverige utgjorde visserligen den tillverkande 
industrin i Finland en mindre andel av ekonomin, men industrins teknologiska 
standard var i stort jämförbar med den svenska. Den avgörande faktorn som 
möjliggjorde den finländska upphämtningen var den, att landet var en del av den 
västeuropeiska kulturen med dess förutsättningar att tillgodogöra sig teknologisk 
överföring. Den finländska utvecklingsvägen följer neoklassisk teori och har i flera 
avseenden avvikit från den svenska, t.ex. omfattades inte keynesiansk ekonomisk 
politik på samma sätt i Finland som i Sverige under 1950- och 1960-talen. I Finland 
ansågs finanspolitiken inte direkt kopplad till makroekonomiska variabler; t.ex. 
betraktades arbetslösheten som ett separat problem och inte som i Sverige som en del 
av den allmänna ekonomiska politiken. (Lindmark & Vikström 2003 s. 71–74) 

Utformningen av industrialiseringens utvecklingsspår i ett land var i hög grad beroende 
av den politiska situationen i landet; fenomenet kunde i mer utvecklad form benämnas 
ekonomisk nationalism. Finland, speciellt under efterkrigstiden, utgör ett typexempel 
på denna utveckling. Tillämpning av konsensuspolitik och ett system med kollektiv 
kohandel mellan olika intressegrupper i avsikt att skapa samhällsengagemang och 
stabilitet är ett uttryck för denna ekonomiska nationalism. (Isacson och Fellman 2006 
s. 13) 

Eloranta, Garcia-Iglesias, Ojala och Jalava (2006 s. 22–23) har härlett följande faktorer 
som enligt deras uppfattning möjliggjort den finländska ekonomiska utvecklingen 
under 1900-talet:  

• Stabila samhälleliga institutioner, innefattande långvarig kontinuitet i statlig 
myndighetsutövning samt kännbar statlig styrning av den ekonomiska 
utvecklingen. 

• Långvarigt effektivt utnyttjande av naturresurser, framför allt skogen dels 
som råmaterial för industrin dels som energikälla. 

• Förmåga att snabbt anpassa sig till strukturella förändringar, t.ex. övergången 
från agrarproduktion till industri- och tjänsteproduktion, eller till externa 
kriser i form av politiska eller ekonomiska förändringar. 

• Kraftig betoning på utvecklandet av det mänskliga kapitalet. 

• Skapande av ett jämlikt samhälle och uppbyggnaden av en västerländsk 
välfärd. 

• Utvecklande och utnyttjande av tekniska innovationer. 

Den finländska ekonomiska utvecklingen under senare hälften av 1900-talet har på 
flera sätt varit exceptionell; levnadsstandarden, både materiellt och ifråga om 
arbetsförhållanden och fritid, hade ökat snabbare än i Europa i genomsnitt, 
standardhöjningen har fördelats jämnare än tidigare, bostadsbeståndet har hållit hög 
standard, kapitalbildningen har legat på en hög nivå, industrin, handeln och 
transportväsendet har varit modernt och effektivt och miljöskadorna har varit mer 
begränsade än i de flesta andra länder. Denna utveckling har även föranlett ett antal 
ogynnsamma inslag. Bland dessa kan nämnas besvärande konjunkturväxlingar med 
stor arbetslöshet, speciellt under lågkonjunktur och delvis regionalt ojämn, högre 
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inflation än omgivningen, stor utlandsupplåning med åtföljande belastande 
räntekostnader. (Dahmén 1984 s. 13–14) 

Dahmén (1984) fastslår också att utvecklingen i Finland i högre grad än i flertalet andra 
länder präglats av näringslivets och samhällets genomgripande strukturförändringar 
under en mansålder. Han konstaterar också att omvandlingen inte påtvingats utifrån 
genom stora, icke huvudsakligen konjunkturella försämringar av marknaderna för 
industrin, utan dessa marknader växte istället snabbt och öppnade lovande möjligheter 
för finländska företag. De påfrestningar som flera andra västeuropeiska länder under 
samma tid drabbades av förekom inte i motsvarande mån i Finland. Den 
internationella ekonomin har sedan 1960-talet utvecklats på ett sätt som snarare 
gynnat än missgynnat Finland i förhållande till jämförbara länder. Den ekonomiska 
utvecklingens långsiktstrend i Finland har endast marginellt påverkats av den förda 
konjunktur- och industripolitiken. Dahmén (1984) anser följaktligen att åtgärder som 
stat och kommun vidtagit, bortsett från uppbyggandet av infrastrukturen, har spelat en 
liten roll för strukturomvandlingen. Följande särskilt karaktäristiska särdrag särskiljer 
den finländska utvecklingen från de länder där det uppstod ett omvandlingstryck med 
starkare tvång till förändringar: (Dahmén 1984 s. 152–160, 170–172) 

• Den internationella och egna handelsliberaliseringen spelade mycket stor roll 
för västexporten och för den hemmaindustri som länge varit skyddad mot 
importkonkurrens. Den förbättrade förutsättningarna för att skapa nya 
marknader på ett sätt som vägde tyngre än de svårigheter som en hårdare 
konkurrens medförde på den finländska hemmamarknaden. Intensifierade 
rationaliseringar och förhållandevis enkla produktionsomläggningar var i 
allmänhet tillräckliga för att klara konkurrens på de utländska marknaderna. 
 

• De bilaterala handelsavtalen med Sovjetunionen fick mycket stor betydelse 
men inte heller den export som uppstod härav fordrade påfrestande 
omställningar inom den finländska industrin. Eftersom Sovjet stod för ca 2/3 
av den finländska råoljeimporten ökade exportmöjligheterna till Sovjet, både 
för gamla och nya östexportföretag, i takt med att oljepriset steg. 

• Befolkningens struktur samt geografiska och yrkesmässiga fördelning var 
ovanligt gynnsam. Inom primärsektorn fanns en stor arbetskraftsreserv av 
unga människor med förväntningar på utbildning och yrkesverksamhet, och 
som kunde kanaliseras till industrier och servicenäringar. Detta gav en 
anmärkningsvärd livskraft åt näringslivet. 

• Den rörlighet på arbetsmarknaden som befolkningsstrukturen underlättade, 
förstärktes på 1950- och 1960-talen av utsikterna till väsentligt högre 
inkomster och bättre framtidsutsikter inom industrin och servicenäringarna. 
Rätt väsentliga löneskillnader uppstod och trots den utjämning som skett har 
de förblivit större än på de flesta andra håll. 

• Arbetsmarknadens rörlighet och rörligheten inom företagen underlättades av 
att det inte fanns lagar eller formella avtal om förfaringssätt vid 
rationalisering eller omorganisation. 

• Undervisnings- och utbildningsväsendets snabba utbyggnad ledde till att 
tillgången på arbetskraft med utbildning över grundskolenivå med tiden 
ökade. Generationsväxlingarna i företagens ledning underlättades också av 
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det förbättrade utbildningsväsendet. Kostnaden för arbetskraften förblev  
ändå länge lägre än i flertalet konkurrentländer, en omständighet som i 
förening med modern produktionsteknik och hög teknisk nivå inverkade 
gynnsamt på den finländska industrins konkurrenskraft. 

• Företagens under högkonjunktur goda möjligheter till inkomstfinansiering 
och skatteregler som möjliggjorde erhållande av skattekrediter vid 
investering, underlättade investeringar. Industrin kunde också delvis få sina 
lånebehov tillgodosedda av staten och statliga kreditinstitut. I tider av 
åtstramad kreditmarknad hade existerande företag, som satsade på en 
expansion inom befintlig verksamhet, en gynnad ställning och inriktade sig 
följaktligen på den egna verksamheten. Erfarenheter och branschkunskap gav 
grund för fortsatta rationaliseringar och uppbyggnad av modern 
produktionskapacitet för sådan produktion som låg inom de områden man 
redan var verksam i. Felinvesteringarna blev följaktligen få och trots att en 
viss överkapacitet kunde finnas vid därpå följande lågkonjunktur så kunde 
den utbyggda kapaciteten genast nyttjas vid nästa uppgång. 

• Småföretagens betydelse var tidigare något mindre än på annat håll. Om 
gränsen dras vid 100 anställda svarade de länge för endast kring 20 % av den 
totala industrisysselsättningen. Detta berodde främst på skogsindustrins 
dominans och att denna industri inte i större utsträckning var beroende av 
underleverantörer. Inom metallindustrin var situationen en annan och när 
den växte, bl.a. till följd av den växande Sovjethandeln, ökade behovet av 
underleverantörer. Tillkomsten av nya företag gynnade också produktionens 
mångfald, eftersom många av de produkter som småföretagen producerade 
knappast hade tagits upp på de större företagens tillverkningsprogram. De 
nya företagen tillförde folkhushållet en betydande utvecklingskraft och 
svarade för en stor del av sysselsättningsökningen. 

• De statliga företagen har varit fler och större än på de flesta andra håll och 
svarade kring 1980 för en femtedel av industriproduktionen och en ännu 
större andel av investeringarna. De har huvudsakligen funnits i kapitaltunga 
branscher. De finländska statsföretagen har, till skillnad från många andra 
länder, till övervägande del varit en styrka i folkhushållet. En orsak till detta 
är att de tillkommit genom övertagande av konkursdrabbade eller vacklande 
privatföretag. Statsfinansiella hänsyn har varit avgörande för denna linje. 

• Den finländska industripolitiken har varit mindre defensiv än på många andra 
håll och har främst haft regionpolitiska syften. Den kan anses ha varit rätt 
framgångsrik om än den inte haft någon stor betydelse. 

• Infrastrukturens uppbyggnad har gynnats av den omständigheten att den 
kunnat byggas upp från ett läge som inte var belastat med äldre, otidsenliga 
och utvecklingsfördröjande förhållanden. 

• Kapitalkostnaderna var i Finland länge förhållandevis låga i förhållande till 
kostnaderna för arbetskraften. Inom industrin har den särskilt 
kapitalkrävande verksamheten härigenom fått en viss fördel framom den 
mycket arbetskraftskrävande. Till följd av folks förhållandevis ringa sparande, 
beroende på inflationsförväntningar och till följd av att flertalet 
ränteinkomster varit skattefria, har räntenivån i Finland kunnat hållas lägre 
än i många konkurrentländer. 
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2.6. Den regionala industriella utvecklingen i Vasa län 

Vasa län har uppvisat en från övriga län i Finland avvikande företagsamhet. Storgårds 
(1984 s. 94) hänför området till de regioner som nationellt har en avvikande 
kulturtradition ifråga om inställningen till företagsamhet och där befolkningen 
traditionellt varit starkt benägen till egenföretagsamhet. Koski (2002) konstaterar att 
klassiska lokaliseringsteorier inte kan användas för att beskriva utvecklingen i länet.  
Många olika orsaker, historiska, ekonomiska och sociala, har bidragit till denna 
speciella utveckling. Företagets lokalisering har t.ex. huvudsakligen bestämts av 
företagarens bosättningsort som han förblivit trogen. Däremot har inriktningen på 
verksamheten varit beroende av företagarens kunskaper, eventuella 
branschkoncentrationer och råvarutillgång. I den österbottniska företagsamheten är 
företagarens person och hans livssituation ofta det centrala. Den branschkoncentration 
som kunnat härledas i Vasa län påminner om industriella distrikt, bl.a. det s.k. tredje 
Italien, där sociokulturella faktorer haft avgörande betydelse. (Koski 2002 s. 166, 175, 
177, 198) 

Företagsamheten, speciellt småföretagsamheten, har ansetts vara speciellt utmärkande 
för Vasa län under 1900-talet. T.ex. fanns det år 1993 13 855 arbetsplatser i länet, vilket 
utgjorde 9,5 % av det totala antalet i landet, vilket kan jämföras med att länets andel av 
befolkningen då utgjorde 8,8 %. Om man jämför antalet arbetsplatser per 1 000 
invånare uppvisar Vasa län den högsta siffran med 30,8 mot 28.6 i genomsnitt i landet. 
Tar man endast industriarbetsplatser per 1 000 invånare i betraktande är skillnaden 
ännu större, 7,70 i Vasa län mot 5,59 i genomsnitt.  Å andra sidan uppvisar Vasa län det 
lägsta antalet anställda per arbetsplats med i medeltal 5,3 mot 7,2 i genomsnitt i landet. 
Detta visar att småföretagsamheten varit betydande i länet. (Koski 2002 s. 9, 20) 

 
Tabell 4 Små tjänsteställen inom industrin (0–4 sysselsatta)/befolkningsindex 1976 

länsvis 

Källa: Regionplaneförbundet, 1984, s. 14 

Län Tjänsteställen/ 
befolkningsindex 

Nyland 76 
Åbo o Björneborg 88 
Åland 139 
Tavastehus 93 
Kymmene 52 
S:t Michel 54 
Norra Karelen 36 
Kuopio 41 
Mellersta Finland 53 
Vasa 100 
Uleåborg 38 
Lappland 39 
Hela landet 69 
 

Ovanstående tabell utvisar att företagsamheten i Vasa län varit starkt knuten till 
småföretagande, år 1976 utgjorde Vasa det fastlandslän som uppvisar det överlägset 
största antalet arbetsställen i förhållande till befolkningen. Andra egenheter för länet är 
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dels en stark kommunal eller regional branschkoncentration, dels en stark 
koncentration av företagsamheten till landsbygden, vilket framgår av nedanstående 
tabell. I Vasa län var städernas andel av företagsamheten den näst lägsta i landet och 
märkbart under landsmedeltalet. (Koski 2002 s. 18, 26) 

Tabell 5 Städernas andel av företagsverksamheten i olika län 1978 

Källa: Regionplaneförbundet, 1984, s. 18  

Län % 
Nyland 81,1 
Åbo o Björneborg 54,3 
Åland 46,4 
Tavastehus 60,1 
Kymmene 61,1 
S:t Michel 38,7 
Norra Karelen 53,1 
Kuopio 55,8 
Mellersta Finland 35,9 
Vasa 37,4 
Uleåborg 42,3 
Lappland 55,2 
Hela landet 58,2 
 

Förklaringar till den landsbygdsbaserade småföretagsamhetens styrka i Vasa län kan 
vara den förhållandevis stora landsbygdsbefolkningen, dess relativa förmögenhet samt 
att ett stort antal företagare utövar företagandet som bisyssla. Vasa län jordbrukarnas 
och deras makars beskattningsbara inkomster bestod t.ex. år 1975 till 46 % av 
biinkomster. För 32 % av lantbruksföretagen härrörde sig mer än hälften av inkomsten 
från förvärvskällor utanför jordbruket. Vasa län uppvisar mindre regional 
koncentration av företagsamhet än landet i stort. En geografiskt betingad orsak till 
detta är det ringa antalet större forsar i vattendragen, en omständighet som var av 
betydelse för företagsetableringar tills elektriciteten blev den huvudsakliga kraftkällan. 
Länets städer svarar även för en mindre del av företagen än genomsnittet.  Det 
obetydliga antalet storföretag i länet har även inverkat på förutsättningarna för en 
blomstrande småföretagsamhet. Vasa läns avvikande utveckling påvisas även av det 
faktum  att under 1970-talet, när landets mer utvecklade regioner uppvisade en relativt 
sett vikande industrisektor, ökade densamma ännu i länet (Regionplaneförbundet, 
1984, s. 17–19, 24, 53, 111). 

Området präglas även av en sociokulturell struktur som saknas i övriga Finland och 
som beror på både historiska och geografiska omständigheter (Gelsing och Isaksen 
1993 s. 202). Den österbottniska mentaliteten anses även ha haft betydelse för 
företagsamheten. Typiska särdrag anges vara ekonomisk aktivitet, individualism, 
självmedvetenhet, självständighet, ringaktning av auktoriteter och personlig 
initiativförmåga, vilka alla är gynnsamma för skapande av företagsamhet. 
Undersökningsresultat saknas emellertid huruvida dessa drag beror på folklynnet eller 
den speciella kulturella bakgrunden. (Regionplaneförbundet, 1984, s. 112) 

Historiska faktorer kan även ha spelat in. Före 1809 var kontakterna till Sverige och 
rikshuvudstaden Stockholm täta, och även till mer perifera områden som Tyskland och 
Holland. Nya impulser ifråga om företagande och handel, produkter och 
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produktutveckling kom snabbt till landsdelen. Området uppvisade därigenom en delvis 
avvikande utveckling från resten av Finland och befolkningen övergick tidigt till ett 
ekonomiskt system som byggde på byteshushållning och där ekonomisk företagsamhet 
utgjorde en viktig beståndsdel.  Biförtjänster var vanliga bland bönderna, det kunde 
röra sig om sågverk, båtbyggeri, salpetersjudning, bränning av tjära och pottaska samt 
tillverkning av segeltyg, knivar, bleckplåtsprodukter, klockor, kärror, sadlar, möbler 
m.m. Vissa av dessa verksamheter var starkt lokalt avgränsade inom länet. Tjäran var 
den enskilda produkt som mest bidrog till det österbottniska näringslivets förändring. 
Jordbruket kommersialiserades tidigare än andra i perifera områden i landet. Det 
fanns följaktligen en företagsamhetstradition i länet och där hantverkstraditionen kan 
ha gett upphov till den branschkoncentration som sedan uppstod. Den tidiga 
kommersialiseringen av ekonomin gjorde att de mentala barriärerna mot företagande 
var lägre än i landet i övrigt. Den traditionsbundna livsstil som jordbrukssamhället 
uppvisade skapade ett intresse för företagande, i det att det möjliggjorde för 
företagaren att förbli självständig. Under 1800- och 1900-talen påverkade 
emigrationen, hantverken och massrörelserna indirekt företagsamheten. Väckelse- och 
ungdomsrörelserna fostrade människorna till arbetsamhet och sunda levnadsvanor och 
fackföreningsrörelsen var här svagare än i landet i övrigt, med påföljd att arbetsfreden 
var bättre. Befolkningens sociala homogenitet föranledde ett i stort liknande tänkesätt 
och en viss konservatism. Återvändande emigranter förde med sig kunskap, idéer och 
pengar, vilka gav grunden till nya företagsformer och förändrade tänkesätt. Vasa var 
årtiondena kring sekelskiftet 1900 det mest utvandringstäta länet i landet. 
(Regionplaneförbundet, 1984, s. 33–34, 38, 53, 112, Forsström och Nyholm 1993 s. 70, 
74, Koski 2002 s. 65, 190) 

Ekonomiska kriser och strukturella förändringar har förorsakat ökad företagsamhet. 
Enligt (Koski 2002 s. 83) drabbades Österbotten under senare delen av 1800-talet av 
ekonomisk tillbakagång som föranledde en utveckling som kan beskrivas utgående från 
teorier om ekonomiskt nödlidande områden. 
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Figur 6 Den historiska utvecklingen av den österbottniska företagsamheten 

Källa: Koski 2002 s. 66 

Denna utveckling, som huvudsakligen beskriver skeendet före 1900, ledde under 
senare delen av 1800-talet och under 1900-talet i Vasa län till en stor emigration; 
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relativt och absolut sett hade länet den största utvandringen, men även till ett 
effektiverat jordbruk och en betydande småföretagsamhet. (Koski 2002 s. 83). Koskis 
utvecklingssyn sammanfaller till stor del med Palomäkis motsvarande. 

 

Figur 7 Rurala utvecklingsfaser under 1900-talet 

Källa: Palomäki 1983 s. 30 

Både Koskis (2002) och Palomäkis (1983) utvecklingssyner kan åtminstone delvis 
förväntas ge en förklaring till utvecklingen i Purmo. Den förra ger en historisk 
bakgrund och den senare en beskrivning av 1900-talet. Utgående från Koskis syn kan 
flera paralleller dras till Purmo. De av henne anförda symptomen för kris i samhället, 
dvs. att befolkningen ökade kraftigt, att efterfrågan på tjära upphörde, att hemmanen 
splittrades och att vattenkraften var obetydlig, kan alla appliceras på lokalsamhället 
Purmo. Likaså kan de i Palomäkis teori noterade beskrivningarna för agrarsamhället 
alla anses ha sin motsvarighet i Purmo. Purmo var i och för sig inte den enda 
avfolkningsorten i regionen. T.ex. Industrikommissionen för Svenska Österbotten 
(1963 s. 5–6, 35, 48) konstaterade att den fortgående befolkningsminskningen, 
företrädesvis förorsakad av emigrationen, är ett av landskapets grundproblem som på 
sikt kan få allvarliga skadeverkningar ur ekonomisk, social och kulturell synvinkel. 
Detta grundproblem ansågs främst vara förorsakat av ett ensidigt näringsliv och borde 
åtgärdas genom att få till stånd ett mer mångsidigt och effektivt sådant. Den 
kontinuerliga befolkningsminskningen befarades leda till social och kulturell 
utarmning samt problem för kommunerna att sköta sina uppgifter. 

Utgående från Koskis och Palomäkis ovan beskrivna teorier föranledde utvecklingen 
bl.a. en ökad företagsamhet. Om vi utgår ifrån att så även kunde ha varit fallet i Purmo, 
inställer sig frågan varför så inte skedde? 

2.7. Sammanfattning 

Industrialiseringen kom i gång sent i Finland i förhållande till övriga västliga 
ekonomier inbegripet de nordiska länderna. Landet har dock under 1900-talet 
inhämtat denna eftersläpning, och som en del av denna utveckling har en kraftig 
strukturomvandling pågått.  Som en liten del i denna nationella utveckling ingår 
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Purmo. Trots att de i detta kapitel relaterade teorierna och utvecklingsspåren 
huvudsakligen är makroekonomiska, kan i vissa fall jämförelser göras i förhållande till 
mikrosamhället Purmo. 

Purmo har dominerats av jordbruk på bekostnad av industriell utveckling. Kommunen 
blev kring sekelskiftet 1900 ett specialiserat jordbruksområde. Paralleller kan här dras 
till Pollards (1981) ställningstaganden och Heims (2000) teorier om de agrara 
områdenas utveckling i USA. Pollard (1981) noterar att det fanns en negativ korrelation 
mellan områden med agrara komparativa fördelar och industrialiserade områden. 
Heims (2000) noterande om industrialisering utanför tätorter och om deltidsfarmning 
återspeglar utvecklingen i Purmo, framför allt under perioden 1950–90. En märkbar 
paradox i sammanhanget är Krugmans (1996) notering om att när industrialiseringen i 
USA inleddes, steg produktionen mest i de områden som hade den största 
jordbruksbefolkningen. 

Pollards (1981) frågeställning om ett områdes beredskap för industrialisering är för 
Purmos vidkommande intressant. Ett förindustriellt kommersiellt utnyttjande av 
vattenkraft förekom, likaså uppstod en del industriella inrättningar, huvudsakligen 
mekaniskt baserade och med ett betydande inslag av hantverkskunnande, under 1800-
talets slut och 1900-talets första hälft. Det var i samband med samhällsekonomins 
övergång till en massproducerande industri som Purmo generellt sackade efter och vid 
övergången till det postindustriella samhället har Purmo närmast karakteriserats av 
avindustrialisering. 

Pollard (1981) konstaterar också att det måste finnas ett minimum av kritisk massa för 
att ett område skall industrialiseras. Det är rimligt att anta att denna kritiska massa 
inte kunde uppnås i Purmo. Det är också en orsak till att klusterfenomen, enligt 
Malmbergs (2002) och Porters (i Malmberg 2002) definitioner inte kunnat uppstå i 
området, likaså har Purmo p.g.a. den sparsamma industri- och tjänsteproduktionen 
endast marginellt gynnats av de kluster som uppstått i regionen. 

Det är också rimligt att Pollards (1981) antagande om att den ekonomiska nedgången 
är kumulativ är applicerbart på Purmo med hänsyn till dess ekonomiska utveckling 
efter andra världskriget. En parallell torde möjligen också kunna dras till Myrdals 
(1969 s. 37–40) teorier om bakvatteneffekter i skenet av den utveckling som den till 
Purmo närbelägna kraftigt industrialiserade orten Jakobstad föranledde, genom att 
staden sög upp både företagare och arbetskraft. 

En intressant koppling kan göras till diskussionen (jfr Sevón 1983, Storgårds 1984) 
kring de ensidiga industriorter som med början under 1970-talet drabbades svårt av 
strukturrationalisering. Dessa orter hade inte förmåga att förnya sig industriellt utan 
följde i det längsta den valda utvecklingsvägen, vilket betydde uppbindning till en 
dåmera stagnerande industri eller industribransch som under lång tid garanterat 
framgång för ifrågavarande samhälle. Detta ledde i många fall till att kommunen 
avindustrialiserades och drabbades av svåra ekonomiska problem p.g.a. bortflyttning 
och skattebortfall. För Purmos vidkommande kan man i detta fall jämställa det 
specialiserade jordbruket med en stagnerande utkomstform, där lokalsamhället inte 
kunde avvika från den utstakade utvecklingsvägen förrän det var för sent. Med 
hänvisning till de förhållanden som rådde i Ruhrområdet (Grabher 1993) kunde den 
starka kopplingen till jordbruket i Purmo även definieras som rigid specialisering. 

Den finländska ekonomiska upphämtningen under de gångna 150 åren är 
anmärkningsvärd med beaktande av sådana omständigheter som landets ekonomiska 
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efterblivenhet under senare delen av 1800-talet, fåtaliga naturresurser och många 
störningar i den ekonomiska utvecklingen under 1900-talet. Denna utveckling har varit 
möjlig via en genomgripande strukturomvandling av det finländska samhället, en 
omvandling där Finland följt en delvis annan utvecklingsväg än de västliga 
ekonomierna överlag. Den andra och tredje sektorn har utvecklats samtidigt under 
större delen av 1900-talet, en omständighet som kan tillskrivas primärsektorns 
långvariga dominans. Finland följde ett något annorlunda utvecklingsspår än de länder 
som varit tidigare ute. Den finländska strukturomvandlingen har också påverkats av att 
denna startade sent och landet har i sin egen utvecklingsprocess kunnat dra nytta av de 
tidigare utvecklade länderna. Till denna del torde den finländska utvecklingen svara 
mot de teorier som Gerschenkron (1966) samt Chenery och Syrquin (1975) framställt. 
Utvecklingen under 1900-talet, speciellt perioden efter andra världskriget, visar för 
Finlands vidkommande att såväl ekonomisk tillväxt som ekonomisk utjämning mellan 
olika befolkningsgrupper skett samtidigt. 

De samhällsförändringar som skedde till följd av och i avsikt att underlätta den 
nationella strukturomvandlingen påverkade även lokalsamhället i Purmo, om än den 
lokala ekonomin delvis levde sitt eget liv. Den mest märkbara skillnaden är 
primärproduktionens fortsatta dominans, trots en betydande strukturrationalisering 
inom det lokala lantbruket. De mekanismer som i den nationella ekonomin föranledde 
sekundär- och tertiärsektorns frammarsch och som annorstädes i landet även verkade 
på mikronivå, fungerade uppenbarligen av olika orsaker inte effektivt i Purmo. 
Frågeställningen är då vilka omständigheter som föranledde denna avvikande 
utveckling? Utgående från att formella institutioner eller strukturella förutsättningar i 
någon större utsträckning inte avvikit från riket och den omgivande regionen, antas att 
de kulturella förutsättningarna bidragit till den avvikande utvecklingen. 

1900-talsutvecklingen i Purmo är särskilt anmärkningsvärd i skenet av både den 
samtida och den historiska regionala ekonomiska och industriella utvecklingen i Vasa 
län. Den uppvisar intressanta särdrag med en långvarig företagartradition som bidragit 
till en omfattande småföretagsamhet. Utgående från denna omständighet borde även 
Purmo ha utgjort en lämplig bas för företagsamhet. 

Med utgångspunkt i Koski (se fig. 5) och Palomäki (se fig. 6), beskrivs i följande schema 
alternativa utvecklingsmöjligheter för ett agrarbetonat 1900-talssamhälle, speglade i 
den strukturomvandling som skedde i det finländska samhället under 1900-talet: 
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Figur 8 Utvecklingsmöjligheter för agrarbetonat 1900-talssamhälle 

I kapitel 3 uppställs ett antal propositioner i avsikt att påvisa hur ett negativt socialt 
kapital ogynnsamt kan påverka ett lokalsamhälle. Dessa propositioner ligger sedan till 
grund för de slutsatser som, på basen av den empiriska studien i kapitel 5, kan dras 
ifråga om den utvecklingsväg som lokalsamhället Purmo vek in på. 
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3 SOCIALT KAPITAL 

I avsikt att närmare undersöka det i figur 2 framställda antagandet att socialt kapital 
avsevärt inverkat på förutsättningarna på företagsamheten i Purmo, kommer i det 
följande det sociala kapitalet, innefattande anknytning till nätverk och institutionella 
förutsättningar, att analyseras som grund för ett gynnsamt företagsklimat och påverkan 
på utvecklingen i samhället. Först refereras teoretiska definitioner av begreppet socialt 
kapital, sedan presenteras olika skribenters tolkning av socialt kapitals inverkan på de 
miljöer och skeenden som de studerat, tematiskt grupperade enligt områden som berör 
företagandet i lokalsamhället. Utgående från dessa rön framställs ett antal 
propositioner avseende motsvarande omständigheters förväntade inverkan på 
förutsättningarna för företagsamhet i stagnerande lokalsamhällen.  

Propositionerna framställs huvudsakligen för att utveckla befintlig teori och för att via 
den empiriska studien erhålla ytterligare insikter i teorin. Propositionerna utgör en 
grund för uppläggningen av den empiriska studien och för den diskussion som förs i 
dess analysdel och där de processer i skapande av socialt kapital som inte fungerade 
gynnsamt särskilt lyfts fram i avsikt att belysa den avvikande utvecklingen i Purmo. 
Propositionerna utgör även en återkoppling till figur 8. 

3.1. Olika infallsvinklar för forskning om socialt kapital 

Socialt kapital omfattar ett vittomspännande område där det kan finnas lika många 
tolkningar som uttolkare. Begreppet behandlas på olika sätt av företags- och 
samhällsforskare beroende på vilken nivå det är verksamt på och vilka utfall som 
förväntas. Samarbetet och samsynen mellan forskare i socialt kapital inom 
disciplinerna ekonomi, sociologi, företagsledning och politologi är ringa (Akcomak 
2009 s. 18).  

Enligt Ostrom och Ahn (2003 s. xxvi) kan bland de många tolkningarna göras en 
generell uppdelning i en minimalistisk och en expansionistisk syn.  Den förra betonar 
strukturen och nätverkens karaktäristiska egenskaper bland individer och deras 
betydelse för sociala, politiska och ekonomiska interaktioner både för individer och för 
kollektiv. Den senare igen ser socialt kapital i en bredare helhet som faktorer vilka kan 
hjälpa individer att lösa problemen med kollektiv handling. De dimensioner av socialt 
kapital som betonar integration och länkning verkar på mikronivå medan integritet och 
synergi utmärker socialt kapital på makronivå (Woolcock 1998 s. 362). En annan 
svårpasserbar frågeställning gällande socialt kapital är huruvida det är ett hjälpmedel 
för aktiviteter eller resultatet av en process. En del forskare bedömer att socialt kapital 
är att anse som bådadera (Fröbel och Westlund 2008 s. 80). 

Adler och Kwon (2002) har i en översiktsstudie av socialt kapital försökt skapa ett 
konceptuellt ramverk som omspänner olika inriktningar i forskningen om socialt 
kapital och som innefattar källorna till, samt fördelarna och riskerna med socialt 
kapital. De konstaterar att socialt kapital är ett samlingskoncept där definitionen 
varierar beroende på om tyngdpunkten sätts på substansen, källorna eller effekterna, 
likaså är definitionerna avhängiga av om fokus sätts på aktörens externa 
(överbryggande) eller interna (uppbindande) länkar eller en kombination av båda. Det 
sociala kapitalet kan enligt dem ha både positiva och negativa yttringar. 
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Woolcock och Narayan (2000 s. 416) har identifierat fyra inriktningar som forskningen 
i socialt kapital har förgrenats i och vilka kan sammanfattas med begreppen samhälle, 
nätverk, institutioner och synergi. Av dessa fyra har synergieffekten det största 
empiriska stödet. Denna har sin betoning på att ta in olika nivåer och dimensioner av 
socialt kapital och den erkänner både positiva och negativa följder av socialt kapital. 
Forskning inom socialt kapital har efter Colemans och Putnams verk hänfört sig till nio 
olika fält: familj, utbildning, samhällsliv, arbete, demokrati, kollektiv handling, hälsa 
och miljö, våld samt ekonomisk utveckling. I det följande fokuseras på det sistnämnda. 
Forskning i socialt kapital och ekonomisk utveckling kan kategoriseras i fyra skilda 
perspektiv: den samhälleliga synen, nätverkssynen, den institutionella synen och 
synergisynen. (Woolcock och Narayan 2000 s. 419) 

3.1.1. Samhällssynen  

Detta perspektiv jämställer socialt kapital med sådana lokala organisationer som 
föreningar och medborgerliga grupper. De forskare som söker antalet och tätheten i 
dessa grupper i ett givet samhälle anser att socialt kapital är i grunden gott, att en stor 
mängd socialt kapital är bättre än en mindre samt att dess närvaro alltid har en positiv 
effekt för välfärden i ett samhälle. Detta perspektiv har gett viktiga bidrag till analyser 
av fattigdom genom att betona betydelsen av sociala relationer för att underlätta för de 
fattiga att behärska risk och sårbarhet. (Woolcock och Narayan 2000 s. 419, 421) 

Forskare som behandlat socialt kapital ur ett politiskt perspektiv, t.ex. Putnam och 
Fukuyama, ansåg, till skillnad från t.ex. Coleman som beskrev socialt kapital ur ett 
aktörsperspektiv, att socialt kapital istället underlättar institutionernas verksamhet 
(Westlund och Bolton 2003). 

Många företrädare för denna syn bortser från baksidan med socialt kapital. När 
samhällen är isolerade, avgränsade eller verkar i konflikt med staten ersätts positivt 
socialt kapital med negativt, som hindrar utveckling. Samhällssynen antar också att 
samhällen är homogena enheter som automatiskt inkluderar och gynnar alla 
medlemmar. (Woolcock och Narayan 2000 s. 419, 421) 

3.1.2. Nätverkssynen  

Denna inriktning ser både en god och en dålig sida av socialt kapital och betonar 
betydelsen av både vertikala och horisontella föreningar mellan människor. Relationer 
mellan sådana organisatoriska enheter som samhällsgrupper och företag är viktiga.  
Baserat på Granovetters definition anses att kraftiga inomsamhälleliga relationer ger 
familjer och samhällen en känsla av identitet och allmänt mål. (Woolcock och Narayan 
2000 s. 421–425) 

Denna syn betonar också att utan svaga mellansamhälleliga relationer s.s. de som 
uppstår över varierande sociala klyftor som beror på religion, klass, ras, kön, 
socioekonomisk status, så kan kraftiga horisontella relationer bli en grund för smala 
sektintressen. Den förra kallas bindande och den senare överbryggande. Olika 
kombinationer av dessa dimensioner är ansvariga för de olika utfall som kan hänföras 
till socialt kapital. Detta mer nyanserade perspektiv som kan kallas nätverkssynen 
behandlar spänningen mellan strömmar i socialt kapital och dessa avigsidor som en 
definierbar tillgång, vilket delvis förklarar varför forskare varit så ambivalenta i sin syn 



 

 

47 

på det sociala kapitalets potential som teoretisk konstruktion och teoretiskt instrument. 
(Woolcock och Narayan 2000 s. 421–425) 

Nätverkssynen karaktäriseras av två nyckelpropositioner. För det första är socialt 
kapital ett dubbeleggat svärd. Det kan tillhandahålla en mängd värdefulla tjänster för 
medlemmar i ett samhälle, men det finns också kostnader i det att desamma 
relationerna kan leda till omfattande icke-ekonomiska krav på medlemmarnas känsla 
för ansvar och förpliktelser, med negativa ekonomiska följder. Grupplojaliteten kan 
vara så kraftig att den isolerar medlemmar från extern information och skapar ett 
negativt klimat mot t.ex. studier. För det andra måste källorna till socialt kapital 
särskiljas från de konsekvenser som det leder till. En grupps fördel kan uppstå p.g.a. en 
annan grupps tillbakagång. Dessa resultat har lett till en logisk slutledning att både 
kraftiga mellansamhälleliga relationer och svaga utomsamhälleliga nätverk behövs för 
att felaktiga slutsatser inte skall dras av det sociala kapitalets effekter. (Woolcock och 
Narayan 2000 s. 421–425) 

Den speciella styrkan i nätverkssynen är dess vilja att engagera sig i detaljerade 
diskussioner på basen av framtvingad empirisk bevisföring och detaljerad bedömning 
av trovärdigheten av konkurrerande förklaringar. Denna syn minimerar emellertid den 
generellt sett allmänt goda naturen som antas finnas i olika grupper, eftersom den 
anser att varje nytta som uppstår av gruppaktivitet primärt utgör en tillgång hos de 
specifikt berörda individerna. (Woolcock och Narayan 2000 s. 421–425) 

Inte heller inkorporerar nätverkssynen explicit institutioner på den sociala nivån och 
dess kapacitet att både skapa och bli skapad av lokala samhällen. Nätverksperspektivet 
erkänner att svaga lagar och diskriminering kan underminera svaga minoriteters 
strävanden att agera i sitt kollektiva intresse, men ignorerar den roll som samhällen 
spelar i att skapa generell institutionell framgång och utgör en stor potential i positiva 
stat-samhälle relationer. (Woolcock och Narayan 2000 s. 421–425) 

Sabatini (2005 s. 33–34, 2009 s. 8) definierar i första hand socialt kapital utgående 
från en nätverkssyn som inkluderar upprepad interaktion mellan aktörer och delade 
värderingar, och där åtskillnad kan göras mellan två typer av nätverk. Det ena skapas 
av kraftiga familjeband och motsvarar begreppet uppbindande kapital. Det andra 
uppstår genom svaga bindningar mellan vänner och grannar samt som formella 
relationer som inom ramen för olika frivilligorganisationer länkar samman människor 
med olika social bakgrund. Det senare kan även definieras överbryggande eller 
länkande socialt kapital. Svaga relationer är oftast mer gynnsamma för ekonomisk 
utveckling eftersom de sammanbinder människor som tillhör olika samhällsgrupper 
och som ger tillgång till information och möjligheter som inte vore tillgängliga inom de 
snäva gränser som reglerar familjenätverk. 

3.1.3. Institutionella synen  

Detta angreppssätt argumenterar att vitaliteten i samhällsnätverk och det 
medborgerliga samhället till stora delar är en produkt av den politiska, legala och 
institutionella miljön. Då de båda tidigare synsätten i stort behandlar socialt kapital 
som en självständig variabel som skapar varierande resultat, både goda och dåliga, ser 
detta synsätt istället socialt kapital som en beroende variabel. (Woolcock och Narayan 
2000 s. 425–426) 
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Detta synsätt argumenterar att sociala gruppers kapacitet att agera i eget kollektivt 
intresse är beroende av kvaliteten på de formella institutioner under vilka de verkar. 
Det betonar också att framgången hos stater och företag beror på deras egna interna 
sammanhang och kompetens och deras externa ansvar mot det civila samhället. 
(Woolcock och Narayan 2000 s. 425–426) 

Forskningen inom det institutionella synsättet har spjälkts upp i två inriktningar. Den 
första hävdar, enligt Woolcock och Narayan ( 2000 s. 425-426 ) på basen av Skocpol 
1995 och 1996, att det civila samhället växer i den omfattning som staten aktivt arbetar 
för denna utveckling, medan det andra angreppssättet, företrätt av Knack och Keefer 
(1997) jämställer socialt kapital med kvaliteten på ett samhälles politiska, legala och 
ekonomiska institutioner. Sabatini (2009 s. 11) benämner detta som kollektivt socialt 
kapital och utgår från densiteten av professionella organisationer som skyddar och 
tillvaratar företagarnas intressen. Collier och Gunning (1999) skiljer mellan 
medborgerligt och statligt socialt kapital och påvisar att svag tillväxt inträffar i 
samhällen med både hög grad av etnisk fragmentering och svaga politiska rättigheter. 
Korruption, byråkratiska förseningar, förtryckta medborgerliga rättigheter, ojämlikhet, 
etniska spänningar samt problem att garantera egendomssäkerhet är alla en grund för 
begränsad utveckling. (Woolcock och Narayan 2000 s. 425–426) 

Den institutionella synens styrka i att påvisa brister i makroekonomi är samtidigt också 
en svaghet eftersom den saknar mikroekonomiska komponenter. (Woolcock och 
Narayan 2000 s. 425–426) 

3.1.4. Synergisynen  

Denna inriktning har introducerats som en följd av de brister som noterats i den 
institutionella synen. Den strävar efter att integrera det framtvingade samarbete som 
härstammar från både nätverks- och institutionssynerna. I sökandet efter de villkor 
som skapar utvecklingssynergier i ett antal länder, dvs. dynamiska professionella 
allianser och relationer mellan statlig byråkrati och olika aktörer i ett civilt samhälle, 
har tre allmänna slutsatser dragits. 1) Varken stater eller samhällen är i grunden goda 
eller dåliga. 2) Stater, företag och samhällen ensamma innehar inte de resurser som 
behövs för att skapa bredbasig hållbar utveckling. 3) Av dessa skilda sektorer är statens 
roll i att underlätta positiv utveckling den mest viktiga och problematiska. (Woolcock 
och Narayan 2000 s. 426–429) 

Synergi mellan statlig och medborgerlig handling baseras på komplementaritet och 
inbäddning. Komplementaritet hänför sig till ömsesidigt stödande relationer mellan 
allmänna och privata aktörer. Det exemplifieras i lagliga ramverk som skyddar 
föreningsrättighet, t.ex. handelskamrar, för att underlätta utbyte mellan 
samhällsassociationer och affärsgrupper. Inbäddning hänför sig till beskaffenheten och 
omfattningen av de relationer som sammanbinder medborgare och samhälleliga 
ämbetsmän. (Woolcock och Narayan 2000 s. 426–429) 

Narayan (1999) behandlar frågan om att överbrygga socialt kapital och relationer 
mellan stat och samhälle och föreslår att olika interventioner behövs för olika 
kombinationer av styrning och överbryggande kapital i en grupp eller i ett samhälle. I 
samhällen med en god styrning och en hög nivå av överbryggande socialt kapital råder 
komplementaritet mellan stat och samhälle, varvid ekonomisk blomstring och social 
ordning kan förväntas. Men när socialt kapital ärvs huvudsakligen i sociala grupper 
som inte kommunicerar med varandra, dominerar de kraftfullare grupperna staten, en 
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omständighet som leder till att de andra grupperna exkluderas. (Woolcock och Narayan 
2000 s. 426 –429) 

Synergisynen presenterar tre centrala uppgifter för teoretiker och forskare: att 
identifiera beskaffenheten av och omfattningen av ett samhälles sociala relationer och 
formella institutioner samt interaktionen mellan dem; att utveckla institutionella 
strategier baserade på dessa sociala relationer, speciellt omfattningen av bindande och 
överbryggande socialt kapital; att bestämma hur dessa positiva manifestationer av 
socialt kapital s.s. samarbete, tillit och institutionell effektivitet, kan åsidosätta 
sekterism, isolation och korruption. Utmaningen är att transformera situationer där ett 
samhälles sociala kapital står för svaga, fientliga och likgiltiga formella institutioner till 
att de stöder varandra. (Woolcock och Narayan 2000 s. 426–429) 

3.1.5. Sammanfattning  

Tabell 6 Forskning inom socialt kapital 

Perspektiv  Aktör Policyföreskrifter 
Samhällelig syn 
- lokala sammanslutningar  

Samhällsgrupper 
Frivilliga organisationer 

Litet är vackert 
Fattiga äger sociala 
tillgångar 

Nätverkssyn 
- bindande och 
överbryggande relationer 

Entreprenörer  
Affärsgrupper 
Informationsförmedlare 

Decentralisering 
Skapa företagszoner 
Överbrygga sociala klyftor 

Institutionell syn 
- politiska och legala 
institutioner 

Privata och samhälleliga 
sektorer 

Garantera civila och sam- 
hälleliga politiska friheter 
upprätthålla pålitlighet, 
genomsynlighet 

Synergisyn 
- samhällsnätverk och stat- 
samhällsrelationer  

Samhällsgrupper, stat, 
civilt samhälle, företag 

Samproduktion, komple-
mentaritet, deltagande, 
länkning. Öka kapaciteten 
och omfattningen av lokala 
organisationer 

 

Källa: Woolcock och Narayan 2000 s. 430 

Tabellen sammanfattar nyckelelementen i de fyra perspektiven på socialt kapital och 
utveckling och deras motsvarande policyföreskrifter. Skillnaden mellan dem är primärt 
den enhet som ligger till grund för analys, hur de behandlar socialt kapital självständigt 
eller som en beroende eller medlande variabel, samt i vilken omfattning de 
inkorporerar teorin om staten. De viktigaste och mest inflytelserika delarna av arbetet 
har uppkommit ur nätverks- och institutionsperspektiven där den senaste forskningen 
söker en syntes. (Woolcock och Narayan 2000 s. 430) 

Nätverkssynen innefattar bäst de element som motsvarar denna studies inriktning på 
företeelser i ett lokalsamhälle. Den ser en växelverkan mellan enskilda individer samt 
mellan individer och samhällsgrupper, där individerna står för de egenskaper som 
bildar det sociala kapitalet inom olika grupper i samhället. Utgående från diskussionen 
kan konstateras att nätverkssynen även erkänner att socialt kapital har både en positiv 
och en negativ sida. 
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3.2. Definitioner på socialt kapital 

I detta delkapitel kommer först att föras en generell diskussion om begreppet socialt 
kapital och dess uppkomst och förgreningar, därefter redogörs mer detaljerat för olika 
forskares syn på begreppet och de olika indelningar av detta som allmänt förekommer 
idag. 

Vad är socialt kapital? En entydig definition har hittills inte kunnat ges i litteraturen. 
Svaret kan sökas genom att kombinera sociologi, ekonomi och historia. Socialt kapital 
kan sägas vara en mänsklig tillgång bestående av ackumulerade relationer applicerade 
på olika nivåer av samhället. Socialt kapital är ett mångfacetterat begrepp som för ett 
givet samhälle, oberoende av på vilken nivå det studeras, innefattar vitt skilda 
delkomponenter som den lokala kulturen, religionen, gemensamma attityder, 
värderingar, social kontroll, social samhörighet, politik och etnisk tillhörighet. Socialt 
kapital, i form av sociala nätverk med länkar eller relationer mellan aktörer och de 
normer och värderingar som distribueras i nätverken, är ett hjälpmedel för att beskriva 
hur medborgerliga värderingar påverkar bl.a. demokratisk utveckling, lokal och 
regional utveckling samt ekonomisk framgång. Socialt kapital existerar i varje samhälle 
och har stor betydelse för all form av samhällsaktivitet, inberäknat företagande, och 
inbegripet individers och gruppers produktivitet (Putnam 2000 s. 19, Whiteley 2000 s. 
443, Rantakyrö 2001 s. 14, Fröbel och Westlund 2008 s. 79, Westlund, Westin och 
Kobayashi 2008 s. 5). 

Till skillnad från finansiellt kapital och fysiskt kapital i form av 
produktionsanläggningar, råvaror, varulager m.m. är både humant och socialt kapital 
tillgångar som inte kan konkret beskådas och där socialt kapital är den mest ogripbara 
storheten. Fysiskt kapital kan hittas i en objektifierad materiell form, medan mänskligt 
kapital bestående av t.ex. utbildning och arbetslivserfarenhet kan finnas i en 
inkorporerad form, dvs. som en osynlig del av en människa. Med humankapital förstås 
kunskap och färdigheter som är förvärvade av enskilda individer. Socialt kapital är 
mest diversifierat av alla kapitalformer. Endast en form av kapital, socialt kapital, 
existerar som relationer, dvs. osynliga produkter utanför mänskliga individer. Därför 
kan socialt kapital flyttas över tid endast i en indirekt form, nämligen som en 
integrerad del av ett ting eller en person. Socialt kapital i sig skapar inte 
företagsekonomisk nytta, vilket det däremot gör i kombination med andra 
kapitalformer. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 16, 18) 

Socialt kapital är enligt Portes (2000 s. 1) den mest framgångsrika exporten från 
sociologi till andra vetenskaper under senare hälften av 1900-talet. Det 
interdisciplinära konceptet med socialt kapital är kanske det vetenskapliga koncept 
som har tilldragit sig mest uppmärksamhet och fått flest efterföljare. En fördel med 
socialt kapital är att det ger möjlighet för forskare och teoriskapare från olika 
vetenskapliga discipliner att verka på en gemensam nivå av samarbete och dialog 
(Brown och Ashman 1996 s. 1468). Socialt kapital har enligt Svendsen och Svendsen 
(2004 s. 33) sina rötter i åtminstone fem klassiska socioekonomiska angreppssätt, där 
de tre första fokuserar på grupphandling (upphovsmän Marx, Engels, Durkheim, 
Weber) och de två senare på ömsesidiga bindningar (upphovsmän Mauss och Simmel).  

Begreppet socialt kapital fick ökad utbredning under 1900-talets sista årtionden. Äldre 
vetenskapsmän har på olika sätt behandlat ämnet socialt kapital, men under andra 
benämningar. Den förste som anses ha berört detta ämne var de Tocqueville 1845 i sin 
studie av den amerikanska demokratin. Veblen definierade redan 1908 ogripbara 
tillgångar t.ex. goodwill och teknologi som kapital, i det att de hade inverkan på ett 
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företags inkomstgenerering. Förenklat kunde ett företags innehav av socialt kapital i 
detta fall sägas utgöra en betydande del av dess goodwill (Ostrom och Ahn 2003 s. xxvi, 
xxxiii). Även Schumpeter observerade olika faktorer, inberäknat negativa 
omständigheter, vilka numera är inkluderade i konceptet socialt kapital (Westlund och 
Bolton 2003 s. 108).  

Den franske sociologen Bourdieu har enligt Svendsen och Svendsen (2004) varit den 
mest radikale i att försöka flytta de enligt honom artificiella gränserna mellan ekonomi 
och sociologi. Han försökte, före Coleman, finna en förklaring till sociala fenomen som 
dittills inte förklarats. Han härledde en ambitiös kapitalteori, i vilken det sociala fältet 
också är metodologiskt integrerat i det ekonomiska fältet som en kapitalform på 
samma villkor som traditionellt ekonomiskt kapital. I motsats till standardantagandet 
om fullständig information i neoklassisk teori, är ny institutionell ekonomi i huvudsak 
studien av ekonomisk interaktion i en värld där agenterna inte har full information. 
Eftersom agenterna saknar information, medför det extra transaktionskostnader för 
dem. Adekvata formella av statsmakten skapade institutioner samt informella 
institutioner skapade av lokala agenter på frivillig väg, är avgörande för bestämmande 
av framgång eller misslyckande i ett samhälle, i termer av dess politiska institutioner, 
marknadsekonomi och potentiella ekonomiska tillväxt. Eftersom de kulturella och 
ekonomiska dimensionerna av mänskligt utbyte inte separeras borde de integreras i 
samma analytiska modell. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 13, 15)  

Bourdieus teori erbjuder två originalobservationer. För det första finns det många olika 
former av kapital, från materiellt (fysiskt, ekonomiskt) till icke-materiellt (kulturellt, 
symboliskt, socialt). För det andra med varierande grad av svårigheter är det möjligt att 
konvertera ett sorts kapital till ett annat. Bourdieu (2005 s. 194–195) har härlett många 
olika former av kapital, t.ex. finansiellt kapital, teknologiskt kapital, kommersiellt 
kapital, socialt kapital, symboliskt kapital, kulturellt kapital samt juridiskt och 
organisatoriskt kapital.  Socialt kapital utgör här summan av de resurser, t.ex. 
finansiellt kapital, som aktiveras genom mera eller mindre utbredda och mobiliserbara 
nätverk av relationer, vilka skapar komparativ fördel genom att föranleda högre 
avkastning på gjorda investeringar. 

När begreppet socialt kapital ursprungligen introducerades gavs det en individuell 
betydelse och uppfattades verka på mikronivå. Det har dels en strukturell aspekt som 
bygger på nätverk av relationer skapade inom familj, bekantskapskrets, arbetsplats och 
frivilligorganisationer, dels en kognitiv eller kulturell aspekt i form av tillit. För 
Coleman och Bourdieu utgjorde enskilda individer och små grupper enheter för analys 
och de betonade den nytta som tillföll individer eller familjer. Coleman definierade 
socialt kapital som förkroppsligat i relationer mellan individer och han ansåg socialt 
kapital vara ett sätt att förklara hur människor samarbetar. I Bourdieus koncept var 
källorna till socialt kapital tydligt bundna till en persons nätverk, inbegripet dem som 
personen skapade speciellt för detta ändamål, medan effekterna var länkade till 
materiella och informella fördelar. De senare var tydligt separerade från de strukturer 
som skapade dem. D.v.s. Coleman ansåg att socialt kapital utgörs av länkarna mellan 
noderna, medan Bourdieu ansåg att socialt kapital produceras genom länkarna mellan 
noderna. (Coleman 1988 s. 118, Portes 2000 s. 2, 4, Westlund och Bolton 2003 s. 78, 
Sundback och Nyqvist 2010 s. 18, Bäck 2011 s. 12)  

Begreppet socialt kapital skiftade karaktär när det införlivades i discipliner där det blev 
ett kännetecken för samhället i sig. Dess nytta blev företrädesvis kollektiv och kunde 
ses som en resurs som underlättade olika institutioners funktion (Westlund och Bolton 
2003 s. 78). Denna tolkning introducerades av Putnam (1993), som definierade socialt 
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kapital som tillit, normer och nätverk, och gjorde det möjligt att tala om ett lager, en 
ackumulerad mängd av socialt kapital, som då kunde innehas av samhällen, t.o.m. av 
nationer. Kollektivt socialt kapital saknar dock distinktion mellan effekterna av detta 
och de strukturer som skapar dem.  

Socialt kapital har en dubbel natur, det har nackdelar såväl som fördelar och det kan 
vara en belastning lika väl som en tillgång (Woolcock och Narayan 2000 s. 417). 
Fukuyama (2001 s. 8) definierar socialt kapital som, fastän generellt nyttigt, varande 
mindre uppenbart nyttigt än fysiskt och humant kapital, eftersom det genererar fler 
negativa biprodukter än de båda senare nämnda. För litet och för mycket socialt kapital 
i en given miljö verkar hämmande för de aktörer som är verksamma i denna. Svendsen 
och Svendsen (2004) definierar det positiva sociala kapitalet som överbryggande eller 
inkluderande, medan det negativa sociala kapitalet benämns uppbindande eller 
exkluderande. Uppbindande socialt kapital kan i vissa fall på ett nyttigt sätt garantera 
aktörer inom ett nätverk tillgång till fördelar som tillhandahålls av övriga medlemmar i 
nätverket, men överlag är uppbindande socialt kapital skadligt för samhället. Negativa 
aspekter av socialt kapital kan vara exkludering av utomstående, överdrivna krav på 
gruppmedlemmar, begränsningar i individens frihet samt neråtgående utjämnande 
normer (Portes 1998 s. 15–18). En parallell kan dras till begreppet överinbäddning 
(overembeddedness), varmed avses t.ex. att ett nätverk består enbart av inbäddade 
länkar och blir för inåtriktat utan att få tillgång till ny extern information (Uzzi 1999). 

Positivt respektive negativt socialt kapital kan diskuteras även ur perspektivet 
kvalitativa skillnader i socialt kapital. T.ex. geografiskt sett kan det sociala kapitalet i ett 
samhälle vara mer splittrat mellan olika områden och olika intressegrupper och 
därmed kvalitativt sämre, jämfört med ett annat (Westlund, Forsberg och Höckertin 
2002). Likaså kan det sociala kapitalets värde vara beroende av de fördelar som 
ifrågavarande nätverk är delaktigt i, eftersom en del nätverk kan vara utestängda från 
resurser som andra nätverk har tillgång till (Harriss 2001). Enligt Johannisson (2005) 
utgör existerande nätverk en drivkraft för entreprenörskap, eftersom detta härrör ur 
entreprenörens personliga nätverk. Likaså är ett fungerande nätverk nödvändigt för 
entreprenörens fortsatta verksamhet, i det att han nyttjar det för att testa olika idéer 
samtidigt som nätverket ger stöd för projektets förverkligande.     

Adler och Kwon (2002 s. 23) ger den generella definitionen att socialt kapital är den 
goodwill som står till förfogande för individer eller grupper och där källorna finns i den 
struktur som skapas av aktörens sociala relationer och där dess fördelar uppstår i den 
information och den solidaritet som dessa strukturer genererar för aktören. 

Socialt kapital utgör enligt Farr (2004 s. 9) ett nätverk av sammanslutningar, 
aktiviteter eller relationer som sammanbinder människor till en samhällsgemenskap 
genom vissa normer och mentala förmågor, främst tillit, vilka är nödvändiga för ett 
medborgarsamhälle och för framtida produktion av såväl kollektiva handlingar som 
varor. 

                   A 
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Figur 9 Socialt kapital i dess enklaste form 
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Källa Coleman 1990 s. 305 

Socialt kapital i dess enklaste form, exempel på relation mellan mänskligt kapital och 
socialt kapital enligt Coleman. Mänskligt kapital finns i noderna A, B och C  (de 
enskilda aktörerna) medan socialt kapital uppstår i relationerna mellan dem. 

Coleman (1987 s. 156, 1988 s. 95) var den första att definiera socialt kapital som 
människors förmåga att inom ramen för sociala normer samarbeta för att uppnå ett 
gemensamt mål. Det gäller ömsesidiga skyldigheter och förväntningar mellan 
människor, dvs. en ömsesidighet i fråga om såväl normer som sanktioner vilka 
garanterar dessa frivilliga relationer. Detta frivilliga samarbete är självupprätthållande 
och etablerar en informell institution utan skrivna regler, i motsats till tvingat 
samarbete som framtvingats av tredje part och följer skrivna regler för en formell 
institution. Coleman har försökt visa detta på såväl mikro- som makronivå (Svendsen 
och Svendsen 2004 s. 27, 33).  

Enligt Coleman (1988 s. 98, 119) definieras socialt kapital av dess funktioner, det är 
inte en enskild enhet utan en variation av olika enheter. Han identifierade vid 
utvecklandet av konceptet för socialt kapital tre viktiga omständigheter, dvs. 
förpliktelser och förväntningar som beror på tillförlitligheten hos den sociala miljön, 
den sociala strukturens informationsflödeskapacitet samt normer åtföljda av 
sanktioner. Den egenskap som främst skiljer socialt kapital från andra kapitalformer är 
aspekten allmän nytta. En aktör som skapar socialt kapital kan tillgodogöra sig endast 
en del av dess fördelar, en omständighet som kan inverka på viljan att satsa i socialt 
kapital och som leder till att socialt kapital mången gång uppstår som en sidoprodukt.  

Baserat på Coleman identifierade Collier (1998) tre effekter av socialt kapital: det 
består av kunskap som är utspridd och växlad i de sociala nätverken och som ökar 
nivån på mänskligt kapital, det ökar ömsesidig tillit mellan aktörer och bidrar 
därigenom till att minska transaktionskostnader och det ökar kapaciteten för 
gemensamma åtgärder. 

Socialt kapital hänvisar till normer och nätverk som förmår människor att agera 
kollektivt. Denna enkla definition fyller en rad funktioner. För det första fokuserar den 
på källorna hellre än på konsekvenserna av socialt kapital samtidigt som den erkänner 
att de viktiga mönstren i socialt kapital, t.ex. tillit och ömsesidighet, utvecklas i en 
upprepande process. För det andra tillåter denna definition inkorporeringen av olika 
dimensioner av socialt kapital och erkänner att samhällen har tillgång till mer eller 
mindre av dem. Ett sådant angreppssätt medger argumentet att det är olika 
kombinationer av bindande och överbryggande socialt kapital som är ansvariga för 
olika utfall och inkorporerar en dynamisk komponent i vilken optimala kombinationer 
av dessa dimensioner ändrar över tid. För det tredje, medan denna definition 
presenterar samhället, hellre än individen, hushållet eller staten som den primära 
analysenheten, erkänner den att individer och hushåll som medlemmar av ett givet 
samhälle kan tillägna sig socialt kapital och att det sätt som samhällen i sig är 
strukturerade på beror till stor del på deras relation till staten (Woolcock och Narayan 
2000 s. 417–418). 

Socialt kapital har en ogripbar karaktär och finns i strukturen av mänskliga relationer. 
För att inneha socialt kapital måste en individ ha relationer till andra; det är dessa 
andra som är källan till hans fördel, inte han själv (Portes 1998 s. 7). Socialt kapital är 
en i grunden produktiv tillgång som härrör ur social interaktion och ur samhälleliga 
värderingar och normer i form av bl.a. tillit, och som existerar i relationer mellan 
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aktörer, inte hos den enskilde aktören. Det sociala kapitalet är ogripbart och skört, det 
är svårkonverterat till ekonomiskt kapital och det är besvärligt att överföra till en ny 
ägare. De sociala nätverken i sig utgör inte socialt kapital utan det uppstår i 
användandet av dessa. För att komma i åtnjutande av de fördelar som en medverkan i 
sociala nätverk erbjuder, fordras ett aktivt engagemang från aktörens sida. (Akcomak 
2009 s. 6, 11)  

Platsbundet socialt kapital är rumsligt definierade normer, värderingar, kunskap, 
preferenser o.a. attribut och kvaliteter som reflekteras i mänskliga relationer. I 
nätverkstermer kan detta uttryckas som kvaliteten, kapaciteten och kvantiteten av 
länkarna i primärt informella, rumsligt avgränsade nätverk. Det kan ses som en 
karaktäristik som underlättar eller hindrar individens uppförande. Det kan även 
definieras som en samhällskaraktäristik som direkt utgör en nyttighetsfunktion hos en 
individ och som ger tillfredställelse eller otillfredsställelse i sig självt och som skapar 
individens uppförande. För det tredje kan socialt kapital anges som en 
samhällskaraktäristik som underlättar eller försvårar förutsättningarna för samhället 
som en helhet att effektivt som en kollektiv entreprenör skapa nya möjligheter eller lösa 
problem. (Westlund och Bolton 2003 s. 79) 

Fukuyama (2000 s. 291, 293, 296, 2001 s. 7, 10) definierar socialt kapital som en 
ögonblicklig informell norm som skapar samarbete mellan individer. Normerna som 
skapar socialt kapital kan variera från informellt samarbete mellan två individer till 
doktriner uppkomna t.ex. ur kristendomen. Det reducerar transaktionskostnader t.ex. 
genom samarbetsmekanismer som kontrakt och regelverk samt är gynnsamt för 
samhällelig utveckling. Enligt Andersson och Jack (2002 s.207-208) är socialt kapital 
en process som skapar förutsättningar för effektivt utbyte av bl.a. information och där 
investering i detsamma är en nyttig investering.   Socialt kapital är enligt Fukuyama 
(2000) nära uppbundet till religion som skapare av historia, kulturell identitet och 
sociala hierarkiska strukturer. 

Dasgupta (2002 s. 332–333) anser att socialt kapital mest nyttigt kan definieras som 
ett system av nätverk mellan individer. Det finns inget enskilt objekt som kan 
benämnas socialt kapital utan det är en mängd komponenter som tillsammans kan ges 
denna benämning. Värdet på begreppet är beroende av de olika slags aktiviteter i vilka 
medlemmarna i ett nätverk är engagerade. Det är fel att identifiera socialt kapital med 
institutioner, eftersom institutioner uppkommer ur nätverk men i sig inte är nätverk. 
Institutioner formas och sammanhålls genom de åsikter som medlemmarna hyser om 
varandra och om omvärlden. Åsikterna är länken mellan socialt kapital och 
institutioner och mer generellt mellan socialt kapital och kultur.  Dasgupta (2002) 
anför ytterligare att fastän relaterade, bör socialt kapital, tillit, kultur och institutioner 
inte sammanblandas, de är olika sorts objekt. 

Socialt kapital kan ses som både speciell och generaliserad tillit, där det senare uppstår 
ur det förra och utgör den viktigaste faktorn för att stimulera ekonomisk tillväxt. Det 
finns många orsaker till att ett samhälle med högre nivå av socialt kapital kan förnya sig 
mer effektivt än ett samhälle med lägre nivå av socialt kapital. (Whiteley 2000 s. 450, 
452). Socialt kapital flyttar fokus från enskilda aktörers agerande till de mönster som 
skapas av relationerna mellan aktörer, sociala enheter och institutioner (Cooke, Clifton 
och Oleaga 2005 s. 1074). Enligt Becker (1996 s. 4) utgörs socialt kapital av de resurser, 
förvärvade genom tidigare erfarenheter, som en enskild aktör innehar och använder för 
att öka sin nytta.  
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Ett annat utslag av socialt kapital inkluderar normer och värderingar som underlättar 
utbyte och lägre transaktionskostnader, reducerar kostnader för information, tillåter 
handel utan formella kontrakt, uppmuntrar ansvarsfullt medborgarskap och kollektiv 
styrning av resurser (Woolcock och Narayan 2000 s. 431). 

Ifråga om socialt kapital fokuserar Burt (1992) på nätverkens struktur och anser att 
socialt kapital i sig inte kan ägas av en enskild individ. Det oaktat ligger hans analys på 
ett individuellt plan och han påvisar också hur en individ genom att utnyttja s.k. 
strukturella hål, kan öka sitt inflytande och sin tillgång till information. Svendsen och 
Svendsen (2004, s. 4) föreslår i sin studie om skapande och förstörelse av socialt 
kapital att närvaron av detta skall uppfattas som ett socialt lim som i form av 
samarbetande relationer över sociala gränser kan förklara paradoxen med kollektivt 
god försörjning. Socialt kapital, definierat som människors förmåga, kan öka den 
ekonomiska tillväxten i samhället. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 31) 

Ostrom och Ahn (2003 s. xv–xvi, 2009 s. 20, 22) beskriver socialt kapital som ett 
teoretiskt koncept vilket underlättar beskrivningen av hur kulturella, sociala och 
institutionella aspekter inom olika samhällen påverkar dessas förmåga att handskas 
med problem kring kollektiv handling, likaså de enskilda individernas förmåga att göra 
detsamma i dessa samhällen. Socialt kapital definieras som något som gör det möjligt 
att genom mänskligt samarbete uppnå något som inte varit möjligt utan socialt kapital. 
De definierar tre former av socialt kapital, vilka är särskilt viktiga att beakta vid studier 
av kollektiv handling; tillit, nätverk samt formella och informella institutioner. Enligt 
Ostrom och Ahn (2003 s. xxiv, 2009 s. 31) kan socialt kapital skapas, försvagas, 
förstöras och transformeras. Det kan vara föråldrat, uppdaterat eller före sin tid. Det 
kan förbättra utkomsten för ett fåtal utan inverkan på flertalet, det kan vara 
fördelaktigt för ett fåtal på de övrigas bekostnad och fördelarna för ett fåtal kan 
generera nytta för andra. Enligt Brulin och Nilsson (1997 s. 6) utgörs de flesta former 
av socialt kapital av moraliska resurser som ökar i stället för att minska då de används, 
men som riskerar att tömmas om de inte används. 

Nahapiet och Ghoshal (1998) samt Akcomak (2009 s. 15) skiljer mellan tre former av 
socialt kapital: 

• strukturellt, vilket uppstår ur sociala relationer och nätverk 

• relationellt, definierat som element vilka existerar inom relationer, t.ex. tillit 

• kognitivt som utgörs av delade koder och värderingar 

Nahapiet och Ghoshal (1998) samt Akcomak (2009 s. 15) anför att socialt kapital 
underlättar skapandet av nytt intellektuellt kapital, att organisationer och företag 
administrerar skapandet av nytt socialt kapital och att de företag som har tillgång till 
täta sociala nätverk har en marknadsfördel. 

Sabatinis (2005 s. 31, 33, 73, 76, 2009 s. 11) definition av socialt kapital inbegriper både 
starka och svaga relationer som binder ihop familjemedlemmar, vänner, medlemmar i 
frivilligorganisationer, eller mer allmänt varje grupp av agenter som har gemensamma 
intressen och som delar vissa värderingar och föreställningar. Socialt kapital som 
strukturell komponent är liktydigt med sociala nätverk. Socialt kapital är på samma 
sätt som ekonomisk utveckling ett multidimensionellt koncept där följande allmänna 
dimensioner kan härledas (Sabatini 2005, 2009): 
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• uppbindande (bonding) socialt kapital som uppstår inom nära 
familjerelationer 

• överbryggande (bridging) socialt kapital som skapas av svaga relationer 
mellan vänner och bekanta  

• länkande (linking) socialt kapital som utgör formella relationer mellan 
medlemmar i frivilligorganisationer, eller mellan dessa organisationer och de 
kontakter som skapas till personer eller grupper som innehar politisk eller 
ekonomisk makt 

• kollektivt (corporate) socialt kapital som kan uttryckas som tätheten av 
professionella organisationer som tillvaratar bl.a. företagarintressen och 
nivåer på medlemmarnas aktiviteter i frivilligorganisationer, inte enbart 
medlemskap i dylika 

Olika dimensioner av socialt kapital ger olika ekonomiska utfall. Eftersom socialt 
kapital är flerdimensionellt är det inte motiverat att arbeta med enbart en dimension, 
definierande denna som representativ för hela begreppet och där man påvisar dess 
effekt för ekonomisk framgång och beskriver en sådan framgång som en konsekvens av 
socialt kapital överlag (Sabatini 2005 s. 123). Staber (2007 s. 507) noterar att 
avkastningen av socialt kapital inte är likartad; effekterna är enligt de undersökningar 
som han hänvisar till högst varierande och svåra att förutse. I de relaterade studierna 
noterades t.ex. olika effekter för regionalt socialt kapital beroende på om 
affärsrelaterade relationer s.s. handelsförbindelser eller rent sociala dimensioner som 
t.ex. tillit avsågs.  En annan studie visade att socialt kapital skapade skillnader för 
sysselsättningstillväxt men inte för omsättningstillväxt, beroende på i vilka externa 
relationer företaget satsade. 

Paldam (2000 s. 629–630, 632, 641) argumenterar att socialt kapital kan kategoriseras 
i tre koncept, nämligen tillit, samarbete och nätverk. Tillit och samarbete är nära 
relaterade till varandra. Ifråga om tillit är socialt kapital den kvantitet av tillit som en 
person har till andra medlemmar i ett givet samhälle. Beträffande nätverk är socialt 
kapital ett mått på omfattningen av det nätverk som en person har byggt upp. Portes 
(1998 s. 10–12) skiljer mellan tre basfunktioner ifråga om socialt kapital: a) som en 
källa för social kontroll, dvs. upprätthållande av regler, b) som en källa för familjestöd 
och c) som en källa till nyttigheter genom utomfamiljära nätverk. 

Arrengle et al. (2007 s. 75–76) ger socialt kapital tre dimensioner: a) strukturellt, dvs. 
nätverkskontakter mellan aktörer, b) rationellt, dvs. förbindelsernas naturen av och 
kvalitet, c) kognitivt, dvs. tolkning och system mellan aktörerna. Ur ett 
processperspektiv kan följande faktorer påverka skapandet av socialt kapital: stabilitet i 
tid, interaktion, beroende samt närhet. Tillsammans bildar dessa faktorer ett 
funktionellt flöde av socialt kapital som i sin tur påverkar mängden av detsamma. 

3.2.1. Individuellt och kollektivt socialt kapital  

Frågan om hur socialt kapital uppkommer har ännu inte entydigt besvarats i 
litteraturen och denna fråga hänger också ihop med vilken typ av socialt kapital som 
skapas, individens eller samhällets. Forskarna är tämligen ense om att normer, 
värderingar, solidaritet och tillit utgör källor till socialt kapital. Skillnader i synsätt 
uppstår mellan de forskare som utgående från ett mikroperspektiv betonar den 
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individuella insatsen för att mobilisera de resurser som finns i det sociala nätverket och 
de forskare som ser socialt kapital som en allmän tillgång som lyfter fram samhällets 
roll och den sociala strukturen. En del forskare konstaterar att socialt kapital har både 
individuella och kollektiva egenskaper, t.ex. Bäck (2011 s. 48, 196) definierar socialt 
kapital som tillgångar som individer eller grupper av individer kan inneha och där det 
sociala kapitalet har sitt ursprung i olika nivåer i samhället och där ekononiska och 
politiska kontexter fungerar som förklarade variabler vid sidan av individbaserade. 
(Akcomak 2009 s. 9) 

Whiteley (2000 s. 444, 460) hävdar att socialt kapital uppstår ur primära grupper i 
form av t.ex. familjen, hellre än ur sekundära grupper s.s. frivilligorganisationer. 
Frivilliga grupper spelar ändå en stor roll för att öka tilliten bland medlemmarna i ett 
samhälle. Han konstaterar på basen av en undersökning av relationen mellan socialt 
kapital och ekonomisk tillväxt att dess betydelse är jämförbar med både utbildning och 
konvergens. Putnam (1993) har hänfört skapande av socialt kapital företrädesvis till 
frivilligorganisationer, medan Newton (1999 s. 6) anser att andra aktörer s.s. skolor, 
lokala miljöer och familjen är minst lika viktiga. Enligt den sistnämnde utgör socialt 
kapital det kitt som skapar och sammanför ett samhälle, genom att den enskilde 
individen i stället för att egoistiskt se till egen fördel tar del av delade 
samhällsvärderingar och omfattar tanken på allmän nytta (Newton 1999 s. 4). 

Westlund och Bolton (2003 s. 83) anser att den största investeringen i socialt kapital 
utgörs av mänsklig tid. Fukuyama (2000 s. 305–306, 2001 s. 7, 16) gör ett antal 
observationer om statens möjlighet att påverka ökningen av socialt kapital. Eftersom 
socialt kapital företrädesvis är en biprodukt av tradition eller spårberoende, religion, 
historia, delade erfarenheter m.m. kan staten inte direkt påverka dessa. Största 
påverkningsmöjligheter finns inom utbildningen. Statens roll för att upprätthålla den 
rådande ordningen genom att garantera egendomsrätter och allmän säkerhet är en 
annan. Till skillnad från andra former av kapital är socialt kapital svårare att skapa 
genom externa interaktioner t.ex. statliga stödåtgärder. Dylika kan förvisso förbättra 
bl.a. infrastrukturen i ett område, men för att få denna att fungera effektivt, krävs 
kunskap om lokala normer, vilka kan variera avsevärt från en ort till en annan 
(Westlund och Bolton 2003 s. 84). 

För att besvara frågan om uppkomst av socialt kapital kan man ställa frågan varför t.ex. 
företagare organiserar sig i större grupper inom ett lokalt område och därigenom bidrar 
till frivillig allmän nytta och skapande av överbryggande socialt kapital, nyttigt för 
samhället? Det är en väsentlig fråga eftersom frivilligt skapande av allmän nytta gynnar 
ekonomisk tillväxt. Om den individuella ekonomiska nyttan från tillhandahållande av 
allmän nytta är negativ, är det inte lönt för en enskild individ att agera och organisera. 
Det oaktat organiserar sig större grupper lokalt även om den enskilda nyttan är klart 
negativ. Denna paradox kan inte förklaras i strikt ekonomiska termer. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 95) 

Begreppet socialt kapital har både en individuell och en kollektiv aspekt. Enskilda 
individer skapar relationer som gynnar deras egna intressen, men den nytta som 
genereras i de nätverk som skapas är även kollektiv.  

Socialt kapital verkar på olika nivåer i samhället och medför olika konsekvenser 
beroende på vilken nivå det verkar. För att få grepp om hur socialt kapital verkar bör 
det studeras på olika sätt på olika nivåer. Enligt Westlund och Boltons (2003) 
definition kan detta beskrivas på följande sätt: 
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Figur 10.  Socialt kapital på olika nivåer  
 
Källa: Westlund och Bolton 2003 s. 86 

 
 
På den lägsta nivån finns de enskilda individerna som bildar noderna i de nätverk som 
skapar socialt kapital och där det sociala kapitalet är individuellt. Relationerna i nätverken 
kan dels vara horisontella, på samma plan, dels vertikala i det att de utgör länkar mellan 
individer och en grupp. Nästa nivå utgörs av lokala grupper, vilkas interna sociala kapital 
är rätt homogent. Det sociala kapitalet är härefter, och uppåt i hierarkin, kollektivt. Dessa 
lokala grupper skapar tillsammans en lokal enhet av platsbundet socialt kapital, som är 
mindre homogent än i de enskilda grupperna. I det fallet att länkarna mellan lokala aktörer 
är svaga, är även det sociala kapitalet svagt. De lokala grupperna innehar länkar till aktörer 
på regional nivå, som i sin tur har vertikala länkar till nationell nivå. Socialt kapital på 
dessa nivåer skapar möjligheter och anger restriktioner för enskilda aktörer. (Westlund 
och Bolton 2003 s. 86–87) 

Tillit eller förtroende kan delas in i olika nivåer. Känslomässigt förtroende föreligger 
mellan individer som känner varandra väl, intermediärt förtroende utgörs av en 
mellanliggande länk som garanterar förtroende mellan två personer som inte har en nära 
relation men som båda litar på den mellanliggande. Solidariskt förtroende baserar sig på 
det faktum att medborgarna hyser tillit till samhället i stort, medan delegerat förtroende 
innebär att det förtroende som finns för en formell organisation även riktas 
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mot de tjänstemän som är verksamma i denna. De båda första definitionerna rör socialt 
kapital på individuell nivå, de båda andra på kollektiv nivå. (Bäck 2011 s. 37–38) 

Paldam (2000 s. 630, 632) anser att socialt kapital bäst kan studeras på gräsrotsnivå 
och att det skall betraktas som ett mikrokoncept som kan ändras att avse en större 
population. Becker (1996 s. 4) har anfört en tolkning av socialt kapital som avsevärt 
avviker från andra forskares, i det att han anser att socialt kapital är en resurs som 
finns hos den enskilde individen.  

Den ömsesidiga relationen mellan samhällsinvolvering och tillit till andra är, trots att 
den normalt ses som en kollektiv tillgång i ett samhälle, en individuell form av socialt 
kapital i form av uppförande och attityder. Den kollektiva yttringen av socialt kapital 
måste vara hållbar på nivån av individuellt medborgerligt engagemang och individuella 
attityder mot andra. Identifiering på individuell nivå av detta fenomen är ett viktigt steg 
i en vetenskaplig definition av socialt kapital (Brehm och Rahn 1997 s. 557, 573). I en 
australiensisk studie (Onyx och Bullen 2000 s. 37) härleddes åtta underliggande 
faktorer som skapade en individs sociala kapital: deltagande i lokalsamhället, aktivitet i 
social kontext, känsla av tillit och säkerhet, grannrelationer, relationer med familj och 
vänner, tolerans mot avvikande, livsvärde och arbetsrelationer.  

Förmågan att samarbeta härrör på makronivå från delade värderingar och i slutändan 
från ömsesidig tillit i ett samhälle. Socialt kapital är en kollektiv nyttighet, dvs. en 
produktionsfaktor som gynnar även andra aktörer än producenten, t.o.m. människor 
som producenten inte känner (Coleman 1988). Närvaron av kraftfulla formella 
institutioner är viktig. Teoretiker i ny institutionell ekonomi baserar denna hypotes på 
empiriska bevis ur historien. Överlag kan den nödvändiga institutionella uppsättningen 
baseras både på formella institutioner med nedskrivna regler men också på informella 
institutioner med oskrivna regler.  De senare är speciellt relevanta i relation till socialt 
kapital (Svendsen och Svendsen 2004 s. 15). Skillnader i kvaliteten på formella 
institutioner är kritiska för ekonomisk rikedom.  Den ickemateriella och informella 
dimensionen av institutioner kan ses som tillägg till formella institutioner. Socialt 
kapital och tillit kompenserar för brist på information och erbjuder därigenom en 
lösning till det grundläggande problem som framställts av nya institutionalister, 
nämligen närvaron av asymmetrisk information.  Närvaron av överbryggande socialt 
kapital underlättar rimligtvis för det medborgerliga samhället och resultatet är frivilligt 
tillhandahållande av allmän nytta, t.ex. allmänna regler, förutsägbarhet i mänskligt 
utbyte samt tillit. På detta sätt minskar överbryggande socialt kapital 
transaktionskostnaderna i samhället och möjliggör ökad ekonomisk tillväxt och som 
konsekvens skapandet av skillnader i nationernas välstånd. Socialt kapital bör ses som 
en nyckelfaktor ifråga om makroekonomisk stabilitet i samhället. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 173, Sangnier 2009 s. 15) 

Socialt kapital kan definieras som inslag i samhällsorganisationen, t.ex. förtroende, 
normer och nätverk, vilka kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 
samordnade operationer. Det underlättar för medborgarna att lösa kollektiva problem 
samtidigt som det oljar de hjul som gör att samhället löper smidigt. De flesta former av 
socialt kapital, t.ex. förtroende, kan kallas moraliska resurser, dvs. resurser som ökar 
och inte minskar med användning. Normer som förstärker det sociala förtroendet växer 
fram därför att det sänker transaktionskostnaderna och underlättar samarbete. Den 
viktigaste normen är ömsesidighet, den kan vara balanserad eller generaliserad. I varje 
samhälle skapas en social jämvikt. I de mer framgångsrika regionerna, där man bevarat 
traditioner av medborgerligt engagemang, skapas goda cirklar. Dessa uppstår i 
samhällsjämvikter med hög grad av samarbete, förtroende, ömsesidighet, 
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medborgerligt engagemang och kollektiv trivsel. I ett samhälle med medborgaranda 
bildas ständigt föreningar, medborgarna är medlemmar i flera, och engagemanget 
sprider sig till flera delar av samhällslivet. Det samhällskontrakt som upprätthåller 
sådant samarbete är inte juridiskt utan moraliskt. Straffet om man bryter mot det är 
uteslutning ur solidaritetens och samarbetets nätverk. Det sociala kapitalets betydelse 
för att förhindra opportunism, fusk och skolk ökar alltså efter hand som den 
ekonomiska utvecklingen fortskrider. (Putnam 1993 s. 201, 204, 205, 214, 220, Putnam 
2000 s. 303) 

Samhällsvetarna har länge diskuterat vad som orsakar vad, kulturen eller strukturen. 
Denna diskussion berör den komplicerade kausalhärvan mellan kulturella normer och 
attityder och de sociala strukturer och beteendemönster som bildar den medborgerliga 
gemenskapen. Frågan om i vilken ordning normer, nätverk och förtroende påverkar 
varandra är central. De flesta objektiva iakttagare förmodar att attityder och sedvänjor 
bildar ett ömsesidigt förstärkande jämviktstillstånd. Socialt förtroende, 
reciprocitetsnormer, nätverk av medborgarengagemang och fungerande samarbete är 
ömsesidigt förstärkande. Effektiva samarbetsinstitutioner fordrar skicklighet och 
förtroende mellan de berörda individerna, men denna skicklighet och detta förtroende 
inympas och förstärks av organiserat samarbete. Normer och nätverk bidrar till 
ekonomiskt välstånd och förstärks i sin tur av detta välstånd. (Putnam 1993 s. 217, Bäck 
2011 s. 9) 

Paldam (2000 s. 647) anför tre mått för socialt kapital på makronivå: demokrati och 
politiska och mänskliga rättigheter, skydd av individers och företags egendom och 
egendomsrättigheter samt negativa mått för avsaknad av de förestående. 

3.2.2. Positivt och negativt socialt kapital 

Svendsen och Svendsen (2004)  härleder i sin studie om uppkomst och nedbrytning av 
socialt kapital i Danmark två sidor av socialt kapital och definierar dessa som 
överbryggande eller inkluderande (bridging) socialt kapital respektive uppbindande 
eller exkluderande (bonding) socialt kapital, beteckningar vilka tidigare använts av 
Woolcock (1998). Med skapande av positivt eller nyttigt socialt kapital avses ett 
överbryggande socialt kapital som utgörs av öppna nätverk, vilka är utåtriktade och 
som omspänner människor över skiftande sociala klyftor, men när Svendsen och 
Svendsen (2004) talar om förstörelse av socialt kapital hänvisar de till bindning av 
socialt kapital, med vilket avses monopolistiska och inåtvända nätverk som försöker 
skapa gruppisolering, exklusiva identiteter och homogena grupper. Detta leder till 
bristande samarbete, fragmenterade samhällen och negativa ytterligheter. (Putnam 
2000 s. 22, Svendsen och Svendsen 2004 s. 2, 170). Sabatini (2005 s. 76) tillför 
ytterligare en dimension, en ytterligare uppdelning av överbryggande socialt kapital, 
nämligen länkande socialt kapital, som utgörs av formella relationer mellan 
medlemmar i frivilliga organisationer. Westlund och Bolton (2003) använder i sin 
analys benämningarna internt respektive externt socialt kapital i stället för 
uppbindande och överbryggande. 

Adler och Kwon (2002 s. 28–29) anför att obalanserade investeringar i socialt kapital 
kan medföra att en potentiellt produktiv tillgång i stället skapar negativ nytta och att 
socialt kapital som i sig är nyttigt för en enskild aktör kan medföra negativa 
konsekvenser för den större helhet i vilken denne utgör en del. Utfallet av investeringar 
i socialt kapital för en enskild aktör är dessutom avhängigt av många andra påverkande 
faktorer. 
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Figur 11 Överbryggande och uppbindande socialt kapital 

Källa: Andriani och Karyampas 2009 s. 7 

Envar cirkel uppvisar ett nätverk där relationerna inom cirkeln företräder 
uppbindande socialt kapital, medan relationerna mellan cirklarna påvisar 
överbryggande socialt kapital. Vissa enskilda aktörer, t.ex. T, har inte direkttillgång 
till överbryggande länkar, utan hamnar att gå via en annan medlem i nätverket. Till 
denna del är det i sig uppbindande inre nätverket även överbryggande. 

Det sociala kapitalets negativa former tar sig utryck i avsaknad av positiva länkar 
mellan aktörer, existens av negativa länkar eller alltför kraftiga bindningar som 
förhindrar förändring. Det senare kan historiskt iakttas i olika länder och regioner vilka 
inte förmått anpassa sig till rådande utveckling. Allt för svaga länkar skapar en 
heterogenitet som kan leda till isolation, medan allt för kraftiga dito istället kan skapa 
en homogenitet som leder till inflexibilitet och motstånd mot förändringar. Om det 
sociala kapitalet i ett samhälle inte förändras jämsides med samhällsutvecklingen i 
stort, kan det bli omodernt och improduktivt, och i värsta fall motarbeta produktivitet. 
(Westlund och Bolton 2003 s. 81, 87). I ett samhälle där tilliten uppbinds, skapas ingen 
tillväxt. När tilliten är överbryggande uppstår lättare tillväxt. Med överbryggande tillit 
avses öppna nätverk som arbetar utåt och som förenar människor ur olika 
socialgrupper. Med uppbindande tillit avses monopolsträvanden och nätverk som 
arbetar inåt. (Poulsen och Svendsen 2005b s. 2, 14) 

Exempel på sammanbindande socialt kapital är etniska sammanslutningar, vissa 
religiösa sekter, kriminella gäng, vilka är inåtblickande och förstärker 
sammanbindande identiteter och homogena grupper. De överbryggande nätverken är 
utåtriktade och inkluderar individer tvärs över olika sociala skiljelinjer. 
Sammanbindande socialt kapital utgör grund för en specifik ömsesidighet och skapar 
solidaritet. Täta nätverk t.ex. i etniska enklaver kan ge ett avgörande stöd åt svagare 
medlemmar i gruppen. (Portes 1998 s. 13, Putnam 2000 s. 22) Överbryggande sociala 
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nätverk ger däremot större nytta för externa kopplingar och informationsspridning. 
Enligt Putnam (2000) utgör det sammanbindande sociala kapitalet ett extra starkt 
sociologiskt kitt, medan det överbryggande sociala kapitalet igen ger ett sociologiskt 
smörjmedel. Trots att sammanbindande socialt kapital kan skapa antagonism mot dem 
som står utanför nätverket, kan i andra situationer både sammanbindande och 
överbryggande socialt kapital ha starka positiva effekter (Putnam 2000 s. 22–23).  

 

Figur 12 Generell modell för skapande och förstörelse av socialt kapital 

Källa : Svendsen och Svendsen 2004 s. 171 

Med politiskt element avses rådande samhällssystem, t.ex. kommunism eller 
kapitalism, med medborgerligt element ansamlade medborgerliga strömningar, 
färdigheter och engagemang. Med organisatoriskt element avses infrastruktur, 
formella institutioner o.dyl. samt med diskursivt element dominerande terminologi i 
samhället t.ex. i form av fientligheter mellan olika grupper.  

Fastän negativt socialt kapital ur samhällssynvinkel är mindre produktivt än det 
positiva, kan det på makronivå ändå tillhandahålla fördelar på ett sätt som ett nyare 
men svagare positivt kapital inte förmår. Det sociala kapitalet inom en grupp kan 
användas både positivt och negativt beroende på om gruppens intressen är desamma 
som samhällets. Då samhället förändras kan det sociala kapitalet i en grupp som dittills 
genererat positiv nytta för samhället bli skadligt om gruppen inte förändras jämsides 
med samhället. I detta sammanhang bör åtskiljas mellan gruppens interna och externa 
sociala kapital. Huruvida det interna sociala kapitalet i gruppen är positivt är avhängigt 
av om gruppens externa sociala kapital, dvs. dess länkar till det övriga samhället, är 
positiva eller negativa. Allt gammalt socialt kapital är inte negativt och allt nytt kapital 
är nödvändigtvis inte positivt. Men existerande socialt kapital måste förmås förnya sig 
och anpassa sig till ett förändrat samhälle för att behålla sin nytta. (Westlund och 
Bolton 2003 s. 82) 

3.2.3. Social kultur 

Nära besläktat med begreppet socialt kapital är social kultur. Dasgupta (2002 s. 333) 
konstaterar att det är svårt att skilja socialt kapital från kultur, speciellt medborgerlig 
kultur, eftersom dessa begrepp är sammanlänkade av de åsikter som de berörda 
innehar. De sociala normerna kan baseras på religiösa eller juridiska värderingar men 
också på sekulära normer s.s. professionella standarder och uppförandekoder. Dessa 
normer skapas och förmedlas genom kulturella mekanismer. Ordet kultur i sig 
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inbegriper att etiska regler genom vilka människor lever, närs genom repetition, 
tradition och exempel. Därför kommer människor aldrig att uppföra sig som rent 
själviska nyttighetsmaximerare på det sätt som ibland framställs av ekonomer. 
(Svendsen och Svendsen 2004 s. 39) 

I en studie av tre invandrarsamhällen i Storbritannien och USA noteras avseende 
kulturens betydelse i förhållande till företagsaktiviteten i dessa, att institutionalisering 
upprätthåller kulturella förbindelser och skapar en grund för att kulturen skall utgöra 
en tillgång i företagsamhet. Kulturens roll för företagsamheten i de tre undersökta 
samhällena avvek betydligt. I ett samhälle sågs kulturen som en förbindelselänk för 
företagsamheten, medan kulturen i de båda andra samhällena inte spelade någon 
betydande roll för företagande. Institutionalisering begränsar kulturens relevans men 
bevarar den på ett formaliserat sätt som möjliggör långvarig hållbarhet. Åtgärder som 
uppmuntrar socialt deltagande i formella institutionaliserade miljöer kan maximera 
nyttan av kulturen som en tillgång. (Frederking 2004 s. 214) 

Wigren (2003) har i sin avhandling om Gnosjöandan studerat denna ur ett kulturellt 
perspektiv med betoning på dess uppkomst samt de sociala kulturer, bindningar och 
nätverk som innefattas i den. Gnosjö i Småland i Sverige är ett samhälle som 
intresserat många entreprenörskaps- och företagsforskare. Gnosjö är det mest 
industrialiserade rurala området i Sverige. Vad är det som gjort Gnosjö så speciellt? 
Vilka är de bakomvarande faktorerna till att denna region utvecklats på detta sätt? Den 
specifika företagskulturen i Gnosjö har sin uppkomst i historien och traditionen och 
där för det sociala kapitalet viktiga beståndsdelar som nätverk och tillit, spelar en stor 
roll.  Om Gnosjöandan diskuteras mera ingående i delkap. 3.4.3. 

Rantakyrö (2001 s. 14, 16), som jämfört företagsamheten i Gnosjö och Pajala i Sverige, 
jämställer begreppen socialt kapital och social kultur. Enligt henne rymmer den sociala 
kulturen människans livssätt i samhället där den sociala kulturen kännetecknas av en 
stark social samhörighet och en lokal identitet som skapas av de gemensamma 
värdesystem som internaliseras genom påverkan från de samhälleliga institutionerna. 
Lokalsamhällets kultur präglas av att människor delar grundläggande gemensamma 
värderingar, moraliska och etiska värden som internaliserats i socialiseringsprocessen 
genom påverkan från de sociala institutionerna som familjen, utbildningsväsendet, 
kyrkan, politiken, rättsväsendet och media. De olika påverkansfaktorerna överför 
kulturella värderingar och trosföreställningar. De sociala institutionerna i en kultur är 
relaterade till varandra och förstärker varandra i socialiseringsprocessen och den 
sociala kontrollen utgör en sammanhållande faktor. 

Med kultur förstås en kulturell formeringsprocess, i vilken människor genom social 
interaktion tillskriver det dagliga livet en mening. Det är inte möjligt att se kultur som 
ett fenomen som kan kategoriseras, eftersom gränserna är flytande. Kulturer är inte 
inbäddade i människor. Ett samhälle av människor är en kultur. Människorna är fulla 
av nyanser, och ifall enskilda människor skall ses som bärare av kulturer måste de 
förstås som bärare av många överlappande kulturer samtidigt. I olika sociala kontexter 
råder olika betydelser och prioriteringar (Wigren 2003 s. 31, 44, 180). Varje 
lokalsamhälle måste forma sin egen kultur (Gustafsson och Johannisson 1983 s. 45). 

Kulturer är inte nödvändigtvis bäst förstådda inom en organisation, eftersom sociala 
informella relationer står bakom formella strukturer. Genom att fokusera på kulturella 
formeringsprocesser antyds att kultur, som ett koncept, når över och bakom 
definierade gränser. Kultur är ett rationellt fenomen konstruerat av människor. 
Kulturer måste tolkas i alla sammanhang där människor agerar. Beroende på kontext, 
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skiljer sig och förändras kulturer eftersom de står i inbördes förhållande till varandra 
samt överlappar och agerar på ett dynamiskt sätt. För att förstå det fortgående 
samspelet och relationerna mellan olika kulturer fordras ytterligare undersökning för 
att kartlägga komplexiteten i fenomenet, hur relationer skapas och hur de tillskrivs 
mening. (Wigren 2003 s. 33, 44) 

Lokal företagskultur är en viktig immateriell resurs i lokalsamhället och famnar många 
av de faktorer som är avgörande för företags etablering och utveckling (Gustafsson och 
Johannisson 1983 s. 42). Wigren (2003) anser det vara viktigt vid ett studium av 
företagskultur att skapa en brett och holistiskt perspektiv. För att skapa förståelse för 
kulturer bör hela samhället tas i betraktande. Det är ofta vanligt i forskning att isolera 
specifika fenomen s.s. företag, organisationer, nätverk, vilket betyder att objektet tas ut 
ur dess kontext. En annan tendens är att enbart fokusera på formella aktiviteter 
(Wigren 2003 s. 232, 233). 

Kulturer förstås enligt Wigren (2003) bäst som fragmenterade, och kan ses som ett 
nätverk av avsikter som skapas i och genom social interaktion och utvecklas till 
känslobetonade värderingsmanifestationer som ger uttryck för normer och värderingar. 
Genom att identifiera och analysera källor för värderingar, dominerande normer samt 
både stödjande och antydda värderingar erhålls en metod för att förstå kultur som 
fragmenterad. Kultur skapas runt och om olika frågor i sociala kontexter. Eftersom 
människor flyttar mellan olika sociala kontexter är de också delaktiga i att konstruera 
olika kulturer. Dessa kulturer är sinsemellan relaterade och överlappande och förnyar 
varandra genom de människor som flyttar mellan kulturer. Individen deltar i och 
skapar olika sociala nätverk och det är därför möjligt att se dessa som kulturer, där 
olika frågor tas fram och bearbetas. (Wigren 2003 s. 205–206, 224) 

Nätverkande och kulturer är delar i varandra och konstruerar varandra. Ett nätverk är 
ett aggregerat fenomen av aktiviteter vilka utförs av individer som skapar kulturer.  Det 
sätt på vilket dessa nätverk, kulturer, överlappar och samspelar är en del av 
konstruktionsprocessen. Nätverk och kulturer kan inte skapas i avsaknad av individer 
som utför aktiviteter, som relaterar till olika sociala världar och som håller olika 
normer och värderingar endera som centrala eller perifera. Därför är det viktigt att 
förstå individens dagliga liv och de nätverksaktiviteter som utförs av de enskilda 
personerna (Wigren 2003 s. 225). 
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3.2.4. Sammanfattning 

Tabell 7 Olika forskares syn på socialt kapital 

Coleman 1987 Människors förmåga att inom ramen för sociala 
normer samarbeta för att uppnå gemensamt 
självupprätthållande och frivilligt samarbete 

Putnam 1993, 2000 Inslag i samhällsorganisationen, t.ex. förtroende, 
normer, nätverk, vilka kan förbättra 
samhällseffektiviteten genom att underlätta 
samordnade organisationer och lösning av kollektiva 
problem 

Brulin och Nilsson 1997 Moraliska resurser som ökar i stället för att minska då 
de används 

Portes 1998 Källa för social kontroll, familjestöd, tillgång till 
nyttigheter genom utomfamiljära nätverk 

Newton 1999 De element i samhället som får enskilda aktörer att 
omfatta tanken på allmän nytta 

Fukuyama 2000 Ögonblicklig informell norm som skapar samarbete 
mellan individer 

Paldam 2000 Tillit, samarbete och nätverk 
Whiteley 2000 Speciell och generaliserad tillit 
Woolcock och Narayan 
2000 

Normer och nätverk som förmår människor att agera 
kollektivt 

Dasgupta 2002 System av nätverk mellan individer 
Ostrom och Ahn 2003 Teoretiskt koncept som underlättar att beskriva hur 

kulturella och sociala institutionella aspekter inom 
olika samhällen påverkar dessas förmåga att handskas 
med problem kring kollektiv handling 

Wigren 2003 Nätverk av avsikter som skapas i och genom social 
interaktion 

Westlund och Bolton 
2003 

Rumsligt definierade normer, värderingar, kunskap, 
preferenser samt andra sociala attribut eller 
karaktärer som reflekteras i mänskliga relationer. 

Farr 2004 Nätverk av sammanslutningar, aktiviteter eller 
relationer som sammanbinder människor till en 
samhällsgemenskap 

Svendsen och Svendsen 
2004 

Socialt lim i form av samarbetande relationer över 
sociala gränser 

Bourdieu 2005 Summan av de resurser som aktiveras genom mer 
eller mindre utbredda och mobiliserbara nätverk av 
relationer 

Sabatini 2005 Multidimensionellt koncept som kan skapa tillväxt 
och tillit 

Arrengle et al. 2007 Strukturellt: Nätverkskontakt 
Rationellt: Beskaffenheten och kvaliteten av 
förbindelser 
Kognitivt: Tolkning och system mellan aktörer 

Akcomak 2009 En i grunden produktiv tillgång som härrör ur social 
interaktion och ur samhälleliga värderingar och 
normer och som existerar i relationer mellan aktörer, 
inte hos den enskilde aktören 
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Socialt kapital verkar vid första anblicken vara ett svårfångat begrepp. Det är ogripbart 
och i de flesta fall svårmätbart. Det innehåller många delkomponenter och inriktningar 
som dels försvårar möjligheten att strukturera upp det på ett överskådligt sätt, dels gör 
det svårt att ge en entydig definition av vad som avses. Med idag tillbuds stående 
kännedom om konceptet är det enklast att konstatera att det är mångfasetterat begrepp 
där definitionen ändrar beroende på ur vilken synvinkel och från vilken nivå detsamma 
iakttas. Vissa definitioner av socialt kapital behäftas av den bristen att förhållandet är 
oklart mellan de faktorer som genererar socialt kapital och den nytta som skapas; 
ibland anses samma faktorer både skapa socialt kapital och skapas av detsamma. 

Socialt kapital är en tillgång, jämförbar med fysiskt och mänskligt kapital, i det att det 
kan generera ekonomisk tillväxt. Avvikande från t.ex. fysiskt kapital finns det inte en 
direkt koppling mellan användning och minskning i kvantitet. Socialt kapital är till 
skillnad från fysiskt kapital inte heller flyttbart. 

Socialt kapital uppspjälks strukturellt i form av nätverk samt kognitivt eller kulturellt i 
form av t.ex. tillit. Det ansågs ursprungligen vara en tillgång som existerade på 
individuell nivå, senare tillfördes kollektiva nivåer. Det kan finnas i relationer mellan 
individer, i grupper, i (lokal-) samhällen och i nationer. För denna studies 
vidkommande är de definitioner av socialt kapital som förekommer på individuell nivå, 
mellan grupper och i ett lokalsamhälle de mest intressanta och där socialt kapital kan 
definieras som de normer och nätverk som förmår människor att agera kollektivt. 

Min syn på begreppet socialt kapital och den definition som används i denna studies 
empiriska del utgår från det sociala kapital som skapas på individuell nivå i de nätverk 
som existerar bland olika grupper i ett lokalsamhälle och det kan i grunden härledas till 
de individer som bildar gruppen eller lokalsamhället och de relationer som existerar 
bland dessa. Det sociala kapital som skapas i relationerna mellan dessa individer blir 
sålunda i form av olika värderingar utmärkande för den grupp som bildas av olika 
enskilda individer och som på olika sätt fungerar som en påverkare i lokalsamhället. 
Grunden för relationerna mellan enskilda individer är tillit som skapar samarbete i 
avsikt att uppnå ett gemensamt mål, eller motarbeta ett mål, som  andra individer 
utanför gruppen eftersträvat. På tillit baserade relationer mellan individer ger en 
enskild individ tillgång till de olika resurser som finns tillgängliga inom nätverket eller 
gruppen. Såväl Colemans (1987, 1988) som Dasguptas (2002) definitioner kan anses 
motsvara detta, men även Nahapiet och Ghoshals ( 1998)  beskrivning av strukturellt, 
relationellt och kognitivt social kapital kan anses passa in. Det socialt kapital begrepp 
som här används är framför allt strukturellt, men även kognitivt. Studien baseras på ett 
individuellt socialt kapital till den del den berör frågan om den enskilda individens 
möjligheter att skapa socialt kapital i Purmo, medan det kollektiva sociala kapitalet är i 
fokus i fråga om studien av lokalsamhället Purmo som helhet och de grupper, t.ex. 
jordbrukarna, som spelade en roll i detta. 

3.3. Kritik av socialt kapital som begrepp 

Åtskillig kritik har riktats mot begreppet socialt kapital. Vissa kritiker anför t.o.m. att 
det är begreppsmässigt fel att benämna socialt kapital för kapital eftersom det är fråga 
om relationer.  Solow (2000 s. 7) anser att benämningen uppförandemönster vore den 
rätta. En annan tolkning vore att tala om tillgång i stället för kapital, eftersom 
begreppet kapital fordrar att det finns en mätbar avkastning. Socialt kapital i sig 
genererar ingen avkastning, utan skapar förutsättningar för avkastning och därav kan 
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en direkt ekonomisk avkastning av socialt kapital inte mätas. Emellertid är begreppet 
socialt kapital vedertaget i litteraturen, varför det även används i denna studie. 

Durlauf (2002 s. 474) hävdar att litteraturen om socialt kapital behäftas av vaga 
definitioner, identifikationsproblem och undermåligt ihopsamlad data. Socialt kapital 
är ett nytt område som lider brist på tillförlitliga data, vilket leder till spekulation 
(Paldam 2000 s. 649). Den grundläggande orsaken till de definitionsproblem som 
vidlåder forskningen inom socialt kapital är den hittills inte entydigt besvarade frågan 
om det sociala kapitalets uppkomst. Så länge som denna fråga inte besvarats kan heller 
inte definieras exakta mått för mätningen av socialt kapital. En bidragande orsak till 
begreppsförvirringen är den omständigheten att forskning i socialt kapital bedrivs inom 
flera olika discipliner och där samarbete mellan dessa i stort sett saknas och där envar 
disciplin fokuserar på ett skilt element. (Akcomak 2009 s. 15, 19) 

Enligt Portes (2000 s. 1–4) har populariteten hos begreppet socialt kapital lett till en 
ökande oklarhet om dess verkliga betydelse och konsekvenser. En bidragande orsak till 
detta är begreppets applicering på olika typer av problem, beroende på om det ges en 
individuell eller kollektiv innebörd. Enligt en definition är socialt kapital sålunda en 
tillgång hos ett barn i en normalfamilj, enligt en annan ett kännetecken för ett nätverk 
av yrkesverksamma inom en viss bransch, i ett tredje fall en beskrivning av varför vissa 
samhällen är framgångsrika. Därigenom riskerar begreppet att bli synonymt med allt 
som är positivt inom det sociala livet. De olika definitioner som anbringas beroende på 
individuell eller kollektiv indelning, är i vissa fall kompatibla, men i andra inte. T.ex. 
kan rätta förbindelser ge vissa personer möjlighet att få tillgång till inkomstbringande 
samhälleliga kontrakt genom att förbigå de regler som gäller för andra. Övergången 
från individuellt till kollektivt socialt kapital är inte heller begreppsmässigt teoretiskt 
klart definierad.  

En bidragande orsak till förvirringen är de olika omsändigheter som knyts till 
begreppet, beroende på om det appliceras på individuell eller samhällelig nivå.  Ett 
annat bekymmer är att socialt kapital används för beskrivning av både orsak till och 
verkan för samma fenomen. Det vore i princip möjligt att sätta en socialt kapital etikett 
på det mesta som skapar förbättrade produktionsmöjligheter, men det kan i så fall leda 
till att inga andra faktorer som gynnar ekonomisk tillväxt hittas. Å andra sidan är 
bevisningen på länkning mellan socialt kapital och ekonomisk framgång konfliktfylld, i 
det att ökad ekonomisk tillväxt t.ex. kan föranleda en nedgång i socialt kapital eftersom 
aktörerna binds i produktionen (Sabatini 2005 s. 27, 30). 

Enligt Sabatini (2005 s. 17–20) kan följande brister noteras ifråga om hittillsvarande 
forskning inom socialt kapital:  

• definitionen av socialt kapital är tillsvidare substantiellt svårgripbar 

• idén att socialt kapital utgör ett multidimensionellt koncept är allmänt 
accepterad, men ger enskilda forskare möjlighet att beroende på egen 
forskningsinriktning fokusera på endast en enskild aspekt inom konceptet 

• de flesta empiriska studier mäter socialt kapital genom indirekta indikatorer 
som inte representerar nyckelkomponenterna inom begreppet; sociala 
nätverk, tillit och sociala normer 
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• största delen av existerande tvärvetenskapliga studier av ekonomiskt utfall av 
socialt kapital baseras på mått på tillit, hämtade från World Value Surveys 
(WVS) 

• studier som fokuserar på sociala nätverk i stället för på social tillit tar i 
allmänhet inte i tillräcklig omfattning i betraktande det sociala kapitalets 
multidimensionella, kontextberoende och dynamiska natur 

En viktig aspekt i kritiken av socialt kapital är avsaknaden av enighet om hur det kan 
mätas i olika situationer och vilka tillförlitliga mått som kunde användas (Knack och 
Keefer 1997 s. 493, Woolcock 1998 s. 347, Fukuyama 2000 s. 299, Ostrom och Ahn 
2003 s. xxxii, Fröbel och Weslund 2008 s. 82). Solow (2000 s. 6–9) har ifrågasatt om 
socialt kapital överhuvudtaget kan analyseras på samma sätt som traditionellt kapital. 
Det har av olika orsaker inte varit möjligt att hitta ett enskilt, tillförlitligt mått för 
socialt kapital. För det första är de mest uttömmande definitionerna av socialt kapital 
multidimensionella och inkorporerar olika nivåer och enheter av analys. För det andra 
förändras naturen av och formen på socialt kapital över tid, beroende på hur balansen 
mellan formella och informella institutioner förändras. För det tredje har inga 
långvariga dataserier som sträckt sig över ett helt samhälle skapats för att mäta socialt 
kapital, varför forskare vid mätning av socialt kapital varit tvungna att sammanställa 
material från en mängd olika enheter.  (Woolcock och Narayan 2000 s. 430) 

Socialt kapital har ofta importerats från andra forskningsområden utan diskussion om 
dess lämplighet och tillförlitlighet i olika situationer (Staber 2007 s. 507). Måtten har 
varit beroende av vilken disciplin forskaren tillhört, t.ex. har företrädare för sociologi 
riktat in sig på solidaritet och värderingar medan tilliten tillmätts större betydelse i 
ekonomiskt inriktade studier (Akcomak 2009 s. 14). Olika studier har identifierat olika 
mått och ställföreträdare för socialt kapital. Tillit har angetts vara ett mått (Akcomak 
2009 s. 14). Ett annat mått är medlemskap i formella och informella sammanslutningar 
och nätverk. Andriani och Karyampas (2009) har vidareutvecklat detta av Putnam 
presenterade mått genom att använda tätheten av aktiva personer i industriella distrikt 
som måttstock. Speciellt i rurala områden har mått som fångar upp informella ge-och-
ta relationer betydelse för att identifiera mängden socialt kapital (Woolcock och 
Narayan 2000 s. 431). Ett annat mått har varit att använda översiktsdata utgående från 
olika nivåer av tillit och medborgerligt engagemang (Fukuyama 2000 s. 299). Till buds 
stående modeller för gynnsamma effekter av ökande positivt kapital kan t.ex. inte 
beakta de negativa konsekvenser som kan uppstå av för mycket uppbindande socialt 
kapital (Woolcock 1998 s. 358). Fukuyama (2000 s. 302) föreslår ytterligare ett mått på 
socialt kapital utgående från marknadsvärdet för ett företag före och efter en 
försäljning av företaget. Whiteley (2000 s. 453) använder medborgerlig tillit som mått 
på socialt kapital. Sabatini (2005 s. 58) härleder ett nytt mått på socialt kapital, 
benämnt utvecklande socialt kapital (developmental social capital), som kan mäta den 
form av socialt kapital som hänförs till positiv ekonomisk utveckling i form av tillväxt, 
utveckling och välmående. 

Fastän forskning som försöker identifiera naturen av relationerna mellan sociala 
variabler och utveckling har ökat, är kvaliteten på tillgänglig data alltjämt 
otillfredsställande. Vid externa krav att snabbt framta enkla mått för komplexa och 
inomberoende relationer är risken stor att bristfälliga mått skapas för att tjäna det syfte 
de framtagits för. Ett sätt att uppnå balans mellan kvalitativa och kvantitativa mått är 
att dela upp det sociala kapitalet i dess grunddimensioner och att skapa nya dataserier 
som är jämförbara i många länder (Woolcock och Narayan 2000 s. 431). Miguel, 
Gertler och Levine (2006 s. 289) argumenterar att måtten på socialt kapital ofta 



 

 

69 

förändras kraftigt över tid. Durlauf (2002 s. 474) anser att en ny inriktning bör fås för 
hur mätbart material skall insamlas i forskningen om socialt kapital. 

3.4. Det sociala kapitalets betydelse för företagsamhet 

Socialt kapital kan generera såväl fördelar som nackdelar i ett samhälle.  För 
företagsamheten utgör det sociala kapitalet i lokalsamhället en viktig beståndsdel i det 
rådande företagsklimatet. Det utgör såsom överbryggande en grund för tillit mellan 
företagare samt mellan företagare och det omgivande samhället. Det utgör även en 
grund för skapande av nätverk som ger medlemmarna tillgång till de resurser och 
kontakter som ett medlemskap i nätverket tillför. Samtidigt kan det sociala kapitalet 
även anta en negativ, uppbindande karaktär, däri att det verkar exkluderande mot 
personer som inte är medlemmar i existerande nätverk eller att nätverkens medlemmar 
blir påförda orimliga krav och begränsningar i sin individuella frihet. 

En aktörs ekonomiska utsikter försämras om denne saknar socialt kapital, oberoende 
av vilka talanger och vilket kunnande han i övrigt besitter (Putnam 2000 s. 304). 
Studier av kluster inom industriella distrikt gör gällande att det sociala kapitalet har 
haft en avgörande betydelse för näringslivets utveckling (Rantakyrö 2001 s. 53). Det 
sociala kapitalets betydelse för industrilokalisering stöds även av Marshalls (1920) 
definition i samma ämne och som anger tre skäl. Det första är att ett industriellt 
centrum, genom att dra till sig flera företag inom samma bransch och inom ett 
avgränsat område, skapar en samlad arbetsmarknad för yrkesskickliga arbetare som är 
medvetna om att arbete alltid kan hittas i flera företag. Det andra är tillgång till 
insatsvaror, där ett industriellt centrum har ett billigare och mer varierat utbud av 
produktionsfaktorer som är specifika för en viss bransch, dvs. fler specialiserade lokala 
entreprenörer kan existera inom samma område, vilket i sin tur ger ökad effektivitet åt 
branschen och där underleverantörer kan skaffa specialiserade maskiner p.g.a. sin 
nischinriktning. Det tredje är att ett industriellt centrum genererar kunskapseffekter 
eftersom informationen sprids lättare inom ett avgränsat område i jämförelse med 
stora avstånd. Uppkomsten av Silicon Valley och Route 128 i USA är typexempel på den 
sistnämnda omständigheten. (Krugman 1996 s. 40–41, 51, 63, 65–66) 

Fukuyama (2000) anser att sådana för företagsamheten viktiga omständigheter som 
tillit, nätverk och medborgarsamhälle uppstår som ett resultat av socialt kapital. Icke-
materiellt kapital, t.ex. socialt kapital befrämjar interaktionen mellan individer genom 
att öka generell tillit och reducera transaktionskostnader (Svendsen och Svendsen 
2004 s. 14). Johansson, Bengtsson, Eriksson och Wincent (2009) anser att socialt 
kapital är av stor betydelse för att balansera relationer i nätverk som inkluderar både 
samarbete och konkurrens och där olika dimensioner av socialt kapital (strukturellt, 
relationellt och kognitivt) utgör viktiga beståndsdelar och kombinationer och där 
utvecklingen av det sociala kapitalet över tid på olika sätt påverkar nätverken och de 
relationer som baseras på dessa. Kombinationer av de olika formerna av socialt kapital 
är viktiga för att administrera nätverk som bygger både på samarbete och på 
konkurrens. Cooke, Clifton och Oleaga (2005 s. 1074) noterar i en studie om socialt 
kapital och regional utveckling i Storbritannien att i relation till socialt kapital är 
företagsspecifik framgång mer uppenbar än regional framgång fastän det finns en 
korrelation mellan regional konkurrensförmåga och användning av socialt kapital. 
Vissa typer av företag, t.ex. innovationsföretag, nyttjar uppenbarligen specifika former 
av socialt kapital. I mer framgångsrika regioner förekommer dylika företag i större 
antal. Denna täthet kan i sin tur ytterligare underlätta användningen av socialt kapital i 
en region. 
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Fukuyama (2000 s. 291) definierar socialt kapital som en biprodukt av religion, 
tradition, historiska erfarenheter samt andra typer av kulturella normer. Olika 
samhällen har olika former av socialt kapital eftersom olika former av kulturer existerar 
i de olika samhällena. Framgångsrika samhällen utmärks av diversifierat socialt 
kapital. Diversifiering och förmåga till reproduktion kan anses vara bland de mest 
vitala kännetecknen för regionbundet gynnsamt socialt kapital. Ingen enskild aktör 
eller intressegrupp får bli för stark utan balans bör råda mellan olika intressen. En 
optimal balans i socialt kapital bör därtill vara dynamisk, i det att improduktiva nätverk 
ersätts av nya medan fungerande äldre nätverk underhålls (Westlund och Bolton 2003 
s. 85, 99–100).  Björnskov (2003 s. 18) noterar att socialt kapital ofta är stabilt över tid 
och att dess rötter kan gå århundraden tillbaka i tiden samt att det handlar mycket om 
historiskt arv baserat på traditioner och kultur (Pettersson och Sjölin 2002 s. 15). 
Socialt kapital är i mycket länkat till föreställningen om plats och identitet. En kraftig 
känsla av identitet kan betraktas som en aspekt av socialt kapital. Där socialt kapital 
medför nytta föreställs det ofta som en mångfald av kulturella identiteter, nätverk av 
sociala relationer och en blandning av rumsliga mått och kraftig bindning till historiska 
teman som är karaktäristiska för europeiska rurala områden (Lee et al. 2005 s. 270, 
281). 

Om det sociala kapitalet stöder eller motverkar företagandet och dess framgång beror 
av den ideologi som företräds av de sociala institutionerna och det sätt på vilket dessa 
samverkar med varandra i formandet av ett gemensamt värdesystem. T.ex. ifråga om 
orterna Gnosjö och Pajala har enligt Rantakyrö (2001 s. 51) detta värdesystem 
historiskt utformats på olika sätt och skapat en divergerad syn på företagande. Det 
nedärvda kulturella värdesystemet innefattar ett tankemönster där eget företagande ses 
som en primär källa till försörjning i Gnosjö, medan lönearbete, i kombination med 
jordbruk  är det primära i Pajala. Av detta följer också att den nedärvda inställningen 
till ortens utveckling har en endogen inriktning i Gnosjö och människorna har lärt sig 
att lita till sig själva, men en mer exogen inriktning i Pajala, där man förlitat sig till 
andra, t.ex. skogs- och gruvbolagen, för sin försörjning. Gnosjö representerar 
framåtanda, solidaritet, samarbete och stark tilltro till den egna regionens förmåga. 
Orsaken till skillnaderna mellan de båda orterna är informella regler. Religion, politik, 
utbildningssystem och familjen har en positiv inverkan på företagsamheten i Gnosjö, 
men den motsatta i Pajala, där man uppfattar livet som predestinerat. (Rantakyrö 2001 
s. 51) 

De mekanismer som uppfattas som skapare av socialt kapital kan också ha mindre 
önskvärda konsekvenser för företagsamhet.  T.ex. kan begränsad solidaritet och tillit 
tillhandahålla källorna för socioekonomisk stigning och entreprenöriell utveckling hos 
vissa grupper, men ha den rakt motsatta effekten hos andra. Enligt Portes (1998 s. 15–
18) har minst fyra negativa konsekvenser av socialt kapital påvisats:  

• exkludering av utomstående  

• överdrivna krav på gruppmedlemmar  

• begränsningar i individuell frihet  

• neråtgående utjämnande normer 

I det första fallet kan de relationer som gynnar medlemmar i det egna nätverket hindra 
andras framgång, i det andra kan en samhällsgrupps slutenhet begränsa enskilda 
gruppmedlemmars framgång.  Därtill kan i slutna grupper uppstå snålskjutsproblem, i 
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det att mindre framgångsrika gruppmedlemmar önskar del i uppnådda förmåner. Det 
tredje fallet beskriver sträng social kontroll.  För det fjärde finns det situationer där 
gruppsolidariteten upprätthålls genom opposition och avståndstagande till samhället i 
stort och där enskilda aktörer inte tillåts avvika. Resultatet är att normerna utjämnas 
neråt, att normerna förtrycker medlemmarna att hållas på sina givna platser och att de 
mer framgångsrika tvingas fly. Förutom dessa anför Graeff (2009 s. 146) ytterligare en 
negativ konsekvens, i det att nyckelpersoner eller nyckelgrupper genom lobbying 
eftersträvar fördelar utan motsvarande investering i produktiva aktiviteter. Ett 
överskott av socialt kapital kan medföra ett flertal negativa konsekvenser för ett 
samhälle (Woolcock 1998 s. 350). Upprätthållande av socialt kapital förutsätter 
ömsesidigt beroende mellan medlemmarna i ett nätverk. När medlemmarna i nätverket 
blir mer självständiga i förhållande till varandra riskerar det sociala kapitalet att 
erodera (Arrengle et al. 2007 s. 76). Putnam (1993) hävdar att socialt kapital ökar vid 
användning, medan Westlund och Bolton (2003 s. 83) anser att om socialt kapital 
konsumeras utan underhåll och reinvestering riskerar en enskild persons eller ett 
nätverks externa länkar att försvagas. Johansson, Bengtsson, Eriksson och Wincent 
(2009 s. 3) anför i en studie om hur socialt kapital påverkar samarbete och konkurrens 
mellan företag, att ett allt för kraftfullt socialt kapital kan minska på konkurrensen 
mellan företag och föranleder en obalanserad konkurrens- och samarbetsrelation, som 
i slutändan kan leda till att relationen helt upphör. Företag som är allt för kraftigt 
inbäddade i nätverk  riskerar att inte uppmärksamma de förändringar som sker utanför 
nätverket. 

På samma sätt som med ett ökande medborgerligt engagemang kan ett avtagande dito 
leda till en kumulerande process där en minskning av socialt kapital fortgår genom ett 
ömsesidigt samband mellan avtagande medborgerligt engagemang och minskad tilltro 
till andra när båda sidorna av relationen påbörjar en nedgång (Brehm och Rahn 1997 s. 
576). 

I följande delkapitel kommer olika omständigheter för företagande, främst  
uttrycksformer av socialt kapital, att diskuteras som en grund för företagande. 
Utgående från hur olika skribenter tolkat skilda former av företagande och socialt 
kapital, framställs ett antal propositioner om hur socialt kapital utformas och hur det 
påverkar förutsättningarna för företagande, främst ur ett negativt, uppbindande 
perspektiv. 

Trots att många olika skribenters tolkningar används, åberopas vissa författare i större 
omfattning. Dessa är Wigren (2003 ), Sjöstrand (2008), Rantakyrö (2001) , Svendsen 
och Svendsen (2004 ), Danell (2000) samt Putnam (1993). De båda förstnämnda har 
behandlat Gnosjö och den där rådande speciella företagsamheten. Wigren (2003) 
beskriver fenomenet ur ett kulturellt perspektiv, vilket för denna studies vidkommande 
är intressant, eftersom många av de yttringar som skapat Gnosjöandan på motsatt vis 
förväntas belysa utvecklingen i Purmo. Eftersom den empiriska delen i denna studie 
delvis kan sägas utgöra en beskrivning av samhället Purmo, har studien till denna del 
en kulturbeskrivande form. Sjöstrand (2008) presenterar Gnosjö som ett industriellt 
distrikt och redogör för de omständigheter som föranlett ortens anmärkningsvärda 
ekonomiska utveckling. På samma sätt som med Wigrens avhandling ser jag en 
möjlighet till att med hjälp av de faktorer som skapat framgång i Gnosjö diskutera hur 
avsaknaden av dessa i Purmo skapat en motsatt utveckling. Rantakyrös  (2001) 
forskningsrapport jämför det sociala kapitalets betydelse för företagsamheten i Gnosjö 
och Pajala. Eftersom det sociala kapitalet i Pajala verkade  negativt mot företagandet, 
förväntas denna skrift belysa de faktorer som kan ge förklaring till utvecklingen i 
Purmo. Svendsen och Svendsen (2004) beskriver de mekanismer som skapar och 
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förstör socialt kapital och där exemplen företrädesvis är hämtade från den danska 
landsbygden. Skriften har på samma sätt som denna studie ett historiskt perspektiv och 
eftersom Purmo är landsbygd förväntas skriften ge impulser att förklara den utveckling 
som beskrivs här. Danell (2000) beskriver i sin avhandling förutsättningarna för 
entreprenörskap i Skelleftebygden i ett historiskt perspektiv och där frågan om 
skapande av företagaranda är central. Trots att ifrågavarande avhandling behandlar 
uppkomsten av företagsamhet i ett stadssamhälle, som inte har likheter med Purmo, 
hade många av företagarna landsortsbakgrund, varför studien sålunda kan beskriva 
bakgrunden till landsbornas benägenhet för företagande. Putnams (1993) italienska 
studie är intressant till den delen den beskriver hur olika distrikt rönt ekonomisk 
framgång och de orsaker som föranlett denna. 

Utöver dessa, i större omfattning åberopade empiriskt baserade skrifter, hänvisas till 
ett antal skrifter och artiklar, såväl konceptuella som empiriska, som behandlar 
geografiskt och tematiskt varierande ämnen i anknytning till socialt kapital. De 
konceptuellt baserade källorna belyser företrädesvis det sociala kapitalets inverkan på 
nätverk och tillit. 

De flesta empiriskt baserade skrifterna och artiklarna påvisar det sociala kapitalets 
betydelse för en gynnsam utveckling av främst företagsamheten, men även därigenom 
av samhällsutvecklingen i stort. 

Trots att en del empiriska artiklar behandlar områden och lokalsamhällen som inte är 
jämförbara med Purmo, påvisar de åberopade artiklarna endera hur det sociala 
kapitalet påverkat ifrågavarande samhälle i stort eller mer specifikt förutsättningarna 
för företagsamhet, och kan av dessa orsaker anses tillföra ett konceptuellt bidrag för 
den diskussion som i detta kapitel förs om företagandets förutsättningar och om  
samhällsutvecklingen. 

3.4.1. Företagsamheten missgynnas p.g.a. bristande socialt kapital 

Uppbyggnaden av socialt kapital i ett samhälle är avhängigt av de värderingar, attityder 
och förhållningssätt samt av den medborgerliga aktivitet som är rådande. Värderingar 
erhålls t.ex. genom skolgång men även via impulser erhållna i hemmet och genom olika 
samhälleliga aktiviteter. Deltagande i föreningsaktiviteter sammanhänger ofta med 
vilja till samhällsengagemang och tillgång till socialt kapital (Putnam 1993). Social 
samhörighet, lokal identitet och gemensamma värdesystem utgör viktiga beståndsdelar 
i socialt kapital. Dessa platsspecifika egenskaper är en viktig samhällelig resurs som 
utgör ett produktivt kapital och bidrar till att skapa en viss samhällsanda (Bolton 1992 
s. 192). Invånarna i ett lokalsamhälle med en stark platskänsla är medvetna om denna 
speciella egenskap och sätter värde på den. 

Självupprätthållna regler som gynnar strategier för inkludering, s.s. klara regler som är 
kända, allmänt diskuterade och djupt inbäddade i ömsesidighet och allmänna normer 
befrämjar skapande av socialt kapital. Investering i formella institutioner är att 
betrakta som investering i en organiserad struktur som gynnar skapande av 
överbryggande socialt kapital. Detta är lika viktigt som investeringar i fysiskt kapital 
och i vissa fall ännu viktigare. Dvs. om externa förändringsagenter inte tar i 
betraktande balansen mellan intressen som är inbäddade i socialt kapital när 
investeringar i fysiskt kapital genomförs, kan ansträngningar att förbättra produktivitet 
få motsatt effekt. Detta visar åter att produktionsfaktorn socialt kapital inte får 
undervärderas. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 80, Ostrom och Ahn 2009 s. 28–29) 
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Länkningar av socialt kapital i frivilliga organisationer inverkar positivt på ekonomisk 
utveckling och arbetsproduktivitet. En social miljö som är rik på möjligheter att delta i 
olika sociala aktiviteter och som ger möjlighet för människor att mötas regelbundet är 
en gynnsam grund för att stärka delade värderingar och sociala normer för tillit och 
ömsesidighet.  I miljöer där sådana värderingar och normer utvecklas är sannolikheten 
för kooperativt agerande högre och arbetstagarna mera motiverade. Den 
sociokulturella helhet inom vilket ett företag är inbäddat kan förenkla 
överspillningseffekter som i sin tur påverkar aktörernas sociala normer och 
värderingar. Sociala nätverk som inbegriper anställda från olika företag kan fungera 
som arena för spridning av tillit och kunskap. (Sabatini 2005 s. 120, 129)           

I alla lokalsamhällen finns ett socialt kapital som har stor betydelse för företagandet 
likväl som för andra fenomen i samhället. En analys av påverkansfaktorerna religion, 
politik, utbildningsväsende visar att dessa kan samverka med varandra i formandet av 
ett gemensamt värdesystem på ett sådant sätt att det sociala kapitalet har en stödjande 
eller motverkande effekt på företagandet. Den ideologi som företräds inom respektive 
institution är också avgörande för om det sociala kapitalet bidrar till en positiv eller 
negativ utvecklingsspiral. Lokalsamhällets kultur eller det sociala kapitalet är resultatet 
av en socialiseringsprocess som pågått i flera generationer. Historien har därför stor 
betydelse för nuet och framtiden. (Rantakyrö 2001 s. 47–48, 50) 

Johannisson, Ramirez-Pasillas och Karlsson (2002 s. 309) betraktar kulturell 
inbäddning som en aktivitet där regler skapas för utbyte av information mellan företag, 
informella institutioner och lokala företagskulturer. Alla organiserade aktiviteter, 
antingen formellt organiserade i företag eller i ekonomisk-sociala institutioner, bidrar 
till självorganisation (Johannisson 1993 s. 136). Lokalsamhällets sociala kultur, eller 
det sociala kapitalet, antas ha en positiv påverkan på företagande i lokalsamhället och 
utgör en nyckelfaktor för uppkomsten av industriella distrikt (t.ex. Saxenian 1994, 
Putnam 1993).  

Phillipson, Gorton och Laschewski (2006 s. 56) konstaterar i sin studie av två 
småstäder i norra England, verksamma företrädesvis på en rural marknad, att lokala 
aktörer kan ha helt olika tolkningar om innehållet av och utformningen av ett 
ömsesidigt samarbete.  Samarbete associeras ofta med symboliska aktiviteter för att 
uttrycka lokal identitet hellre än att delta i verkliga samarbetsprojekt.  Den lokala 
företagargemenskapen uppfattas ofta som en källa för informationsutbyte, alternativt 
för att skapa regler för undanröjande av lokal konkurrens. Informella lokala nätverk 
synes utgöra grunden för olika former av lokalt samarbete, nätverk och kollektiv 
handling, hellre än att vara identiska med dessa. Kollektiv handling baserad på lokalt 
samarbete tycks i detta fall vara ett undantag. Kollektiv handling förutsätter 
initiativtagare och ett akut problem som behöver lösas. I de fallstudier som relateras i 
artikeln har försök gjorts att skapa formella företagssammanslutningar för att 
koordinera kollektiv handling. Emellertid har dessa endast sporadiskt fungerat som 
grund för kollektiv handling, t.ex. i enskilda ärenden gällande markplanering. 
Deltagande i sådana aktiviteter är för den enskilde företagaren ofta en fråga om 
kostnad i förhållande till förväntad nytta, dvs. hur stor avkastningen är i förhållande till 
den tid som skall avsättas på projektet. Deltagande i ett projekt är osannolikt om nyttan 
är oklar. Detta påvisar också begränsningarna för möjligheten att använda existerande 
nätverk för lokal utveckling eller för att tillhandahålla allmän nytta. Uppkomst av 
lokala affärsnätverk är ofta avhängigt av det konkreta problem som nätverket har för 
avsikt att lösa. Nätverk kan erbjuda socialt stöd för företagare som är isolerade och de 
kan utgöra ett forum för informationsanskaffning, inlärning och diskussion om 
alldagliga bekymmer (Phillipson, Gorton och Laschewski 2006 s. 51, 56–57).  
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Putnam (1993) har i sin italienska studie behandlat den ojämna ekonomiska 
utvecklingen hos olika regioner i Italien under senare hälften av 1900-talet. Han 
konstaterar att de individer som ingår i en medborgerlig gemenskap i regel är mer 
aktiva, samhällstillvända och jämlika. Dygdiga medborgare är hjälpsamma och 
aktningsfulla och hyser förtroende för varandra, även när de har olika uppfattning i 
viktiga frågor. Tack vare relationer av förtroende kan samhället lättare övervinna en 
situation där gemensamma intressen inte förverkligas, därför att varje individ, som 
agerar för sig med vaksamma blickar på andra, har ett incitament att avhålla sig från 
kollektivt handlande. Medborgargemenskapens normer och värderingar förkroppsligas 
och förstärks av tydliga sociala strukturer och sedvänjor. Det som särskilt betonas som 
avgörande för de industriella distriktens framgång i Italien och i andra länder, är 
normer för ömsesidig hjälp och nätverk för medborgerligt engagemang. Nätverken 
underlättar informationsflöden om tekniska nyheter, om presumtiva företagares 
kreditvärdighet, om pålitligheten hos enskilda anställda. Innovationerna är beroende 
av fortlöpande informella kontakter. Det avgörande hos dessa småföretagardistrikt är 
enligt de flesta iakttagare ömsesidigt förtroende, socialt samarbete och ett välutvecklat 
sinne för vad man är skyldig samhället. Dessa starkt produktiva småskaliga distrikt är 
koncentrerade till norra och centrala Italien. (Putnam 1993 s. 110, 194) 

I vissa italienska regioner finns överlappande nät av samhällssolidaritet, befolkade av 
medborgare med ovanligt välutvecklad samhällsanda. Dessa har många föreningar och 
folket läser vad dagstidningarna skriver om samhällsangelägenheter. Medborgarna är 
engagerade i offentliga frågor, inte i personinriktad politik. De litar på att andra 
handlar ärligt och lyder lagen. Ledarna är relativt hederliga. Både medborgare och 
ledare anser att jämlikhet är något naturligt. De sociala och politiska nätverken är 
organiserade horisontellt. Samhället värdesätter solidaritet, medborgerligt 
engagemang, samarbete och hederlighet. Ledning och förvaltning fungerar. Den andra 
ytterligheten i Italien utgörs av regioner utan samhällsanda. Från den enskilde 
invånarens synvinkel är samhällsangelägenheterna någon annans affär. Det personliga 
engagemanget utlöses av personligt beroende eller privat snikenhet, inte av ett 
kollektivt syfte. Föreningslivet är tynande och personlig fromhet får ersätta 
bemödanden för det allmänna bästa. Lagar är till för att överträdas, men eftersom alla 
fruktar alla andras brottslighet krävs strängare disciplin. Fångade i dessa onda cirklar 
som griper in i varandra känner sig nästan alla maktlösa, exploaterade och olyckliga. 
De regionala engagemangstraditionerna från 1800-talet är kanske en av orsakerna till 
dagens olikheter i utvecklingsnivå. Det är kanske så, att samhällsintresset bidrar till att 
förklara ekonomin och inte tvärtom. (Putnam 1993 s. 140, 186) 

Det finns ytterligare ett tredje ekonomiskt Italien, förutom nord och syd. Detta är 
småskaligt, men tekniskt avancerat och högproduktivt. Enligt Piore och Sabel (1984) 
karaktäriseras det av flexibel specialisering. Ett av särdragen hos dess decentraliserade 
men integrerade industriella distrikt är en till synes motsägelsefull kombination av 
konkurrens och samarbete. Företagen konkurrerar om innovation i stil och effektivitet, 
men samarbetar i administrativa tjänster, råvaruinköp, finansiering och forskning. 
Dessa nätverk av småföretag kombinerar låg vertikal integration och hög horisontell 
integration, de har många underleverantörer och lägger ut överskottsorder åt tillfälligt 
undersysselsatta konkurrenter. I kärnan av dess enastående produktiva ekonomiska 
struktur ligger en serie institutionella mekanismer som tillåter konkurrens att existera 
jämsides med samarbete genom att de förebygger opportunism. Ett rikt nätverk av 
privata ekonomiska sammanslutningar och politiska organisationer har skapat en miljö 
där marknaderna blomstrar genom att stimulera samarbete och ställa den infrastruktur 
till småföretagens förfogande som de inte skulle ha råd att bekosta på egen hand. Den 
sociala rörligheten är hög i dessa distrikt då de anställda går till eget företagande och 
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tillbaka. Ömsesidigt bistånd är vanligt och de tekniska innovationerna sprids hastigt 
från det ena företaget till det andra. Betydelsen av samarbetande horisontella nätverk 
mellan småföretag och egenföretagare bildar en kontrast till stora konventionella 
företag. Industrin håller samman p.g.a. en mer fundamental känsla av samhörighet, 
som mer är resultatet av än orsaken till de olika institutionella samarbetsformerna. 
(Putnam 1993 s. 192, 193) 

Det som särskilt betonas som avgörande för de industriella distriktens framgång i 
Italien och i andra länder, är normer för ömsesidig hjälp och nätverk för medborgerligt 
engagemang. Socialt förtroende uppstår företrädesvis ur normer för ömsesidighet och 
nätverk av medborgerliga engagemang. Normer är handlingar som baseras på frivilliga 
överenskommelser i ett samhälle, och normer som förstärker socialt förtroende uppstår 
därför att de underlättar samarbete och minskar på transaktionskostnader. Den 
viktigaste normen utgörs av ömsesidighet, som kan vara specifik eller generaliserad. 
Den generaliserade ömsesidigheten utgör en starkt produktiv beståndsdel för socialt 
kapital eftersom den medger att det tillfälligt kan finnas en obalans i ömsesidigt utbyte, 
men som ändå inte leder till att förtroendet bryts. Ett samhälle som besjälas av 
generaliserad ömsesidighet har större förutsättningar att lösa olika problem som 
uppstår i detsamma. (Putnam 1993 s. 206–207) 

Putnams kritiker har anfört att han avsevärt förenklat komplicerade sociala 
omständigheter i Italien (t.ex. Miguel, Gertler och Levine 2006 s. 311). Trots detta och 
det faktum att den italienska studien beskriver ett socialt kapital på makronivå, är hans 
antaganden om normer för engagemang, ömsesidighet och nätverksskapande 
intressanta för och tillämpbara på lokalsamhällen. Detta styrker även Sabatins (2005) 
beskrivning av att i miljöer som präglas av delade värderingar och sociala normer för 
tillit, där är sannolikheten för kooperativt agerande högre. Utgående från bl.a. 
ovanrelaterade exempel på företagsgynnsamma miljöer, kan för ett stagnerande 
lokalsamhälle antas att: 

P 1.1. Medborgerligt engagemang och normer för ömsesidig hjälp utgör inte bas 
för skapande av ett även för företagarna gynnsamt socialt kapital  

Den mest kritiska faktorn för gynnsam utveckling i ett samhälle är tillit, såväl mellan 
enskilda individer som mellan de intressegrupper som finns däri och de nätverk som 
byggs upp. För företagsamheten är tilliten avgörande för kontaktskapande i avsikt att 
minska transaktionskostnader. 

Kärnan i ett nätverks ogripbara värde är tillit. Denna är en snävare definition av socialt 
kapital och fokuserar på ömsesidighet. Tillit är den förväntan som uppstår inom ett 
samhälle som uppvisar ett uppförande baserat på samverkan och med en grund av 
allmänt omfattade normer. I ett komplext samhälle är det viktigt att inneha element 
som inhyser överbryggande tillit och som skapar kontakt mellan människor med olika 
bakgrund och kunskap. Överbryggande tillit är enklare att skapa när aktörerna delar 
samma kulturella och religiösa bakgrund och försvåras avsevärt av om generella 
normer minskar. (Poulsen och Svendsen 2005b s. 1, 3) 

Tillit definieras som förmågan att åstadkomma villkorligt samarbete även i avsaknad av 
materiella incentiv och utgör en kärnlänk mellan socialt kapital och kollektiv handling. 
Den kan ses som en självständig och oförminskbar orsak till att vissa samhällen bättre 
uppnår kollektiv handling medan andra misslyckas. Tillit ökar när individer är pålitliga, 
förbundna med varandra i multipla nätverk och existerar inom institutioner som 
underlättar tillväxten av tillit (Ostrom och Ahn 2003 s. xvi). Poulsen och Svendsen 



 

 

76 

(2005a s. 1, 3) noterar att socialt kapital i form av tillit skapas när människor i ett givet 
samhälle har tid att på olika sätt ha kontakt med grannar och andra 
samhällsmedlemmar. I ett samhälle där mer socialt kapital skapas, konsumeras också 
mera av detsamma. 

Granovetter (1973) konstaterar att huruvida en agent kan lita på en annan beror på om 
det finns en mellanliggande personligt kontakt som kan garantera att den andra 
agenten är pålitlig. Fukuyama (1995) ser socialt kapital som en högre nivå av allmän 
tillit i ett samhälle och en högre nivå av spontan social interaktion mellan medlemmar i 
samhället. Avsaknad av tillit gentemot andra hör ihop med lägre utbildning och lägre 
socialekonomisk status (Poulsen och Svendsen 2005a s. 13). Religiös tillhörighet spelar 
en viktig roll för skapande av social tillit (Daniels och von der Ruhr 2008 s. 6, 22). 

Ifråga om socialt kapital är ömsesidighet en viktig aspekt, avseende förmågan hos 
enskilda individer att samarbeta för allmänna mål. Socialt kapital är en snävare 
definition av ömsesidighet och fokuserad på tillit. Tillit uppkommer ur ett samhälle 
med normalt samarbete baserat på allmänna normer (Svendsen och Svendsen 2004 s. 
39). Socialt kapital kan primärt ses som en ackumulering av förpliktelser av andra, 
enligt normerna för ömsesidighet. Vid utbyte av förpliktelser kan den ena parten 
förvänta sig en återbetalning, men vet inte i vilken form eller när denna kommer att 
ske. Återbetalningen behöver inte nödvändigtvis komma från den ursprungliga 
mottagaren utan från en annan i nätverket eller från kollektivet som helhet, i form av 
status eller erkännande. Denna form av utbyte i form av framtida förväntad 
återbetalning baseras på tillit (Portes 1998 s. 7, 9). 

Samhällen som karaktäriseras av en hög nivå av tillit är mindre beroende av formella 
institutioner för att upprätthålla avtal. Tillförlitliga samhällen har inte bara kraftiga 
incentiv att skapa och öka fysiskt kapital, utan kan även förväntas ha högre avkastning 
av humankapital. När tillit underlättar upprätthållande av kontrakt ökar avkastningen i 
specialiserad utbildning. I samhällen med liten tillit påverkas t.ex. beslut om uthyrning 
mer av pålitliga personliga egenskaper hos sökandena och mindre av 
utbildningsaspekter, än i samhällen med hög tillit (Knack och Keefer 1997 s. 489–491). 

Tillit var av avgörande betydelse för det samarbete som skapades mellan kommunerna 
i Jämtland i början av 2000-talet och som utgjorde grunden för skapandet av en 
samarbetsregion i avsikt att uppnå strukturella fördelar för regionen som helhet 
(Westerdahl 2008 s 136). Powell, Koput och Smith-Doerr (1996) har i studier av 
biokemiindustrin påvisat att sociala kontakter som vilar på ömsesidig grund, dvs. 
socialt kapital, uppmuntrar till innovationer, ömsesidig inlärning och 
produktivitetstillväxt, vilket är lika viktigt som fysiskt kapital och humankapital, 
särskilt inom områden där utvecklingen går snabbt framåt. (Putnam 2000 s. 342–343) 

I en undersökning gjord i det italienska distriktet Tuscia framgick att känslan av 
trygghet i  den meningen att lokalsamhället är tryggt samt tilltro till befintlig 
samhällsservice är de viktigaste faktorerna för skapande av social tillit. I små samhällen 
kan företagare använda medlemskap i professionella organisationer till att skapa 
kontakter till personer som hör till andra socioekonomiska gemenskaper. Både 
personer som länge tillhört en organisation och nykomlingar kan dra nytta av detta, 
speciellt den som är nykomling och eventuellt okänd på orten. Företagare som tillhör 
en grupp känner sig mindre sårbara när oförutsedda händelser inträffar. Den länkande 
roll som olika nätverk spelar ger möjlighet för personer som blir delaktiga av dem att få 
tillgång till nätverkens kunskapsbaserade tillit och som i sin tur skapar tillväxt av social 
tillit. Dessa personer kan fungera som katalysatorer för transformering av specialiserad 
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tillit till generaliserad tillit och som utgör grund för ökande ekonomisk aktivitet. 
Engagemang i olika sammanslutningar förstärker social tillit, och personer som är 
verksamma inom dylika är ofta mer tillitsfulla än de som står utanför. (Sabatini 2009 s. 
21–23) 

Byggande av tillit i mindre grupper förbättrar förutsättningarna för att avlägsna 
opportunism genom möjligheten till social sanktionering vilket därigenom leder till en 
högre nivå av sammanlagd ekonomisk tillväxt. Konsekvensen blir då att om 
gruppmedlemmar litar på varandra och kan bestraffa dem som skadar gruppen, så 
uppnår gruppen större ekonomisk tillväxt jämfört med andra grupper utan sådan 
intern tillit, eftersom fler transaktioner kan ske genom lägre kostnader, och 
förutsägbarheten av hur gruppen uppför sig ökar. Det är då inte längre nödvändigt att 
formellt övervaka transaktionskostnader. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 29, 44, 170) 

Ovanstående exempel pekar alla på olika utryck för tillitens betydelse för ett gynnsamt 
socialt kapital. Särskilt intressant är Sabatinis (2009) antagande att specialiserad tillit 
inom ett nätverk kan transformeras till generaliserad tillit i ett givet samhälle samt 
Ostrom och Ahns (2003)  notering att vissa samhällen på basen av tillit mellan 
aktörerna bättre uppnår kollektiv handling. En motsatt bild av dessa resonemang kan 
för denna studies vidkommande förväntas påvisa att i ett stagnerande lokalsamhälle: 

P 1.2. Den tillit som skall gynna uppkomsten av ett för företagsamheten 
gynnsamt socialt kapital saknas i lokalsamhället 

Alla samhällen, såväl i makro- som i mikroperspektiv präglas av kontrollfunktioner. På 
nationell nivå utövas denna kontroll av formella institutioner som har lagstadgad rätt 
att förfara sålunda. I ett lokalsamhälle finns även lagstadgade kontrollfunktioner men 
där tillkommer även en kontroll som är baserad på informella institutioner. Denna 
kontroll tar sig olika uttryck, beroende på hur de kulturella normerna och 
värderingarna är utformade i ifrågavarande lokalsamhälle.  

Den övervakning som sker i vissa lokala samhällen och som resulterar i en 
uppbindande och tvingad solidaritet har en positiv funktion för social kontroll. Men 
den kan också ha en negativ effekt på individen eftersom den begränsar 
handlingsfriheten. Nätverken kan också anta en exkluderande och negativ karaktär.  
(Portes 1998 s. 17) 

Informella institutioner i form av traditioner, normer och kulturer (jfr North 1993) 
utgör t.ex. både i Gnosjö och Pajala viktiga instrument för de ledande nätverken i att 
utöva kontroll av områdets befolkning (Rantakyrö 2001). P.g.a. liten emigration var det 
en förhållandevis hög grad av social kontinuitet och integration i Gnosjö. Sociala 
relationer var, och är, nära och många invånare är släkt. Detta har medfört en stark 
känsla av solidaritet mellan dem men medför att Gnosjö kan definieras som ett delvis 
isolerat samhälle med social kontroll. Man är likvärdig i samhället i Gnosjö så länge 
som man inte avviker från de normer som samhället satt upp (Wigren 2003). 
Utbytesnätverken i Gnosjö är styrda av informella normer och de sociala 
institutionerna kan övergå i en för företagarna hindrande struktur genom att social 
kontroll uppstår. Nätverken utmärks av social kontroll av medlemmarna eftersom det 
kan bli problem med utbytena mellan aktörerna om någon medverkande avviker allt 
för mycket. Om en företagare väljer bort deltagande i de kontrollerande nätverken 
utesluter han sig samtidigt från den gynnsamma bytesekonomin. (Sjöstrand 2008) 

Många av de faktorer som i Gnosjö befrämjar företagsamheten motverkar i Pajala 
densamma. På en ort där alla förväntas veta sin plats och där det är svårt att ta sig ur en 
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sedan lång tid uppbyggd stark gemenskap, antas det sociala kapitalet utgöra ett hinder 
för förnyelse och omvandling. Det gemensamma värdesystem som upprätthålls i Pajala, 
utgörs  av stark social kontroll som riktas mer mot företagande som fenomen än mot 
företagarens beteende. I Pajala utgör själva företagandet ett övertramp. Jantelagen 
anses alltjämt förhärskande i Pajala och den sociala kontrollen är hård. Eftersom 
människorna i Pajala i huvudsak haft sin utkomst från statliga organisationer så har det 
skapat mentala barriärer mot risktagande. Det finns inte entreprenörer i Pajala, 
eftersom de som har idéer och är riskbenägna, flyttar till andra orter som antas ge 
bättre förutsättningar för att förverkliga idéerna. (Rantakyrö 2001 s. 4, 14, 46, 50, 51, 
55)  

Nätverken i de ovan anförda exemplen Gnosjö och Pajala har båda haft en 
kontrollerande funktion i lokalsamhället. Den sociala kontrollen i Gnosjö inriktade sig 
främst på att bevara den historiska Gnosjöandan och på att behålla kontrollen av 
företagarnätverken hos infödda Gnosjöföretagare medan den sociala kontrollen i 
Pajala, baserad främst på religiösa värderingar, riktade sig mot företagande som 
sådant. Utgående från dessa båda exempel är det antagbart att i ett stagnerande 
samhälle: 

P 1.3. De informella institutionerna, företrädesvis i form av social kontroll, 
verkar mot företagsamhet 

I lokalsamhällen som präglas av ett gynnsamt socialt kapital kan man ofta peka på 
enskilda personer eller nyckelgrupper som haft stor betydelse för uppkomsten av detta. 
Det kan vara fråga om personer som osjälviskt arbetat för samhällets framåtskridande, 
men även personer som för egen del eftersträvat egen vinning med sitt engagemang, 
som samtidigt även arbetat för ett generellt sett bättre samhälle. Dessa nyckelpersoners 
eller idealisters inställning till samhällsfrågor och inriktningen på hur samhället borde 
utvecklas, har haft betydande inverkan på hur detta samhälle sedan utvecklades. Men 
oberoende av inriktningen har detta engagemang varit av stor betydelse för 
utvecklingen av det sociala kapitalet i det samhälle som de varit verksamma i. 

Westlund, Forsberg och Höckertin (2002) anför att det ofta är entusiaster som driver 
på samhällsutvecklingen och där deras hängivenhet ofta är avgörande för 
utvecklingsprocessens inriktning och framgång. Dessa personer innehar en stor 
kunskap om den lokala utvecklingen och förutsättningarna i lokalsamhället och 
fungerar även som förmedlande länkar till externa intressenter. 

Svendsen och Svendsen (2004) hävdar i sin studie av den danska andelsrörelsen att 
uppkomsten av olika slags föreningar ledde till en extremt aktiv landsortsbefolkning 
som tog hand om lokal- och regionalpolitik, ekonomiska och kulturella funktioner och 
som därigenom, utan statlig inblandning, själva gradvis förbättrade sina 
levnadsförhållanden. På det lokala planet var en dylik aktivitet primärt beroende på 
aktiviteterna hos vissa engagerade individer. Dessa eldsjälar verkade från en blandning 
av ekonomiska, idealistiska och rent personliga motiv, ofta utan att inse att deras 
engagemang var till allmän nytta som ledde till generella fördelar för hela 
lokalsamhället. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 70) 

Om idealister, såsom ovan framgått, spelar en betydande roll för skapande av ett 
gynnsamt socialt kapital i ett framgångsrikt samhälle, kan det motsatta förhållandet 
förväntas i ett stagnerande samhälle: 

P 1.4.  Idealister lyckas inte skapa ett även för företagarna gynnsamt socialt 
kapital  
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Avsikten med de i detta delkapitel framtagna propositionerna är att visa på hur 
avsaknad av medborgerligt engagemang och tillit för att skapa ett för hela 
lokalsamhället gynnsamt socialt kapital inverkar negativt på förutsättningarna för 
företagsamhet. 

3.4.2. Avsaknad av tillväxt i lokalsamhället inverkar negativt på 
möjligheten att skapa gynnsamt socialt kapital 

Avsaknad av samhällstillväxt används i denna studie i avsikt att påvisa att denna 
omständighet varit av betydelse för ett försämrat företagsklimat och ett stagnerande 
socialt kapital och att det sålunda inverkade negativt på företagsamhetens 
förutsättningar. 

Ekonomisk tillväxt i lokalsamhället är en förutsättning för en växande företagsamhet. I 
en undersökning om företagsklimatet i Västernorrland i Sverige (Holmgren 2007 s. 10, 
12, 30, 38) noterades att tillväxt i samhället är en förutsättning för ett gynnsamt 
företagsklimat; över 90 % av de tillfrågade ansåg att företagsklimatet är viktigt eller 
mycket viktigt för tillväxt i samhället. Å andra sidan signalerar företagande en tilltro till 
förmågan hos invånarna i området, på samma sätt som företagandet i sig genererar 
tillväxt.  Tillväxten kan dels ses som ökad sysselsättning, fler företag och högre 
inkomster, men också att företagen växer genom ökad lönsamhet, nya affärer och ökad 
produktion. Centralt för tillväxten i denna definition är sålunda företagen. 
Samhällstillväxten kan även utvidgas att omfatta ökat invånarantal och samverkan 
mellan ideella engagemang och företagande, tillväxt i förmåga och kunnande. 
Befolkningstillväxt och nettoinflyttning sammanhänger positivt med nyföretagande 
(Davidsson 1993). 

Det sena 1900-talet har i Sverige uppvisat många exempel på områden och orter som 
drabbats av grundläggande strukturella problem till följd av näringslivets och 
samhällets omvandling.  Lokala entreprenörer med lokalt engagemang och tillgång till 
lokala nätverk, har på många av dessa orter medverkat till framväxten av nya företag 
och vitalisering av existerande företag (Johannisson 2005  s. 82). Småföretagarmiljöer 
med ett större socialt kapital kunde i kraft av den flexibilitet och anpassningsbarhet 
som en sådan miljö kan uppvisa, bättre klara av strukturomvandlingskriser (Pettersson 
och Sjölin 2002 s. 16). Gnosjö är det område som kring millennieskiftet haft den största 
ekonomiska tillväxten  i Sverige (Sjöstrand 2008) och där en orsak till detta anses vara 
de delade lokala värderingarna (Rantakyrö 2001). 

Socialt kapital har blivit en viktig del i utvecklingen av det nutida landsbygdssamhället. 
Att gynna uppkomsten av socialt kapital kan medföra långvarigt nyttiga resultat. 
Utvecklingen av ett lokalsamhälle bör ske genom att bygga upp kapaciteten hos 
individer och grupper inom de samhällen i vilka de verkar. För marknadsföringen av ett 
specifikt områdes identitet eller ”brand” är det viktigt att förstå betydelsen av de sociala 
nätverken och det sociala kapitalet i området. En för landsbygdsamhället positiv 
förändring skall vara lokalt förankrad, socialt inkluderande samt producera eller 
omspänna nätverk som är lokalt sammanlänkande. Framgångsrik utveckling frigör 
rurala områden från att stämplas som bakåtsträvande, avlägsna och trångsynta, men 
ger dem möjlighet att ha kontroll över karaktäristiska och kulturella mönster som är 
värda att bevara. (Lee et al. 2005 s. 276, 280) 

Det föreligger en växelverkan mellan ekonomisk tillväxt i ett samhälle och gynnsamma 
förutsättningar för företagsamhet. Ekonomisk tillväxt utgör en förutsättning för en 
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levande företagsamhet och för skapande av de omständigheter, bl.a. socialt kapital, 
som är en grund för denna, medan en livskraftig företagsamhet i sin tur kan vitalisera 
ett samhälle som stagnerat till följd av samhällsförändringar och strukturella orsaker. I 
ett stagnerande samhälle kan däremot förväntas att: 

P 2.1. Den ekonomiska tillväxt saknas som utgör en grund för ett gynnsamt 
företagsklimat 

Nära relaterad med den under P1. diskuterade frågan om idealisternas betydelse för 
samhällsutvecklingen och skapande av gynnsamma nätverk, är frågan om nätverkens 
nyckelpersoner. Ett nätverk kan bestå av många noder som alla är viktiga för nätverket, 
men i praktiken finns det alltid enskilda individer som har större betydelse än andra för 
att utvidga nätverket med nya medlemmar, för att skapa nya länkar till andra nätverk 
och för att sålunda skapa större nytta för medlemmarna i nätverket.  Dessa 
nyckelpersoner skapar både starka och svaga relationer i avsikt att maximera nyttan för 
nätverket. Nätverken är följaktligen mera eller mindre känsliga för bortfallande länkar. 
Ett nätverk förändras alltid när en nod faller bort och med bortfallet av en av de mest 
centrala aktörerna i ett nätverk kan hela nätverkets existens vara hotad. Medlemmarna 
i ett personligt nätverk är inte utbytbara; faller en bort förändras nätverket 
(Johannisson 2005 s. 59). 

Skapande och upprätthållande av socialt kapital är ofta beroende av nyckelpersoner. 
Om en sådan nyckelperson flyttar bort från ett visst samhälle, medför det att även 
andra personer än denna kommer att uppleva den förlust som denna länk i de 
närhetsbaserade relationerna medför. Ett sådant försvinnande av nyckelpersoner från 
ett samhälle belyser betydelsen av individuella sociala entreprenörer. Inom avgränsade 
områden har människor goda möjligheter att bli bekanta med varandra och träffas 
regelbundet och sålunda preparera grunden för sociala ställningstaganden som 
underlättar gruppaktivitet och allmänna nyttigheter. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 
41). I vissa samhällen sker en utarmning av socialt kapital när nyckelgrupper flyttar 
bort. T.ex. avgången av industriell sysselsättning och medelklassfamiljers bortflyttning 
från svarta stadsdelar i USA leder till att den kvarvarande befolkningen lämnas utan 
socialt kapital med bl.a. hög arbetslöshet som följd (Portes 1998 s. 13–14). Miguel, 
Gertler och Levine (2007 s. 288–289, 311) noterar i sin studie av industrialiseringens 
inverkan på socialt kapital i Indonesien att de flyttningsrörelser som föranleddes av 
industrialiseringsprocesser påverkade det sociala kapitalet både i de områden som 
drabbades av utflyttningen och de mottagande områdena. Enligt dessa kan det vara så, 
att det är industrialiseringsprocessen som påskyndar social interaktion, inte tvärtom. I 
en studie om mobiliteten i Europa konstateras att låg mobilitet korrelerar positivt med 
högre nivå av socialt kapital. Individer som känner sig bundna till ett visst samhälle är 
mer villiga att investera i socialt kapital eftersom de kan förvänta sig en god utdelning. 
Tröskeln är då högre att flytta bort eftersom ”flyttkostnaden” i form av förlorat socialt 
kapital blir större. (David, Janiak och Wasmer 2008 s. 1, 2, 5, 25) 

Utflyttning kan försvaga existerande sociala nätverk, eftersom bortflyttningen tenderar 
att ske ur samma grupper, t.ex. ungdomar eller välutbildade. Inflyttning kan även 
erodera nätverk i det att inflyttarna kan ha svårt att integreras i existerande lokala 
nätverk. Inflyttning som leder till att tidigare rurala områden urbaniseras kan också 
leda till erodering av existerande socialt kapital, eftersom större befolkningscentra 
tenderar att leda till ökad anonymitet. Å andra sidan kan en ökad befolkningstäthet 
skapa den kritiska massa som behövs för att lokala kollektiva grupper skall uppstå 
(Miguel, Gertler och Levine 2006 s. 292).  
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Alla former av samhällsbygge förutsätter stabilitet och kontinuitet i de nätverk som 
administrerar detta. Bortflyttning leder till försvagade sociala nätverk som i sin tur 
försämrar förutsättningarna för framåtskridande i samhället. Därav följer för ett 
stagnerande samhälle att: 

P 2.2. Stor utflyttning kan innebära att nyckelpersoner ifråga om företagande, 
samhällsbyggande och skapande av socialt kapital flyttar bort 

Det existerande sociala kapitalet kan även skadas på andra sätt. Den 
strukturrationalisering som varit utmärkande för samhällen med västerländsk ekonomi 
under hela 1900-talet har radikalt förändrat förutsättningarna för utövande av olika 
näringar och även förorsakat stora befolkningsmässiga förändringar. Detta har lett till 
att existerande sociala miljöer och befintliga nätverk förlorat förutsättningar att 
existera. Detta leder i sin tur till att det gynnsamma sociala kapitalets bevarande 
hamnat i motsatsförhållande till den utveckling som påskyndats av 
samhällsförändringar. 

Svendsen och Svendsen (2004) jämför förstörelse av socialt kapital med en negativ 
uppbindning av socialt kapital. Detta sker t.ex. vid strukturrationaliseringar för att 
uppnå stordriftsfördelar. Organisatoriska strukturer, som på en plats gynnar 
företagsamhet kan i en annan miljö ha helt andra motverkande effekter (Westlund och 
Bolton 2003 s. 84). Även Putnam (2000) anför strukturrationaliseringar som  en orsak 
till ett eroderande socialt kapital. 

I den centralisering som drabbade den danska jordbrukskooperationen efter andra 
världskriget skadades balansen mellan överbryggande och uppbindande socialt kapital 
p.g.a. de konflikter som uppstod mellan decentralister och centralister. Nivån av tillit 
minskade när den agrara produktionen centraliserades efter andra världskriget. Det 
tidigare rika bondesamhället ser ut att ha kollapsat gradvis när de små lokala 
mejerierna lades ner och denna omständighet antas vara huvudorsaken till att 
överbryggande socialt kapital fragmenterades och delvis övergick i exkluderande 
uppbindande typer av socialt kapital, ofta skadligt för samhället.  Varje förlust i 
överbryggande socialt kapital måste härledas från den ekonomiska vinst som föranleds 
av stordrift. Alternativa lösningar borde övervägas eftersom det inte är givet om 
nettovinsten i en sådan situation är positiv eller om en annan väg av 
produktionsdisponering med upprätthållande av en hög nivå av överbryggande socialt 
kapital skulle ha ökat den ekonomiska tillväxten snabbare. (Svendsen och Svendsen 
2004 s. 65, 102, 121) 

Trenden till storskalighet i den danska mejerinäringen går långt tillbaka i tiden. De 
ledande företagarna bakom nya samarbetsföretag initierade nätverk utan lokal 
koppling, dvs. det saknades lokal inbäddning.  Dessa nya nätverk kunde sägas skapa 
uppbindande socialt kapital på makronivån. Makten flyttades småningom från 
nätverken på mikro- och mesonivån till makronivån. Resultatet av en sådan 
koncentration av socialt kapital var för det första att andelsnätverken kom att 
representera jordbrukssektorn gentemot statliga korporativa aktörer. För det andra 
åtföljdes dessa intressegruppsaktiviteter av en kraftig ökning av makronätverk på 
bekostnad av dito på mikro och mesonivå. Arbetskraften centraliserades till städerna 
och makten koncentrerades uppåt till ett fåtal ledare i ett litet antal inflytelserika 
statliga och privata bolag. Samtidigt försvann gruppen småbrukare helt från det danska 
samhället. Dessa hade varit innehavare av betydande mängder socialt kapital och haft 
en viktig funktion som ”smörjmedel” i lokalsamhället. Dessa omständigheter medförde 
en kraftig förlust av socialt kapital i lokalsamhällena inkl. lokala institutioner. 
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Nedläggningen av mejerierna medförde att viktiga lokala och regionala plattformar för 
produktion av socialt kapital försvann. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 102, 179) 

Strukturella förändringar i samhället har lett till att existerande strukturer och 
existerande socialt kapital skadats eller förstörts. Svendsen och Svendsen (2004) 
påvisar ett danskt exempel som radikalt förändrade det sociala kapitalet på den danska 
landsbygden, och som lika gärna kunde appliceras på andra landsbygdssamhällen, 
varav det är rimligt att anta att: 

P 2.3. Centralisering inverkar negativt på befintligt socialt kapital 

Avsikten med de i detta delkapitel härledda propositionerna är att belysa de negativa 
konsekvenser för lokalsamhället och det sociala kapitalet i detsamma som föranleds av 
en stagnerande tillväxt. 

3.4.3. Samhällsandan i lokalsamhället skapar en negativ inställning till 
företagsamhet 

Enligt min uppfattning är den lokala kulturen viktig för att skapa ett gott 
företagsklimat. Områden med en regional, inkluderande identitet och gemensamma 
värderingar som gynnar företagsamhet har ansetts vara ekonomiskt framgångsrika.  En 
samhällsanda som bygger på förståelse för företagsamheten bäddar för ett gynnsamt 
företagsliv. Det uppstår ofta en särskild företagaranda i dylika områden och som i sin 
tur gynnar det omgivande samhällets utveckling. 

Den regionala kulturen har oftast sina rötter i historiska traditioner och värderingar 
och kan därför betraktas som mycket trögföränderlig. Beroende på förmågan att ta till 
sig nya impulser kan en förändring ses som ett samspel mellan förnyelse och 
traditioner som är förankrade i institutioner ( Aronsson och Johannisson 2002 s. 13). 

Regional identitet kan definieras som en form av socialt kapital och spelar en viktig roll 
i näringslivets utveckling och i regioners ekonomiska, kulturella och sociala utveckling. 
Ökad medvetenhet om den regionala identiteten ger självkänsla bland regionens 
invånare vilket är en betydelsefull aspekt för att skapa socialt kapital. Det finns en 
koppling mellan stark regional identitet, ökad självkänsla och vilja att klara sig själv. 
(Brulin och Nilsson 1997 s. 9, 14, 55–56) Ifråga om uppkomsten av ”Det tredje Italien” 
beskrivs den starka lokala identiteten och samhörigheten som en viktig faktor (Isaksen 
1993 s. 25). 

Lokalsamhällets kultur är olika i olika regioner, men gemensamt är framför allt att 
befolkningen delar grundläggande sociala värderingar som förstärks av kulturella 
fenomen. Saxenians (1994) jämförelse av två regioner i USA, Silicon Valley och 
östkusten, visar att det sociala kapitalet skapat helt olika näringslivsstruktur och olika 
förmåga att hantera oförutsedda förändringar. I Silicon Valley har man haft lättare att 
hantera konjunktursvängningar och har snabbare kunnat återskapa tillväxt. Det sociala 
kapitalet har i Silicon Valley bidragit till en positiv utvecklingsspiral (Rantakyrö 2001 s. 
51). 

Kulturen i Silicon Valley grundlades historiskt ur den pionjäranda som var 
dominerande i lokalsamhället.  Framgången garanterades av de horisontella nätverk av 
informellt och formellt samarbete som byggdes upp mellan de nybildade företagen där. 
Nominellt var de konkurrenter, men de delade med sig av nyttig information och 



 

 

83 

problemslösningsmetoder. I Route 128 på östkusten lyckades man inte lika bra, 
eftersom ett socialt kapital inte byggdes upp mellan företagen, utan man upprätthöll i 
stället traditionella normer för företagshierarki och revirtänkande (Putnam 2000 s. 
341–342). I industridistrikten i norra Italien antas de gemensamma värderingarna vara 
grundlagda i arbetarrörelsen, en utbredd kommunism, starka fackföreningar och en väl 
förgrenad kooperation (Rantakyrö 2001 s. 15). Företagarandan beskrivs tillsammans 
med yrkeskunnandet vara de främsta orsakerna till Skellefteåområdets under 1900-
talet framgångsrika industriella utveckling och dess näringslivs förmåga att kollektivt 
tackla de problem som strukturella förändringar medfört. Den lokala ideologiska 
samhörighet som rådde i området bidrog även till denna utveckling. (Lindmark 1993 s. 
107, Gelsing och Isaksen 1993 s. 204) 

De regler som styr utbyte och spridning av information, dels mellan företag, dels 
mellan dessa och formella institutioner, uppstår ur informella regler som återspeglar 
den lokala kulturen. Omsorgen om det kulturella arvet i ett visst område kan göra en 
entreprenör mer benägen att betrakta denna ort som gynnsam för företagande, och ju 
öppnare samhälle, desto mer värdefull blir företagarnas koppling till en viss plats 
(Johannisson 1993 s. 136, Johannisson 2009 s. 534). En mängd av socialt kapital, dvs. 
de medborgerliga traditionerna i ett samhälle, definierade som dess genom historien 
ackumulerade mängd av tillit, normer och nätverk, utgör grund för fortsatt 
ackumulering av socialt kapital. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 85) 

En av de mest studerade orterna i Sverige ifråga om företagande är Gnosjö, där en för 
Sverige unik koncentration av småföretag kan hittas. De senaste omfattande studierna 
av Gnosjö har företagits av Wigren (2003) och Sjöstrand (2008). Den förstnämnda har 
studerat Gnosjöandan ur ett kulturellt perspektiv och anlägger en avsevärt mer kritisk 
syn i det att hon menar att den oftast berättade positiva historien om Gnosjö inte 
motsvarar verkligheten, och som argument anförs bl.a. att en betydande del av 
företagen i Gnosjö inte längre ägs av Gnosjöbor, att arbetstagarna upplever 
Gnosjöandan som en lönekartell, att de som inte hör till de rätta kretsarna exkluderas 
och att kvinnorna diskrimineras. Sjöstrand (2008) har studerat fenomenet utgående 
från att området är ett industriellt distrikt där företagarnas relationer i form av 
informella utbyten utgör grunden för den speciella ekonomin i området. En intressant 
omständighet beträffande Gnosjö, som benämns som Sveriges enda industridistrikt, är 
att den tillverkande industrin står för två tredjedelar av den sysselsättande effekten. 
Gnosjö befinner sig med andra ord fortsättningsvis i den industriella utvecklingsfasen, 
till skillnad från riket i övrigt som generellt kan karaktäriseras som postindustriellt.  

Den s.k. Gnosjöandan betecknar framgångsrikt privatägt företagande, formellt och 
informellt samarbete i nätverk mellan ägardirektörer, hjälpvilja och solidaritet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare samt en positiv avundsjuka mellan entreprenörer. 
Gnosjöandan förknippas ofta med sociala nätverk och nätverksaktiviteter. Samarbetets 
roll och hur företag samarbetar för att klara av situationer som ett företag självt inte 
kan åtgärda framhävs ofta.  Gamla mötesplatser som kyrkan och postkontoret, Rotary 
m.m. framhävs. De studerande som flyttat bort men återkommer efter examen, betonar 
de kraftiga sociala nätverken och karriären som  främsta orsaker.  Många forskare 
beskriver Gnosjöandan som ett samarbetsklimat, där ägardirektörer hjälper varandra 
och där ledig kapacitet i regionen används. Samarbetet är informellt, vilket betyder att 
man kan både samarbeta och konkurrera samtidigt. Det anses vara nästan omöjligt att 
dra gränser mellan samarbete och konkurrens. (Wigren 2003 s. 7, 18, 26)  

Den oftast berättade historien om Gnosjö betonar samarbete och ömsesidig förståelse 
som betydande egenskaper för Gnosjöandan. Wendeberg (1982) beskriver 
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Gnosjöandan i termer av lagom stort företag, enhetligt synsätt, nyttoprodukter, 
långsam utveckling, arbetsglädje, förtroendefullhet m.m. Folket beskrivs som 
uppfostrat på samma sätt, som delar samma religion, som har samma perspektiv på 
arbete och liv, och där majoriteten av befolkningen är på samma utbildningsnivå och 
har samma kunskaper. De delar liknande värden och känner nära samhörighet med 
varandra. Wigren (2003 s. 7) anser att Gnosjöandan, sådan den oftast beskrivs delvis är 
en myt. Historien om Gnosjö representerar i verkligheten ett mycket snävt perspektiv. 
Gnosjöandan är ett tvetydigt fenomen fullt av motsägelser. Bakgrundsfaktorerna är 
avsevärt mer mångfacetterade än vad som brukar anges. Enligt Wigren (2003 s. 231) är 
det inte möjligt att kopiera Gnosjöandan till en annan ort, eftersom den bygger på de 
lokala värdekällorna. 

Både Wigren (2003) och Sjöstrand (2008) betonar företagen som centrala i historien 
om Gnosjö och viktiga för att förstå Gnosjöandan. Att driva ett framgångsrikt företag är 
socialt viktigt. En stor del av företagen i Gnosjö har gått från generation till generation. 
Folk utvecklas tillsammans med företagen och samhället. Flertalet kunder och 
leverantörer är lokala aktörer. Genom att äga och driva ett företag känner företagaren 
att han skapat något som består. Den ideala företagsamheten i Gnosjö definieras ofta 
som småskaliga familjeägda företag med ett genuint intresse i människorna, regionen 
och dess framtid. Att leva i Gnosjö och driva ett företag i Gnosjö är ett sätt att leva, 
något som man valt och något som man är stolt över. Det är en ära i Gnosjö att 
benämnas vara en äkta företrädare för Gnosjöandan. För en företagare är Gnosjöandan 
närheten till andra, vilket gör att kunskap enkelt kan överföras mellan olika aktörer. I 
Gnosjö är man omgiven av människor med vilka man kan samarbeta, men som man 
också kan tävla med. Ibland är konkurrensen hård, men när man behöver få veta något 
vet man vem som vet något om detta. Information och kunskap finns nära. Ledare i 
externt ägda företag resonerar annorlunda än lokala ägardirektörer. Detta visar att 
graden av delaktighet i en värdering går bakom organisatoriska enheter och 
organiserade positioner. Inkonsekvenser är beroende på i vilken social kontext en 
person verkar och uppträder, t.ex. inställningen till externt ägande.  

De historiska berättelserna är enligt Wigren (2003) viktiga för Gnosjöandan. 
Ungdomar inskolas i ett visst tänkesätt och den produktionsinriktade industrin 
representerar arbetslivet. Gnosjö försöker finna vägar att hindra människor från att 
lämna Gnosjö, eftersom folk som är vana med regionen, dess dagliga liv och dess 
industrier, behövs. Att bidra till samhället är karakteristiskt för Gnosjöandan. Om man 
gör något för samhället, gör samhället något för en själv. Man förväntas stöda varandra 
inom samhället. Man förväntas alltid agera i samhällets intresse. Inflyttade anses inte 
ta samma ansvar för lokalsamhället och betraktas därför som mindre lojala. Den delade 
historien är en anledning till att inte inkludera nykomlingar. Genom att skapa sociala 
arenor exkluderas vissa.  Genom att inte känna historien och berättelser från förr kan 
man lätt exkluderas från samhällsandan. De informella reglerna för hur man uppträder 
i Gnosjö har skapats under lång tid. Det är svårt att bli delaktig i en kultur utan att ta 
del av historien och de lokala traditionerna. Samtidigt som historien spelar en viktig 
roll och skapar en viss anda, begränsar den sålunda genom att exkludera andra. Den 
delade historien är en orsak till att inte inkludera nykomlingar. Risken föreligger att en 
nykomling uppfattas som en förrädare mot den historiska tradition som vuxit fram 
under lång tid och som de lokala aktörerna tagit som sin.   

Sjöstrand (2008) definierar Gnosjöandan som en del av de lokalspecifika resurser som 
skapat det industriella distriktet. Ekonomiska aktiviteter är socialt inbäddade i de 
historiskt och kulturellt definierade sociala normerna. Produktionssystemets 
utformning, en sammanlänkning av de värderingar som olika institutioner i form av 
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marknaden, företagen, familjerna, kyrkorna, myndigheterna, olika föreningar m.m. 
skapat och legitimerat, har åstadkommit en speciell arbetsetik och hjälpsamhet som 
utgör grunden för den gåvoekonomi som utmärker området.  Gåvoekonomin, eller 
egentligen ett utbyte av tjänster, är den omständighet som utgör grunden för den 
speciella ekonomin i Gnosjö. Med detta begrepp avses att företagarna sinsemellan inom 
ramen för de informella normer som historiskt skapats, samordnar informationsutbyte, 
infrastruktursatsningar, personalresurser, rekrytering, produktion, prissättning, 
marknadsföring m.m. och där en givare förväntar sig att i framtiden vid behov erhålla 
motsvarande information. Detta utbyte har en balanserande inverkan i förhållande till 
konjunktursvängningar och påverkar sålunda företagens lönsamhet gynnsamt. En 
ekonomiskt mycket viktig aspekt av Gnosjöandan är att den förhindrar destruktiv 
konkurrens mellan företagen. 

Regionens sociala och kulturella aspekter framhålls ofta för att beskriva Gnosjöandan. 
Familjen är viktig, likaså kyrkan. Väckelse- och nykterhetsrörelserna fick stor 
utbredning i Gnosjö och utgör betydelsefulla beståndsdelar för de värderingar som 
skapades. Frikyrkorna är en viktig del av samhället. Företagande och frikyrklighet 
karaktäriserar Gnosjö. De 15 frikyrkliga församlingarna i Gnosjö och de fem kyrkliga 
församlingarna beskrivs som kraftcentra.  Tron påverkar arbetslivet och privatlivet för 
många. Entreprenörerna är endera släkt eller församlingsbröder och folk möts på 
bönestunder, där de diskuterar företagsärenden. Alla separerar inte affärslivet och det 
religiösa livet, för många är det senare en del av det förra. Kyrkorna är en viktig plats 
för nätverksaktiviteter och församlingarna spelar en väsentlig roll i samhället. Tidigare 
var kyrkan en viktig mötesplats och spelade en dominerande roll i de flesta frågor. Även 
idag är kyrkorna en betydande mötesplats. Kyrkbesökare uppfattade kyrkan som en 
central mötesplats även för näringslivet och eftersom många ägardirektörer är 
kyrkbesökare kan kyrkans betydelse för näringslivet inte bortses ifrån. 
Medlemsaktiviteten är större i frikyrkan än i svenska kyrkan. Många som deltar i 
kyrkliga tillställningar är inte nödvändigtvis medlemmar i församlingen. 
Församlingarnas inflytande har minskat över tid men trots det är kyrkan en arena som 
besöks av många. Olika grupper och olika åldrar deltar i de kyrkliga aktiviteterna 
(Wigren 2003). Religionen anses även ha haft betydelse för Skellefteåregionens 
industriella utveckling, eftersom många företagsledare hade en gemensam frikyrklig 
bakgrund (Gelsing och Isaksen 1993 s. 208, Danell 2000 s. 186). 

Det stora antalet frikyrkor i Gnosjö gör det intressant att reflektera över Gnosjöandan 
utgående från Webers syn som fokuserar på lägre medelklass. Enligt Weber (1978) är 
grunden för kapitalismen den kalvinistiska protestantismen, den individuella etiken, 
hårt arbete, självkontroll och lydnad för auktoriteter. För att kapitalismen skall 
utvecklas behövs ett rationellt perspektiv på arbete med fokus på lönsamhet. Det enda 
rätta var att arbeta hårt, det var livets mening. Avkastningen skulle inte konsumeras 
utan investeras. Införtjänade pengar gjorde det möjligt för företag att utvecklas och 
därför var industrialisering och knapphet ett resultat av att efterleva religionen. Så 
länge som pengar ansågs vara en gudomlig gåva, var det accepterat att bli rik. 
Förmögenheten är i sig inte eftersträvansvärd utan snarare distributionen av 
densamma. Enligt Norberg (2001 s. 213) är den protestantiska arbetsetiken mer 
framträdande i ett område som Gnosjö där folket har stannat i regionen i generationer 
och där sekulariseringen varit svag. Enligt Weber (1978) var endast aktiviteter 
arrangerade av kyrkan tillåtna, vilket kan förklara varför kyrkan är så stark i Gnosjö. 
Religionens betydelse för skapande av tillit är tvådelad. Å ena sidan manar den till 
ärlighet och givmildhet och tillhandahåller arenor som skapar samarbete, å andra sidan 
kan misstro uppstå mellan olika religiösa grupperingar eller mellan mer och mindre 
religiösa grupper.  
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I Pajala har även religionen starkt påverkat det sociala kapitalet i kommunen. Den 
laestadianska väckelserörelsen har haft stor utbredning. Centralt i denna var 
arbetsmoral, nykterhet och lydnad. Gudsfruktan innebar lydnad mot överheten, ett 
asketiskt leverne där synd, flärdfullhet och överflöd var av ondo. Människans plats i 
tillvaron var given och ett gudfruktigt leverne innebar att göra rätt för sig genom hårt 
arbete och att vara nöjd med den lott man tilldelats. Människorna var undersåtar och 
belöningen för hårt arbete förväntades bli tillgodoräknad efter jordelivet. Rörelsen var 
politisk motståndare till vänstern. Religionen har troligen bidragit till att förstärka 
arbetsmoral och hederlighet, men också motverka jämställdhetstanken. Religionen 
påverkade därigenom olika samhällsfenomen, t.ex. synen på företagsamhet. (Rantakyrö 
2001 s. 46, 48) 

Webers tolkning av religionens betydelse för ekonomisk utveckling har av andra 
forskare används för att beskriva protestantismen som gynnsam för högre tillit till 
samhället och medborgarna än mer hierarkiskt baserade religioner som katolicism, 
ortodoxi och islam (Knack och Keefer 1997 s. 521). Fukuyama (2000 s. 304) hänvisar 
till amerikanska undersökningar ur vilka framgår att de som konverterat till 
protestantiska läror enklare hittar inkomst, utbildning och olika nätverk. Björnskov 
(2003 s. 18) observerar utgående från en studie om socialt kapital och korruption att 
korruption är mindre förekommande i protestantiska samhällen. Daniels och von der 
Ruhr (2008 s. 21) fastslår i en amerikansk studie att medlemmar i liberala 
protestantiska trossamfund är mer tillitsfulla än t.ex. fundamentalistiska protestanter, 
pingstvänner och katoliker. Berggren och Björnskov (2009 s. 11, 21–22) hävdar igen att 
lägre grad av religiositet i ett samhälle skapar ökad tillit, varför religiositet inte är en 
förutsättning för tillit. 

Ett annat exempel på en ort med en specifik företagaranda är den norska kommunen 
Stryn. Dynamiken i lokalsamhället är speciellt intressant eftersom den tycks ha en 
positiv inverkan på den industriella omstruktureringen av orten. Reglerna i 
lokalsamhället inkluderar lojalitet mot samhället och skapar kollektivt företagande. 
Företagare säger att man arbetar frivilligt för lokalsamhället och samhällsandan och 
där lagandan, inte enskilda aktiviteter är viktig. Att vara från Stryn betyder att man står 
tillsammans. Samhällsandan i Stryn uppmuntrar företag och myndigheter att 
samarbeta. Viktiga forum för samarbete är Samforum som är ett nätverk mellan 
samhälls- och företagsledare, en samarbetsförening för turismföretagare samt ett 
nätverk för nyföretagande. (Flöysand och Sjöholt 2007 s. 209, 219–220, 222) 

Den rådande samhällsandan i ett givet område påverkar förutsättningarna för 
företagande. Ovan relaterade exempel, med tyngdpunkt på Gnosjö, utgörs av 
landsortssamhällen varifrån paralleller kan dras till andra landsortssamhällen. Den 
historiska traditionen och religionen har haft stor betydelse för uppkomsten av 
samhällsandan och den lokala identiteten. Medan Gnosjöandan fokuserar på företagen 
och deras samarbete, och den eftersträvansvärda identiteten är företagarens, kan 
utgående från samma värdekällor för ett stagnerade samhälle antas att: 

P 3.1. Den anda som skapas på basen av historia, tradition och 
familjevärderingar förutsätter att den enskilde aktören skall vara verksam i den 
bransch som huvudsakligen präglat ifrågavarande samhälle medan engagemang inom 
andra branscher uppfattas som förräderi mot historien och traditionen 

P 3.2. Den lokala identiteten formas av individer som identifierar sig med de 
värderingar och ideal som varit rådande i samhället, medan värderingar som riktar in 
sig på andra utkomstformer, t.ex. företagsamhet saknar förespråkare 
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Andelsrörelsen som uppstod omkring sekelskiftet 1900 har anförts som ett särskilt bra 
exempel på överbyggande socialt kapital som hade stor betydelse för hela det 
omgivande samhällets vidkommande. 

De danska andelsföretagen beskrivs som bildade av människor som var inspirerade av 
det allmänna och som möttes regelbundet och litade på varandra och deltog i otaliga 
lokala och regionala företag/föreningar och var ofta högt värderade 
styrelsemedlemmar. Det uppkom såväl agrara som kulturella föreningar som skapade 
stabila och långvariga nätverk med en betydande överlappning av medlemmar. På 
några tiotal år uppstod en betydande kvot värdefullt socialt kapital bland danska 
bönder, underhållet av grupper av lokala och regionala bondeentreprenörer och 
institutionaliserad i andelsföretag såväl som i informella traditioner, deltagande i det 
medborgerliga livet och generaliserad tillit. Därigenom skapades värdefullt socialt 
kapital som ökade den ekonomiska tillväxten och de generella utbildningsstandarderna 
för agrarbefolkningen i en extraordinär process av självorganisation. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 50–52)  

Fenomenet exemplifieras ytterligare genom andelsmejerierna. I dessa rådde frihet för 
envar att delta, utan hänsyn till politisk eller religiös inställning, eller ekonomiska 
förutsättningar. Därigenom verkade andelsmejerierna som sociala mötesplatser, eller 
plattformar, som garanterade en blandning av olika sociala grupper. Småbrukarna 
gynnades av deltagande i dessa genom att de fick förbättrade avsättnings- och 
marknadsföringsmöjligheter för sina produkter samtidigt som rösträtten var 
demokratisk med en röst för alla. Detta ledde till en utveckling av småbruken. 
Storbönderna tog del i mejerierna eftersom vinsten delades kapitalistiskt, dvs. i 
förhållande till levererad mjölk. Leverantörerna delade det ekonomiska ansvaret för sitt 
mejeri genom att tillhandahålla startkapital samt bära ansvar för lån för byggnader och 
utrustning. Delägarna var därför samfällt ansvariga för företagets eventuella förluster 
och var därför tvingade att samarbeta trots eventuella politiska, religiösa eller sociala 
konflikter, en i detta sammanhang kritisk faktor. (Björn 1982 s. 95–96, i Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 50–52, 79) 

Skrivna regler i form av standardiserade handlingar för andelsorganisationer ökade 
böndernas samarbete och medförde därav en mängd högproduktivt överbryggande 
socialt kapital. Som ett resultat av denna process tillhandahöll företagare kollektiva 
nyttigheter som bidrog till ekonomisk tillväxt och utbildning i tidigare fattiga områden. 
Det var dessa skrivna regler som underlättade självorganisering av rurala områden, en 
självorganisation som medförde en kraftig ökning av överbryggande socialt kapital och 
som en konsekvens även andra former av kapital och som slutligen fick stor, socialt 
nyttig betydelse. Småningom, när bönderna blev vana med att följa de skrivna reglerna, 
blev den formella stommen för samarbete naturlig. På så sätt blev samarbete enligt 
spelets regler, innefattande tillhandahållande av allmän nytta, garanterat genom 
överenskommelser som innehöll sanktioner vid överträdelse, en naturlig väg som 
bönderna inte ifrågasatte. Därav skapades både skrivna och oskrivna regler som 
medgav för aktörerna att engagera sig i socioekonomiska strategier. De blev tillvänjda 
vid ett regelverk som ytterligare ökade det överbryggande sociala kapitalet och som 
gynnade rekryteringen av nya företagare i kommande generationer. Därigenom 
säkrades en frisk cirkel av skapande av överbryggande socialt kapital. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 96)  

På några tiotal år uppstod en betydande kvot värdefullt socialt kapital bland danska 
bönder. Det var underhållet av grupper av lokala och regionala bondeentreprenörer och 
institutionaliserat i form av verksamheten i andelsföretagen, men även i informella 
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normer i form av generaliserad tillit och deltagande i det medborgerliga livet. Den 
danska andelsrörelsen är ett instruktivt exempel på överbryggande socialt kapital. Det 
är den organiserade strukturen, dvs. de skrivna reglerna, som låg bakom det 
nätverksbaserade samarbetet som var så avgörande för skapande av positivt eller 
negativt socialt kapital. Detta utgör ett bevis på att en hög kvalitet på de formella 
institutionerna är viktig för förutsägbart beteende, allmänna normer och ett 
omfattande samarbete bland befolkningen.  Enligt North (1993) är formella 
institutioner nödvändiga för ekonomisk tillväxt. Detta visar att det potentiellt 
produktiva, informella utbytet i form av socialt kapital går jämsides med formella 
institutioner. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 52–53, 73) 

Det danska exemplet på andelsrörelsens stora betydelse för uppbyggnaden av ett 
gynnsamt socialt kapital och för landsortens ekonomiska blomstring och utveckling, 
utgör en länk till andra landsortsamhällen som under 1900-talets första hälft präglades 
av en expanderande andelsrörelse och som på samma sätt som på den danska 
landsbygden kunde ha förväntats bidra till en positiv samhällsutveckling i stort, medan 
i ett stagnerande lokalsamhälle kan antas att: 

 

P 3.3. De andelsföretag som uppstår är inriktade på att gynna den näring som 
varit den huvudsakliga i samhället 

En vidareutveckling av det danska exemplet om andelsrörelsens betydelse för 
samhällsutvecklingen, visar även att småbruken p.g.a. den ekonomiska blomstringen 
växer, varför den valda utvecklingsvägen i sig blev en språngbräda till andra 
utkomstmöjligheter. 

Många industrialiserade landsortsmiljöer idag har sin uppkomst ur jordbruket. De i 
delkapitel 2.2. beskriva orterna Kvänum (Nyström 2005) och Ljungby (Roubert 2009) 
utgör exempel på landsorter där begynnande industrier har sitt ursprung i jordbruket. 
Danell (2000) konstaterar att industrin i Skellefteå hade sin grund i landsbygdsindustri 
och där den protoindustriella karaktären var synbar. Det var ofta jordbrukare och 
hantverkare som på hemgården eller i en lokal i byn startade ett företag i liten skala och 
som sedan sökte samarbete med andra lokala företagare för att hitta en nisch endera 
som legotillverkare eller produktutvecklare. Mångsyssleriet inom jordbruk och 
hantverk utgör en viktig förklaring till att företagandet som försörjningsform blev en 
central del av Skelleftebygdens identitet. 

Gnosjö är ett annat exempel på en ort där företagandet har sitt ursprung i jordbruket. 
Området präglades i äldre tider av fattigdom, men det var en knapphet som hade 
inverkan på regionens utveckling. Under 1700-talet var flertalet människor i Gnosjö 
bundna till ett jordbruk baserat på knappa resurser, endera som bönder eller torpare.  
Folket var tvunget att hitta utvägar till överlevnad p.g.a. den begränsade tillgången till 
naturliga och ekonomiska resurser.  De måste själva skapa sin framtid. Bisysslor till 
jordbruket blev för många en möjlighet till överlevnad samtidigt som de utgjorde grund 
för den kommande företagsamheten (Wigren 2003 s. 15, 71–72). 

Förestående orter utgör exempel på hur det ur renodlade jordbrukarbygder uppstod en 
betydande företagsamhet och där utvecklingsvägen ofta var den att företaget startade 
som en bisyssla till jordbruket för att sedan utvecklas till en heltidsyssla, men i ett 
stagnerande lokalsamhälle kan istället antas att: 
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P 3.4. De biinkomster som genereras används för att stöda den huvudsakliga 
näringen i samhället 

De framtagna propositionerna i detta delkapitel belyser hur andan i lokalsamhället 
genom att upprätthålla rådande värderingar gynnar befintliga näringar och därigenom 
negativt påverkar utvecklingsförutsättningarna för andra branscher, t.ex. 
företagsamhet. 
 

3.4.4. Företagarna  förmår inte skapa egna nätverk 

Det föreligger enligt min uppfattning ett samband mellan sociala nätverk och 
ekonomisk framgång på det individuella planet. En förutsättning för att nå ekonomisk 
framgång är en fungerande kommunikation i lokalsamhället, och där en grund utgörs 
av de nätverk i vilka enskilda aktörer finns länkade, och där nätverken även genererar 
allmän nytta för samhället som helhet. De samhällsgrupper som har de bäst 
organiserade nätverken har största möjligheten att skaffa fördelar åt sina medlemmar. 

Ett omfattande socialt nätverk möjliggör ekonomisk framgång (Putnam 2000 s. 343). 
Tillgång till täta horisontella nätverk via t.ex. föreningsengagemang förbättrar 
möjligheterna för en enskild individ att skaffa sig en bättre social eller ekonomisk 
position (Andriani och Karyampas 2009 s. 39). Granovetter (1973 s. 103) anger att 
socialt uppförande är inbäddat i nätverk av mellanindividuella relationer. Nätverk 
utgör strukturer av social interaktion som är överordnade normer och tillit. Svaga 
relationer binder ihop i övrigt isolerade kluster av nätverk till ett vidare socialt nätverk, 
medan starka relationer lokalt kan leda till fragmentering. Tillgång till ett nätverk av 
svaga relationer utgör därför en viktig del av en enskild individs möjlighet att få tillgång 
till extern information. Ostrom och Ahn (2003 s. xxii) noterar att i sådana samhällen 
där de tillitsfulla individer som är villiga att samarbeta utgör en minoritet, är det ett 
villkor för dessa för att överleva och utvecklas, att sinsemellan etablera ett nätverk. Burt 
(1992 s. 216–217) utvecklar teorin om svaga relationer med att diskutera s.k. 
strukturella hål, där själva bryggan i överbryggandet av klyftor mellan olika kluster 
garanterar tillgång till extern information.  

Lee et al. (2005) definierar nyttiga nätverk som inkluderande, som underlättar 
kollektiv inlärning, möjliggör delad framgång och skapar en bredare social acceptans. 
Nätverk kan länka skilda utvecklingssektorer och skilda rumsliga mått genom att 
producera utvecklingsprocesser som varken är interna inom ett visst område eller 
påtvingade utifrån. Genom att fokusera på nätverk av sociala relationer förstås bättre 
dynamiken i relationerna mellan socialt kapital och identitet samt deras plats i 
utvecklingen. Kvaliteten på de sociala nätverken är viktig. Att finna arenor och 
mötesplatser och att skapa tillfällen för social aktivitet är viktigt. En sådan inbäddning 
är kärnan i de flesta koncept som berör socialt kapital (Lee et al. 2005 s. 269, 278–281). 
Enskilda individer knyter relationer som gynnar deras egna intressen, men den nytta 
som genereras i de nätverk som skapas är även kollektiv. Det betyder att en enskild 
person drar nytta av de fördelar som det kollektiva nätverket medför, fastän han kanske 
inte alls bidragit till det. Nätverk medför oftast ömsesidiga förpliktelser, eftersom en 
tillit annars inte kan upprätthållas. Både samhällsengagemang och socialt kapital 
medför ömsesidiga förpliktelser. Ömsesidighetsnormer underlättar i sin tur samarbete 
till fördel för alla. Då olika uppgörelser är förankrade i täta sociala nätverk minskar 
incitamenten för opportunism (Putnam 2000 s. 19–21). En enskild aktörs position i ett 
nätverk har betydelse för den nytta som han har av det, dvs. ju mer central 
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positionering, desto större möjlighet att dra nytta av de fördelar som kan genereras via 
nätverket (Andriani och Karyampas 2009 s. 7). Ett nätverks framgång är beroende av 
hur det formeras, hur många aktörer som är villiga att delta i det och i nätverkets 
administration (Thorgren, Wincent och Örtqvist 2009 s. 163). För att ett nätverk skall 
fungera och bestå måste det dock finnas ett gemensamt mål, regler och rutiner. Inom 
nätverket pågår en ständig utvecklingsprocess som stärker relationerna mellan 
företagen och man utvecklar gemensamma värderingar. Samverkan kan grundas på 
sociala relationer eller rent affärsmässiga relationer. Varje affärsrelation måste också i 
någon grad bygga på förtroende, åtminstone tilltro till att affärspartnern håller sin del 
av ett kontrakt. (Rantakyrö 2001 s. 53–54) 

Kraftfull och demokratisk lokalpolitisk struktur kan utgöra en effektiv bas för 
utveckling av nätverk och som i sin tur kan inkludera affärsverksamhet och 
invånarintressen.  Nätverk som planerats speciellt för en viss utvecklingsfråga och 
befintliga nätverk, förankrade i äldre strukturer kan variera stort i effektivitet. 
Existerande sociala nätverk kan dock bäst bidra till utveckling eftersom de har en fördel 
i att vara inbäddade i äldre sociala relationer (Lee et al. 2005 s. 269, 278–281). Miguel, 
Gertler och Levine (2005 s. 291) konstaterar att det kan vara så, att industrialisering 
leder till ett mer formellt samarbete i ett visst samhälle, men inte nödvändigtvis i 
bakomvarande nätverk. I ett mindre samhälle, där alla känner alla, behöver det t.ex. 
inte vara nödvändigt att bli medlem i en viss förening för att skapa kontakter. 

Enligt Johannisson (2005) behöver entreprenören sitt nätverk för att kanalisera den 
drivkraft som uppkommer ur hans aktiviteter. Nätverket är hans kanske viktigaste 
resurs. Att företagare som i grunden är individualister låter sig inordnas i kollektiv kan 
ske genom att det personliga nätverket görs till bas. Företagsamma människor verkar 
sällan i enskildhet eftersom entusiasmen smittar av sig. Företagsamhet som kollektivt 
organiserad verksamhet finns i många olika former, från spontan samverkan till 
formellt organiserad och kontraktsreglerad verksamhet som t.ex. olika bolagsformer, 
men nätverken som organisationsform skiljer sig radikalt från dessa.  Entreprenören 
nyttjar sitt nätverk för att testa olika idéer och för att söka tillräckligt med stöd för 
genomförandet. Genom nätverken skaffar sig företagaren inflytande över de faktorer 
som är betydelsefulla för företagets framgång. Nätverket står för solidaritet och utgör 
också det skyddsnät som en företagare kan behöva om oväntade händelser inträffar 
(Johannisson 1996 s. 127, 131, 2005 s. 29, 54, 57–58, 61, 63, 71, 84, 86). 

En entreprenör umgås helst med andra företagare, eftersom de har en tämligen 
likartad syn på tillvaron. De kan också förmedla kontakter och ge olika råd. Dessa 
nätverk kräver öppenhet, tid och engagemang. Företagarens nätverk kan vara en 
garanti för att ett företag inte lider av att företagarens roll i det ofta ägarledda företaget 
blir allt för central och hämmande för företagets verksamhet. De olika möjligheter som 
ett personligt nätverk medger, leder till att många företagare ofta uppvisar en brokig 
företagarkarriär.  (Johannisson 2005 s. 60, 65, 67, 72)      

De lokala företagarna på landsbygden i Danmark utvecklades till organisatörer av 
lokala och regionala nätverk av olika samfund som delade lika värderingar och ofta 
med överlappande medlemskap. Den nära kommunikation som var resultatet av dessa 
nätverk av samfund, frivilligt upprättade och underhållna av lokala företagare, ledde till 
en generell förstärkning av ömsesidigt förtroende och allmänna normer på 
landsbygden, vilket skapade ett bättre samhälle. När samfundsskapandet kulminerade, 
övergick det i skapande av socialt kapital som beskyddade företagsamhet och 
tillhandahållande av allmän nytta. Skapande av överbryggande socialt kapital ledde till 
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förbättrade materiella och icke-materiella levnadsvillkor på landsbygden. (Svendsen 
och Svendsen 2004 s. 70) 

Cooke och Wills (1999 s. 219, 232) noterar i en studie rörande företagsamhet i 
Danmark, Irland och Wales att skapande och innehav av socialt kapital var förenat med 
förbättrade affärsmöjligheter samt kunskaps- och innovationsskapande. Möjligheterna 
för ett företag att knyta kontakter och bli inbäddat i ett existerande nätverk var speciellt 
viktiga. Stödprogram och interventioner för att öka det sociala kapitalet var även 
framgångsrika. 

I Gnosjö har nätverken stor betydelse för företagsamheten och för avknoppningar, en 
ny företagare blev ofta leverantör till den gamla arbetsgivaren. Nätverken i bygden är 
till stor del religiöst baserade. Trossamfund tjänar samhällslivet både direkt, genom att 
ge socialt stöd åt sina medlemmar och utföra sociala tjänster åt det omkringliggande 
samhället och indirekt genom att stimulera medborgerlig kompetens, ingjuta moraliska 
värderingar, uppmuntra altruism och skapa samhällsanda bland sina medlemmar 
(Putnam 2000 s. 81, Wigren 2003).  Karlsson, Larsson och Wiklund (1992) säger att 
p.g.a. de täta nätverken i Gnosjö blir den enskilde entreprenörens kunskap även alla 
andra entreprenörers kunskap. Samarbetsandan är viktig för Gnosjöandan. Socialt 
kapital i stället för finansiellt stöd skall ses som drivkraften för företagen. 
Samarbetsandan resulterar i ett antal sammanslutningar och en stark kulturell 
identitet. 

Arrengle et al. (2007 s. 76, 79–84, 87–88) hävdar att det sociala kapital som samlas i 
ett familjeföretag är beroende av det sociala kapital som ägarfamiljen - ledningen tillför 
företaget. Ägarfamiljens sociala kapital utgör en grund för det sociala kapital som 
skapas i företaget. Mekanismer som påverkar länkningen av ett familjeföretags sociala 
kapital till företaget är institutionell överensstämmelse, organisatorisk identitet och 
rationalitet, användningen av mänskliga resurser samt överlappning i sociala nätverk. 
Drivkrafter för utvecklingen av ett familjeföretags sociala kapital är stabilitet, 
interaktion, beroende och närhet.  Med stabilitet avses att de normer som råder inom 
en familj ofta är långvariga, att spårberoende kan iakttas i familjens beslutsfattande 
över tid och att familjeföretag överlag uppvisar mer stabil ägarkontinuitet. Interaktion 
belyser att sammanträffanden mellan familjemedlemmar påverkar företagets 
utveckling, likaså familjemedlemmarnas externa kontakter. Beroende uppstår genom 
att familjemedlemmar ägnar företaget speciell omtanke p.g.a. dess betydelse för 
familjens försörjning, medan närheten i familjens sociala kapital är strukturerad av 
familjen och där tätheten i familjenätverket varierar från en familj till en annan. Det 
nära förhållandet mellan ägarfamiljen och företaget kan också få negativa 
konsekvenser. Dels kan negativa omständigheter inom familjen överföras på företaget, 
dels kan plötsliga och oförutsedda händelser inom ägarfamiljen påverka företaget. Det 
kan också föreligga risk för att ägarfamiljen lägger beslag på den goodwill som skapats i 
företaget. 

Pajalas näringsliv karaktäriseras av många branscher men med endast ett eller få 
företag inom samma eller stödjande branscher. Det finns inga kluster i Pajala. Inom 
skogs- och träindustrin finns ett större antal företag, där både vertikal och horisontell 
integration kunde vara möjlig.  Målsättningen är att företag inom samma, närliggande 
eller stödjande branscher skall etableras på orten. Frågan är om det är möjligt att skapa 
kluster eller industriella distrikt eller om dessa växer fram spontant. För en spontan 
tillväxt krävs att den sociala sammanhållningen och den lokala identiteten främjar 
samverkan. (Rantakyrö 2001 s. 43, 53) 
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Balansen mellan individuell och kollektiv nytta är avgörande för hållbarheten i 
affärsnätverk, och företagarnas vilja att delta baseras ofta på en bedömning av den 
nytta som ett deltagande kan ge. Avsaknaden av en kritisk massa av företagare är en 
väsentlig omständighet ifråga om de lokala affärsnätverkens hållbarhet. Denna 
omständighet är kopplad till avsaknaden av tillräckligt motiverade nyckelpersoner, som 
behövs för att föra nätverken framåt i glesbefolkade områden. Kritisk massa blir ett 
specifikt problem om det i ett lokalsamhälle finns flera nätverk eller grupper som tävlar 
om att värva nya medlemmar som kan tillhandahålla tid, motivation och drivkraft. 
(Phillipson, Gorton och Laschewski 2006 s. 51, 53) 

Då det ideala industriella distriktet inrymmer ett småföretagskluster som självt uppnår 
den kritiska massa som fordras för självorganisering, blir mindre samhällen beroende 
av kompletterande formella strukturer för att uppnå detsamma. En förutsättning för att 
företagandet i ett samhälle skall utvecklas till en organiserad kontext är ett tillräckligt 
antal företagare och tillräckligt täta personliga nätverk. För få medverkande med för få 
verksamheter leder till att en enskild individ blir för dominant eller att samarbetet i 
nätverket blir rutinartat. Småskaligt näringsliv utvecklas lätt till ett broderskap där 
solidariteten gäller det samarbete som varit, inte framtida utvecklingsmöjligheter. 
Valmöjligheterna i ett allt för litet nätverk blir för begränsade. (Johannisson 1993 s. 
136, Johannisson 2005 s. 78)     

Paralleller kan dras till Pollard (1981 s. 29, 116) som anser att det måste finnas ett 
minimum av kritisk massa, inberäknat teknik, transport och arbetskraftsutbud för 
industrialisering. En region som inte hölls med i den industriella kapplöpningen p.g.a. 
avsaknad av kritisk massa kunde bli avindustrialiserad till följd av industrialiseringen i 
mer framgångsrika regioner. Nedgången kunde på samma sätt som uppgången vara 
kumulativ. Myrdal (1969) har beskrivit detta som bakvatteneffekt; de regioner som 
sackar efter i industrialiseringsprocessen sugs tomma av de mer framgångsrika. 

Skapande och upprätthållande av välfungerande nätverk utgör en förutsättning för ett 
framgångsrikt samhälle. För företagarna är nätverken nödvändiga, dels för att 
samarbeta och bygga upp egna strukturer, dels för att kommunicera med andra 
grupper i det omkringliggande samhället och med olika myndigheter. Om en enskild 
grupp, t.ex. företagare, inte uppnår ett sådant antal och en sådan styrka att de kan 
skapa egna nätverk, försämras märkbart deras förutsättningar att kunna påverka 
samhällsskeendet. I ett stagnerande lokalsamhälle förväntas därför att: 

P 4.1. Företagsamheten är för splittrad för att en tillräcklig kritisk massa kunde 
uppstå 

P 4.2. Företagare som inte är organiserade kan inte generera kollektiv nytta för 
egen räkning 

Nämnda propositioner avser att påvisa de negativa konsekvenserna av tt företagarna 
som yrkesgrupp inte förmår skapa egna nätverk. 

3.4.5. Det saknas en fungerande kommunikation mellan olika grupper i 
lokalsamhället 

Tillit har tidigare i denna studie beskrivits som en grund för ett gynnsamt socialt 
kapital. Tilliten utgör en bas för en fungerande kommunikation i lokalsamhället. 
Kommunikation inom och mellan olika samhällsgrupper är en viktig beståndsdel i att 
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förstå andra samhällsgruppers behov och berättigande. Viljan till detta härrör ur de 
värderingar som är rådande i lokalsamhället. 

Enligt Coleman (1987) är det inte möjligt för ett samhälle att nyttja mänskligt kapital 
ifall de människor som innehar det inte kommunicerar. För att en region skall kunna 
uppvisa ett gott socialt kapital bör den kännetecknas av hög grad av koncensus. Om det 
finns en diskussion skapar den efterhand en gemensam värdegrund (Pettersson och 
Sjölin 2002 s. 9). Graden av lyhördhet hos övriga intressegrupper i lokalsamhället för 
den lokala företagsamhetens önskemål om utvecklingsbetingelser är viktig för en 
gynnsam lokal företagskultur (Gustafsson och Johannisson 1983 s. 26). I samhällen där 
invånarna har dålig kontakt med varandra kan det vara svårare att sprida information 
och att mobilisera krafter för att nå resultat eller stå emot hot (Putnam 2000 s. 304). 

Skapande av överbryggande socialt kapital innefattar enligt Svendsen och Svendsen 
(2004 s. 83,96) ytterligare ett steg, nämligen spridningen av socioekonomiska nätverk. 
En bas för detta är tillit och kommunikation. En effektiv norm för generaliserad 
ömsesidighet förstärks av täta sociala nätverk. De som litar på sina medmänniskor är 
goda samhällsmedborgare i den bemärkelsen att de är mer engagerade i samhällslivet 
och att de kan beskrivas såväl som mer tillitsfulla och som mer tillförlitliga. 
Orsakssambanden mellan samhällsengagemang, ömsesidighet, hederlighet och social 
tillit är oupplösligt inflätade i varandra. (Putnam 2000 s. 194–195) 

En annan aspekt av frågan om tillit och kommunikation utgör frågan om hörbarhet. 
Med social hörbarhet avses en individs förmåga att nyttigt använda sitt sociala kapital 
för att övertyga andra. Avsaknad av social hörbarhet försämrar individens möjligheter 
att påverka sin situation såväl i allmänhet som i yrkesutövning. (Hudson 2009) 

Välfungerande kommunikation inom samhället utgjorde en viktig beståndsdel i den 
norska kommunen Stryns utveckling. Detta samhälle är exempel på hur ekonomiska 
relationer kan ses som en del av en bredare social omgivning och där det finns en 
fungerande kommunikation och växelverkan mellan näringslivet och samhället. 
Industrin är där kraftigt förankrad i ett samhälle som drar nytta av industrins 
omstrukturering. Reglerna för uppförande i samhället skapar lojalitet till den rurala 
omgivningen, men också till nätverkssamarbete mellan företag. Beroendet av lokala 
nätverk är än mer uppenbart när länkningen mellan företag och nya företagsaktiviteter 
tas i betraktande. Mer än hälften av företagen har formaliserade relationer med andra 
företag i kommunen. Utvecklingen i Stryn påvisar att området efter 1970 utvecklats 
från en huvudsakligen agrar inriktning till ett näringsliv med stor variation. Det är 
viktigt för företagen att ta del i social geografisk utveckling om livskraftiga 
lokalsamhällen skall utvecklas i rurala områden. Företagen kommer alltid att vara 
beroende av metoder som är konsistenta med den geografiska, kulturella och historiska 
miljö i vilka de är inlänkade. Tillväxt och anpassning måste vara resultatet av öppenhet 
och flexibilitet bland aktörerna. Aktörer av alla slag är inbäddade i observerbara system 
av mer eller mindre integrerade sociala fält, eller en samling av geografiskt och 
historiskt distribuerade sociala nätverk koordinerade av informella och formella regler 
för uppförande. Nya företag ses primärt inte som konkurrenter utan som potentiella 
bidragsgivare till nya aktiviteter och arbetsplatser och därför stöds deras strävanden av 
befintliga företag. Denna dynamik har lett till uppkomsten av en speciell industriell 
kultur i Stryn.  (Flöysand och Sjöholt 2007 s. 206, 215, 223–224) 

Orter där det finns aktörer och organisationer som har en förmedlande roll mellan 
enskilda individer och med myndigheter i utvecklingsarbete är på många sätt gynnade. 
De mellanliggande aktörerna samlar på sig erfarenheter om utvecklingsprocesser, de 
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tillhandahåller redskap och modeller som kan användas för att skapa lokala initiativ. 
Lokala aktörer förmår förändra det sociala kapitalet, om än på lång sikt. I en studie av 
orterna Bräcke och Sollefteå (Westlund, Forsberg och Höckertin 2002) noterades att 
skillnader i socialt kapital och lokal utveckling på de båda orterna går långt tillbaka i 
tiden. På den senare orten saknades i stort sett de mellanliggande aktörer som fanns i 
den förra. Orsak till detta var bl.a. att den industriella strukturen var mycket jämnare 
fördelad i Bräcke i jämförelse med Sollefteå, där centrum utgjorde en kring militären 
uppbyggd enklav i vilken från resten av kommunen helt avvikande sociala nätverk och 
värderingar rådde. 

Enligt Svendsen och Svendsen (2004 s. 68, 175 ) utgör kommunikation en delförklaring 
till hur olika samhällssystem utvecklas. En jämförelse gjordes mellan Norden och 
Östeuropa varvid konstaterades att det politiska livet och dess formella institutioner 
skapade ett överliggande nätverk för formering av olika nivåer av medborgerlighet, 
inkluderande skilda nivåer av generaliserad tillit och misstro bland befolkningen och i 
slutändan för skapandet av uppbindande socialt kapital. I en jämförelse av socialt 
kapital i Danmark och Polen konstaterades att nivån av överbryggande socialt kapital 
är avsevärt högre i Danmark. En medeldansk är medlem i 12 ggr fler frivilliga 
organisationer än en polack och en dansk litar på andra danskar 3,5 ggr mer än vad 
polacker litar på polacker. Danskar litar i stor utsträckning (10 ggr mer) på de fyra 
viktigaste formella institutionerna, det juridiska systemet, polisen, administrationen 
och regeringen. 

En ofullständig kommunikation i ett nätverk grundar sig ofta på avsaknad av tillit och 
gemensamma värderingar.  Detta leder till svaga relationer eller avsaknad av relationer 
mellan aktörer, med åtföljande försvagning av det sociala kapitalet. Misstro och 
avsaknad av gemensamma värderingar kan föranleda negativt laddade länkar, vilka 
skapar ett fragmenterat socialt kapital som försvårar eller förhindrar samarbete 
(Westlund, Forsberg och Höckertin 2002). Brist på tillit medför att enskilda aktörer 
inte litar på andra medlemmar i ett givet samhälle och denna omständighet inverkar på 
de beslut som görs och kan påverka samhällets utveckling. Avsaknad av tillit bland 
medlemmarna i ett nätverk eller ett samhälle gör att nätverket minskar i omfång och 
det kan t.o.m. sjunka ner under en kritisk nivå för dess fortsatta existens. (Luhmann 
1988 s. 103–104) 

Erosionen av socialt kapital uppkommer genom ett mönster av distans både fysiskt och 
mentalt. Mest synes den upplevda distansen försvaga civilt engagemang. Putnam 
(2000) anför att eroderingen av det social kapitalet i USA delvis kan förklaras med 
minskade föreningsaktiviteter. En konsekvens av avstånd är mindre kontakt mellan 
medborgare och mindre omtanke om andra. Medan överbryggande socialt kapital 
baseras på personlig närhet och kontakt med människor över gruppbarriärer, tenderar 
uppbindande socialt kapital att bli monopoliserat av en sluten cirkel. Det senare leder 
till både ett fysiskt och ett mentalt avstånd till andra samhälleliga grupper. Genom den 
närhet som interaktion ansikte mot ansikte medför, skapas mer tillit i ett samhälle, 
vilket underlättar medborgerligt liv. På så sätt blir samarbetsrelationer gradvis en viktig 
social resurs. Det positiva sociala kapital som skapas via personliga kontakter genom 
att ge människor möjlighet att lära känna andra och därigenom skapa förtroende, är 
både en privat och en samhällelig nyttighet. (Svendsen och Svendsen 2004 s. 157, 162–
163) 

Statliga ingripanden kan ha en avsevärd negativ inverkan på socialt kapital om dessa 
inbegriper övertagande av aktiviteter som bättre sköts av enskilda aktörer. Förmågan 
att kommunicera och samarbeta är beroende av vana. Om staten går in för att 
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organisera allting i samhället blir invånarna beroende av denna omständighet och 
förlorar sin förmåga att samarbeta. Ett exempel på detta är Sovjetstaten där det 
postsovjetiska samhället lider av både avsaknad av tillit och ett durabelt medborgerligt 
samhälle (Fukuyama 2000 s. 305–306). Statlig inblandning och stödpolitik för att 
stöda lokala företagsnätverk är riskfyllt, eftersom en sådan intervention kan skada 
strukturen hos det sociala kapital som existerar i etablerade normer och nätverk 
(Phillipson, Gorton och Laschewski 2006 s. 40). Andra forskare har konstaterat att i 
vissa samhällen, framför allt rurala, är länkar till politiska och statliga aktörer viktiga 
för lokalsamhällets framgång och utveckling (Harriss 2001). 

En fungerande kommunikation mellan olika grupper i ett samhälle bygger på 
gemensamma värderingar, tillit och förtroende. Exemplet Stryn påvisar att i ett 
dynamiskt samhälle är alla aktörer inbäddade i integrerade sociala fält med en 
ömsesidig förståelse för andras behov (Flöysand och Sjöholt 2007). Exemplet Bräcke 
belyser nyttan med förmedlande aktörer i kommunikation mellan lokalsamhälle och 
myndigheter (Westlund, Forsberg och Höckertin 2002). En bristfällig kommunikation 
leder till ett fragmenterat socialt kapital och en försämrad samhällsutveckling, vilket för 
ett stagnerande lokalsamhälle leder till antagandet att: 

P 5.1.     Samhällsandan uppmuntrar inte till samarbete mellan företag och 
myndigheter ifråga om stödande av företagsamheten 

P 5.2.      De nätverk som finns skapar exkludering och befordrar inte 
kommunikation     mellan olika nätverk i lokalsamhället 

Avsikten med förenämnda propositioner är att påvisa de på olika sätt för 
företagsamheten negativa konsekvenserna av en bristfällig kommunikation i 
lokalsamhället. 

3.4.6. Nätverken i lokalsamhället verkar exkluderande mot företagarna 

Nätverk som får en uppbindande karaktär utmärks enligt min uppfattning ofta av 
exkludering gentemot utomstående. Existerande nätverk som vill behålla sitt inflytande 
motarbetar nykomlingar och etableringen av nya nätverk eftersom de senare kan hota 
det äldre nätverkets inflytande i samhället.  

Nätverk och socialt kapital kan användas av vissa grupper för att begränsa andra 
gruppers tillgång till en specifik nyttighet (Lee et al. 2005 s. 280). Ett övermått av 
socialt kapital kan medföra en påtvingad likformighet och splittrade samhällen 
(Putnam 2000 s. 371). Uppbindande socialt kapital i form av kraftfulla familjeband 
verkar negativt mot arbetsproduktivitet, ekonomisk framgång, mänsklig utveckling och 
socialt välmående (Sabatini 2005 s. 73,77,120). Gruppsolidaritet inom en grupp kan 
byggas upp på basen av fientlighet mot utomstående. Förutom monopolisering kan det 
också leda till att en grupp isolerar sig från omvärlden. Det kan bli svårt för 
medlemmar i gruppen att lita på människor utanför nätverket och medlemmarna 
saknar de svaga relationer som behövs för externt informationsutbyte. Starka 
moraliska relationer inom gruppen kan de facto minska medlemmarnas förmåga att 
samarbeta med och lita på utomstående (Portes 1998 s. 17, Fukuyama 2000 s. 294–
295, 301).  

Allt för täta nätverk kan leda till en sluten grupp som uppvisar generell motvilja mot att 
söka ny information. Staber (2007 s. 511) noterar också ifråga om kluster, att de 
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positiva effekterna av socialt kapital under ett tidigt skede i klusterutvecklingen kan 
ersättas av stimuleringseffekter i ett moget kluster. På många mindre orter har en 
omfattande småföretagsamhet kvävt sig själv till följd av en allt för stor inåtvändhet, 
t.ex. i form av branschkoncentration (Gustafsson och Johannisson 1983 s. 45). En 
annan nackdel med allt för täta nätverk kan vara den att det är problematiskt att införa 
förnyelse (Johannisson 1996 s. 131).  

En variation på detta är rigid specialisering som präglas av allt för täta och reglerade 
nätverk, skapade i en tidigare framgångsrik omgivning, och vilka leder till oförmåga att 
ta till sig impulser från en omvärld i förvandling. Ett exempel på detta är Ruhrområdet 
som under senare hälften av 1900-talet blev starkt hämmat av de normer som 
framvuxit ur de socioekonomiska villkor som tidigare skapat framgång för regionen, 
som präglades av en välutvecklad infrastruktur, starka relationer mellan företagen och 
stöd från regionala institutioner. Noterbart i detta sammanhang är de både formella 
och informella relationer som fanns mellan företagen och det politiska-administrativa 
systemet, och vilka byggde på konservativa traditioner. Denna omständighet 
tillsammans med de täta relationerna mellan företagen  i området blev den främsta 
orsaken till områdets oförmåga att anpassa sig till förändringar. (Grabher 1993 s. 256, 
263) 

En företagare som bygger upp täta relationer ifråga om inköp, marknadsföringskanaler 
m.m. i avsikt att utestänga konkurrenter kan samtidigt exkludera tillgången till ny 
kunskap och nya impulser (Westlund och Bolton 2003 s. 81), samtidigt som en 
företagare som missbrukar det förtroende som finns inom ett företagarnätverk 
försämrar sina verksamhetsförutsättningar, eftersom förtroende för den utpekade 
snabbt undergrävs, då kunskapen om förtroendemissbruket snabbt sprids inom 
nätverket (Johannnisson 2005 s. 63, 87). 

Om det i ett samhälle finns rivaliserande nätverk, t.ex. till följd av att ett nytt skapats, 
eftersom det äldre nätverket utestängt nykomlingar, arbetar det sociala kapitalet i 
nätverken mot varandra. Den generaliserade reciprociteten i samhället, liksom 
kommunikationen mellan olika nätverk och grupper i samhället, blir då lidande. Så 
länge som det äldre, och ur ett föränderligt samhälles synvinkel mindre nyttiga 
nätverket har kraft att i högre grad än det nyare nätverket tillgodose medlemmarnas 
behov, och så länge det gamla nätverket har kraft att straffa dem som försöker bryta sig 
ut, så kommer det äldre nätverket att behålla sitt grepp fastän det ur samhällssynvinkel 
är mindre nyttigt. De enskilda individer som på olika sätt investerat i ett äldre nätverk 
försöker på alla sätt behålla nätverket intakt för att så länge som möjligt dra nytta av 
sina investeringar. (Westlund och Bolton 2003 s. 81) 

I samhällen som är polariserade av etniska, politiska eller religiösa tvister eller 
skillnader i inkomst formas sammanslutningar ofta längs etniska linjer. Dessa relativt 
homogena sammanslutningar i heterogena samhällen kan öka tillit och 
samarbetsnormer inom en etnisk grupp, men försvaga samarbete och tillit mellan 
grupper. Denna effekt skapar potential för en negativ relation mellan horisontella 
sammanslutningar respektive tillit och normer för medborgerligt samarbete. Social 
polarisering är en annan möjlig bestämmandefaktor för tillit och medborgerligt 
samarbete.  Polarisering antyder större distans mellan individernas preferenser i ett 
samhälle. För individer och grupper i ett sådant samhälle är tröskeln lägre att bryta ett 
löfte gällande överenskommelser. I polariserade samhällen är individer mindre 
benägna att dela ömsesidiga förväntningar angående uppförande, varför det är svårare 
att ingå avtal som är självframtvingande. (Knack och Keefer 1997 s. 516) 
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Svendsen och Svendsen (2004 s. 168–169) mätte i ett danskt lokalsamhälle 
(Ravnsborg) de mänskliga och ekonomiska kostnader som härrörde från uppbindande 
socialt kapital och utbredd misstro mellan sammansvetsade grupper. Resultatet visade 
att betydande mänskliga kostnader uppstod bland nykomlingar som ett resultat av 
alienation och isolering, huvudsakligen beroende på fysisk och psykisk distans till 
infödda sammansvetsade grupper. Sådana mönster av uppbindande socialt kapital gavs 
kraft genom symbolisk fiendskap mot inflyttare. De ekonomiska förlusterna av en 
sådan uppbindning av socialt kapital kan mätas på olika sätt genom t.ex. ökade 
läkarbesök, tidig pensionering, antalet barn med sociala problem och grannträtor. 
Misstro kostar, och för att undgå detta rekommenderas fysiska mötesplatser, 
plattformar, där en mix kan skapas som kan öka överbryggande socialt kapital.  

Socialt liv, religiöst liv och affärsliv är sammanlänkade i Gnosjö och de nätverk som 
skapats där har också en exkluderande funktion; de som på något sätt hamnar utanför 
nätverken är därigenom uteslutna från olika arenor. Medan huvudberättelsen beskriver 
Gnosjö som ett samhälle där nätverkande är vitt utbrett, visar de antydda värdena att 
man noga väljer vem man inkluderar.  För att man skall känna sig delaktig i samhället 
är det viktigt att man har kännedom om den alldagliga kunskapen i samhället och de 
värderingar och normer som är centrala. Kyrkan är en arena för nätverksaktiviteter, för 
kommunikation i Gnosjö. Det är dessutom en arena som vid första anblicken stöder 
myten att alla är jämlika. Folk möts, oberoende av ålder, yrke och samhällsposition i 
kyrkan. Kyrkan är viktig för att integrera nykomlingar i samhället och det bästa sättet 
att ta sig in i lokalsamhället. Församlingarna organiserar olika slags aktiviteter, vilka 
blir naturliga samlingsplatser. Människor uppfödda i församlingsgemenskaperna har 
ett nära nätverk av människor i samma ålder.  

Men samtidigt som kyrkorna är naturliga mötesplatser blir de också delar i att 
konstruera gränser och att utestänga människor. Det inflytande som kyrkan har över 
näringslivet kan leda till en mera jämlik struktur. Men det kan även vara tvärtom, 
företagaren kan ge prioritet för medlemmar ur samma församling eller för andra som 
är troende. De sociala kontakter som knyts i kyrkan synes stå ovanom affärsrelationer i 
den mån som en trosbroder inte kan uppfattas som en konkurrent. Eftersom de som 
inte besöker kyrkan inte blir delaktiga i de nätverk som knyts där, exkluderar kyrkan 
till denna del. De som bott länge i samhället är inkluderade genom familje- och kyrkliga 
nätverk. För en inflyttare, som inte känner någon annan, kan det vara svårt att komma 
in i lokala föreningsaktiviteter, de sociala nätverken är mycket täta p.g.a. av att många 
bott i generationer på samma ort.  Befolkningen tar för givet att inflyttarna har eller 
kan tillägna sig samma perspektiv som de. Dagligt liv ser annorlunda ut för den som 
inte är religiös, ingift i en lokal familj eller är obekant med regionens historia.  
Resultatet blir att inflyttarna skapar sina egna nätverk, vilket leder till att segregeringen 
är ett faktum  (Wigren 2003). Högre grad av deltagande i religiösa aktiviteter medför 
ofta närvaro av uppbindande socialt kapital och minskar intresset för att delta i 
samhällsaktiviteter, medan överbryggande socialt kapital korrelerar med lägre 
deltagande i religiösa aktiviteter, enligt Sabatinis (2005 s. 59) italienska undersökning. 

Även om Gnosjö är ett samhälle med täta nätverk gör inte alla affärer med alla. 
Sambandet mellan samarbete och konkurrens är komplext och beror av 
sammanhanget. Det finns få arenor där direktörer i lokalt ägda företag möter direktörer 
från externt ägda företag. Genom att utesluta de externa direktörerna vilka kan bidra 
med ny kunskap och finansiering samt nya marknader, skadar de lokala direktörerna 
sina möjligheter att erhålla denna kunskap. Externa direktörer behöver få tillgång till 
kunskap och information från de lokala direktörerna medan de senare behöver få 
tillgång till ny information. Samarbete mellan lokalt och externt ägda företag är ett sätt 
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för regionen att förbli konkurrenskraftig. De lokala direktörerna värdesätter idag inte 
externa kunskaper eftersom de inte anses bidra till samhället, som baserar sig på 
traditionella normer. Bl.a. detta visar att samtidigt som Gnosjöandan handlar om 
nätverkande, vilket betyder att inkludera människor, leder nätverken också till att 
exkludera människor. Genom att besluta vem som inkluderas är det möjligt att behålla 
en lokal kontroll. Samtidigt betonar Gnosjöandan företagarnas ansvar för 
lokalsamhället och där de förväntas engagera sig i de aktiviteter som utgör en del av 
Gnosjöandan. Gnosjöföretagarnas nätverk utgör sålunda en nyckel till regionens 
framgång. (Wigren 2003) 

I Pajala har det sociala kapitalet haft en motverkande effekt på företagandet och 
försvårat utvecklingen av det lokala näringslivet. Samarbete i nätverk som grundar sig 
på personliga sociala relationer och främjar lokal samverkan kan också medföra 
motstånd mot förändring och göra aktörerna mindre innovativa. Täta nätverk kan 
också vara uteslutande och det som ger fördelar inom nätverket behöver inte gagna 
samhället i stort. Religionen och språket som allmänt betraktas som socialt 
sammanhållande faktorer kan i Pajala ha haft en motsatt effekt och tillsammans med 
en stor offentlig arbetsmarknad, påverkat attityden till företagande i negativ riktning. 
Lönearbete anses ha högre status än företagande, som mera betraktas som utsugning 
av folket, vilket måhända kommer sig av att arbetsgivare traditionellt jämställts med 
överheten. (Rantakyrö 2001 s. 4, 14, 46, 48, 51, 55) 

Exkluderande nätverk och ett uppbindande socialt kapital medför nackdelar för dem 
som utesluts från nätverken. Allt för täta nätverk leder ofta till negativa konsekvenser 
för det omgivande samhället. Exkludering används av existerande nätverk för att kunna 
bibehålla kontrollen i samhället. Exkludering medför även att de som utestängs ur 
nätverken inte har samma möjligheter att ta sig fram och påverka i samhället, vilket 
även inverkar negativt på ifrågavarande samhällsgrupps möjligheter att inverka på 
samhällelig resursfördelning och gynnande av egna intressen. För ett stagnerande 
samhälles vidkommande antas därav att: 

P 6.1. Det sociala kapital som uppstår byggs upp i nätverk som företräder 
huvudnäringen i samhället medan andra utestängs 

P 6.2. De aktörer som engagerar sig i lokalsamhället företräder huvudnäringen i 
detsamma 

P 6.3. Avsaknad av inflytande i samhällslivet för andra aktörer än dem som 
företräder huvudnäringen leder till att de senare nämnda i första hand tillgodoser sina 
egna behov 

Svendsen och Svendsen (2004) demonstrerar förstörelsen av socialt kapital bl.a. med 
exempel från den danska landsbygden. Det första exemplet hänför sig till religiös 
splittring. Kring 1890 uppstod en motreaktion inom andelsrörelsen i Danmark, 
beroende på religiösa konflikter mellan två grupper. Dessa konflikter ledde till en 
partiell fragmentering av de öppna samarbetande nätverk som existerade. I ett antal 
lokalsamhällen skedde en förändring från inkluderande socialt kapital till 
exkluderande, uppbindande socialt kapital. Detta visar att ett överbryggande socialt 
kapital lätt kan ändra karaktär. Gruppisolering och brist på samarbete mellan två 
grupper i konflikt föranledde en förändring från överbryggande till uppbindande socialt 
kapital. Som följd av detta ändrades i de delar av landet där konflikten var mest 
framträdande den ekonomiska framgången till nedgång. Brist på samarbete mellan två 
grupper ledde till uppdelning av fysiskt kapital i form av t.ex. byggnader s.s. mejerier 
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och butiker samt kyrkor och byagårdar. Småningom, speciellt i västra Danmark 
formade dessa båda grupper sina egna separata kulturella institutioner utgående från 
sina egna ekonomiska resurser och utan statlig inblandning. (Svendsen och Svendsen 
2004 s. 100) 

I vissa socknar uppstod två rivaliserande nätverk som rekryterade sina medlemmar 
från samma byamenighet. Detta ledde till en gradvis uppbindning av socialt kapital 
som skadade balansen mellan överbryggande och uppbindande av socialt kapital. De 
båda grupperna fjärmades från varandra och skapade egna traditioner, normer och 
identiteter, vilka småningom institutionaliserades. Detta ledde till sist till splittring 
mellan grupperna och ett psykologiskt avstånd blev ett fysiskt avstånd. Den religiösa 
församlingen inverkade på det materiella livet där det uppstod en form av moralisk 
ekonomisk solidaritet som tog sig uttryck i att medlemmar i församlingen köpte sina 
varor och tjänster av församlingsmedlemmar (Lauridsen 1980:25 i Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 101–102). Det slutliga resultatet blev att det ekonomiska och 
kulturella livet småningom blev monopoliserat av två konkurrerande grupper när även 
gemensamma byggnader delades, d.v.s. det blev en dubblering av de flesta funktioner. 
Inom andelsrörelsen blev kring 1900 strategier om isolation genom exkludering vanliga 
i vissa delar av landet. Som följd därav blev tidigare inkluderande kapitaltillgångar 
inbäddade i överbryggande socialt kapital, istället av exkluderande natur som slutligt 
ledde till institutionaliseringen av samhällen inom ett samhälle. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 101–102) 

I ett annat exempel relaterade Svendsen och Svendsen (2004) de konflikter som 
uppstod mellan infödda och inflyttare på den danska landsbygden under senare hälften 
av 1900-talet, när allvarliga kulturkrockar uppstod mellan dessa. Det fanns två skilda 
rurala diskussioner i Danmark efter andra världskriget. Dessa världsbilder har 
betydande inflytande på identiteter, samarbetande nätverk och fysisk realitet för den 
rurala befolkningen och för mänsklig handling. En icke-agrar världsbild, skapad av 
inflyttarna, uppkom i uppenbar opposition till synsätten hos den ursprungliga 
befolkningen. Symbolisk fiendskap, dvs. gömd eller tyst fiendskap kan iakttas i det 
dagliga livet. Avstånd ledde till misstroende och brist på samarbete och slutligen till 
förändringen av överbryggande till uppbindande socialt kapital. (Svendsen och 
Svendsen 2004 s. 123, 152) 

Stagnerande nätverk tenderar att skapa fragmentering för att kunna behålla sitt 
inflytande. I en studie av bl.a. Sollefteå (Westlund, Forsberg och Höckertin 2002) 
noterades att samhället präglades av värderingar tillhörande ett föråldrat 
industrisamhälle utan flexibilitet samt behäftades av fragmenterat socialt kapital med 
konflikter mellan centrum och rurala områden. Det saknades även samarbete mellan 
olika kommundelar. Detta försvårade möjligheterna att arbeta för gemensamma 
framtidsvisioner. När en ny industrialiseringsvåg uppstod i Örnsköldsvik och 
aktörerna, engagerade i denna, sökte tillgång till lokala resurser och lokal service, 
försökte den befintliga, stagnerande industrin först att ignorera nykomlingarna och 
hindra dem från att få tillgång till de nätverk som kontrollerades av den äldre industrin 
(Arbuthnott, Eriksson och Wincent 2010 s. 300–301). 

I samhällen där rivaliserande nätverk av olika orsaker byggs upp åtgår betydande 
resurser till att bygga upp parallella strukturer vilket skadar det sociala kapital som 
finns i samhället och som leder till att de olika nätverken åskådliggör högst 
divergerande åsikter i samhällsfrågor. Därav antas att: 
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P 6.4. Splittring i olika nätverk i ett lokalsamhälle skapar ett fragmenterat 
socialt kapital 

Propositionerna i detta delkapitel visar på de negativa effekterna av exkludering och 
fragmentering i ett lokalsamhälle för de individer och grupper som därigenom 
utestängs från de centrala nätverken. 

3.4.7. Strukturella  omständigheter 

Ett gynnsamt företagsklimat är avhängigt av såväl strukturella som kulturella 
omständigheter. De kulturella faktorerna, företrädesvis i form av socialt kapital, har 
behandlats tidigare i detta kapitel. De strukturella omständigheterna har även ett 
förklaringsvärde för företagsamhetens förutsättningar i Purmo. 

Viktiga strukturella omständigheter för företagsamheten i ett område är geografiskt 
läge, befolkningen och dess utveckling, råvarutillgång, krafttillgång, kommunikationer, 
telefon- och postservice samt tillgång till olika former av tjänster. 

En del av dessa omständigheter är inte påverkbara, t.ex. det geografiska läget och 
tillgång till råvaror. Andra i form av bl.a. kommunikationer och postservice 
administreras av statliga myndigheter och är sålunda endast indirekt påverkningsbara, 
medan t.ex. kraftproduktion och telefonservice är tjänster som produceras regionalt 
kommersiellt.  

Holmgren (2007) anser att tillväxt i ett lokalsamhälle är beroende av en förbättrad 
infrastruktur och av omständigheter som berör invånarnas levnadsförhållanden, dvs. i 
boendemiljö och välfärd. Fram till början av 1800-talet var Gnosjö en bakvattenregion. 
Järnväg byggdes 1902 och den var avgörande för distriktets kommande utveckling och 
möjliggjorde transporter av produkter från regionen utanför den närmaste 
omgivningen (Wigren 2003). 

För företagandets vidkommande antas att: 

P 7. Ogynnsamma strukturella förhållanden försämrar förutsättningarna för 
företagsamhet 

3.5. Sammanfattning 

Propositionerna i föregående delkapitel har uppställs i förhållande till studiens delsyfte 
att tillämpa erfarenheterna från den konceptuella analysen på det enskilda fallet 
Purmo. 
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Figur 13 Sammanfattning av propositionerna 

Utgångsläget har varit antagandet att det sociala kapitalet i lokalsamhället negativt 
inverkade på företagarnas förutsättningar att verka i ett stagnerande lokalsamhälle.  

Huvudpropositionerna är följande: 

1. Företagsamheten missgynnas p.g.a. bristande socialt kapital. 

2. Avsaknad av tillväxt i lokalsamhället inverkar negativt på möjligheten att 
skapa gynnsamt socialt kapital. 

3. Samhällsandan i lokalsamhället skapar en negativ inställning till 
företagsamhet. 

4. Företagarna förmår inte skapa egna nätverk. 

5. Det saknas en fungerande kommunikation mellan olika grupper i 
lokalsamhället. 

6. Nätverken i lokalsamhället verkar exkluderande mot företagarna. 

P2. Avsaknad av tillväxt i 
lokalsamhället inverkar 
negativt på möjligheten att 
skapa gynnsamt socialt 
kapital. 
 
2.1, 2.2, 2.3. 

P1. Företagsamheten 
missgynnas p.g.a. bristande 
socialt kapital. 
 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

  
D

et
 s

oc
ia

la
 k

ap
it

al
et

s 
in

ve
rk

an
 p

å 
fö

re
ta

gs
am

he
te

ns
 fö

ru
ts

ät
tn

in
ga

r 
 

P5. Det saknas en fungerande 
kommunikation mellan olika 
grupper i lokalsamhället. 
 
5.1, 5.2. 

P6. Nätverken i 
lokalsamhället verkar 
exkluderande mot 
företagarna. 
 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

P4. Företagarna förmår inte 
skapa egna nätverk. 
 
4.1, 4.2. 

P7. Ogynnsamma 
strukturella förhållandena 
försämrar förutsättningarna 
för företagsamhet. 
 
 

P3. Samhällsandan i 
lokalsamhället skapar en 
negativ inställning till 
företagsamhet. 
 
3.1, 3.2.  
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7. Ogynnsamma strukturella förhållanden försämrar förutsättningarna för 
företagsamhet. 

Avsikten med propositionerna 1 och 2 är att påvisa att det inte fanns förutsättningar i 
lokalsamhället att skapa ett för företagsamheten gynnsamt socialt kapital, med 
propositionerna 3 och 4 att påvisa att det i lokalsamhället inte fanns en vilja att visa 
tillit mot och tillmötesgå företagarna, med proposition 5 att visa att företagarna av olika 
orsaker inte förmådde skapa egna nätverk samt med proposition 6 att visa att de 
existerande nätverken i lokalsamhället exkluderade företagarna. Proposition 7 
uppställs i avsikt att påvisa att de strukturella förhållandena var ogynnsamma för 
företagsamheten, en omständighet som i kombination med ett ogynnsamt socialt 
kapital ytterligare försämrade förutsättni ngarna för företagande. 

För propositionerna 1 till 6 görs ett antal underpropositioner i avsikt att ytterligare 
belysa huvudpropositionerna: 

 

1. Företagsamheten missgynnas p.g.a. bristande socialt kapital. 

1.1. Medborgerligt engagemang och normer för ömsesidig hjälp utgör inte bas 
för skapande av ett även för företagarna gynnsamt socialt kapital.  

1.2. Den tillit som skall gynna uppkomsten av ett för företagsamheten 
gynnsamt socialt kapital saknas i lokalsamhället. 

1.3. De informella institutionerna, företrädesvis i form av social kontroll, 
verkar mot företagsamhet. 

1.4. Idealister lyckas inte skapa ett även för företagarna gynnsamt socialt 
kapital. 

2. Avsaknad av tillväxt i lokalsamhället inverkar negativt på möjligheten att 
skapa ett gynnsamt socialt kapital. 

2.1. Den ekonomiska tillväxt saknas som utgör en grund för ett gynnsamt 
företagsklimat. 

2.2. Stor utflyttning kan innebära att nyckelpersoner ifråga om företagande, 
samhällsbyggande och skapande av socialt kapital flyttar bort. 

2.3. Centralisering inverkar negativt på befintligt socialt kapital. 

3. Samhällsandan i lokalsamhället skapar en negativ inställning till 
företagsamhet. 

3.1. Den anda som skapas på basen av historia, tradition och 
familjevärderingar förutsätter att den enskilde aktören skall vara verksam i den 
bransch som huvudsakligen präglat ifrågavarande samhälle medan engagemang inom 
andra branscher uppfattas som förräderi mot historien och traditionen. 

3.2. Den lokala identiteten formas av individer som identifierar sig med de 
värderingar och ideal som varit rådande i samhället, medan värderingar som riktar in 
sig på andra utkomstformer, t.ex. företagsamhet, saknar förespråkare. 
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3.3. De andelsföretag som uppstår är inriktade på att gynna den näring som 
varit den huvudsakliga i samhället. 

3.4. De biinkomster som genereras används för att stöda den huvudsakliga 
näringen i samhället. 

4. Företagarna förmår inte skapa egna nätverk. 

4.1. Företagsamheten är för splittrad för att en tillräcklig kritisk massa kunde 
uppstå.  

4.2. Företagare som inte är organiserade kan inte generera kollektiv nytta för 
egen räkning. 

5. Det saknas en fungerande kommunikation mellan olika grupper i 
lokalsamhället. 

5.1. Samhällsandan uppmuntrar inte till samarbete mellan företag och 
myndigheter ifråga om stödande av företagsamheten.  

5.2. De nätverk som finns skapar exkludering och befordrar inte 
kommunikation mellan olika nätverk i lokalsamhället. 

6. Nätverken i lokalsamhället verkar exkluderande mot företagarna. 

6.1. Det sociala kapital som uppstår byggs upp i nätverk som företräder 
huvudnäringen i samhället medan andra utestängs.  

6.2. De aktörer som engagerar sig i lokalsamhället företräder huvudnäringen i 
detsamma. 

6.3.  Avsaknad av inflytande i samhällslivet för andra aktörer än dem som 
företräder huvudnäringen leder till att de senare nämnda i första hand tillgodoser sina 
egna behov.  

6.4. Splittring i olika nätverk i ett lokalsamhälle skapar ett fragmenterat 
socialt kapital.  

7. Ogynnsamma strukturella förhållanden försämrar förutsättningarna för 
företagsamhet. 
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4 FORSKNINGSDESIGN OCH METODOLOGISKA    
STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vetenskap uppfattas vid första anblicken ofta som ett system baserat på objektivitet, 
generalisering och förklaring och där konsensus råder bland forskarna. Den faktiska 
forskningspraktiken visar emellertid att det finns olika alternativa vägar att utforska ett 
givet fenomen. Det finns även olika metoder att samla in data och olika sätt att 
analysera erhållna data. Vetenskaplig forskning omfattar observation, precision och 
mätning och förutsätter precision beträffande problemformulering, datainsamlingens 
uppläggning, sanningsenlighet i den information som samlas in samt i rapportering. 
(May 2001 s. 18–19, Denscombe 2004 s. 122) 

Forskning i samhällsfenomen måste ha ett tydligt angivet syfte som står i relation till 
existerande kunskap och behov, och som bidrar med ny kunskap genom att använda 
exakta och giltiga data insamlade och använda på ett försvarligt sätt för att erhålla 
forskningsresultat som går att generalisera. Slutmålet för vetenskaplig forskning är att 
utveckla teorier som har formen av en universell redogörelse som är allmänt 
tillämpbar, tillhandahåller en förklaring och går att testa. Forskningen kan även sägas 
underbygga, tillbakavisa, strukturera eller generera teorier. (May 2001 s. 19, 
Denscombe 2004 s. 8–9, 18–19) 

Samhället är mycket komplext och samhällsvetenskaperna omfattar många olika 
områden där de metodiska tillvägagångssätten varierar stort mellan ämnena, en 
omständighet som är nog så viktig att beakta i en studie som inlemmar element av 
företagsekonomi, historia och sociologi. Hur den samhällsvetenskapliga forskningen 
bedrivs påverkas av det sociala sammanhang i vilket den ingår. Samhällsvetenskaper 
presenterar inte objektiv, värderingsfri och sann kunskap om de förhållanden som 
studeras utan all kunskapsutveckling sker utifrån en viss uppsättning värderingar. 
Forskaren hamnar att arbeta utifrån en tvetydighet när det gäller förhållandet mellan 
teoretiska konstruktioner, empiriskt arbete och värderingar. Det är svårt att bedriva en 
samhällelig forskning fri från värderingar, forskaren måste därför vara medveten om 
att forskningen bedrivs i ett sammanhang där vissa värderingar kan dominera och 
tränga undan andra. (Holme och Solvang 1997 s. 30–33, May 2001 s. 53, 61, 87–88) 

Vid vetenskaplig forskning beaktas såväl forskningsdesign som forskningsmetod. Med 
den förra avses en ram för insamling och analys av data. Valet av denna påverkas av 
olika omständigheter i forskningsprocessen, s.s. att förstå meningen med ett observerat 
uppförande i dess speciella sociala kontext och möjlighet att generalisera de erhållna 
resultaten till andra miljöer. Olika typer av forskningsdesign är experimentella, 
longitudinella och jämförande studier eller i form av fallstudier.  Longitudinella studier 
är viktiga för att förstå de mekanismer och processer som skapar förändring. 
Fallstudier kan avse studie av en organisation, en person, ett företag eller en enskild 
händelse. I jämförande design används mer eller mindre identiska metoder i två eller 
flera olika fall. (Bryman och Bell 2007 s. 39-40, 60-66) 

Metod är en förutsättning för att genomföra ett seriöst forskningsprojekt. Den är ett 
redskap för att de resultat som presenteras i studien skall ge en bättre och sannare 
uppfattning om det objekt som studeras. Metodfrågor är sällan okomplicerade. Valet av 
metod inverkar på hur en studie genomförs, vilka frågor som lyfts fram och hur 
resultatet presenteras.  Metod är i sig inte något objektivt. Valet av metod kan fungera 
styrande på hur en undersökning genomförs och rapporteras. Metodiska färdigheter 



 

 

105 

skall även ge färdigheter för kritik och prövning av de resultat som presenteras. (Holme 
och Solvang 1997 s. 11–12) 

För att en metod skall kunna användas i samhällsvetenskapligt forskningsarbete bör 
följande grundkrav vara uppfyllda (Holme och Solvang 1997 s. 13): 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks 

• Man måste göra ett systematiskt urval av information 

• Man skall kunna nyttja informationen på bästa sätt 

• Resultaten skall presenteras på sådant sätt att de kan kontrolleras av andra 

• Resultaten skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 
förhållanden man fokuserar på för att i sin tur leda till fortsatt 
forskningsarbete 

Denna studies forskningsdesign har närmast drag av en fallstudie, där fallet utgörs av 
lokalsamhället Purmo, men även en longitudinell aspekt ingår, i det att stor vikt läggs 
vid de observerade lokalsamhälleliga värderingarnas uppkomst över tid. Om använda 
metoder redogörs senare i detta kapitel. 

4.1. Filosofiska frågeställningar 

Hur kan vi då nå kunskap om vår värld? Inom samhällsvetenskaper finns olika 
ansatser, inriktningar och uppfattningar om hur detta kan uppnås. Inriktningarna är 
dels epistemologiska, dvs. på vilket sätt vi skaffar oss kunskap om den sociala värld som 
vi lever i, dels ontologiska, som beskriver den sociala världens beskaffenhet. 

Epistemologiska ställningstaganden utgörs av bl.a. positivismen som anser att sociala 
vetenskaper kan och skall studeras på samma sätt som inom naturvetenskaper. Som 
motvikt till detta synsätt uppstod interpretivismen (eller idealism eller hermeneutik) 
som anser att den sociala världen diametralt avviker från den naturvetenskapliga, 
varför den även fordrar en egen forskningsansats där utgångspunkten är att den sociala 
verkligheten har en mening för människan och därför för mänskliga handlingar. 
Empiristerna betonar skapandet av korrekt data och där fakta talar för sig själva utan 
att kräva förklaring via teoretiska påståenden. Den realistiska forskningstraditionen 
framhäver att den kunskap som människorna innehar om sin sociala värld påverkar 
deras beteende, kritisk realism erkänner den naturliga ordningens verklighet. (May 
2001 s. 21–25, Bryman och Bell 2007 s. 10, 16–20) 

Inom social ontologi är två inriktningar förhärskande om hur sociala konstruktioner 
skall uppfattas, dels objektivism, dels konstruktivism. Företrädare för objektivismen 
anser att sociala fenomen existerar självständigt i förhållande till sociala aktörer, dvs. 
dessa kan genom sina handlingar inte påverka fenomenen, medan förespråkarna för 
konstruktivismen anför att sociala fenomen och deras mening kontinuerligt åtföljs av 
sociala aktörer, dvs. de sociala fenomenen står i kontinuerlig omvandling. (Bryman och 
Bell 2007 s. 22–23) 

Inom affärsrelaterad forskning har Burrell och Morgan (1979) definierat fyra paradigm, 
där basen är dels ett objektivistiskt synsätt utgående från antagandet att en 
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organisation kan studeras från en extern plattform, dels ett subjektivistiskt synsätt som 
antar att en organisation är en socialt konstruerad produkt. Ändamålet med 
forskningen kan dels vara reglerande, dvs. att studera vad som pågår inom 
organisationen samt möjligen föreslå mindre förändringar men utan att göra större 
bedömningar, dels radikalt, där forskningen bedrivs målmedvetet för att göra 
bedömningar av hur organisationer fungerar och hur förbättringar kan ske. Utgående 
från dessa värdegrunder härleds fyra paradigm; funktionalistiskt, tolkande, 
radikalhumanistiskt och radikalstrukturalistiskt.  Det första baseras på en 
problemlösande inriktning som leder till rationell förklaring. Det andra ifrågasätter om 
organisationer existerar utöver sociala aktörer, varför förståelse måste baseras på 
erfarenhet från dem som är verksamma inom organisationer. Det tredje ser 
organisationer som sociala arrangemang från vilka enskilda individer bör frigöras och 
forskningen baseras på ett behov av förnyelse. Det fjärde ser organisationen som ett 
resultat av strukturella maktrelationer vilka resulterar i konflikter. (jfr Bryman och Bell 
2007 s. 25–26) 

Inom samhällsforskning är två angreppssätt framträdande, kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Utgående från den forskningsfråga som föreligger kan endera metoden 
bedömas vara mer eller mindre lämplig. Båda metoderna har starka och svaga sidor. 

Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade och präglas i betydande grad 
av kontroll från forskarens sida. Utgående från forskningsfrågan definierar metoden 
vilka förhållanden som är av särskilt intresse och den avgör i stor utsträckning även 
vilka svar som är tänkbara.  Uppläggning och planering kännetecknas av gallring av och 
avstånd till informationskällor. Detta möjliggör att formaliserade analyser och 
jämförelser kan göras. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analys av 
kvantitativ information. Genom det sätt på vilket informationen inhämtas får den en 
mer precis form. Analysteknikerna kan ge information om hur pass exakta data som 
står till förfogande. Å andra sidan medför denna form inte möjlighet till individuell 
anpassning, varför det erhållna materialet genom en generaliserad och anpassad 
mätningsprocess kan vara exakt men ytligt. Bland inriktningar som följer detta synsätt 
och som efterföljer naturvetenskapernas metoder kan nämnas positivism, empirism 
och realism. (Holme och Solvang 1997 s. 14, 83, May 2001 s. 1) 

Kvalitativa metoder innebär liten grad av formalisering och har primärt ett förstående 
syfte. Huvudsaken är inte att pröva om informationen har generell riktighet utan att på 
olika sätt samla information för att dels få en djupare förståelse för det problem som 
studeras, dels beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i, dvs. påvisa 
totalsituationen. Metoden kännetecknas av närhet till informationskällorna och 
flexibilitet ifråga om korrigering av frågeställningar och närmande av 
undersökningsenheterna. Möjligheterna till flexibel planering och det nära förhållandet 
till informationskällan ger goda möjligheter till relevanta tolkningar. Metoden innebär 
ett intensivt studium av varje enskild undersökningsenhet vilket av resurs- och 
överblicksskäl föranleder en koncentration till fåtaliga enheter. Kvalitativ forskning kan 
ses som att kritiskt analysera en given situation, att känna igen och undvika skevheter, 
att ta fram tillförlitliga data och att tänka abstrakt. För att uppnå detta bör forskaren 
vara behäftad med både teoretisk och social mottaglighet och förmåga att upprätthålla 
en analytisk distans till forskningsobjektet. Till denna grupp kan hänföras idealismen 
eller interpretivismen, som betonar att forskaren måste förstå hur människan skapar 
det sociala livet, dvs. hur människan väljer och tolkar händelser och handlingar. 
Kvalitativ forskning hänförs i högre grad till skapande av än testning av teorier, men 
det är även möjligt att använda kvalitativ metod för testning av teorier (Strauss och 
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Corbin 1990 s.18, Holme och Solvang 1997 s. 14, 79–80, 83, May 2001 s. 25, Bryman 
och Bell 2007 s. 29, 405–407, 424)  

Tabell 8 Allmänna skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ metod Kvalitativ metod 
Siffror Ord 
Forskaren i centrum Deltagarna i centrum 
Forskaren håller distans Forskaren finns nära 
Testning av teorier Skapande av teorier 
Statisk Pågående 
Strukturerad Ostrukturerad 
Generalisering Kontextuell förståelse 
Hård, pålitlig data Rik, djup data 
Makro Mikro 
Uppförande Mening 
Artificiell miljö Naturlig miljö 
 

Källa: Bryman och Bell 2007 s. 426 

Det är möjligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, ett faktum som blivit 
allt mer allmänt sedan 1980-talet, eftersom allt fler forskare börjat betrakta de båda 
metoderna som tekniker för datainsamling och som därmed kombinerbara. Vissa 
forskare förhåller sig mer kritiskt till sammanblandning, medan andra anser att 
beroende på forskningsproblem kan fördelar uppnås med kombination. Kritikerna 
hävdar att de båda metoderna representerar skilda epistemologiska synsätt t.ex. ifråga 
om hur den sociala verkligheten uppfattas och att de utgör skilda paradigm och sålunda 
inte kan kombineras.  Pragmatikerna å sin sida anför att metoderna är möjliga att 
kombinera om huvudvikten fästs vid deras funktion som tekniker för insamling och 
bearbetning av data. Den ena metoden kan då användas för att tjäna den andra och 
båda metoderna kan kombineras både under insamling och under analys av 
informationen.  Bryman och Bell (2007 s. 648–657) visar på ett flertal exempel där 
forskare använt den ena metoden som komplement till den andra. Hammersley (1996 
s. 167–169) har föreslagit tre angreppssätt visavi forskning med kombinerade metoder: 

• triangulering; den ena metoden används för att bekräfta resultatet från den 
andra 

• förenkling; en metod används för att stöda forskning som använder den andra 

• komplettering; två forskningsstrategier används för att olika aspekter av en 
undersökning kan sammanfattas 

En kombination av båda metoderna används ofta för att öka en studies 
generaliserbarhet men det bör även beaktas att en kombination i sig inte garanterar en 
bättre forskningsteknik än användningen av endast en enskild metod. (Strauss och 
Corbin 1990 s. 18–19, Bryman och Bell 2007 s. 642–645, 651, 657–658) 

Jones och Woolcock (2009 s. 398–399) anser att kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder är speciellt lämplig i forskning inom socialt kapital p.g.a. dess 
komplexa natur. En kombination kan bidra till att ge en mer klar och nyanserad bild av 
studiemiljön, erbjuda information som förbättrar forskningsdesignen, generera bättre 
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forskningsdata och helhetsbild samt bättre belysa både nuet och framtiden när 
forskningsresultaten analyseras.  

Det som åtskiljer olika teoretiker är hur de närmar sig sina frågeställningar. En del 
teoretiker rör sig ovanför det sociala landskapet och de har sålunda distans till 
forskningsproblemet och verkar på en hög generaliseringsnivå. Teorier skapade av 
dessa, benämnda "grand theories," kan p.g.a. sin höga generaliseringsnivå sällan 
användas för att utforska detaljerade områden av samhällslivet. Sociala teorier kan 
alternativt förankras i studier av vardagslivet där forskaren bör få till stånd ett så nära 
samband som möjligt mellan teorier och data. Denna inriktning benämns "grounded 
theory". (May 2001 s. 44–46, Bryman och Bell 2007 s. 7) 

Utgående från grundad teori tar sig den vetenskapliga forskningen an studiet av 
samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt där man särskiljer på två angreppssätt; 
deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden är mer formaliserad och innebär 
att ur ett sammanhängande system av påståenden härleds nya hypoteser, vilka sedan 
prövas i empiriska undersökningar.  Utgångspunkten för en teori är ofta en enkel 
modell som i ringa omfattning avspeglar verkligheten. Teorin kan därefter göras mer 
komplex genom att nya variabler och typer av samband medtas. Denna ansats är 
mindre riskfylld i det att den antar att den generella regeln alltid gäller. I induktiv 
metod utgör de empiriskt studerade resultaten grunden för en teoretisk uppfattning 
som är nära kopplad till den företeelse som studeras. Utgående från denna teoretiska 
uppfattning kan en diskussion initieras om en eventuell förändring av det etablerade 
teoretiska synsättet, eller genom jämförande analyser av samma företeelse i andra 
sammanhang skapa en bättre grundval för den teoretiska uppfattningen. Ansatsen 
innebär ett riskfyllt språng från en samling observerade enskilda fall till en allmän 
sanning. Eftersom samhällsvetenskap utgör komplexa studieobjekt inrymmer varje 
teori en avsevärd förenkling för att problemställningen skall kunna förstås. (Holme och 
Solvang 1997 s. 50–51, 57, Alvesson och Sköldberg 2008 s. 54–55) 

Skillnaden mellan deduktion och induktion kan kort beskrivas enligt följande: 

Deduktion: teori – observation – resultat 

Induktion: observation – resultat – teori 

Den induktiva metoden motsvarar i stort den positivistiska eller på naturvetenskapliga 
fakta baserade forskningsansatsen. I motsats till denna ståndpunkt uppkom idealismen 
eller interpretivismen, varur uppkom diskursanalysen som inbegriper antagandet att de 
historiska källorna kan uppvisa en del av den innebörd som de hade för dem som 
ursprungligen skrev ner dem. Kritisk diskursanalys betonar språkets roll som en resurs 
som är relaterad till ideologi och kulturell förändring (Tosh 2000 s. 140–141, 159, 
Bryman och Bell 2007 s. 548) 

De induktiva och deduktiva ansatserna har betraktats som uteslutande alternativ. Vissa 
forskare anser numera att den strikta uppdelningen inte är meningsfull (Bryman och 
Bell 2007 s. 28). En tredje ansats är abduktion, som inte utgör ett mellanting eller 
blandning av de båda föregående, utan som tillför helt nya moment. I denna tolkas 
enskilda fall utgående från ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore 
riktigt, förklarar ifrågavarande problemställning. Tolkningen bör sedan bestyrkas 
genom nya iakttagelser. Abduktion inbegriper till skillnad från de båda tidigare 
nämnda ansatserna förståelse. (Alvesson och Sköldberg 2008 s. 54–55) 
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Jag har i denna studie valt ett kvalitativt angreppssätt eftersom denna metod ger en 
mer holistisk syn på olika samhällsfenomen och följaktligen ger den ett mer 
uttömmande svar på de frågeställningar som härleds ur syftet för detta arbete och som 
ligger till grund för den empiriska studien. Det är också min uppfattning att härvarande 
forskningsproblem inte kan studeras lösryckt ur det större sammanhang i vilka de 
ingår. Av förenämnda orsaker är den kvantitativa ansatsen då mindre lämplig. Jag 
företräder även en konstruktivistisk syn eftersom jag bedömer att de studerade sociala 
fenomenen står i ett nära beroendeförhållande till de sociala aktörer som berörs av och 
påverkar dessa. Jag använder i denna studie den deduktiva forskningsansatsen 
eftersom jag bedömer att de från omgivningen noterade skillnaderna i Purmo, och som 
närmare definieras i studiens syfte, mest ändamålsenligt kan studeras utgående från 
befintlig teori. Trots att studien även har abduktiva drag, i det att teori diskuteras och 
återkopplas i olika kapitel, anser jag att den i huvudsak är deduktiv, eftersom den 
empiriska delen baseras på de propositioner som framställs ur befintlig teori. 

Med en utformning av studiens empiriska del enligt ovanstående, förväntas studien ge 
en ökad förståelse för de avvikelser som fanns i Purmo under den studerade perioden, 
för att därigenom ge ytterligare insikter i teorin kring det sociala kapitalets negativa 
yttringar. 

Eftersom den kvalitativa metoden kommer att ligga till grund för denna studie, 
behandlas denna ansats närmare här. 

4.1.1. Kvalitativ metod 

Den kvalitativa ansatsen saknar en given och specifik forskningsmetod och utmärks i 
stället av en omfattande heterogenitet bl.a. i åsikter om olika delar av 
forskningsprocessen, olika forskningsmetoder och i olika forskningsfilosofiska utsagor 
och där olika inriktningar dominerat under olika tidsperioder. Kopplingen mellan 
forskningsmetoder och bestämda forskningsfilosofier är ofta inte logiskt tvingande. 
Kvalitativa metoder skiljer sig också i sin inställning till kunskapsteoretisk rationalism 
och kunskapsteoretisk empirism. Det kan vara svårt att finna något gemensamt mellan 
olika kvalitativa metoder, annat än att de tar avstånd från kvantitativa metoders 
mätinstrument. Denna mångfald är en orsak till att framför allt företrädare för 
positivismen ansett att kvalitativ forskning inte är vetenskaplig i den betydelse som de 
lägger in i detta begrepp. (Denzin och Lincoln 2003 s. 3–6, 9–13, Allwood 2004 s. 12–
15, Hansson 2004 s. 53) 

Kvalitativ metod innebär ett försök att överskrida naturvetenskapens subjekt- 
objektförhållande mellan forskare och undersökningsenhet och lämpar sig väl för 
forskning inom sociala vetenskaper där den kan sägas förmedla en tolkning av den 
sociala värld som undersöks i form av processer och där en förklaring ges till hur 
sociala kunskaper skapas och ges en mening. Metoden kännetecknas av närhet till 
forskningsobjektet där tanken är att forskaren, för att förstå den situation som 
undersökta individer, grupper eller organisationer befinner sig i, måste komma dem 
inpå livet. Syftet är att få till stånd en så autentisk återgivning som möjligt av strukturer 
och handlingsmönster hos de studerade enheterna. (Strauss och Corbin 1990 s. 19, 
Holme och Solvang 1997 s. 92–93, 98, Denzin och Lincoln 2003 s. 13, Bryman och Bell 
2007 s. 402, 418, Alvesson och Sköldberg 2008 s. 17) 

Alvesson och Sköldberg (2008 s. 19–21) definierar kvalitativ metod som reflekterande 
empirisk forskning. Reflexivitet kan uppdelas i olika inriktningar s.s. etnometodologi, 
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etnografi samt text, samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, postmodern 
sociologi, kritisk fenomenologi, dubbel hermeneutik, kunskapssociologi. Den 
reflekterande forskningen kännetecknas av två grundelement, tolkning och reflexion. 
Alla referenser till empirin är tolkningsresultat och tolkningen hamnar i centrum för 
forskningsarbetet. Reflexion definieras som tolkning av tolkningen, dvs. initierar kritisk 
självprövning av egna tolkningar.  Forskningsprocessen utgör en rekonstruktion av den 
sociala verkligheten, där forskaren dels interaktivt agerar med undersökningsobjekten, 
dels aktivt tolkande skapar bilder för sig själv och för andra. Tyngdpunkten i 
reflekterande forskning beaktar perceptuella, kognitiva, teoretiska, textuella, politiska 
och kulturella förhållanden i stället för att hantera empiriskt material.  

Den reflekterande forskningen kan beskrivas genom följande centrala element 
(Alvesson och Sköldberg 2008 s. 22–23): 

• Systematik och teknik i tillvägagångssätt, i det att kvalitativ forskning bör följa 
en genomtänkt logik i interaktion med det empiriska materialet. 

• Klargöring av tolkningens primat, där forskning kan ses som tolkande 
aktivitet och som är medveten om denna omständighet. 

• Medvetenhet om forskningens politisk-ideologiska och maktrelaterade 
karaktär. Samhällsvetenskap är ett socialt fenomen som ingår i en politisk och 
etisk kontext, forskning i ämnet stöder eller utmanar ofta existerande sociala 
förhållanden. Olika sociala intressen gynnas eller missgynnas beroende på 
hur forskningen utformas eller hur verkligheten tolkas.  Tolkning och de 
teoretiska antaganden som den bygger på är i sig inte neutrala utan bidrar till 
att konstruera politiska och ideologiska förhållanden. 

Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp som enligt Holme och Solvang (1997 
s. 91) innefattar följande fem tekniker; direkt observation, deltagande observation, 
informant- och respondentintervjuer samt analys av källor. Strauss och Corbin (1990 s. 
21) uppdelar kvalitativ forskning i grundad teori, etnografi, fenomenologi, 
livstilsstudier samt samtalsbaserad analys, medan Denzin och Lincoln (2003 s. 10) 
tillägger bl.a. etnometodologi, hermeneutik, dekonstruktivism, kulturella studier, 
deltagande observation, feminism och psykoanalys. Bryman och Bell (2007 s. 404) 
anger etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, 
språkbaserade metoder att samla in kvalitativ data samt samling och kvalitativ analys 
av texter och dokument som de huvudsakliga forskningsmetoderna inom kvalitativ 
forskning. Till språkbaserade metoder kan t.ex. räknas berättande analys och 
historieberättande, till vars fördelar kan hänföras förmågan att se kontinuitet i 
personers livshistorier och en organisation som en mängd olika perspektiv (Bryman 
och Bell 2007 s. 541, 543). 

Följande generella schema kan användas för kvalitativ forskning (enligt Bryman och 
Bell 2007 s. 406): 

• Definition av forskningsproblem 

• Val av studiemiljö och studieobjekt 

• Insamling av relevanta data 

• Tolkning av data 
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• Konceptuell och teoretisk bearbetning 

• Dokumentation av slutsatser 

Från steg 5 kan, genom att forskningsproblemet revideras, ske en återgång till steg tre 
med insamling av ytterligare data och nytolkning av dessa. 

I en studie som denna där forskningsproblemet är historia, är tids- och 
inlevelseproblemet en begränsande faktor vid val av forskningsmetod, eftersom 
forskaren inte kan studera och leva sig in i forskningsproblemet och dess omvärld i 
realtid på samma sätt som det t.ex. är möjligt i översikts- och fallstudieundersökningar 
eller fältobservationer. Då studien berör förgången tid kan källorna vara behäftade med 
tendens eller minnesfel och forskaren måste också sätta sig in i den miljö och det 
tänkesätt som var rådande då källan skapades.  

Av förenämnda orsaker bedömer jag att av de olika tekniker som angetts för kvalitativa 
studier, är intervjuer och dokumentforskning de metoder som bäst lämpar sig för detta 
arbete och med vilkas hjälp jag förväntar mig att kunna tydliggöra de fenomen som låg 
till grund för utvecklingen i Purmo och lokalsamhällets inställning till företagsamhet 
under perioden 1945 – 76. 

I det följande diskuteras mera detaljerat kvalitativ intervju samt dokumentforskning 
och källanalys. 

4.1.1.1. Kvalitativ intervju 

Muntlig historia, även benämnd minneskunskap, har breddat den sociala historien och 
återspeglar en aktiv relation mellan förgången tid och nutid och bidrar till att ge en 
unik insikt i hur människan strävar efter att göra centrala händelser i historien 
meningsfulla. Den muntliga historien dokumenteras huvudsakligen genom intervjuer. 
Dessa ger en god inblick i svarandens upplevelser, erfarenheter och värderingar. (Tosh 
2000 s. 254–255, May 2001 s. 148, 174) 

Intervjuer har under lång tid använts inom samhällsforskningen. Flera filosofiska 
inriktningar, t.ex. postmodernt tänkande, hermeneutik, fenomenologi och dialektik 
betonar olika kunskapsaspekter som har relevans för den kvalitativa intervjun. Ett 
postmodernt perspektiv koncentrerar sig på det inbördes förhållandet i intervjun, på 
den sociala konstruktionen av verkligheten i intervjun och framhäver de berättelser 
som konstrueras genom intervjun. Det centrala i hermeneutisk förståelse är tolkningen 
av en specificerbar mening, begreppen samtal och text är väsentliga och uttolkarens 
kunskap om textens ämne får stor betydelse. Med ett fenomenologiskt perspektiv följer 
koncentration på livsvärden, öppenhet för den intervjuades upplevelser och 
prioritering av exakta beskrivningar. Dialektiskt perspektiv inriktar sig på 
motsägelserna i ett uttalande och deras relation till motsägelserna i den sociala och 
materiella världen. Relationen mellan kunskap och handling betonas. (Kvale 1997 s. 
42) 

Muntlig historia och livshistoria är metoder som är typiska för kvalitativ forskning. 
Livshistorieforskning kombineras ofta med skriftligt material och anses vara speciellt 
lämplig för situationer där avsikten är att förstå komplexa processer. Till skillnad från 
en intervju i livshistoria är en intervju i muntlig historia något mer specificerad, i det 
att informanten förväntas inrikta sig på speciella händelser eller en viss tidsperiod. 



 

 

112 

Muntlig historia anses vara särskilt relevant för att låta sådana grupper komma till tals 
som oftast blir marginaliserade i historisk forskning eftersom de anses ointressanta 
eller saknar inflytande. (Bryman och Bell 2007 s. 477–479) 

Kritik kan även riktas mot fakta insamlade genom intervjuer. Redogörelserna kan vara 
bristfälliga eller felaktiga av olika orsaker. Bristande minne eller avsiktlig förvanskning 
av minnesbilderna kan ge skevhet i svaren. Redogörelsen kan vara en sann återspegling 
av svarandens upplevelser, men det kan finnas fakta kring dessa som den intervjuade 
inte var medveten om. Slutligen kan en forskare få full förståelse för den intervjuades 
värld endast genom att själv uppleva den, en omständighet som emellertid inte är 
möjlig då det är fråga om historisk forskning. (May 2001 s. 175–176) 

Intervjun kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. I en 
strukturerad intervju är frågorna klart strukturerade och den intervjuade ges inga 
möjligheter att avvika från det uppgjorda schemat. Fördelen med denna metod är att 
svaren är jämförbara och enkla att analysera och de intervjuade är utvalda för att vara 
representativa för populationen ifråga. Semistrukturerade intervjuer baseras på 
strukturerade frågor men både intervjuaren och den intervjuade kan fördjupa och 
utveckla teman som är intressanta. Ostrukturerade intervjuer bygger på en öppen 
dialog mellan parterna och möjliggör ett kvalitativt djup i det att den intervjuade får 
tala om ämnet utifrån egen referensram. Detta är en metod för att bl.a. inringa 
livshistorier (May 2001 s. 150–152). Kvales (1997) benämning kvalitativ intervju 
uppfattar jag som synonym med ostrukturerad intervju. 

Styrkan i den kvalitativa intervjun är att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett normalt samtal. Det är den intervjuform där forskaren utövar den 
minsta styrningen. Forskaren ger de tematiska ramarna och de intervjuade får påverka 
samtalets utveckling med beaktande av att forskaren bör se till att han får svar på de 
frågor han anser vara viktiga. Den intervjuade känner sig väl till mods i en miljö som 
han själv valt och där han kan tala relativt fritt och där intervjuaren anpassar sitt tal på 
ett sådant sätt att den intervjuade uppfattar sig som central i diskussionen. 
Standardiserade frågeformulär används inte för att intervjun inte skall bli för styrd, 
däremot bör forskaren på förhand ha skrivit ner en manual för att hålla i minnet de för 
intervjun centrala frågeställningarna. Intervjuaren upprätthåller flexibilitet genom att 
följa upp aspekter som under intervjuns gång aktualiseras av den intervjuade. Denna 
metod är en krävande intervjuform både för forskaren och svaranden och fordrar stor 
sakkunskap av intervjuaren. Metoden förutsätter metodologisk planering hos 
forskaren, t.ex. hur många personer skall intervjuas, kan intervjun skada dem och hur 
kan ledande frågor undvikas. Forskaren skall ha förmåga att sätta sig in i den 
intervjuades situation samt förstå och följa upp de problemområden som den 
intervjuade relaterar. (Holme och Solvang 1997 s. 99–101, 105, Kvale 1997 s. 19–20, 
Bryman och Bell 2007 s. 431, 474–475) 

Den kvalitativa intervjun är inte standardiserad och utgår ifrån att forskaren inte från 
början kan veta vilka frågor som är betydelsefulla. Forskaren bör i en dylik 
intervjusituation utveckla, anpassa och följa upp det som kan vara ändamålsenligt för 
situationen och för undersökningens centrala syfte. Forskaren bör tematisera intervjun 
utgående från frågeställningarna vad, varför och hur, dvs. skaffa sig förkunskap om det 
ämne som skall undersökas, klargöra syftet med undersökningen samt skaffa kunskap 
om olika intervju- och analystekniker och bedöma vilken som är lämpligast (Starrin och 
Renck 1996 s. 56, Kvale 1997 s. 91). 
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Kvale (1997 s. 35, 42) betonar i sin beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun 
begreppen upplevelse, medvetande, beskrivning, mening, tolkning och samspel. Ämnet 
för intervjun är den intervjuades livsvärld, hos vilken intervjuaren söker tolka centrala 
teman och nyanserade beskrivningar av olika aspekter. Beskrivning av specifika 
situationer och handlingar söks, inte allmänna åsikter. Intervjuaren är mottaglig för 
nya och oväntade fenomen som kan leda till nya insikter hos intervjuaren. För ett 
meningsfullt genomförande av en intervju måste ett förtroendefullt förhållande uppstå 
mellan intervjuaren och den intervjuade, men samtidigt måste intervjuaren hålla 
distans både till motparten och till ämnet för att kravet på objektivitet skall tillgodoses 
(May 2001 s. 155–157). 

Ett problem i intervjuundersökningar är ledande frågor. Stora krav ställs på forskaren 
beträffande frågeformuleringen, redan små vinklingar i en frågeställning kan inverka 
på svaret. Kvale (1997 s. 145–146) anser att ledande frågor varken kan eller bör 
undvikas i kvalitativa forskningsintervjuer, eftersom en ledande fråga kan vara 
nödvändig för att pröva tillförlitligheten i den intervjuades svar och för att verifiera 
forskarens tolkningar. Ledande frågor minskar inte intervjusvarens tillförlitlighet. Det 
centrala är inte om frågorna varit mera eller mindre ledande, utan vart frågorna kan 
leda och om de kan skapa en ny och vederhäftig kunskap.  Ett sådant resonemang 
förutsätter i så fall att forskaren inte medvetet använder ledande frågor i avsikt att söka 
bevisa en förförståelse som han hyser visavi forskningsproblemet. Ett annat problem i 
detta sammanhang är risken att informanterna medvetet försöker ge sådana svar som 
de tror att forskaren eftersträvar.  

Analysen av material insamlat i kvalitativa intervjuer är oftast både tidskrävande och 
omständlig. En kvantitativ intervju är på förhand organiserad och strukturerad i vissa 
kategorier. I en kvalitativ intervju görs all strukturering och organisering av 
information i efterskott. (Holme och Solvang 1997 s. 139) 

Den intervjuade benämns i denna studie informant utgående från bl.a. Yins (1989 s. 
89) definition att en deltagare i en öppen intervju är en informant medan den utfrågade 
i en strukturerad intervju är en respondent som endast besvarar direkta frågor. En 
informant ger en mer heltäckande syn på det studerade fenomenet.  

4.1.1.2. Dokumentforskning och källanalys 

Kan forskning i historia vara objektiv? Hur säkert grundad är vår kunskap om det 
förgångna? Kan historiska fakta tas för givna?  Vad hände egentligen – varför hände 
det? Ur vilket perspektiv skall det historiska skeendet studeras? (Tosh 2000 s. 123, 139) 

En bas för forskning som sträcker sig bakåt i tiden är olika källor. Beroende på 
forskningsobjekt och situation kan tillgängliga källor vara av högst varierande mängd 
och kvalitet. Det är ofta svårt att hitta källor som ger entydiga svar på den information 
som söks och mycket källmaterial är irrelevant, det kan även vara medvetet förfalskat 
eller behäftat med brister p.g.a. omedvetna misstag. 

De verksamheter som efterlämnat mest material är organiserade verksamheter, främst 
institutioner som haft lagstadgad status. Myndigheters verksamhet är i form av beslut, 
korrespondens m.m. ofta väldokumenterad i nyare tid och ger ofta god grund för 
arkivforskning. Officiell statistik ger ett omfattande material om samhället och erbjuder 
ofta långa tidsserier som möjliggör jämförelser över tid. Användningen av officiell 
statistik kan vara förenad med risker, eftersom statistiken ifråga kan vara producerad 
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under olika premisser med varierande noggrannhet beroende på tema och tidpunkt. 
Ibland kan avsikten med viss officiell statistik ha varit tendentiös. Trots dessa risker är 
officiell statistik ändå användbar för vetenskaplig forskning och ger intressant empirisk 
fakta om det samhälle i vilket den insamlats. Användningen av ett sådant material 
innebär en stor tidsinbesparing för forskaren jämfört med att själv försöka samla ihop 
material. (May 2001 s. 109–110) 

Dagstidningar som källmaterial har den fördelen att de återger det politiska och sociala 
synsätt som var rådande vid ifrågavarande tidpunkt och hur den allmänna opinionen 
resonerade. Dagstidningarna rapporterar även händelserna kronologiskt och utan 
vetskap om historiens facit, varför de som sådana representerar ögonblicksskildringar. 
Ibland presterar dagstidningar även grundligare undersökningar inom olika ämnen. 
Även skönlitteratur kan i vissa fall användas för historisk forskning, eftersom den 
speglar författarens samtid och ger en bild av den sociala och intellektuella miljö som 
författaren levde i, trots att den inte är skriven utgående från vetenskapliga eller 
redaktionella premisser. Dagböcker och korrespondens utgör ofta viktiga källor för 
historisk forskning, eftersom de är de mest spontana källorna, de är ofta opolerade och 
utan tendens och tillrättalägganden. (Tosh 2000 s. 60–61, 69, 84) 

Källkritik förutsätter att forskaren bör avgöra om ett visst material är vetenskapligt 
användbart för ett givet syfte. En källa kan under vissa omständigheter även visa sig 
vara obrukbar; dess tillkomsttidpunkt kan inte fastställas eller dess innehåll kan inte 
rätt bedömas. Klarar forskaren av att ställa de rätta frågorna till källmaterialet, kan 
ändå viktig information tas fram. Användande av källkritisk metod fastslår att det inte 
finns vetenskaplig anledning att misstro en källa, men det är inte en hundraprocentig 
garanti för att den är sann. Forskaren bör även ställa sig frågan vilka källor som kan ha 
förkommit och hur mycket av historien som skett utan att efterlämna materiella spår 
och hur forskaren kan greppa detta. (Torstendahl 1971 s. 89, 92, 104, Holme och 
Solvang 1997 s. 124–126, Tosh 2000 s. 143, May 2001 s. 236) 

För att nå insikt om en källas användbarhet företas en källgranskning som kan delas 
upp i fyra faser: observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Källobservation 
innebär att forskaren skaffar sig en överblick över tillbudsstående källor och bedömer 
deras relevans, omfattning och samband. Det vore en idealsituation att kunna skaffa sig 
tillgång till alla källor inom ett studerat ämne. I de flesta fall är detta en omöjlighet, 
varför de källor som skall användas framtas i en sållningsprocess. Källkritisk 
granskning i sig är en sållningsprocess. Forskaren bör kunna ange skäl för att den 
framtagna mängden källmaterial är tillräcklig för hans syfte och att en rikare 
materialsamling eller ett annat urval inte skulle ge ett annat resultat. Risken för skevhet 
bör ihågkommas vid gallring. (Torstendahl 1971 s. 57–58, 102, Holme och Solvang 1997 
s. 130–131) 

Sambandet mellan källan och den verklighet som den beskriver är avhängigt av källans 
ursprungsbestämning. Är källan en del av helheten, en verkan av en viss orsak, ett led i 
ett målinriktat sammanhang eller är den enbart ett meddelande? Första steget är att få 
klarhet i om den verkligen är vad den utger sig för att vara. Analysen bör även 
uppmärksamma om dokument använts och tolkats utan att ta hänsyn till hur de 
producerats, inbegripet den sociala kontext i vilken de tillkom. Samtidskravet 
förutsätter att källan verkligen tillkommit vid den tidpunkt som anges. Ifall den är en 
efterkonstruktion har den inte samma vetenskapliga värde. Källans upphovsman skall 
även kunna identifieras. Frågan om källan är en primär- eller sekundärkälla är relevant 
för att bestämma dess informationsvärde. (Torstendahl 1971 s. 94, Holme och Solvang 
1997 s. 131–133) 
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De ursprungliga källorna benämns primära, medan allt det som historiker och andra 
iakttagare av skeendet skrivit benämns sekundärkällor. Med tertiärkällor avses sådana 
som lokaliserar andra referenser i ämnet. Med ursprungliga källor avses material som 
är samtida med ifrågavarande skeende eller som återges av en deltagare i eller 
betraktare av ifrågavarande händelse eller skeende. Frågan om samtidighet kan bli ett 
problem om hågkomsterna görs tiotals år i efterskott. Sekundära källor behövs framför 
allt för att förstå hur händelser placeras in och uppfattas i ett socialt sammanhang. 
Ifråga om historisk forskning påverkas forskaren i sitt arbete av vad olika föregångare 
skrivit om samma ämne och de tolkningar som dessa gjort. Historisk forskning betyder 
även en process av kontinuerlig omvärdering av källorna. Distinktion görs även mellan 
avsiktliga eller begärda källor och oavsiktliga eller spontana källor. Källans värde kan 
vara beroende av för vilket syfte den producerats och det medför att källor sällan är 
opartiska eller fria från tendens. (Tosh 2000 s. 55, May 2001 s. 214, 217–218, 220) 

Tolkning innebär att källan innehållsbestäms. Forskaren analyserar vad som källan 
anger, hur autentisk och representativ den är, vad dess upphovsman velat förmedla och 
skall därvid sätta sig in i det tidssammanhang och den sociala kontext där källan blev 
till. Hade upphovsmannen den positionen att han kunde ge en sann återgivning av 
fenomenet? Forskaren skall sträva efter att frigöra sig från sin egen historiska placering 
i tiden och leva sig in i källans ursprungssituation. Källan förmedlar ett budskap och 
utifrån detta kan normativa, värderande källor och deskriptiva, beskrivande källor 
särskiljas. Beroende på den relation som funnits mellan upphovet till källan och dess 
mottagare får källan olika karaktär. Den kan endera vara personlig, i form av brev, 
dagböcker, tidningsartiklar, memoarer, eller institutionell i form av kungörelser, 
rapporter, protokoll, årsberättelser. Målet för tolkningen är att kunna ge en 
sammanfattande bild av informationsbärande strukturer och helheter. Skribentens 
avsikt med källan bestämmer i vilken omfattning den är tendentiös, dvs. i vilken 
omfattning den är en partsinlaga. Få källor är helt fria från tendens eller skribentens 
tillrättalägganden. Dessa omständigheter kan i sig utgöra en del av ett historiskt 
händelseförlopp och därav vara av intresse för forskaren. (Torstendahl 1971 s. 94–99, 
105, Holme och Solvang 1997 s. 126–129, 134, Tosh 2000 s. 83–84, Bryman och Bell 
2007 s. 576) 

I fråga om källans användbarhet frågar sig forskaren hur användbar den är för hans 
syften. Källans trovärdighet undersöks genom både en inre och en yttre analys. I den 
yttre analysen jämförs källan med andra källor, ju mer oberoende de är av varandra, 
desto mer trovärdig är en eventuell samstämmighet. Är upphovsman, ort och tidpunkt 
vad de utger sig för att vara och kan dokumentet spåras till den instans eller person 
som påstås ha producerat det? Beroendekritiska argument kan utgå från plagiat, 
gemensamt stoffurval, likartad stoffgestaltning m.m. Även dokumentets form är viktig 
för en samtidsanalys, och en frågeställning kan t.ex. vara om källan är allt för prydlig i 
förhållande till samtida dokument av samma art. (Torstendahl 1971 s. 98–102, Tosh 
2000 s. 80–81, May 2001 s. 227, Bryman och Bell 2007 s. 576)  

Den inre analysen är en undersökning av själva källan, där inre överensstämmelse, 
generell säkerhet i innehåll, möjligheten att förstå de händelser som källan återger 
samt upphovsmannens subjektiva perspektiv är av betydelse. Forskaren bör även ställa 
sig frågan i vilken omfattning källan är färgad av sina upphovsmäns intentioner.  En 
primärkälla är generellt att föredra framför en sekundär, eftersom den bygger på en 
ursprungsiakttagelse. Problem kan uppstå när uppgifterna är få och tendentiösa. 
Upphovsmannens egenskaper är av betydelse för källans värde. Dennes moraliska och 
intellektuella förutsättningar, förmåga att sanningsenligt återge händelseförloppet och 
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noggrannhet bör om möjligt undersökas. (Holme och Solvang 1997 s. 134–136, Tosh 
2000 s. 143, May 2001 s. 228) 

4.2. Studiens genomförande 

Valet av metod för genomförande av ett forskningsprojekt är beroende av 
forskningsproblemet, syftet och studiens uppläggning. I denna studie följer jag den 
deduktiva ansatsen, där jag utgående från befintlig teori uppställer propositioner som 
sedan undersöks empiriskt. Syftet med propositionerna är att utveckla befintlig teori 
och att använda dem som bas för den empiriska studiens uppläggning. Jag har valt 
detta angreppssätt eftersom jag anser det vara motiverat att studera den i Purmo 
uppenbart avvikande utvecklingen utgående från befintliga teorier för att därigenom 
erhålla fördjupade insikter i avvikelsen Purmo. Trots att deduktivt angreppssätt oftast 
hänförs till teoriskapande genom kvantitativa metoder, är det enligt Bryman och Bell 
(2007 s. 29) möjligt att använda kvalitativa metoder även för testning av teorier. 

Jag har bedömt att ett kvalitativt angreppssätt är det mest givande, eftersom de 
omständigheter i lokalsamhället och relationer mellan individer i detta som eftersöks, 
knappast kan mätas kvantitativt. Användningen av kvantitativ metod i denna studie 
hade begränsat sig till statistisk information baserad på strukturerade intervjuer eller 
frågeformulär, men denna information hade inte förmått ge en lika heltäckande bild av 
det studerade samhället som kvalitativ forskning ger. Denna metod ger även en bättre 
möjlighet att fånga ett helhetsintryck av ett problemområde. Kvalitativ metod kan 
bättre än kvantitativ dito fånga de studerade individerna, deras perspektiv och 
handlingssätt (Denzin och Lincoln 2003 s. 16). Enligt Gustafsson och Johannisson 
(1983 s. 34) kan genom denna metod det unika och dynamiska i kulturen hittas. 
Kvalitativ ansats motsvarar min syn på att forskningsproblemet i denna uppsats bäst 
kan studeras genom en interpretivistisk metod och ett konstruktivistiskt synsätt, 
eftersom min teoretiska referensram bygger på antagandet att människorna i 
lokalsamhället Purmo i stor utsträckning själva påverkade det lokalsamhälleliga 
skeendet, en omständighet som kan synliggöras genom ett tolkande angreppssätt. Ett 
kvantitativt angreppssätt hade i detta fall fjärmat forskaren från forskningsproblemet 
på ett sätt som försvårat möjligheterna att göra ett djupstudium av värderingarna i det 
dåtida Purmo. Den kvalitativa metoden gör det även möjligt att beakta dels den 
historiska ram som denna studie omges av, dels historisternas grundläggande 
antagande att varje tidsålder är en unik manifestation med egen kultur och egna 
värderingar och för att en epok skall kunna förstås av en annan måste betraktaren - 
forskaren inse att tidens gång ändrar livsbetingelserna samt att varje tid skall förstås 
utgående från dess egna villkor (Tosh 2000 s. 17). Forskningsobjektet kan inte studeras 
lösryckt från sin miljö och det är en omständighet som är relevant för att få en 
helhetsförståelse för företagsamhetens förutsättningar i Purmo. Historisk metod kan 
även kort beskrivas som att systematiskt och skeptiskt tillämpa sunt förnuft. 

Kvantitativa inslag förekommer i form av dels statistiska uppgifter i delkapitel 5.2.2. 
rörande den ekonomiska tillväxten i Purmo, dels i de Ucinet analyser som presenteras i 
delkapitel 5.6. och till den delen kan studien sägas vara en kombination av både 
kvalitativa och kvantitativa metoder, även om huvudvikten ligger på kvalitativ metod. 
Jag anser att de båda metoderna kan kombineras i sin egenskap av tekniker för 
datainsamling och analys och denna kombination utgör en form av triangulering, där 
den kvantitativa undersökningen kan sägas utgöra en kontroll av den kvalitativa. 
Användningen av en sådan design stöds t.ex. av de exempel som Bryman och Bell 
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(2007 s. 649–653) refererar till och där en kvantitativ undersökning används för att 
stöda en huvudsakligen kvalitativ forskning.  

Syftet med de kvantitativa nätverksanalyserna i denna studie är att testa om i den 
kvalitativa forskningsprocessen framtagna resultaten kan verifieras med en kvantitativ 
nätverksanalys. Nätverksanalysen förväntas endera bekräfta eller motsäga de 
antaganden som gjorts om nätverkens betydelse för framförallt ett uppbindande socialt 
kapital. För denna analys används Ucinet, ett mjukvaruprogram som utvecklats av 
Borgatti, Everett och Freeman år 1999 för analys av sociala nätverk. Programvaran 
underhålls kontinuerligt och den här använda versionen är 6.245. Jag har använt 
Ucinet eftersom detta program är utvecklat för att analysera mångsidiga nätverk. Jag 
bedömer det vara en viktig del av undersökningen att utforska hur de olika 
beslutsnätverken i Purmo såg ut under perioden 1945 – 76, framför allt beträffande 
förhållandet jordbrukare – företagare. Detta är en väsentlig aspekt för att förstå hur det 
negativa sociala kapitalet utvecklades i nätverken och hur det möjliggjorde en 
utestängning av företagarna. Ucinet möjliggör också att via det inkluderade 
programmet NetDraw rita ut figurer över de studerade relationerna. Antalet i denna 
studie gjorda analyser uppgår till sex. Ucinet tillåter ett stort antal olika analyser, varför 
det hade varit möjligt att utvidga denna del av studien. Då de företagna körningarna 
gav i stort sett identiska utfall, bedömde jag det inte vara meningsfullt att företa 
ytterligare analyser, eftersom de knappast tillfört något mervärde för studien. 

Eftersom forskningsproblemet är historia idag, är det inte möjligt att tänka sig samtida 
fallstudier, översiktsundersökningar, deltagande observationer/fältobservationer eller 
etnografiska studier då dessa metoder förutsätter att det är ett huvudsakligen aktuellt 
fenomen som studeras. Med beaktande av hur företagsfältet i Purmo såg ut under 
undersökningsperioden ser jag det inte som relevant att i efterskott t.ex. försöka göra 
fallstudier av enstaka enskilda företag eller företagare. Eftersom de befintliga företagen 
i Purmo var små och branschmässigt divergerande hade fallstudier av enskilda företag 
inte kunnat ge den helhetsbild av samhället som jag eftersträvat. Jag har inte heller 
ansett det vara meningsfullt att försöka göra en uttömmande rekonstruktion av det 
studerade Purmosamhället (jfr Tosh 2000 s. 92–93), trots att studien till viss del är en 
rekonstruktion av då rådande förhållanden och tänkesätt i Purmo och till denna del 
delvis motsvarar en fallstudie. Det har heller inte varit möjligt att göra en longitudinell 
undersökning (jfr Bryman och Bell 2007 s. 62) som skulle sträcka sig över en längre 
tidsaxel, trots att detta angreppssätt utgående från forskningsproblemet hade varit 
intressant. Studien har longitudinella drag i det att de i lokalsamhället studerade 
rådande värderingarna uppkommit under lång tid. 

Jag har valt att använda olika metoder för att tillräckligt allsidigt kunna omfamna 
forskningsproblemet. Det är dels fråga om intervjuer, dels dokumentforskning. 
Kvalitativa intervjuer har jag bedömt vara givande från den ståndpunkten att det gått 
att allsidigt belysa forskningsproblemet ur olika synvinklar. Verbal information, där 
informanten upplevt det skedda, kan heller aldrig helt ersättas av ”döda” källor. I 
vetenskaplig debatt ifrågasätts ibland muntliga källor i förhållande till skriftligt 
material, där den skriftliga dokumentationen såsom varande ögonblicksskildringar, 
anses bättre motsvara skeendet än informanters i efterskott givna redogörelser. I en 
studie där relationerna i sociala nätverk är en kärnfråga, bedömer jag det svårt att hitta 
skriftligt material som vore mer belysande än levande berättelser. Användande av 
intervjuer kan även kritiseras för att de kan vara en rekapitulering där svaranden har 
historiens facit för handen och formar sina svar utgående från detta. Det hade givetvis 
varit värdefullt för denna studie om det varit möjligt att intervjua samma person i 
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samma ämne t.ex. vart tionde år under undersökningsperioden; i avsaknad av denna 
möjlighet är en intervju i efterskott det bästa möjliga. 

För att inte vara tvungen att helt förlita mig på muntliga utsagor, där, i ett så specifikt 
problem som detta, antalet tillbudsstående informanter varit begränsat, har studien 
också byggts upp på en omfattande källforskning. Detta ser jag dels som en breddning 
av möjligheterna att allsidigt belysa forskningsproblemet, dels som en kontrollfunktion 
för de muntliga utsagorna. Triangulering, dvs. att använda olika metoder ger möjlighet 
att belysa forskningsproblemet ur olika synvinklar, samt att erhålla information på 
olika nivåer och utnyttja alla former av tillgängliga källor samt att ställa olika källor 
mot varandra. Människan är komplex och det mänskliga livet om möjligt än mer 
komplext och ju fler metoder som används för att studera detta, desto större är 
möjligheten för forskaren att förstå de studerade människorna och hur de konstruerar 
sin värld (Fontana och Frey 2003 s. 99). 

4.2.1. Intervjuer 

Intervjuer kan läggas upp och genomföras på flera olika sätt. För genomförandet av 
denna studie har jag ansett att enskilda, kvalitativa intervjuer bäst kan belysa den 
problemställning som jag haft. Det hade inte varit givande att tillställa ett större antal 
personer ett standardiserat frågeformulär, dels för att den för denna studie rätta 
målgruppen inte kunnat nås, dels för att det i ett skriftligt formulär knappast varit 
möjligt att få fram de aspekter som jag sökte. Antalet personer som det hade varit 
relevant att vända sig till i en sådan undersökning hade även varit starkt begränsat. En 
kvalitativ intervju medger att följdfrågor kan ställas för att följa upp nya ledtrådar eller 
nyanser i informantens svar. 

Avsikten med intervjuerna är att få dels företagarnas syn, dels samhällspåverkarnas syn 
på hur nätverken i Purmo verkade, främst i förhållande till företagarna, och hur tilliten 
i lokalsamhället exkluderade eller inkluderade företagarna. 

För att så mångsidigt som möjligt kunna belysa ett forskningsproblem är valet av 
intervjuobjekt av stor vikt. Många av de personer som endera verkade som företagare 
eller aktivt tog del i samhällsskeendet i Purmo och som vore av stor betydelse för att få 
en heltäckande bild av forskningsproblemet är numera inte tillgängliga för intervjuer, 
varför valet av informanter och krav på generell representativitet begränsas av denna 
omständighet. Till buds stående tänkbara intervjuobjekt, utöver de som kommit ifråga, 
fanns främst bland dem som var verksamma på 1970-talet och som är representerade i 
urvalet.  De intervjuade kan enligt min mening dock anses vara teoretiskt relevanta för 
studiens genomförande (jfr Denscombe 2004 s. 185). Jag har valt att intervjua dem 
som jag, med den kännedom jag har om lokalsamhället Purmo, bedömt vara relevanta 
för undersökningen. För erhållande av jämförelseuppgifter intervjuades även ett antal 
personer från Esse. Antalet intervjuade Essebor är avsevärt färre än dito Purmobor, 
beroende på att Esse endast använts för att få ett jämförande material, medan Purmo 
utgjorde det huvudsakliga forskningsobjektet. 

Kriteriet för val av intervjuobjekt har varit att personen endera verkat som företagare 
eller på annat sätt var engagerad i samhällslivet, endera som kommunal förtroendeman 
eller som verksam inom servicenäringar som betjänade företagsamheten. Jag har inte 
strävat efter att ordna gruppintervjuer, eftersom jag bedömt att enskilda medverkande i 
en gruppintervju inte hade varit villiga att uttala sig lika fritt som det nu var möjligt. I 
vissa fall har jag intervjuat två personer samtidigt, men i sådana fall har det alltid varit 
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fråga om makar. Fördelen med detta arrangemang har varit att de medverkande har 
stöttat varandra minnesmässigt och ibland överlappat varandra. Det anses ibland att 
det är en nackdel att intervjua flera personer samtidigt, eftersom en enskild då kanske 
inte vågar säga hela sanningen. I detta fall, där det varit fråga om makar som varit gifta 
med varandra i 50 års tid, har jag utgått ifrån att ifrågavarande risk inte förelegat. 
 

Tabell 9 Uppgiftslämnare 

Hemort / Yrkesgrupp Företagare Samhällspåverkare 

Purmo 7 7 

Esse 2 1 

 

Jag har använt en intervjuteknik som hämtat element både från semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer (jfr May 2001 s. 150–152). Inför intervjuerna uppgjordes en 
manual, där de väsentliga frågeställningarna strukturerades. Utgående från denna 
genomfördes intervjun i öppen anda och i så stor utsträckning som möjligt i form av en 
berättelse från informantens sida, där jag ibland dels återförde denne ”på rätt spår” om 
berättelsen utvidgade sig i ovidkommande detaljer eller dels inflikade följdfrågor. 
Innan den egentliga intervjun vidtog berättade jag kort om studiens syfte och den 
intervjuades rätt till anonymitet ifråga om avgivna svar. Intervjun startade med en 
genomgång av informantens liv som företagare (ifall han varit det) och hur han upplevt 
sin situation som företagare. Därefter diskuterades strukturella och kulturella 
förutsättningar för företagande. Intervjuerna tog mellan en och två och en halv timme 
per informant och försiggick enligt dennes önskemål för det mesta hemma hos denne 
eller i ett mindre antal fall hos mig. Genom detta upplägg fick intervjun av vissa 
informanter drag av livshistorieintervjuer (jfr Bryman och Bell 2007 s. 478), eftersom 
de intervjuade förhållandevis fritt fick berätta om sitt liv och den sociala miljö som de 
verkat i. Avsikten var inte att uppfatta och behandla intervjuerna som berättande 
analyser eller historieberättande, trots att drag av båda förelåg. Dels såg de intervjuade 
företagarna sitt liv som en kontinuerlig process, dels inrymmer informanternas 
berättelse en stor variation av perspektiv på det studerade samhället (Bryman och Bell 
2007 s. 541, 543). Enligt Bryman och Bell (2007 s. 543) är all forskning i sig en form av 
berättande analys eftersom forskaren alltid har en historia att berätta om sina data. 

Jag spelade inte in intervjuerna, trots de nackdelar som det kan medföra (jfr Bryman 
och Bell 2007 s. 489). Enligt May (2001 s. 168) finns det både för- och nackdelar med 
inspelade intervjuer och i vissa fall kan en oinspelad ha fördelar. Detta var ett medvetet 
val från min sida och beroende av två omständigheter. Dels var flertalet intervjuade 
äldre personer som sannolikt upplevt det som svårt att tala fritt om de vetat att 
intervjun spelades in, dels är Purmo ett litet samhälle där alla känner alla, varför vissa 
av studiens kärnfrågor rörande hur olika nätverk påverkade förutsättningarna för 
företagsamhet sannolikt förblivit obesvarade om en inspelning skett. Under intervjuns 
gång gjorde jag korta stödnoteringar för minnet och skrev snarast möjligt efter 
intervjuns avslutande, endera samma dag eller senast dagen därpå om den skett 
kvällstid, ut svaren så noggrant som möjligt. Jag bedömde att denna omständighet inte 
väsentligt påverkade förutsättningarna för att uppnå studiens syfte. Mot detta 
förfaringssätt kan anföras att jag kan ha glömt enskilda detaljer och att jag heller inte i 
efterskott förmått ta fram nyanser i informantens svar men jag bedömde det ändå 
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viktigare att få fram ett så uttömmande svar som möjligt. Jag har inte eftersträvat att 
genomföra en diskursanalys (jfr Bryman och Bell 2007 s. 531, 536) i den meningen att 
de intervjuades utsagor detaljerat skulle studeras utgående från hur de utsade dem. Till 
den delen de intervjuade betonade olika aspekter försökte jag under intervjuns gång så 
noggrant som möjligt notera detta.  Vid analysen av intervjuerna har jag strävat efter 
att söka mönster och likheter i berättelserna, upplevelser av sociala gränser, alternativt 
att se hur enskilda informanter uppfattat samma händelser.  

Av hänsyn till de intervjuades integritet har inga direkta hänvisningar till enskilda 
informanter gjorts i den löpande texten. Denna omständighet kan anses inverka på 
tillförlitligheten av den empiriska presentationen, men med hänsyn till det faktum att 
de intervjuade i så fall kunnat bli identifierade av läsare som är insatta i lokala 
förhållanden, har jag valt detta förfarande. En annan nackdel med detta är att de 
intervjuade härigenom kan sägas ha blivit fråntagna sin berättelse, som i vissa fall varit 
deras livsberättelse. 

4.2.2. Dokumentforskning och övriga källor 

Avsikten med dokumentforskningen i detta arbete är att skapa en mer heltäckande och 
nyanserad bild av företagsamhetens förutsättningar i Purmo och den utgör därför ett 
viktigt komplement till intervjuerna. Dokumentforskningen ger en bakgrund till hur 
det dåtida Purmosamhället såg ut och bidrar därigenom till syftet att erhålla en 
fördjupad förståelse av Purmos avvikande utveckling. Skriftliga källor utgör en särskilt 
viktig del för att systematiskt analysera kommunens inställning till företagsamheten. 

Det första steget i varje historisk forskning är att skaffa sig en helhetsbild över de till 
buds stående källorna. I viss forskning är det ett problem att källmaterialet finns i 
överflöd, källorna måste då vägas mot varandra för att de mest givande skall fås fram. 
(Tosh 2000 s. 75, 93). Eftersom denna studie berör ett geografiskt avgränsat område 
och en ur historiskt perspektiv kort period har källmaterialet inte funnits i överflöd. 
Med min bakgrund inom lokalhistorisk forskning har jag bedömt att jag har en rätt god 
överblick över det för forskningsuppgiften relevanta lokalhistoriska material som dels 
finns i Purmo såväl i samhälleliga arkiv som i privata arkiv, dels i regionala arkiv.   

I en studie som berör 1900-talets mitt utgörs det huvudsakliga källmaterialet av 
skriftliga dokument. Detta har medfört att källmaterialet varit lättläst och att dess 
äkthet också kunnat garanteras. 

Den främsta källan har varit Purmo kommuns arkiv där fullmäktiges och styrelsens 
protokoll samt bilagorna till dessa utgjort det viktigaste materialet. Andra använda 
kommunala källor har varit utgående och inkommande korrespondens, kommunens 
årsberättelser och årliga finansieringsstatistik, mantalslängderna och 
taxeringslängderna. Grunderna för uppgörande av kommunala årsberättelser och 
finansieringsstatistik samt taxerings- och mantalslängder har uppenbarligen ändrat 
rätt mycket under undersökningsperioden, en omständighet som i någon mån försvårat 
jämförelsen av uppgifter från olika tider. 

Det statistiska material som använts, främst FOS och Finlands kommunförbund, kan 
antas vara objektivt upprättat och tillförlitligt, möjligen även där med den 
inskränkningen att kriterierna kunnat ändra under den tidsaxel som studerats. Data 
om den befolkningsmässiga och agrara utvecklingen i Purmo har erhållits från 
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Östmans (2001) avhandling, som trots att den är en sekundärkälla av mig bedömts som 
relevant. 

Uppgifter om tidsandan och samhällssynen i Purmo har hämtats dels från 
tidningsartiklar, dels från olika skrifter. Östmans (2000) avhandling om 
jordbruksarbete och arbete inom boskapsskötsel i Purmo ur ett könsperspektiv har gett 
uppgifter om synen på det dåtida jordbrukssamhället. Uppgifter har även hämtats ur 
andra skrifter berörande 1900-talets Purmo, mest faktamässiga, men till en liten del 
skönlitterära. Beträffande dessa skrifter samt tidningsartiklarna bör risken för tendens 
tas i betraktande. Trots denna risk har jag ansett att de gett en berikande bild av 
forskningsproblemet och därför varit nyttiga för studien (jfr Tosh 2000 s. 60–61, 69). 
Tidningsartiklarna har dels hämtats från Brages pressarkiv, dels ur lokala 
urklippssamlingar. Det förra kan förväntas vara heltäckande och neutralt medan det, 
beträffande lokala urklippssamlingar, kan finnas den risken att klipparen refuserat 
material som denne av olika orsaker inte velat medta, men genom att nyttja olika källor 
har jag försökt bemöta denna risk. 

För att i någon mån få ett perspektiv på hur Purmo kommun i näringslivsfrågor förhöll 
sig i förhållande till omvärlden, närmast Svenska Österbotten och Vasa län, har jag bl.a. 
använt mig av skrifter utgivna av t.ex. Regionplaneförbundet för Vasa län samt 
Industrikommission för Svenska Österbotten. Dessa har bestått dels av statistiskt 
material och översikter, dels av olika förslag till en förbättrad näringsstruktur inom 
respektive område. Skrifterna har varit intressanta, därigenom att de gav en bild av hur 
de regionala myndigheterna under undersökningsperioden såg på landsbygdens 
industrialisering och har sålunda kunnat användas som en spegel för den inställning 
som fanns och de åtgärder som företogs i Purmo. 

4.2.3. Synpunkter på forskningsprocessen 

I all vetenskaplig forskning föreligger metodologiska problem och valsituationer. Det 
ena forskningsprojektet är sällan det andra likt och trots goda handböcker i ämnet, 
följer en forskningssituation sällan handboken. I det följande skall några i detta arbete 
noterade omständigheter kring denna studie diskuteras. 

Forskningsproblemet var redan då studien inleddes givet, i det att jag ville få svar på 
frågan varför inga företag trivdes i Purmo. Denna fråga kunde ha angripits ur olika 
synvinklar, t.ex. genom klassisk lokaliseringsteori, ekonomisk-geografiska teorier, 
ekonomihistoriska teorier, företagsekonomiska teorier. Dock utkristalliserades rätt 
snart insikten om att företagsklimatet var den springande punkten och att det var 
främst genom detta som forskningsproblemet kunde bearbetas. Socialt kapital blev den 
huvudsakliga teorin för detta arbete. 

Den empiriska undersökningen genomfördes huvudsakligen i form av kvalitativ studie 
genom dels intervjuer, dels dokumentforskning.  Det faktum att forskningsproblemet 
berör historisk tid begränsar de användbara metoderna rätt mycket, eftersom de 
tekniker som förutsätter ett samtida deltagande eller iakttagande uteslöts. För denna 
studies vidkommande återstod i huvudsak intervjuer och dokumentforskning, vilka 
båda behövdes för att dels komplettera varandra, dels balansera varandra. 

Ifråga om informanterna kan den bristen noteras, att det bland dem gärna kunde ha 
funnits flera företagare verksamma på 1950-talet och 1960-talets början för att få en 
ännu mer heltäckande bild av företagarnas syn på forskningsproblemet. Tyvärr är detta 
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en omständighet som inte kan åtgärdas. Generellt sett var det även enklare att hitta 
samhällspåverkare än företagare att intervjua. 

Vid bedömningen av intervjuerna bör uppmärksamhet fästas vid den omständigheten 
att det är fråga om tillbakablickande intervjuer. Den tid som skiljer intervjuerna från 
skeendet utgör 35 – 60 år.  Eftersom informanterna hade historiens facit för handen, 
kan deras svar ha varit påverkade av detta eller av med åren förändrade värderingar 
och sålunda vara en tillrättalagd efterkonstruktion i enlighet med den efterhandsbild 
som de skapat åt sig, jämfört med om ämnet berört samtid. Informanterna kan även ha 
drabbats av minnesluckor eller sammanblandningar av olika händelser och skeenden 
eller tendera att upprepa samma sak.  Dessa risker ökades ytterligare av att samtliga 
informanter var över 60 år, men jag har trots det bedömt deras utsagor som relevanta. 
Flertalet av dem var unga eller medelålders under den undersökta perioden och 
minnesbilder från yngre år eller av händelser som haft stor betydelse i ens liv kan antas 
att ha hållits bättre och klarare i minnet. Trots riskerna bedömer jag att intervjuerna 
var givande, eftersom mycket av den information som framkom däri inte hade varit 
möjlig att få fram ur skriftliga källor.  

Riskerna med tillbakablickande intervjuer har jag försökt minska, dels genom att fråga 
olika informanter om samma saker, dels genom dokumentforskning. Jag har, trots de 
förenämnda riskerna, ansett det vara viktigt att ta med intervjuerna, eftersom dessa gav 
helt andra möjligheter att få fram svårframtagna nyanser i samhällsandan, jämfört med 
dokumentforskning. Livshistorieintervjuerna har stor betydelse i det att de betonar de 
processuella aspekterna av socialt liv och påvisar hur händelser påverkar människans 
liv (Bryman och Bell 2007 s. 478). May (2001 s. 156) anser att forskaren uppnår en 
större förståelse för sin forskning, genom att undersöka den kontext som ifrågavarande 
handling utspelar sig i. En annan noterbar omständighet ifråga om intervjuer är risken 
för att informanten inte berättar hela sanningen, en risk som är densamma oberoende 
av om det är historia eller nutid som utforskas. Denna risk har jag försökt bemöta på 
samma sätt som vad som ovan skrivits om glömska och sammanblandningar. 

Det befintliga primära källmaterialet för denna studie har inte utmärkts av överflöd, 
snarare av en viss knapphet. En förklaring kunde vara den att jag inte hittat allt som 
finns, vilket säkerligen även kan äga sin riktighet, men med beaktande av mina insikter 
som lokalhistoriker bedömer jag det ändå vara så att jag haft överblick över det mesta 
som varit tillgängligt. Den största bristen finns i avsaknaden av privatmaterial i form av 
dagböcker, privata brev o.dyl. som kunde ha gett ögonblickskildringar och en  
tidstypisk syn på utvecklingen i Purmo under 1950- och -60-talen.  Det är då en annan 
fråga i vilken omfattning ett dylikt material överhuvudtaget föreligger. De främsta 
källorna till samtidsbilder har utgjorts av tidningsreportagen, som trots att de förekom, 
ändå inte förmår ge en heltäckande bild av lokalsamhället. 

Ett annan noterbar omständighet utgörs av Purmo kommuns arkivmaterial. En 
kommuns protokollföring kunde förväntas vara objektiv och utan tendens, men med 
det forskningsproblem som jag har, har jag ibland frågat mig om protokollen 
återspeglar den objektiva sanningen eller om protokollföringen påverkats av de ledande 
kommunalmännens inställning. Protokollen har skrivits i vetskap om att de kommer 
att läsas av eftervärlden, varför tillrättalägganden kan förekomma. Ett svårgripbart 
problem har utgjorts av de näringslivsrelaterade ärenden som uppenbart avhandlats i 
kommunens ledande organ men som inte protokollförts. 

Man kan fråga sig om detta arbete vunnit på att göras som en jämförande studie av t.ex. 
Purmo och Esse eller Purmo och den omgivande regionen. Jag har i ett antal fall gjort 
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jämförelser med eller kommentarer till Esse, utan att på den grund göra en jämförande 
studie. Min avsikt har varit att få en djupgående bild av lokalsamhället Purmo och om 
studien inriktats på en jämförande studie hade det med till buds stående resurser inte 
varit möjligt att göra en lika djupgående studie. 

Jag har inte eftersträvat att genomgå olika under undersökningsperioden verksamma 
företags korrespondens för att däri möjligen hitta uppgifter som belyser 
forskningsuppgiften, eftersom dylika dokument förstörts eller varit svåra att lokalisera, 
dessutom har jag bedömt saken så, att det ur officiell korrespondens heller knappast 
framkommit annat än ströuppgifter om den sociala värld som företagen verkade i. 

Det är svårt att bedöma om det använda materialet utgjort en någorlunda jämlik grund 
för undersökningens resultat (jfr Larsson 2008 s. 55) eller om rikligare tillgång till 
material inom ett visst område på något sätt kunnat påverka resultatet. En annan 
aspekt på tolkningsproblematiken utgörs av förmågan att tolka de observerade 
händelserna och omständigheterna tidstypiskt utgående från dåtida skeende och 
synsätt, inte utgående från historiens facit eller dagens värderingar. 

Forskarens neutralitet i förhållande till forskningsobjektet är i all forskning en relevant 
fråga, speciellt då det handlar om nutidshistoria, vilket denna studie delvis är. 
Nutidshistoria, dvs. perioden efter 1945, ställer stora krav på forskaren då denne 
tidsmässigt står för nära denna tid och dess händelser för att kunna lösgöra sig från 
dessa. Det är dock viktigt att nutidshistoria studeras, eftersom det nyss förflutna ofta 
utgör grund för människornas förutsägelser och historiska analogier. Det nyligen 
passerade har även visat sig utgöra en god grogrund för grova myter och 
vanföreställningar, vilka behöver beivras genom vetenskapligt ifrågasättande. 
Akademisk försummelse av nutidshistoria kan därför få negativa konsekvenser. (Tosh 
2000 s. 50) 

Närheten kan vara problematisk ur den synvinkeln att forskarens upplevelse av 
situationen kan vara felaktig och det kan vara svårt för denne att veta hur han skall 
hitta den mest giltiga informationen. Forskarens närhet till studieobjektet kan skapa 
förväntningar som gör att undersökningsobjekten beter sig på ett sätt som de tror att 
forskaren förväntar sig. Informationens pålitlighet kan stärkas genom en växelverkan 
mellan forskaren och de undersökta objekten. Forskaren måste även minimera sitt 
inflytande på forskningsfynden och vara medveten om de begränsningar i precision vid 
användningen av kvalitativa data som berör attityder, uppfattningar och åsikter. 
(Holme och Solvang 1997 s. 94–95, Denscombe 2004 s. 139, 142–143) 

Forskarens förkunskap om och förförståelse av forskningsproblemet kan ses ur olika 
synvinklar. Det kan å ena sidan vara en fördel att från förr vara insatt i 
forskningsproblemet, å andra sidan kan det leda till att forskaren går in i problemet 
med en förutfattad mening och att forskaren därigenom på förhand tagit ställning till 
forskningsproblemet. Detta kan även medföra att forskaren låter bli att ställa alla 
relevanta frågor, eftersom svaren tas för givna. En annan risk kan föreligga i form av 
hemmablindhet, dvs. att forskaren inte förmår se allsidigt på problemet utan fokuserar 
det ur den synvinkel som han varit van att från tidigare betrakta det ur, jämfört med att 
han till ett förhållandevis okänt forskningsobjekt kunde hålla en viss distans för att få 
en neutral överblick. Ett sammanhängande problem utgörs av den omständigheten att 
informanterna tar för givet att intervjuaren på förhand vet så mycket om 
forskningsproblemet att de låter bli att  berätta det som de tror är känt från förr. 
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I denna studie har jag varit på förhand involverad i den miljö som forskningsproblemet 
omspänner och det har sålunda inte varit möjligt att angripa ämnet utan en 
förhandsinställning. Detta har jag försökt bemöta genom att skaffa en så allsidig 
information som möjligt om forskningsobjektet, att reflektera över alternativa 
tolkningar, men även genom att söka information om hur utomstående sett på Purmo.  

Eftersom jag är uppvuxen i en småföretagarfamilj i Purmo är miljön välkänd, och 
därigenom har det lokala företagandets förutsättningar varit bekanta för mig. Samtidigt 
har min släkt huvudsakligen baserat sin utkomst på jordbruk, varför jordbrukets 
förutsättningar och eftersträvade målsättningar hela tiden varit närvarande. Bland 
mina förfäder finns flera exempel på personer som varit verksamma både som 
företagare och som jordbrukare, och där inkomsten från deras näringsverksamhet 
använts till att bygga upp jordbruket. Det kan sålunda sägas att familjen-släkten-
förfäderna för mitt vidkommande inkluderar många av de lokalsamhälleliga aspekter 
som framkommer i den empiriska studien. 

Ett annat identitetsproblem kan vara det att jag alltfort är verksam i samma 
lokalsamhälle, i ett tjänsteproducerande företag och att de informanter jag använt kan 
ha uppfattat mig företräda denna roll mer än den vetenskaplige forskarens. Genom att 
intervjuerna genomfördes som tämligen ostrukturerade, försökte jag få informanterna 
att glömma en eventuell sådan inställning. Däremot har jag inte upplevt att den 
omständigheten att jag är bosatt i den ena av de båda under undersökningsperioden 
rivaliserande byarna skulle ha påverkat mina förutsättningar att allsidigt erhålla 
information från hela den nuvarande kommundelen Purmo. 

Eftersom jag inte kommer ifrån de bindningar som jag har till det lokalsamhälle som 
utgjort forskningsproblemet, har jag strävat efter att försöka utnyttja de fördelar som 
denna omständighet istället medgett, genom att t.ex. allsidigt och heltäckande utnyttja 
den kunskap som jag i egenskap av lokalhistoriker haft om olika befintliga källor i 
lokalsamhället. En fördel med att miljön är känd är den att tillbudstående källor är 
tillgängliga på ett annat sätt än för en helt utomstående forskare.  Enligt Bryman och 
Bell (2007 s. 477) är det viktigt för en forskare med ett kvalitativt angreppssätt att 
inneha en genuin förståelse för den miljö som studeras. Min bindning till 
lokalsamhället kan även ha haft den fördelen att jag kunnat överblicka utbudet av 
tillgängliga informanter. P.g.a. min koppling till lokalsamhället upplever jag att det var 
enklare att skapa en förtroendefull relation till informanterna och därmed lättare 
erhålla information om känsliga frågor, eftersom jag var känd på förhand, liksom mitt 
samhällsengagemang och mina värderingar. Intervjun har därigenom fått ett drag av 
samtal på det sätt som Kvale (1997 s. 46) definierar som någonting som vi konstituerar 
både oss själva och våra världar igenom. Ett sätt att försöka undvika ensidighet i 
forskningsarbetet är att medvetet sträva efter att skapa en så öppen intervju som 
situationen medger och där informanten bereds tillfälle att så allsidigt som möjligt ge 
uttryck för sin uppfattning. En öppen intervju bidrar även till att minska den obalans 
som oftast är rådande mellan intervjuare och informant. 

Min koppling till lokalsamhället Purmo inrymmer även tidigare lokalhistorisk 
forskning. Jag har i ett par tiotal års tid bedrivit lokalhistoriska studier i nämnda 
samhälle. Denna verksamhet har, förutom en god inblick i befintligt lokalhistoriskt 
källmaterial, resulterat i ett antal smärre skrifter, som jag även använt mig av i denna 
studie. Trots att dessa skrifter inte uppgjorts med iakttagande av samma vetenskapliga 
precision som detta arbete, har jag bedömt att de varit användbara för studien och t.ex. 
finns allt källmaterial som använts för dessa skrifter detaljerat dokumenterat. 
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4.3. Lokalhistorisk forskning 

Lokalhistoria representerar en vetenskapssyn där de traditionella gränserna mellan 
olika specialiteter inte tillåts stå i vägen för en tematiskt integrerad syn på det förflutna 
och där ekonomiska, politiska och religiösa faktorer gett upphov till en 
helhetsförståelse för hur olika historiska fenomen uppstått.  Vetenskapens strävan efter 
att åstadkomma en total historia har ofta visat sig vara möjlig endast på mikronivå, 
eftersom detta angreppssätt inte är hanterbart på en högre nivå. Eftersom 
lokalhistorien oftast utövats av icke-akademiker som nog förmått att forma detaljer 
men inte ge en uttömmande analys, har dessa arbeten under lång tid negligerats inom 
akademiska kretsar.  Under 1900-talets senaste årtionden har emellertid 
yrkeshistoriker allt mer uppskattat lokalhistoria, eftersom det gett en möjlighet att 
ställa sig över de konventionella skiljelinjerna mellan olika specialiteter. (Tosh 2000 s. 
117–118) 

Den lokalhistoriska vetenskapliga forskningen i Finland har under lång tid i huvudsak 
koncentrerats på lokalhistoriska verk som företrädesvis behandlat ett avgränsat 
geografiskt-administrativt ruralt område, t.ex. en kommun eller en socken. Under 
senare tid har emellertid ett förändrat vetenskapligt synsätt på lokalhistoria skett. Tre 
fenomen kan särskilt noteras i detta fall, byahistorikernas betydelse, användningen av 
muntlig information och ny mikrohistoria. (Peltonen 2010 s. 129–133) 

Byahistorikerna, ofta skrivna av personer som inte är akademiker men som är väl 
insatta i de förhållanden som studeras, kan ge en känsla för den beskrivna historiska 
utvecklingen som en utomstående vetenskapsman sällan kan skapa.  Ökad användning 
av muntlig information har gett lokalhistorisk forskning en bredd som äldre historiker, 
med användande av enbart skriftligt källmaterial, inte förmådde ta fram och den kan 
belysa helt nya fenomen.  T.ex. spelar ur detta perspektiv administrativa gränser inte 
längre samma roll som förr. (Peltonen 2010 s. 133–136) 

Mikrohistoria har tillfört den lokalhistoriska forskningen en helt ny dimension med nya 
infallsvinklar och teman. Med detta begrepp förstås enskilda fenomen som skapat ett 
omfattande källmaterial. Ett mikrohistoriskt perspektiv frångår ett kronologiskt 
beskrivet händelseförlopp och fäster uppmärksamhet på en vidare historisk bakgrund 
och omgivning. Äldre sanningar ifrågasätts genom att nya infallsvinklar skapas och 
problematiseras. (Peltonen 2010 s. 137–138) 

Mikrohistoriska studier har ofta en sociologisk dimension där de studerade fenomenen 
bättre kan förstås ur ett lokalt perspektiv än ur ett övergripande nationellt, eftersom det 
på nationell nivå är omöjligt att utforska hur befolkningen förhåller sig till eller 
engagerar sig i olika fenomen. Det är enklare att genom studier av en enskild ort belysa 
hur människorna skapar sammanhållande nätverk och hur politiska, kulturella och 
ekonomiska synsätt sammanbinder dem, jämfört med att göra det på makronivå.  
Nationella historiska strömningar påverkar lokalsamhället, t.ex. uppkomsten av 
föreningsväsendet, politisk mobilisering m.m. och genom mikrohistoriska studier är 
det möjligt att jämföra hur nationellt uppkomna fenomen påverkar olika 
lokalsamhällen. Mikrohistoria är att utreda hur enskilda eller kollektiva val påverkat 
det historiska skeendet och de personliga bindningar som står att finna bakom dessa. 
(Alapuro 2010 s. 149–158) 

Denna studie utgörs av mikrohistoria och baserar sig på ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt som beaktar både historiska, ekonomiska, sociala, religiösa och politiska 
omständigheter och som sålunda kan förväntas vara lämpligt för att åstadkomma ett 
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helhetsperspektiv på den historiska utvecklingen i Purmo samtidigt som den också 
speglar hur lokalsamhället förhållit sig till den omgivande samhällsförändringen. 
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5 PURMO SOM GRUND FÖR FÖRETAGSAMHET UR DET 
SOCIALA KAPITALETS PERSPEKTIV 

Socialt kapital skapas i kontakter mellan människor och där de enskilda individernas 
vilja att engagera sig i olika aktiviteter och samarbetsprojekt i avsikt att föra 
lokalsamhället framåt är av stor betydelse. Förutsättningarna för detta engagemang är 
dels en tillräcklig befolkning, genererad genom befolkningstillväxt, dels 
nätverksskapande och förmåga att se en nytta med att engagera sig. Denna förmåga 
kan uppkomma dels ur ökad bildning, samhällsintresse och vilja till 
samhällsengagemang, dels ur ett perspektiv för ekonomisk vinning. 

I detta kapitel behandlas samhällsutvecklingen i Purmo som bas för skapande av socialt 
kapital och andra förutsättningar för företagsamhet. Tidsperspektivet breddas bakåt 
utöver studiens kärnintervall 1945–76, för att belysa den historiska bakgrunden och 
förklaringsfaktorerna till den utveckling som skedde under nämnda period. Utgående 
från den studerade utvecklingen i lokalsamhället diskuteras de i tredje kapitlet 
framställda propositionerna om det sociala kapitalets samt andra omständigheters 
inverkan på företagsamhetens förutsättningar i Purmo.  

5.1. Det sociala kapitalets uppbyggnad 

Grundläggande för det sociala kapitalets uppbyggnad i Purmo var invånarnas 
kontaktskapande sinsemellan samt externa kontakter. En förutsättning för detta är att 
miljöer och arenor bildas där invånarna kan sammankomma för att skapa dessa 
kontakter. Ökad bildning, deltagande i samhällsskeendet, i föreningsengagemang och i 
andra fritidsaktiviteter har åstadkommit detta. 

De sociala skillnaderna i Purmo har varit mindre än i Finland i genomsnitt, en 
omständighet som kommunen delar med övriga österbottniska landsortskommuner. 
Ingen traditionell överklass, bortsett från det evangelisk-lutherska prästerskapet, har 
funnits i Purmo. Kommunen dominerades av självägande bönder. Det fanns dock en 
stor skillnad mellan bönderna i fråga om hemmansstorlek och förmögenhet. År 1901 
uppgick andelen besuttna i förhållande till folkmängden i Purmo till 65 %, mot t.ex. 70 
% i Esse. Räknat i hushåll var ca 45 % besuttna vid samma tid. Geografiskt fanns en 
större del av torparna i Överpurmoområdet. Torparna uppvisade en blandad struktur. 
Många torp innehade odlingsarealer som motsvarande små hemman och många 
torpare var yngre bondsöner som i stället för en del av hemmanet fick ett torp på 
fördelaktiga villkor Dessa torpare hade en samhällsposition som låg rätt nära 
hemmansägarnas. (Östman 2001 s. 69, 72–73) 

5.1.1. Utbildning 

Ifråga om utbildningsmöjligeter torde Purmo ha befunnit sig ungefär på samma nivå 
som många andra svenskösterbottniska kommuner men knappast bättre än medeltalet. 
En folkskolförordning, innefattande frivillig läroplikt, gavs 1863 och tre år därefter 
infördes i Purmo en ambulatorisk folkskola. En majoritet av Purmobönderna var länge 
emot byggande av en fast folkskola, en omständighet som föranledde bl.a. dåvarande 
ärkebiskopen att klandra Purmoborna i denna sak. Frågan om folkskolan hängde också 
ihop med baptismens samtida utbredning i Purmo. Vardagsskola infördes hos dem 
redan på 1870-talet och de ansåg en allmänbildande skola viktig, medan den lutherska, 
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av bönder dominerade kyrkostämman, inte prioriterade skolundervisning eller de 
kostnader som fasta folkskolor skulle förorsaka. Den första fasta folkskolan togs i bruk 
1889 i Nederpurmo och från och med 1921 infördes allmän läroplikt. Denna studies 
tidsram utgör samtidigt skolindragningarnas tid i Purmo. Som mest fanns nio 
folkskolor i kommunen. Av dessa drogs sex in på 1960-talet och de tre kvarvarande 
sammanslogs till en år 1975. (Kuvaja 2001 s. 334, 349, 361, Villstrand 2002 s. 171) 

Ingen högre utbildning har erbjudits i kommunen. För landsbygdsbefolkningen stod en 
kompletterande utbildning att få inom ramen för folkhögskolan. Stationära 
folkhögskolor som besöktes av Purmobor fanns i Kronoby och Nykarleby, dessutom 
frekventerade Purmobor också de på religiös grund upprätthållna folkhögskolorna 
Evangeliska folkhögskolan och Fria kristliga folkhögskolan. År 1908 inledde Mellersta 
Österbottens vandrande folkhögskola sin verksamhet och upphörde 1958 då den 
uppgick i Lannäslunds lantbruksskolor i Jakobstad. Vandrande folkhögskolan höll 
kurser även i Purmo, efter andra världskriget under läsåren 1944–45, 51–52 samt 53–
54. (Kuvaja 2001 s. 372–373) 

Den som önskade sig högre utbildning var hänvisad till de läroanstalter som fanns i 
olika städer. Läroverk fanns i Jakobstad från och med 1895, men på grund av de 
bristfälliga kommunikationerna och de kostnader som en dåtida skolgång medförde, 
genomgick förhållandevis få Purmobor denna inrättning. Det hörde heller inte till 
rådande norm; Willner (2003 s. 26) beskriver det så, att ”trots att det i Purmo fanns 
stora och rika bondgårdar, satte man inte sina barn i läroverk, däremot kunde det i 
enstaka fall gå an med handelsskola i Vasa”. Antalet elever med Purmo som hemort i 
läroverket i Jakobstad mellan åren 1904 och 1979 var 128, vilket utgjorde 2,3 % av det 
totala antalet elever. Motsvarande siffra för Esse var 174 st eller 3,1 %. (Det svenska 
läroverket i Jakobstad 1904–1979 s. 71). I Jakobstad startade 1954 en handelsskola och 
1962 en yrkesskola, vilka erbjöd yrkesutbildning även för Purmobor. År 1966 inledde 
en kommunal försöksmellanskola sin verksamhet i Pedersöre och i vilken Purmo hade 
del. 

Det var, bortsett från vandrande folkhögskolans kurser, inte möjligt att i Purmo få 
någon form av yrkesutbildning, inte heller i den närmaste tätorten Jakobstad, under 
drygt hälften av den undersökta tidsperioden. Denna omständighet var en delorsak till 
den pågående utvecklingen och överlag gemensam för Svenska Österbotten där 
yrkesutbildning kom igång förhållandevis sent vilket ledde till att industrin sackade 
efter p.g.a. en för låg teknisk nivå (Industrikommissionen 1963 s. 42).  

5.1.2. Samhällsengagemang 

Samhällsengagemanget kunde ske inom olika arenor, i kommunalpolitiken, i 
församlingslivet samt inom frivilligorganisationer, endera ekonomiskt inriktade eller 
ideella.  

5.1.2.1. Lokala kommunala och politiska förhållanden 

År 1865 utfärdades en förordning om kommunalförvaltning på landet i Finland och 
fr.o.m. 1868 infördes denna i Purmo. Dittills hade alla ärenden som berörde 
lokalsamhället avhandlats på kyrkostämman. Den första tiden efter 
kommunalförvaltningens införande sammanblandades ofta kyrkliga och kommunala 
angelägenheter, de senare protokollfördes i kyrkliga protokollböcker, prästen och 
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klockaren besatte fortsättningsvis de viktigaste kommunala posterna m.m. Högsta 
beslutande organ i kommunalförvaltningen utgjordes av kommunalstämman som var 
öppen för alla röstberättigade, men där rösträtten var graderad enligt förmögenhet. 
Fr.o.m. 1918 valdes kommunalfullmäktige som utövade den högsta beslutande makten.  
Ledamöterna valdes genom allmän och lika rösträtt. Den högsta verkställande makten i 
kommunen utövades av kommunalnämnden, från 1949 kommunalstyrelsen. Efterhand 
tillkom nämnder och kommittéer m.m. för olika specialområden. År 1965 fanns i 
Purmo kommun 19 nämnder. Det totala antalet förtroendevalda som var engagerade i 
kommunalförvaltningen uppgick 1976 till 84. (Berättelse över kommunförvaltningen 
1976, Kuvaja 2001 s. 285) 

År 1918 infördes allmän och lika rösträtt vid kommunalval i Finland. Vid de därpå 
följande valen 1919 förändrades märkbart de politiska förhållandena i Purmo genom att 
den politiska tyngdpunkten geografiskt flyttades från Nederpurmo till Överpurmo-
Lillby. Det kom att få betydelse för den kommande politiska utvecklingen. 
Röstningsprocenten i kommunalvalen under efterkrigstiden har ökat från 41 % år 1945 
till 84 % 1972. (Kuvaja 2001 s. 281) 

Partipolitiskt var Purmo åren 1919–76 i det närmaste en enpartikommun, eftersom 
Svenska folkpartiet dominerade fullmäktigeförsamlingen, i endast tre val kom 
företrädare för andra partier in. Purmo var sålunda en nästan helt borgerlig kommun, 
endast i ett val valdes socialister in i fullmäktige. Det förekom följaktligen ingen 
renodlad partipolitik i det politiska livet i Purmo. Villstrand (2002 s. 175) anser att den 
främsta orsaken till att socialismen inte följde i kölvattnen på baptismen som i 
Överpurmo hade ett starkt inslag av obesuttna, var att ingen stark ledarpersonlighet, 
t.ex. i form av en återkommande socialistiskt inspirerad Amerikaemigrant, vid rätt 
tidpunkt framträdde på scenen. 

Svenska folkpartiet grundade en lokalavdelning i Purmo 1906 (Kuvaja 2001 s. 281). 
Protokollföringen i lokalavdelningens styrelse är bristfällig men av bevarade protokoll 
framgår att kommunala sakfrågor i förhållandevis ringa omfattning behandlades, det 
var mest fråga om organisatoriska  ärenden.  

Viss politisk åsiktsbrytning och skillnader i synsätt har förekommit i kommunen. Kring 
1918 fanns ett mindre antal röda sympatisörer i kommunen. I de fraktionsstrider som 
på 1920- och 30-talen förekom inom SFP hade det mer högerinriktade Bondeförbundet 
starkare stöd i Purmo, likaså grundades 1931 i Purmo en lokalavdelning av den starkt 
högerinriktade Lapporörelsen.  Kring 1970 kanaliserades en del av missnöjet med den 
förda politiken i Purmo till landsbygdspartiet. Protestyttringen var företrädesvis 
geografiskt betingad och ett led i byaträtan och sålunda anknytbar till Nederpurmo. 
Missnöjet ledde till att i valet till fullmäktige år 1972 invaldes en landsbygdspartist. 
(JTs julbilaga Pedersöre 2006) 

Trots avsaknad av partipolitik saknades inte politiska trätoämnen. Byaträtan var den 
mest synliga och förstärktes under hela undersökningstiden. Så länge rösträtten i 
kommunalförvaltningen var graderad på basen av förmögenhet låg tyngdpunkten i 
Nederpurmo. Det sammanhängde också delvis med den historiskt betingande 
omständigheten att den lutherska kyrkan och kyrkoförvaltningen låg i Nederpurmo. 
Från 1919 erhöll det befolkningsmässigt större Överpurmo-Lillby majoritet i 
fullmäktige och till följd av en relativt sett större befolkningsökning i detta område 
under perioden 1919–50, försköts tyngdpunkten ytterligare mot Överpurmo-Lillby. 
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Byaträtan splittrade ofta svårt det kommunala livet och kommunala ärenden tenderade 
i vissa fall att avgöras mer av byapolitiska orsaker än av ändamålsenlighet.  Speciellt 
bekymmersamt blev det under perioden 1945–76 när samhällets resurser förväntades 
räcka till en ökad samhällsservice men Purmo kommuns inkomster, till följd av den 
stora bortflyttningen i stället minskade.  En ofta förekommande motivering i 
kommunens korrespondens gällande förklaring till ovilja att åta sig olika utgifter var 
”ett vikande skatteunderlag”. Ett annat utmärkande drag för det kommunala livet i 
Purmo var sparsamheten, som kommunens tjänstemän och ledande förtroendevalda 
under lång tid hade som ledstjärna, personifierad av ledande kommunalmän som t.ex. 
Simon Nybränn, kommunalstämmans ordförande 1889–1905 och 1907–18, John 
Myhrman, kommunalnämndens/styrelsens ordförande 1932 – 54 och Nils Raak, 
kommunalsekreterare 1953–76. 

Purmo kommun saknade under lång tid heltidsanställda kommunala tjänstemän. 
Löpande ärenden sköttes då av kommunalstämmans/fullmäktiges ordförande och/eller 
kommunalnämndens/styrelsens ordförande. 1953 tillsattes en kommunalsekreterare 
som under kommunens hela fortsatta existens var Nils Raak. Senare tillkom 
byggnadsinspektör, socialsekreterare och kanslisekreterare. (Kuvaja 2001 s. 283–284) 

Att Purmo kommun under lång tid saknade egna anställda, förvisso en omständighet 
som vid denna tid var vanlig i många landsortskommuner, var kostnadsbesparande 
men inverkade på flera sätt på samhällsutvecklingen, inberäknat förutsättningarna för 
företagsamhet. Kommunala tjänstemän verkar ibland som en motvikt till olika 
förtroendemannaintressen och om de saknas blir kommunens beslutsfattande ännu 
mera bundet till viljan hos enskilda starka kommunalmän. Scenariot kunde vara det att 
samma person både beredde och verkställde det ärende som han varit med om 
genomdriva i fullmäktige och styrelsen. Denna ordning betydde även  att de ledande 
personerna i kommunalförvaltningen samtidigt satt på flera olika stolar och att deras 
olika roller flöt in i varandra. Samma person kunde verka som ledande förtroendevald, 
kommunal tjänsteman och formellt politiker i egenskap av representant för Svenska 
Folkpartiet. 

Det kommunalpolitiska läget i Esse såg i det närmaste likadant ut som i Purmo. SFP 
dominerade stort, men till följd av den ökade industrialiseringen fick socialisterna i de 
två sista kommunalvalen i kommunen 13 % av platserna i kommunfullmäktige. Det 
fanns också en dragkamp mellan de olika byarna i Esse, men den fick inte samma 
omfattning som i Purmo. (Kuvaja 2003 s. 243) 

5.1.2.2. Församlingarna 

Purmo evangelisk-lutherska församling uppkom 1771 som ett kapell till Pedersöre. År 
1867 blev församlingen formellt självständig, men erhöll egen kyrkoherde först när 
dåvarande kyrkoherden i Pedersöre avled, varför det dröjde till 1908 innan detta 
förverkligades.  

Prästen har varit den ledande personen i församlingens verksamhet och 
administration. Fram till kommunalförvaltningens införande 1868 avgjordes alla 
socknens ärenden, såväl kyrkliga som världsliga, på kyrkostämman, som därefter 
handhade enbart kyrkliga ärenden. När Purmo församling fr.o.m. 1977 ingick i 
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet ändrades den kyrkliga administrationen 
märkbart. Kyrkan var geografiskt belägen i Nederpurmo, och flertalet av församlingens 
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lekmannatjänare i form av kyrkvärd, väktare, kassör m.m., var även bosatta där. (Olin 
2000) 

Församlingen tillhandahöll olika aktiviteter för sina medlemmar i form av gudstjänster, 
söndagsskola, skriftskola, juniorgrupper, missionssyföreningar, kyrkokör m.m. 

Inom evangelisk-lutherska församlingen har flera inomkyrkliga väckelser verkat. Under 
1840-talet försiggick i församlingen en pietistisk väckelse, som berodde på den 
karismatiske prästen Edvard Svahn. Under 1900-talet har såväl Evangeliska Unga som 
Kyrkans Ungdom varit aktiva i församlingen. Den evangeliska rörelsen kom till Purmo 
kring 1880 och 1916 invigdes ett eget bönehus. Kyrkans Ungdom inledde sitt arbete i 
Purmo kring 1940. Båda väckelserörelserna bedrev egen verksamhet, främst i form av 
möten. (Villstrand 2001 s. 492–500) 

Den baptistiska väckelsen nådde Purmo på 1870-talet och en församling bildades 
troligen 1874. Verksamheten bedrevs sedan inom två separata församlingar, 
Överpurmo och Österpurmo, tills den senare upphörde 1932. Baptisterna kom snart på 
kollisionskurs med statskyrkan, med påföljd att bl.a. flera baptistpredikanter från 
Purmo hamnade att svara inför domkapitlet i Åbo. Baptismen fick i Purmo stor 
utbredning och efter dissenterlagens tillkomst år 1889 utträdde ett stort antal personer 
ur evangelisk-lutherska församlingen. Under perioden 1892 – 1905 lämnade 295 
personer i Purmo statskyrkan eller kring 10 % av den dåtida befolkningen. Orsaken till 
baptismens frammarsch i Purmo torde kunna hänföras till den omständigheten att 
prästämbetet i den evangelisk lutherska församlingen under drygt 30 års tid efter 1868 
sköttes av t.f. kaplaner med ibland ringa eller svagt intresse för församlingen och dess 
andliga utveckling; det pietistiska arvet från seklets mitt fördes inte vidare. Det fanns 
följaktligen ett andligt tomrum som just baptismen kunde fylla. Baptismen fick i Purmo 
sin största utbredning i Överpurmo eller den del som låg längst bort från kyrkan och 
den kyrkliga förvaltningen. De sociala skillnaderna, som i och för sig var små i Purmo, 
likaväl som i Svenska Österbotten överlag, kulminerade på 1870-talet och baptismen 
var även en reaktion på detta. En betydande del av medlemmarna i baptistförsamlingen 
var obesuttna. Baptismen sågs av den samtida överheten som ett stort hot, i det att den 
med sitt krav på egna församlingar ifrågasatte fundamentala delar av den då rådande 
samhällsordningen. Ärkebiskop Bergenheim inkluderade 1875 baptismen under 
begreppet samhället undergrävande läror. Till skillnad från t.ex. Munsala utvecklades 
dock inte baptismen i Purmo till vänsterradikalism.  Purmo Baptistförsamling blev 
under 1900-talet en av de största baptistförsamlingarna på landsorten i Finland. Detta 
hade bl.a. som följd att medlemmar ur baptistförsamlingen aktivt tog del i samhällslivet 
och skötseln av kommunens angelägenheter. T.ex. var fr.o.m. 1907, med ett par korta 
undantag, kommunalnämndens/styrelsens ordförande baptist. Baptismen bidrog 
starkt till den förändrade samhällssyn som uppstod i Purmo under 1900-talets början, 
både kulturellt, politiskt och religiöst. (Villstrand 2001 s. 501– 510, Villstrand 2002 s. 
169, 171, 175, Missionsstandaret 23.10.2009) 

Baptistförsamlingen byggde upp en parallellverksamhet som i mycket var identisk med 
den evangelisk-lutherska församlingens. Egna bönehus anskaffades eller uppfördes, det 
första 1884 samt predikantbostad 1919 och egen gravplats 1921. Verksamheten, som 
leddes av pastorn, i äldre tider benämnd lärare eller predikant, bedrevs i form av 
gudstjänster och möten, söndagsskola, vardagsskola, bibelskola, syförening, 
strängband och ungdomsverksamhet. År 1927 bildades i församlingens regi 
ungdomsföreningen Hoppet. (Sundqvist 1974 s. 19, 30–39) 
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År 1930 bildades i Överpurmo även pingstförsamlingen Salem, vilken dock aldrig 
nådde samma omfång som baptistförsamlingen i Purmo. Eget bönehus uppfördes i 
Överpurmo. (Villstrand 2001 s. 515–522) 

5.1.2.3. Jordbrukarorganisationerna 

Under 1800-talet bildades i Finland länsvisa lantbrukssällskap för befrämjande av 
verksamhetsförutsättningarna på landsbygden. Kommun- eller kommundelsvisa 
lantmanna- eller lantbruksgillen började i Vasa län bildas under 1800-talets sista 
årtionde. Purmo lantmannagille tillkom 1902 och hade som syfte att befrämja 
lanthushållningens utveckling. Gillet tog sin uppgift på allvar och har under sin 
sekellånga tillvaro aktivt verkat för skolnings- och upplysningsverksamhet ifråga om 
boskapsskötsel och jordbruk, rasförädling, maskinuthyrning m.m. Kurser ordnades i 
boskapsskötsel, odling, trädgårdsskötsel, insektbekämpning, skogshushållning, 
byggnadslära, maskinskötsel m.m. Exkursioner var ofta förekommande. Tävlingar och 
premieringar var sporrande för medlemmarna. En viktig del i verksamheten utgjorde 
maskinservicen, där gillet inköpte och för medlemmarnas räkning tillhandahöll olika 
maskiner och anläggningar. Gillets insats var störst under dess 60 första år, därefter 
har utökad lantbruksutbildning och ökande utbud av kanaler för information gjort dess 
arbete relativt sett mindre betydande. Verksamhet för barn och ungdom drevs i en 
separat lantbruksklubb, senare benämnd Purmo 4H-förening. (Olin 2002 s. 55–59) 

I anknytning till lantmannagillets verksamhet uppkom under 1900-talet en mängd 
andra föreningar och andelslag, vilkas funktion var att gynna förutsättningarna för 
primärnäringarna. Dessa var förutom mejerierna bl.a. ett flertal tröskverksandelslag 
(som mest 14 st 1914) och tjurföreningar (som mest sju st), hästavelsföreningen, 
kontrollföreningarna (som mest fem st) och skogsägarföreningen - 
skogsvårdsföreningen samt lantbruksklubben, senare 4H. Även Purmo Andelshandel, 
verksam till 1967, grundades 1904 på gillets initiativ. (Olin 2002 s. 69–80) 

Till primärnäringarna relaterade andelsföretag grundades dels för att förbättra 
produktionsmöjligheterna inom jordbruket (t.ex. maskinandelslagen), dels för att 
förbättra avsättningsmöjligheterna för producerade varor (försäljnings- och 
förädlingsandelslagen). Flertalet verksamheter som bedrevs i andelslagsform eller i 
företag av andelskaraktär var dels kapitalkrävande, t.ex. mejerierna, dels 
kunskapsfordrande, varför det krävdes ett större antal intressenter för att våga göra de 
investeringar inklusive anställning av utbildad personal som fordrades. 

Som en följd av bl.a. konjunktursvängningar på världsmarknaden under 1900-talet och 
åtföljande förändringar i jordbrukets avsättning påtalades behovet av ökad 
intressebevakning i jordbruket. Den finska producentorganisationen MTK bildades 
1917 och år 1925 föregångaren till Svenska lantbrukssällskapens förbund. År 1934 
grundades motsvarande förbund i Österbotten, år 1945 omändrat till Österbottens 
svenska producentförbund (ÖSP). Samma år grundades lokalavdelningar i de 
svenskösterbottniska kommunerna, så även i Purmo. Avdelningens huvuduppgift har 
varit att på facklig grund företräda primärproducenterna. Den har även utgjort det 
forum från vilket primärproducenterna utsett sina företrädare dels i 
primärproduktionen närstående företag och organisationer, dels i övriga samhälleliga 
institutioner. (Olin 2005 s. 13–14) 
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5.1.2.4. Föreningarna 

Årtiondena kring sekelskiftet 1900 betydde en blomstringstid för ideella 
organisationer. År 1906 stiftades en lag om bl.a. föreningsfrihet. Bildade personer drev 
på grundandet av föreningar, dels för att höja de breda folklagrens bildningsnivå, dels 
för att ordna vettig sysselsättning åt ungdomen, och dels för att organisera 
befolkningen i kampen mot den pågående förryskningen. De tidiga föreningarna i 
Purmo hade folkskollärare som initiativtagare. 

Den första föreningen som bildades i Purmo var Purmo nykterhetsförening 1899 följd 
av Purmo ungdomsförening 1904, vilka båda sammanslogs 1906. Purmo 
ungdomsförening bedrev sin verksamhet huvudsakligen i Nederpurmo, där eget 
samlingshus byggdes 1911. Detta ersattes 1960 av ett nybygge. Ungdomsföreningen 
bedrev en omfattande verksamhet med möten, soaréer, danser, teater m.m. År 1927 
bildades Överpurmo ungdomsförening och 1932 Lillby ungdomsförening, båda med 
liknande verksamhet. De båda sistnämnda uppförde paviljonger för danser sommartid. 
År 1953 byggdes i Överpurmo en ny danspaviljong och år 1967 en liknande i Lillby. 
(Kuvaja 2001 s. 379–96) 

År 1917 uppkom inom ungdomsföreningens regi en sportklubb som 1936 omändrades 
till en separat förening benämnd IF Standard. Av de äldre organisationerna i Purmo 
kan även nämnas skyddskåren, formellt första gången bildad 1906 i anledning av 
oroligheterna kring storstrejken, sedan ånyo 1917 till följd av det oroliga läget i landet 
och slutligen i lagstadgad form 1919. Skyddskåren bedrev både idrottslig och militär 
verksamhet, i den senare formen främst skytte. Som kvinnlig motsvarighet bildades 
1918 Lotta Svärd lokalavdelningen i Purmo. Båda föreningarna upphörde 1945. (Kuvaja 
2001 s. 397–399, 527–534) 

Kvinnorna aktiverade sig i Marthaföreningar, den första, Purmo Marthaförening 
grundades 1919 och sedan följde Sexsjö och Överpurmo 1927, Lillby 1931, Åvist 1939 
och Nordanå 1947. Moderföreningen ändrade senare namn till Nederpurmo 
Marthaförening. Marthorna bedrev en flitig mötes-, kurs- och upplysningsverksamhet 
och engagerade sig även i sociala frågor. Föreningarna i Nederpurmo och Lillby 
skaffade sig på 1960-talet egna lokaler. (Östman 2001 s. 410–415). Purmo 
lokalavdelning av Röda Korset grundades 1954 och Folkhälsans lokalavdelning 1935. 

Purmo Hembygdssällskap grundades 1957 och Överpurmo Hembygdsförening 1970. 
Båda föreningarna byggde i respektive by upp var sitt museiområde. 

Utöver dessa har ett större antal andra mer eller mindre formella föreningar och 
sammanslutningar verkat i kommunen i akt och mening att engagera 
kommuninvånarna. 

5.1.2.5. Idealister 

Det har i olika samhällen och under olika tidsepoker funnits människor som haft 
samhällets bästa för ögonen och mer eller mindre egennyttigt arbetat för detta. Att 
plocka fram dylika idealister ur 1900-talets Purmo är svårt, än mer svårt om studien 
begränsas till perioden 1945–76. De tongivande i samhället under denna period 
framgår ur delkapitel 5.6.1. där beslutsfattarnätverken analyseras. Emellertid är 
tongivande inte detsamma som idealist. Flertalet av dem som var engagerade i olika 
beslutande organ var inte idealister, de kunde i stället definieras som beslutsfattare, 
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förvaltare, revirväktare, och där samhällets oegennyttiga bästa inte alltid var 
ledstjärnan.  

Med idealister avses i denna studie dem som genom olika initiativ försökt länka in 
samhället i nya banor och mot nya tänkesätt. De mest tydliga exemplen hittas hos 
folkskollärarna, men även kommunalmän, präster, serviceproducenter kan inräknas i 
samlingen. 

Lärarna innehade under de sju första årtiondena av 1900-talet ett förhållandevis stort 
inflytande i samhället. De hörde till de få i lokalsamhället som hade någon form av 
utbildning, men steget till dem var inte lika stort som till prästen i den evangelisk- 
lutherska församlingen. Lärarna engagerades ofta som kommunala beslutsfattare och 
förväntades även engagera sig i föreningslivet. De tidiga lärarna var ofta initiativtagare 
till föreningar. De mest synliga idealisterna i Purmo var verksamma före 1945, men 
eftersom deras insats i hög grad påverkat förutsättningarna för uppkomsten av socialt 
kapital i Purmo, medtas de här. 

Det främsta lärarexemplet utgörs av Erik Finne (1869 – 1931), som var lärare i Purmo 
1893–1925 och församlingens kantor 1908–31. Finne var initiativtagare till Purmo 
nykterhetsförening 1899 och Purmo lantmannagille 1902 och en av aktörerna bakom 
Purmo ungdomsförening 1904 och Purmo Andelshandel, likaså 1904. Han var 
lantmannagillets sekreterare 1902–15 och inverkade starkt på verksamhetens 
utformning under denna tid, bl.a. som flitig föredragshållare. Han var också agent för 
symaskiner och lantbruksmaskiner och en flitig skribent. (Kuvaja 2001 s. 347) 

Wilhelm Rodas (1879–1965) var folkskollärare i Purmo 1901–30, därtill 
försäkringsombud och postföreståndare. Han var en av initiativtagarna till Purmo 
Ungdomsförening och blev dess förste ordförande. Ungdomsföreningens sångkör var 
även hans skapelse och leddes av honom tills han 1930 flyttade bort från Purmo. Johan 
Siegfrids (1873–1939) var lärare i Purmo 1899–1939 och kommunalt aktiv. Karl 
Liljeström (1902–62), var lärare i Purmo 1926–62 och verksam i styrelsen för olika 
ideella och ekonomiska sammanslutningar. Karl Emil Forsells (1898–1981), som var 
folkskollärare 1925–58, var kommunalpolitiskt aktiv i många år och bl.a. 
folkförsörjningschef i Purmo under andra världskriget, likaså var han verksam som 
kommunens brandchef och bibliotekarie. Ingmar Näsman (f. 1933) var lärare i Purmo 
1955–1993, samt kommunalpolitiskt verksam, bl.a. turistnämndens ordförande under 
hela dess existens 1964–76, och engagerad inom olika föreningar. Lars-Erik Anttila (f. 
1931), lärare i Purmo 1953–63 och Edgar Stenbacka (f. 1940), lärare i Purmo 1963–69 
arbetade båda aktivt och standardhöjande för idrotten i Purmo, medan Per-Erik 
Timrén (f. 1939), lärare i Purmo 1961–67, Ole Nordström (f. 1937), lärare i Purmo 
1962–73 och Rolf Hjort (f. 1944), lärare i Purmo 1969–76, aktivt utvecklade musiklivet 
i kommunen. De kvinnliga lärarna nådde inte samma synbarhet i lokalsamhället, men 
många av dem verkade lång tid på sina poster och var engagerade i många olika 
föreningar, t.ex. Marta, Folkhälsan, Röda Korset, Lotta Svärd. Bland dem kan nämnas 
Siri Skog, lärare i Purmo 1923–61 och Fanny Jernström, lärare i Purmo 1921–50. 
Noterbart är att ingen av ovan uppräknade lärare var född Purmobo (Cavonius 1984, 
Kuvaja 2001 s. 347, 365–366). 

Prästerskapet nådde inte, varken inom den evangelisk lutherska församlingen eller 
inom baptistförsamlingen, samma inflytande som folkskollärarna, huvudsakligen för 
att de inte vistades längre tider i Purmo och för att det rådde ett socialt avstånd mellan 
det evangelisk-lutherska prästerskapet och befolkningen i allmänhet. Flera av dem 
engagerades för andra allmänna värv, endera som kommunalmän eller som 
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föreningsaktiva, t.ex. Paul Danielsson, kyrkoherde 1925–35, Birger Selroos, 1937–46, 
Bertel Söderholm 1947–55, Allan Store 1956–61, Bo-Jarl Klingenberg 1962–79. Av 
klockarna som under 1900-talet varit verksamma i Purmo är Albert Reinhold Hagberg, 
klockare 1875 – 1908, den ende som spelat en något mer synlig samhällelig roll, han 
var kommunalnämndens ordförande 1880–1903 och verksam på flera andra 
administrativa poster i det dåtida lokalsamhället. Av baptistförsamlingens präster är 
det endast Alef Vikström, pastor 1947–53, som varit kommunalpolitiskt aktiv. 
(Villstrand 2001 s. 454–458, 513) 

En person som även hörde till kategorin idealister var Anders Pass (1892–1975) som 
trots att han långa tider vistades utanför Purmo på olika sätt påverkat bygden och 
samhällsandan. Han var född Purmobo, utexaminerades som lärare 1917 och 
prästvigdes 1943. Åren 1922–1935 var han rektor för Mellersta Österbottens vandrande 
folkhögskola. Efter prästvigningen var han ett par år bosatt i Purmo som t.f. präst i 
olika församlingar och efter pensioneringen 1958 likaså. Under folkhögskoltiden och de 
perioder han var bosatt i Purmo eller dess närhet tog han aktivt del i samhällsskeendet i 
Purmo bl.a. som föreningsaktiv och som flitig föredragshållare och skribent. Pass var 
måhända inte en idealist enligt ovannämnd definition men han arbetade på olika sätt 
idogt för framåtskridande i Purmo, må vara att hans aktiviteter och åsikter i mycket 
präglades av hans starkt religiösa evangeliska engagemang.  

Det fanns många andra, som inom olika områden, men mindre synliga, verkade för 
lokalsamhällets bästa och som besjälades av idealism. Till dessa kan räknas bl.a. Viktor 
Vikman (1901–64) och Maria Björk (1895–1978), båda föreningsaktivister, likaså Elna 
Lillqvist (1918–2011) och bibliotekarien Ingegerd Nordström (f. 1932) som även var 
kommunalpolitiskt aktiva. Av kommunens mer inflytelserika kommunalmän var Arne J 
Asp (1905 – 1998) sannolikt den mest framträdande idealisten.  

Många av dem som aktivt arbetat för jordbrukets förkovran i Purmo kan på sitt sätt 
definieras som idealister, eftersom de hyste en orubblig tilltro till jordbruket som bas 
för Purmobornas utkomst och överlevnad.  

5.1.3. Analys 

P 1.1. Medborgerligt engagemang och normer för ömsesidig hjälp utgör inte bas för 
skapande av ett även för företagarna gynnsamt socialt kapital 

Olika samhällen har olika form av socialt kapital (Fukuyama 2000 s. 291). Det sociala 
kapitalet i Purmo byggdes upp i de kontakter som invånarna skapade genom 
medlemskap i olika organisationer och föreningar, genom deltagande i det politiska 
livet, genom församlingsaktiviteter samt genom nätverk som var baserade på släktskap, 
grannskap o.dyl. De tankesätt och begrepp som låg till grund för det sociala kapital som 
genererades i de nätverk som ovanstående aktiviteter gav upphov till, hade sin grund i 
den undervisning som utgick från den dåvarande folkskolan, och för endels 
vidkommande folkhögskolan, samt från de uppfattningar och förhållningsregler som 
lärdes ut av de i kommunen verksamma församlingarna. Dessa tankesätt gick till viss 
del ut på att framhålla lydnad mot överheten och förnöjsamhet med den lott man 
tilldelats i livet. Den s.k. Jantelagen var en realitet, vilket gjorde att många enskilda 
individer knappast förmådde ta sig ur ramar som de då rådande normerna fastställde, 
fastän de möjligen hade velat.  
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Aktiviteterna i och den fostran som indirekt lärdes ut via de olika 
frivilligorganisationerna påverkade även aktörernas attityder. Bl.a. 
jordbrukarorganisationerna drev de frågor som var angelägna för den egna yrkeskåren. 
Framför allt lantmannagillet hade fram till 1960-talet en stor betydelse för utvecklingen 
av jordbruket och jordbrukarnas skolning, inte bara praktiskt utan även ideologiskt. 
Eftersom det stora flertalet av hushållen i kommunen var jordbruk och sålunda 
berördes av t.ex. lantmannagillets verksamhet blev de normer som där utstakades 
riktgivande. Även marthaföreningarna bedrev en omfattande skolningsverksamhet 
bland sina medlemmar. Marthaverksamheten gjorde mycket för att förbättra t.ex. 
husmödrarnas situation i det att de fick ett eget forum att umgås i och skolning inom 
många olika områden, men den ideologiska verksamheten betonade starkt hemmet och 
enligt de rådande normerna kopplingen till jordbruket. Det samhällsengagemang som 
medlemskap i andra frivilligorganisationer, t.ex. ungdoms- och idrottsföreningar 
skapade, påverkades indirekt av utövarnas bakgrund och tillhörighet till 
jordbrukarhushåll. 

Arbetshjälp mellan grannar och inom och mellan gårdsgrupper var en form av socialt 
kapital som var av stor betydelse i agrarsamhället fram till 1960-talet. Arbetshjälpen, 
oftast i form av talko, var en allmän företeelse t.ex. vid tröskning och byggande och gick 
i det långa loppet jämt ut. Detta fenomen gagnade inte på något sätt företagsamheten i 
Purmo, eftersom arbetshjälpen administrerades av de nätverk som fanns i anknytning 
till jordbruket. 

Jordbrukaridealet fick en kraftig genomslagskraft i Purmo under årtiondena mellan 
världskrigen och detta färgade av sig på mentaliteten i lokalsamhället. Om 
jordbrukaridealet diskuteras mera detaljerat i delkapitel 5.3.1.2. Ingen yrkesutbildning 
som dels skulle ha berett lokalsamhället möjlighet att erbjuda kvalificerad arbetskraft, 
eller fostrat eleverna till en mer förståelsefull attityd gentemot företagsamhet stod att få 
lokalt. Avsaknaden av kvalificerad arbetskraft var bl.a. en delorsak till att familjen Nars 
inte ansåg Purmo som en lämplig ort för industrietableringar. Nätverken i 
lokalsamhället byggdes delvis även upp på religiös grund eller byavis, med en tämligen 
skarp gräns mellan Nederpurmo och Lillby-Överpurmo och en i vissa fall 
förekommande, men mindre markant gränsdragning mellan Lillby och Överpurmo. 

Ingen organisation företrädde emellertid företagarna och företagsamheten. 
Företagarna var för få och för splittrade för att kunna göra sin röst hörd. Det ledde till 
att företagande inte prioriterades i något av de fora som presenterats ovan. Då även 
samhällsandan förespråkade ett jordbrukarideal och där avvikelser från detta 
betraktades med misstänksamhet, blev företagsamheten och företagarna en avvikande 
och till viss del misstrodd företeelse. De nätverk som existerade i Purmo befrämjade 
inte företagande och det fanns inte heller en tillit i samhället gentemot 
företagsamheten. Den kollektiva nytta som skapades i de existerande nätverken 
gynnade inte, eller stod inte till förfogande för företagarna.  

P 1.2. Den tillit som skall gynna uppkomsten av ett för företagsamheten gynnsamt 
socialt kapital saknas i lokalsamhället 

Samhällstilliten byggdes upp kring de samma idealen som förespråkade bundenhet till 
jordbruket och koppling till de rådande religiösa normerna. Denna inställning 
cementerades i de existerande nätverken. Tilliten utsträckte sig inte utanför 
primärnäringarna, och utgående från Luhmanns (1988) definition var företrädarna för 
primärnäringarna inte villiga att ta den risk som en uttalad tillit till företrädare för 
andra näringar skulle ha förutsatt. Den tillit som enligt litteraturen växer till sig inom 
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industriella nätverk, företrädesvis i form av ömsesidig tillit mellan aktörerna (jfr 
Andriani och Karyampas 2009), förmådde sålunda inte genereras i Purmo. Svendsen 
och Svendsen (2004) sätter den tillit som skapas mellan enskilda individer som en 
viktig bas för skapandet av gynnsamt socialt kapital. Avsaknad av tillit anses kunna 
kompenseras av större mängd socialt kapital och ökad samarbetsförmåga mellan 
aktörerna, men inte heller detta kunde uppnås i Purmo, eftersom företagarna var för 
fåtaliga och inte i någon större utsträckning kunde generera eller administrera 
existerande socialt kapital. Utgående från Nahapiet och Ghoshals (1998) definition av 
kognitivt socialt kapital som delade värderingar kan konstateras att ett hela 
lokalsamhället kognitivt socialt kapital inte fanns i Purmo och att företagarna stod 
utanför de värderingar som delades av befolkningsmajoriteten. Utgående från Putnams 
(2000) antagande att en aktörs ekonomiska utsikter är försämrade om han saknar 
socialt kapital, kan det antas att då företagarna i Purmo från början saknade dylikt, 
eftersom det inte i någon större omfattning gick att överföra från deras agrara 
uppväxtmiljö, var utsikterna för ekonomisk framgång sämre, jämfört med ett samhälle 
där företagare från början var inkluderade i de sociala nätverken. Detta kan ha varit en 
delorsak till att många företag inte blev långvariga. 

Enligt Fukuyama (2000) utmärks framgångsrika samhällen av ett diversifierat socialt 
kapital, där diversifieringen är ett av de mest vitala kännetecknen för ett gynnsamt 
regionalt socialt kapital. Överfört på Purmo kan det konstateras att det sociala kapitalet 
varken var diversifierat eller gynnsamt för samhällsutvecklingen. Purmos utveckling 
under undersökningsperioden kan sålunda delvis förklaras med avsaknad av 
diversifierat socialt kapital. Delade sociala värderingar utgör en förutsättning för en 
stabil lokalsamhällelig kultur (Saxenian 1994). En för ett landsbygdssamhälle positiv 
utveckling skall vara lokalt förankrad och socialt inkluderande, inbegripet att även däri 
verkande företagare är motiverade att frivilligt arbeta för lokalsamhället, känna sig 
inkluderade och känna att de åtnjuter tillit (Lee et. al 2005, Flöysand och Sjöholt 
2007). Dessa förutsättningar uppnåddes inte i Purmo, med påföljd att lokalsamhället i 
stället arbetade tvärt emot antagandet av Lee et al (2005) om att en framgångsrik 
utveckling räddar rurala områden från att erhålla status av bakåtsträvande och 
trångsynta. Svendsen och Svendsen (2004) konstaterar att det goda sociala kapitalet 
var anmärkningsvärt skört i de studerade danska samhällena. Till följd av den splittring 
som uppstod i vissa samhällen förändrades det sociala kapitalet på kort tid till ett 
uppbindande socialt kapital. Gruppisolering och brist på samarbete var de mest 
utmärkande orsakerna till denna utveckling, en utveckling som också beskriver Purmo.  

Utvecklingen i Purmo ledde till att de existerande nätverken verkade exkluderande mot 
företagarna, då dessa inte inrymdes i de normer som var förhärskande i nätverken. Den 
misstro som fanns mellan olika intressegrupper i Purmo föranledde negativt laddade 
länkar som i sin tur skapade ett fragmenterat socialt kapital som försvårade samarbetet 
mellan olika grupper i samhället (jfr Westlund, Bolton och Höckertin 2002). 
Avsaknaden av kommunikation försvårade ett effektivt utnyttjande av det mänskliga 
och intellektuella kapitalet. 

Av det följer  att de fåtaliga och splittrade företagarna i Purmo saknade social hörbarhet 
(jfr Hudson 2009), i det att de inte kunde exploatera sitt sociala kapital och inte heller 
för det övriga lokalsamhället kunde argumentera för att öka förståelsen för 
företagsamhet och för omständigheter som skulle ha förbättrat företagarnas sociala 
kapital. 

P 1.3. De informella institutionerna, företrädesvis i form av social kontroll, verkar mot 
företagsamhet 
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På samma sätt som i Pajala (jfr Rantakyrö 2001) där det sociala kapitalet kontrollerade 
att rådande, av lokalsamhället uppställda normer efterlevdes och därigenom 
motverkade företagsamheten såsom varande ett avsteg från rådande normer, utövade 
det sociala kapitalet i Purmo olika kontrollfunktioner som motverkade det som var 
avvikande, inbegripet företagsamhet. En förklaring till denna utveckling i Pajala var 
den mentala barriär som uppkom genom att en stor del av befolkningen hade sin 
utkomst av staten och sålunda såg på företagande med misstro. Överfört på 
Purmoförhållanden kan sägas att den jordbrukande majoriteten såg på företagande 
med misstro, trots att jordbrukande i sig var en form av företagande. 

De kontrollfunktioner som fanns inbyggda i de existerande nätverken, i ett samhälle 
där alla kände alla, verkade mot alla dem, inklusive företagare, som på olika sätt var 
avvikande från de rådande normerna och idealen. I kombination med de 
infrastrukturella problem som företagarna i Purmo hade att tampas med, medförde 
den ideologiska kontrollen av de från rådande normer avvikande företagarna, sannolikt 
att företagsklimatet i många fall totalt sett blev för svårt att stå ut med. Följden blev 
endera ett upphörande med företagsamheten och/eller en bortflyttning från orten (jfr. 
Wincent, Örtqvist och Drnovsek 2008).  

P 1.4. Idealister lyckas inte skapa ett även för företagarna gynnsamt socialt kapital 

De som på olika sätt kan beskrivas som idealister i Purmo har haft ringa anknytning till 
företagsamhet. På samma sätt som de människor som byggde upp den danska 
andelsrörelsen (jfr Svendsen och Svendsen 2004) var inspirerade av det allmänna 
bästa, var även idealisterna i Purmo det. Deras aktiviteter har på ett förtjänstfullt sätt 
bidragit till att bygga upp det sociala kapitalet i Purmo, men ett socialt kapital som inte 
kommit företagsamheten tillgodo, eftersom det utformats för och tagits i bruk av de 
kretsar som varit tongivande i lokalsamhället. Här kan noteras de aktiviteter som t.ex. 
Finne och Pass utövade för primärnäringarnas befordran. P.g.a. den inställning till 
företagsamhet som under större delen av 1900-talet var rådande i Purmo, var det 
kanske inte heller läge för idealister att förespråka renodlad företagsamhet, om tanken 
ens föresvävade dem, fostrade i det jordbrukarideal som de flesta av dem var och där 
idealismen, till den del den tilläts utvecklas, verkade företrädesvis inom de ramar som 
från förr var utstakade i lokalsamhället. I annat fall riskerade idealisterna att inte tas på 
allvar. De idealister som aktivt arbetade för andelsföretagens uppkomst under seklets 
första hälft bidrog till att uppbygga en form av företagsamhet, men det var en idealism 
som i huvudsak gynnade primärnäringarna och förstärkte jordbrukaridealet. Eldsjälar, 
i den bemärkelse som de beskrivs av Johannisson och Lindmark (1996 s. 190) och som 
lokalt arbetat i gränslandet mellan formell och informell ekonomi för att vitalisera ett 
samhälle genom nyföretagsamhet och ökade sysselsättningsmöjligheter, har inte haft 
en synlig plats i Purmo. 

5.2. Tillväxt 

Tillväxten kan definieras på olika sätt, den kan ses utgående från den sammanräknade 
produktionen, skapade arbetsplatser, eller som samhällsutvecklingen i stort, dvs. 
befolkningsutveckling, beskattningsunderlag o.dyl.  

Tillväxten behandlas här som en indirekt grund för skapande av socialt kapital. 
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5.2.1. Befolkningsförändringar 

Befolkningen har ökat kontinuerligt i Finland under 1900-talet, men trots det har 
befolkningsförändringarna varit stora. Det har dels varit fråga om emigration men även 
stora flyttningar inom landet. Landets befolkning har ökat kontinuerligt under 1900-
talet och t.ex. under 1950-talet var ökningen 10 % på landsnivå och på 1960-talet 6 %. 
Motsvarande siffror för Vasa län var 0,7 % respektive 0,6 %. På 1950-talet låg Vasa län 
näst sämst och på 1960-talet fjärde sämst ifråga om befolkningstillväxt. Sett till 
befolkningskoncentration fanns år 1970 32,7 % av Vasa läns befolkning i städer och 
köpingar, vilket visar att länet då var landets tredje minst tätortsbefolkade län. 
(Företags- och näringsutredning i Vasa län 1971 s. 8–9, Eloranta, Garcia-Iglesias, Ojala 
och Jalava 2006 s. 17) 

Tabell 10 Befolkningsutvecklingen i Purmo 1805–1975 

År Antal invånare 
1805 954 
1870 2.135 
1890 2.630 
1900 2.437 
1920 2.491 
1940 2.525 
1950 2.446 
1960 1.880 
1970 1.720 
1975 1.581 
 

Källa: Östman 2001 s. 55–56 

Befolkningen i Purmo ökade kraftigt under 1800-talet till följd av den nykolonisation 
och hemmansdelning som skedde, trots att bortflyttning redan då förekom. Under 
första hälften av 1900-talet hålls folkmängden någorlunda konstant, men under 
perioden efter andra världskriget har befolkningen minskat drastiskt. Den främsta 
orsaken till befolkningsminskningen var lägre födelsetal och mindre antal barn per 
familj, men framför allt en kraftig utflyttning.  Under hela 1900-talet fram till 1960-
talets slut, hade kommunen, bortsett från krigsåren, födelseöverskott. Åren 1965–1975 
uppvisar flera år födelseunderskott. Den under mitten av 1900-talet drastiska 
befolkningsminskningen i kommunen inverkade även på statliga myndigheters 
prognoser för befolkningsutvecklingen i Purmo. Regionplaneförbundet uppskattade år 
1975 kommunens befolkning år 2000 till 1 000 personer, medan Statistikcentralens 
prognos år 1965 för år 2000 angav 746 st (Berättelse över kommunförvaltningen 1976, 
Östman 2001 s. 63). 

Mellan åren 1900 till 1976 hade Purmo ett flyttningsunderskott på 1 664 trots att det 
fanns en inflyttning på knappt 1 900 personer. Under samma tid uppvisade t.ex. 
grannkommunen Esse ett flyttningsunderskott som var hälften mindre. (Östman 2001 
s. 76, Östman 2003 s. 80) 
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Tabell 11 Flyttningsrörelse i Purmo 1940–76 

År Utflyttning Nettoflyttningsrörelse 
1940–49 475 - 163 
1950–59 559 - 351 
1960–69 530 - 292 
1970–76 305 - 207 
 

Källa: Östman 2001 s. 76 

Tabellen visar att utflyttningen från kommunen höll sig tämligen konstant alla 
efterkrigstida decennier, varför Industrikommissionens (1963 s. 18) förhoppning om 
att av myndigheter då företagna åtgärder skulle förhindra en upprepning av 1950-talets 
emigrationsvåg från Svenska Österbotten, inte infriades i Purmo. 

5.2.1.1. Bortflyttare 

Utvandringen under perioden 1850 – 1970 inverkade mer på sysselsättningen i Vasa 
län, speciellt de svenskspråkiga områdena, än i något annat län i landet. 
Bortflyttningen från Purmo, främst i form av emigrationen, kan delas in i tre faser och 
mottagningsområden, dels södra Finland och St. Petersburgsområdet (mitten av 1800-
talet), dels Amerika (omkring 1880–1930) och Sverige (omkring 1945–75). 
Utflyttningen till andra orter i regionen, främst Jakobstad har fortgått kontinuerligt 
under hela samma tid. Årtiondet kring 1970 var utflyttningen till Sandsundområdet 
invid Jakobstad speciellt märkbar. Den största utvandringen skedde till Amerika, 
uppskattningsvis sökte sig ca 1 500 Purmobor dit mellan 1870 och 1950. 
Industrikommissionen (1963 s. 15) konstaterade att ett samband förelåg mellan den 
efterkrigstida utvandringen från Svenska Österbotten och jordbrukets starka 
dominans. (Industrikommissionen 1963 s. 15, Regionplaneförbundet 1984 s. 36–37, 
Östman 2001 s. 63, 76, 84, Östman 2003 s. 80) 

Bortflyttarna från Purmo har gått olika öden till mötes och inga undersökningar har 
gjorts om hur dessa fått sin utkomst efter att de lämnat kommunen. Ett synbart antal 
har dock bedrivit olika former av företagsamhet. En del amerikaemigranter skaffade sig 
universitetsutbildning och nådde betydande poster i sitt nya hemland. 

Bland de industriidkare som flyttade bort innan denna studie vidtar, kan noteras 
Anders Lassfolk och familjen Nars. Anders Lassfolk (1876 – 1954) flyttade från Purmo 
till Jakobstad 1906. Han grundade och utvecklade företagen Anders Lassfolks 
Spetsfabrik samt Jakobstads Munstycksfabrik, och deltog i ledningen för flera andra 
betydande industriföretag i staden. Han var också i över 30 år en av de ledande 
kommunalmännen i Jakobstad där hans insats var speciellt betydelsefull för 
utbyggnaden av stadens elförsörjning och de kommunala affärsverken (Olin 2001 s. 
214). Karl Nars (1874 – 1951) jämte sönerna Ivar (f. 1901), Johannes (f. 1903), Hugo (f. 
1909), Nero (f. 1912), Walter (f. 1916) och Ragnar (f. 1918) skapade en industrikoncern 
huvudsakligen i Jakobstad med verksamhet bl.a. inom trävaru-, speditions-, rederi-, 
metall-, konstläder- och plastbranscherna. (Olin 2001 s. 174) 

En del av de företagare som flyttade bort från Purmo var efter flyttningen på olika sätt 
inblandade i olika industrialiseringsprojekt i Purmo. Gunnar Skog (f. 1918) flyttade 
1956 metallföretaget Purmo Produkt till Jakobstad och utvecklade där företaget till nya 
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branscher. Efter bortflyttningen bidrog han till skapandet av arbetsplatser i Purmo 
genom sitt engagemang i pälsdjursföretaget Finjak. Uno Sjöblom (f. 1926) och Nils 
Höglund (f. 1933) startade 1961 i Jakobstad företaget Landola som sysslade med 
gitarrtillverkning. Produktionen flyttade småningom till Pedersöre. Sjöblom och 
Höglund ihågkom sin hemkommun genom att år 1965 förlägga en del av företagets 
produktion till Purmo, och Landola var i början av 1970-talet den största enskilda 
arbetsgivaren i Purmo. Anders Viktor Villman (f. 1891) var fr.o.m. 1950 med om att 
utveckla det år 1949 bildade industriföretaget Jaro i Jakobstad, medan Ingvar Granroth 
(f. 1929) medverkade i ledningen för nämnda företag under dess uppbyggnadsskede, 
liksom i Purmo Produkt. Granroth var även engagerad i tillkomsten av Purmo Pälsfarm 
1963. En annan företagare som förlade sin verksamhet utanför Purmo var Sanfrid 
Höglund. (Kronholm 1998, Olin 2001 s. 211) 

Bröderna Verner (f. 1909), Runar (f. 1911), Manfrid (f. 1914), Elof (f. 1917) och Erling (f. 
1922) Nyström som alla flyttade från Purmo, var företrädesvis verksamma som 
handelsmän. Runar, Manfrid och Erling drev i olika repriser handelsrörelse i Purmo. 
Runar var en tid även delägare i Purmo Kartongfabrik. Brödraskaran, förutom Erling, 
var även grundande delägare i plastföretaget Prevex i Nykarleby 1955, som bland sina 
upphovsmän även hade en annan Purmoättling, Sven Josef Nyman (f. 1916) som lokalt 
fick epitetet ”Plastnyman” (Olin 2001 s. 225, Hoffman 2002 s. 326, JT 16.2.2007). 

Ivar Långnabba (f. 1919), vars uppfinning av handsågen ”Purmobågen” lade grunden 
till Purmo Produkt, fortsatte efter bortflyttningen från Purmo med industriell 
tillverkning av olika gjorda uppfinningar (JT 22.9.2004). 

Bland i Purmo verksamma företagare som emigrerade till Sverige kan nämnas Hugo 
Nordling (f. 1909) och Sven Lillqvist (f. 1917) samt Josef Waldenström (f. 1914) som 
emigrerade till USA. 

En noterbar omständighet gällande de bortflyttade företagarna är att samtliga i detta 
delkapitel nämnda personer, förutom de tre sista, var Överpurmo-Lillbybor. 

5.2.1.2. Återvändare 

En intressant aspekt av emigrationen är de som återvände. Inga utredningar har gjorts 
över dem som återvände från södra Finland/St Petersburgsområdet, ej heller från 
Sverige. Av Amerikaemigranterna uppskattas en sjättedel ha återvänt och av dem var 
85 % män (Östman 2001 s. 90). De återvändande förde ofta med sig betydande 
yrkesmässiga kunskaper. Flertalet av de under senare delen av 1800-talet i Purmo 
verksamma snickarna hade lärt sig yrket på bortaarbete. Kunskapen om stenbrytning 
och stenbyggnad fördes till Purmo av återvändare. 

De från Amerika hemvändande emigranterna förde med sig nya tekniska kunskaper, 
framför allt inom jordbruket, vars mekanisering påskyndades av återvändarna. Men 
också flera av dem som under första hälften av 1900-talet startade eller utvecklade 
industriell verksamhet i Purmo eller som etablerade sig inom serviceyrken, var 
återvändare från Amerika. Två av de främsta tillskyndarna för den år 1904 grundade 
Purmo Andelshandel, Anders Villman och Gustaf Jansson, var båda 
Amerikaemigranter (JT 21.11.1968). Av dem som återkommit från Sverige kan noteras 
att många därefter varit verksamma inom servicenäringar. 
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5.2.2. Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt utreds här dels i form av skapade arbetsplatser, dels genom att 
försöka utreda den totala ekonomiska tillväxten i kommunen utgående från verkställd 
beskattning. 

Av företagen skapade arbetsplatser i Purmo utreds i delkapitel 5.5.1. Antalet 
industriarbetsplatser i kommunen var efter Purmo Produkts bortflyttning 1956 väldigt 
lågt till början av 1970-talet, då Landolas, Lillqvists Snickeris och Finjaks expansion 
märkbart ökade dessa. Trots denna utveckling uppgick antalet industriarbetsplatser 
1976 endast till 99, och frånräknas de i denna siffra ingående yrkesutövarna återstår 
drygt 80 verkliga industriarbetsplatser (kommunalberättelse 1976), då Esse som mest 
år 1970 kunde uppvisa 223 industriarbetsplatser (Kuvaja 2003 s. 205). 

Den ekonomiska tillväxten mäts utgående från beskattningsbara inkomstunderlaget. 

Tabell 12 Beskattningsunderlag i Purmo 1950–75 

År Beskattningsbar inkomst i € 
1950 338.515 
1955 474.430 
1960 432.201 
1965 602.880 
1970 725.199 
1975 817.580 
 

Källa: Kommunal finansieringsstatistik för Purmo 

Beskattningsunderlag enligt skatteår. Antalet fastställda skattören per år 
multiplicerat med ett skattörespris om 10 mk/10 p efter 1963, omräknade till 2008 års 
penningvärde i € (enligt Statistikcentralens serie ”Rahanarvokerroin 1860–2008” per 
16.1.2009) 

Tabellen visar att den ekonomiska tillväxten i Purmo inte var rätlinjig. Mellan åren 
1955 och 1960 nedgick beskattningsunderlaget, för att därefter öka under resten av 
tidsintervallet. Dessa siffror ställs sedan i relation till beskattningsunderlaget i olika 
jämförelseobjekt. 

Tabell 13 Skattöresutveckling 1950–75  

1950=1 Purmo Esse Landskommuner 
i Svenska 
Österbotten 

Landskommuner 
i Vasa län 

Landskommuner 
i Finland 

1955 40 65 74 72 78 
1960 28 49 76 18 75 
1965 78 136 134 42 111 
1970 110 212 220 75 152 
1975 142 271 254 96 179 
 

Källa: FOS Kommunal finansieringsstatistik XXXIB 1950, XXXI 1955, 1960, 1965, 
Suomen kunnallisliitto: Kommunalstatistik 1970/6 respektive 1975/10 
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Skattöresutvecklingen i procent 1950–1975 (beskattningsår) i Purmo och i vissa 
jämförelseobjekt. Skattörena har omräknats till 2008 års penningvärde (enligt 
Statistikcentralens serie ”Rahanarvokerroin 1860–2008” per 16.1.2009) varefter 
procentuell förändring i förhållande till år 1950 anges. 

Om man utgår ifrån att de fastställda kommunala skattörena avspeglar totalinkomsten, 
utvisar tabellen att en betydande realtillväxt förekom i ekonomin i Purmo under 
perioden 1950 – 1975. Men tabellen visar även att skattöresökningen i Purmo under 
tidsperioden utgjorde endast hälften mot Esse och i stort sett densamma gentemot 
Svenska Österbottens landskommuner. Även i förhållande till samtliga 
landskommuner i riket visar Purmo för de studerade åren lägre siffror. Endast i 
jämförelse med Vasa läns landskommuner har Purmo, bortsett från 1955, högre 
tillväxt. Med beaktande av siffrorna för de svenskösterbottniska kommunerna bör 
tillväxten i Vasa läns finskspråkiga kommuner överlag ha varit mycket låg i förhållande 
till landskommunerna i riket som helhet. Den ekonomiska tillväxten i Purmo var 
följaktligen låg i förhållande till Svenska Österbottens landskommuner. 

En intressant observation i ovannämnda serie är den nedgång i skattören som mellan 
1955 och 1960 kan noteras för såväl Purmo som Esse, och som var mycket kännbar för 
Vasa läns landskommuner. För de svenskösterbottniska landskommunerna och för 
landskommunerna i riket som helhet kan motsvarande siffror däremot tolkas som ett 
avstannande av tillväxten, inte en nedgång. 

En jämförelse år 1970 (beskattningsår) visar att Purmo då hade i genomsnitt 2 946 
skattören per invånare. Medeltalet för landskommunerna i Vasa län utgjorde 2 750 och 
för landskommunerna i hela landet 3 108. Medeltalet för landskommunerna i Svenska 
Österbotten uppgick till 3 242 och där Purmo då låg på nittonde plats av totalt 26. 
(Suomen kunnallisliitto: Kommunalstatistik 1970/6). 

En annan aspekt av tillväxten, eller avsaknad av tillväxt i Purmo är centraliseringen. 
Denna kan indelas dels i centralisering av kommunal service, dels centralisering av den 
samhällsservice som tillhandahölls privat. Centralisering i olika former är ett 
samhällsfenomen som pågått i det finländska samhället under senare hälften av 1900-
talet och alltfort pågår och utgör en del av en långvarig strukturrationalisering. 
Utvecklingen i Purmo är delvis en spegelbild av utvecklingen i det finländska samhället 
i stort, men påverkades även av lokala faktorer bl.a. betingade av avsaknad av tillväxt. 
Denna utveckling inverkade sålunda även på förutsättningarna för företagsamhet och 
beträffande denna studie även de fora där socialt kapital skapades, upprätthölls eller 
förstördes. 

Centraliseringen av den kommunala servicen syntes bäst inom skolväsendet, där nio 
folkskolor vid denna studies början hade nedgått till en hösten 1975. Det var en 
utveckling som berodde på minskat elevantal och ökade enhetskostnader för skolorna, 
men även byapolitik. Den kommunala servicen koncentrerades i huvudsak till Lillby. 
(Kuvaja 2001 s. 361) 

Ekonomiskt berörde centraliseringen mest synligt mejerinäringen, som vid denna 
studies slutår helt upphört i Purmo. Handeln centraliserades också, år 1976 återstod i 
kommunen tre privata affärer mot det tredubbla vid seklets mitt. Purmo Andelshandel 
utökade däremot sitt affärsnät och hade kort före sitt upphörande 1967 sex butiker i 
kommunen. Ifråga om annan samhällsservice, t.ex. bankverksamhet noterades inte 
samma klara förändringar. Affärsbanksverksamheten upphörde i Purmo 1953 och 



 

 

144 

Purmo Andelskassa indrog 1965 ett av sina fyra kontor. (Östman 2001 s. 161, Olin 2001 
s. 228, 230, 232) 

Centraliseringen i samhället påverkade under den studerade perioden inte märkbart de 
i Purmo verksamma ideella organisationerna och församlingarna, som i det stora hela 
fortsatte med den verksamhet som tidigare inletts. För t.ex. Purmo ev.luth. församlings 
vidkommande ökade istället verksamheten genom utbyggnad av antalet 
verksamhetsställen. 

5.2.3. Analys 

P 2.1. Den ekonomiska tillväxt saknas som utgör en grund för ett gynnsamt 
företagsklimat 

Den ekonomiska tillväxten i kommunen nådde inte upp till de siffror som kunde ha 
förväntats och utgjorde endast hälften mot Svenska Österbottens landskommuner i 
medel under perioden 1950–75. Detta är ett faktum som jämte vissa dåtida 
infrastrukturella nackdelar sannolikt bidrog till Purmos brist på attraktivitet som 
inflyttningskommun och istället påskyndade bortflyttningen. Likaså gav den relativt 
sett låga tillväxten ingen bas för utbyggnad av kommunal service. Alla dessa 
omständigheter påverkade negativt de omständigheter som är av betydelse för 
skapande av ett gynnsamt socialt kapital och som är en förutsättning för ett 
framgångsrikt samhälle (jfr Fukuyama 2000). 

P 2.2. Stor utflyttning kan innebära att nyckelpersoner ifråga om företagande, 
samhällsbyggande och skapande av socialt kapital flyttar bort 

Purmo kommun förlorade under denna studies tidsram 40 % av sin befolkning, ett 
faktum som på många sätt påverkade förutsättningarna för den kvarvarande 
befolkningen. Underlaget för olika former av samhällsservice krympte, en 
omständighet som är speciellt noterbar i skenet av den utbyggnad av samhällelig 
service som vid denna tid skedde i det finländska samhället. Bortflyttningen födde sig 
på ett sätt själv, i det att emigranter på nya orter skapade eller fick tillgång till egna 
nätverk och kontakter som lockade nya emigranter från den gamla hemorten. Detta var 
ett system där de tänkbara utflyttarna upplevde att de på hemmaplan saknade framtid 
och att hembygden inte ville göra något för dem, varför de lättare lockades att flytta 
bort från Purmo. 

Miguel, Gertler och Levine (2007) noterade att flyttningsrörelser klart påverkade det 
sociala kapitalet både i det område som drabbades av utflyttning och i de områden som 
var mottagande, medan David, Janiack och Wasmer (2008) konstaterade att låg 
mobilitet korrelerade positivt med en högre nivå av socialt kapital. Den stora 
befolkningsbortflyttningen från Purmo medförde att många företagare och 
företagarämnen lämnade kommunen, en omständighet som kännbart inverkade på 
förutsättningarna att bygga upp företagarnätverk. Bortflyttningen dränerade även 
reserven för byggande av socialt kapital, inte enbart avseende företagare utan även 
andra, som med olika former av samhällsengagemang kunnat inverka gynnsamt på 
skapande av socialt kapital, framför allt ett socialt kapital som varit mer gynnsamt 
gentemot företagsamhet. Den minskande befolkningen ledde även till att antalet 
individer som kunde medverka i nätverken gick ned. Minskningen bidrog därigenom 
till att underlaget för att skapa nya sociala nätverk stagnerade. Detta hade till följd att 
stagnerade nätverk behöll sitt inflytande, medan nätverk, som p.g.a. det förändrade 
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samhället blivit improduktiva, inte ersattes av nya och mer gynnsamma  (jfr Westlund 
och Bolton 2003). Den stora bortflyttningen föranledde en utarmning av det sociala 
kapitalet och detta i sin tur skapade en kumulativ process med avtagande engagemang, 
minskad tilltro och minskat socialt kapital (jfr Brehm och Rahn 1997, Portes 1998). 
Mest kännbart för företagsamhetens förutsättningar var givetvis det betydande antal 
företagare som lämnade Purmo. Utflyttningen föranledde även en ökande risk för 
social och kulturell utarmning av den kvarvarande befolkningen. 

Omvänt inflyttade få nya företagare till kommunen, och dessa blev heller inte 
långvariga och hade följaktligen ringa betydelse för skapande av företagarnätverk eller 
socialt kapital i stort. Det är en utveckling tvärt emot den som skedde i t.ex. 
Skelleftebygden, där nyinflyttade företagare från traditionellt företagsrika bygder 
gjorde en viktig insats för utvecklingen av företagsamheten (Danell 2000 s. 185). En del 
av återflyttarna, främst från Sverige, blev verksamma som yrkesutövare och bidrog 
sålunda till en utökad eller bibehållen samhällsservice. Bortflyttningen bidrog även till 
att primärnäringen behöll sin position i Purmo, en omständighet som överensstämmer 
med påståendet att agrara traditioner bibehölls längst i regioner med stor utflyttning 
(Forsström och Nyholm 1993 s. 72). 

P 2.3. Centralisering inverkar negativt på befintligt socialt kapital 

Den centralisering som skedde i Purmo inverkade inte direkt på företagandets villkor, 
men däremot för skapande och upprätthållande av socialt kapital. Byskolorna utgjorde 
en viktig del av upprätthållandet av de sociala nätverken i byarna och beroende på 
graden av lärarnas läggning och frisinne, var de i vissa fall även kanaler för nytänkande 
och vidgade vyer. Å andra sidan kan någon centralisering inte noteras i de ideella 
organisationernas aktiviteter under 1950- och 1960-talen. Centraliseringen av den 
kommunala servicen bidrog däremot till ökad dragkamp mellan byarna som i sin tur 
ledde till ett ökat fragmenterat socialt kapital.  

Svendsen och Svendsens (2004) beskrivning av det sociala kapitalets erosion till följd 
av de danska mejeriernas centralisering är inte överförbart på utvecklingen i Purmo. 
Bygdens bindning till jordbruket kvarstod trots att alla mejerier i kommunen lades ned 
och en arena för ett starkt jordbrukarkontrollerat socialt kapital därmed försvann. Inte 
heller inverkade mejeriernas nedläggning primärt på förutsättningarna för företagande. 
Däremot ledde det till att ytterligare ett antal arbetsplatser försvann och att människor 
flyttade bort. Det var möjligen även så att en del företrädare för primärnäringarna 
insåg att mejerierna inte då längre var en räddning för utvecklingen i Purmo. 

5.3. Samhällsandan i Purmo 

Purmos utveckling under 1900-talet beskrivs oftast som jordbruksinriktad. Villstrand 
och Östman (2002 s. 14) anser att om 1900-talssamhället Purmo skall beskrivs med ett 
ord är det ordet ”smör”. Det är, som skribenterna själva säger, en grov förenkling, men 
visar på att smöret och mejerierna speglat samhällsandan och samhällsinriktningen på 
många sätt. Mejerierna ansågs vara det synliga beviset på jordbrukets framgång i 
Purmo och av många kommuninvånare betraktade som den enda form av industri som 
behövdes i kommunen. Hur utvecklades detta synsätt och på vilket sätt påverkade detta 
lokalsamhällets syn på de övriga näringarna och deras existens? 
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5.3.1. Jordbrukets betydelse 

Pass (1963) skriver i anledning av lantbruksutställningen i Purmo 1952 att Purmoborna 
under en dryg mansålder ”genom ihärdigt arbete och driftig företagsamhet förvandlat 
sina oländiga och vattensjuka marker till bördiga åkrar och ängar”. Han anför vidare att 
”bygden är i sitt nuvarande skick ett övertygande bevis på vad den österbottniska 
bonden förmår när han är som bäst. Med vaken blick har Purmoborna följt den 
moderna utvecklingen samt rationaliserat sin modernäring såvitt de förmått”. Denna 
tolkning beskriver jordbrukets utveckling i Purmo till seklets mitt, men kunde lika 
gärna hänföras till resten av århundradet. Slutligen noterar Pass att befolkningen kan 
karaktäriseras som en sund, pålitlig allmoge.  (Pass 1963 s. 209 – 213) 

Ovannämnda citat kan sägas spegla den rådande föreställningen om hur en given och 
utstakad väg för hur en modern jordbruksbygd skulle se ut. Emellertid var utvecklingen 
inte på förhand lika given som många skribenter velat tolka den (jfr Östman 2001). 
Agrarsamhällets näringsstruktur i Purmo var i äldre tid mångfasetterad. Under 1800-
talet stod det egentliga jordbruket för en mycket liten del av hushållens inkomster och 
under 1900-talet förutsatte de allt mer splittrade brukningsenheterna tilläggsinkomster 
från sidonäringar för att generera en nöjaktig försörjning för många jordbrukarhushåll. 

5.3.1.1. Det specialiserade jordbrukets utveckling 

Under 1700-talet och fram till rikssprängningen 1809 bedrev Purmobönderna en 
betydande handel med Sverige. Med skutor av egen tillverkning seglade man till 
Stockholm för handel med tjära, timmer osv. Seglationen gav betydande 
tilläggsinkomster till bygden och förmedlade säkerligen även impulser och kunskap 
som annars inte lika lätt kommit fram till bygden. Vid mitten av 1800-talet stod 
arbetsresorna, dvs. bortaarbete, för över hälften av bondehushållens i Pedersöre 
penninginkomster. Spannmåls- och ladugårdsprodukter stod för endast 6 % av 
inkomsterna, medan skogen stod för en tredjedel. (Forsberg 1977 s. 287–89, Östman 
2001 s. 95) 

Under senare hälften av 1800-talet förändrades inriktningen på jordbruket. 
Förbättrade kommunikationer möjliggjorde bättre avsättningsmöjligheter men ökade 
även konkurrensen. Bl.a. föranledde importen av billig rysk spannmål en omläggning 
av jordbrukens produktion från spannmål till mjölkprodukter. De förbättrade 
försäljningsmöjligheterna för mjölken, eller i förädlad form smöret, var emellertid den 
omständighet som mest inverkade på jordbruket i Purmo. Jordbruket 
kommersialiserades och bönderna insåg möjligheten att skaffa ökade tilläggsinkomster 
genom specialisering. Denna utveckling utgjorde grunden för det starka 
jordbrukaridealet i Purmo. 

Jordbrukets samtidiga mekanisering både underlättade och underlättades av 
övergången till penninghushållning. Större arealer kunde med allt mindre mänskliga 
insatser brukas effektivare. Åkerbruket avkastade mer med förbättrade 
odlingsmetoder. Tack vare införandet av t.ex. järnplogen kunde nya marker uppodlas 
och år 1886 skaffades de första slåttermaskinerna till Purmo. Den första traktorn 
köptes 1923, den första skördetröskan i slutet av 1950-talet. (Östman 2001 s. 127, 137) 

Jordbrukets utveckling i Purmo under 1900-talet kan illustreras med olika sifferserier. 
Den odlade jorden ökade från 831 ha 1880 till 5 060 ha 1969. Denna förändring 
åstadkoms genom uppodling av ängsmarkerna, genom nyodlingar av backland men 
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framför allt av mossar. Dessutom bidrog sjösänkningar och andra torrläggningsföretag 
till förbättrade odlingsförutsättningar. De naturliga ängsmarkerna minskade i 
motsvarande mån. Mellan åren 1882 och 1910 nedgick ängsarealen i Purmo från 1 570 
ha till 456 och 1930 återstod endast 36 ha. År 1910 var andelen naturäng avsevärt 
mindre i Purmo än i grannkommunerna, 12 ha äng mot 100 ha odlad jord, medan 
motsvarande siffra i Esse var 60 och i Pedersöre 73 (Östman 2001 s. 99). Dessa siffror 
kan tolkas så, att det specialiserade jordbruket då var längre hunnet i Purmo än hos 
grannarna. Höodlingen tilltog samtidigt i Purmo och uppvisar en drastisk ökning efter 
1880, bl.a. som en följd av att odlingen av timotej blev vanlig (Nygård 2007 s. 331). 

Tabell 14 Odlad jord i Purmo 

År Odlad jord ha Antal lägenheter 
1880 831 221 
1910 3.923 305 
1930 4.772 310 
1941 5.008 432 
1950 4.801 428 
1959 4.738 396 
1969 5.060 355 
 

Källa: Östman 2001 s. 101 

De ökade jordbruksarealerna ledde företrädesvis inte till större gårdar. I stället ökade 
antalet gårdar och brukningsenheterna minskade i areal. Denna utveckling avspeglar 
synen att allt fler hushåll skulle kunna leva av primärnäringarna. Ju fler söner som 
förväntades kunna leva av faderns ökade jordareal, desto mer framgångsrik var fadern. 
Ägosplittringen är speciellt märkbar efter andra världskriget, då så många 
familjemedlemmar som möjligt, framför allt hemvändande soldater, skulle beredas 
utkomst av jorden. Det ledde i stället till att småbruken inte kunde generera tillräcklig 
inkomst för att försörja en växande familj och då andra förtjänstmöjligheter saknades 
övergavs både småbruket och kommunen för en förhoppningsvis bättre framtid på 
annan ort. 

Tabell 15 Andel brukningsenheter enligt åkerareal i Purmo 

Åkerareal i ha 1910 1920 1941 1959 
0,5 – 2 3 % 4 % 3 %  5 % 
2–5 16 % 9 % 9 % 8 % 
5–10 18 % 16 % 21 % 27 % 
10–15 26 % 23 % 26 % 32 % 
15–25 25 % 32 % 32 % 23 % 
25–50 12 % 15 % 9 % 5 % 
50–100 - 1 % - - 
 

Källa: Östman 2001 s. 106 

Följande tabell belyser kreatursbesättningarna i Purmo under en hundraårsperiod. Ur 
denna kan noteras två saker. Koantalet fördubblades under 35 år fram till 1910 och det 
sammanhänger med förändringen i produktionsinriktning mot mjölk. Under 1940- och 
1950-talen minskade korna, sannolikt till följd av dels krigstiden, dels den 
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accelererande splittringen av brukningsenheter. Den andra noterbara omständigheten 
är hönsnäringens utbredning. Ännu 1920 hade denna en närmast försumbar betydelse, 
men 1930 hade antalet hönor ökat märkbart. Inspirationen erhölls från 
amerikaåtervändare, och som följd av försämrade konjunkturer för mjölkprodukter 
ökade intresset för höns. Dessa blev under 1930-talet en betydande biinkomst för 
många jordbrukarhushåll och bidrog sannolikt till att bortflyttningen under detta 
årtionde, trots rådande depression, var förhållandevis liten. Under goda år kunde 300 
hönor ge samma inkomst som tio kor (Östman 2001 s. 119).  

Tabell 16 Kreatursbeståndet i Purmo 

År Kor Hästar Tjurar Får Svin Höns 
1880 1.282 247 53 2.001 72 36 
1890 1.800 284 56 2.620 43 44 
1900 1.893 292 30 1.371 56 357 
1910 2.041 345 18 1.511 11 373 
1920 2.085 495 66 3.957 9 153 
1930 2.011 488 10 1.802 96 3.899 
1941 2.215 525 12 806 91 1.862 
1950 1.857 584 3 1.179 170 36.477 
1959 1.869 326 6 380 284 21.566 
1969 2.069 65 3 247 775 10.257 
 

Källa: Östman 2001 s. 55 

Hönsnäringens betydelse i förhållande till mjölkproduktionen framgår även av följande 
tabell över utbetalda likvider år 1934. Här bör ytterligare noteras att hönsfarmare i 
Nybrännområdet i Nederpurmo sålde sina ägg via Forsby äggandelslag, vars siffror 
saknas här, likaså uppgifterna för det minsta andelsmejeriet Åvist. Allt nog påvisar 
dessa siffror att hönsnäringen vid denna tid hade ungefär lika stor ekonomisk betydelse 
för Purmoborna som mjölkproduktionen. Den verkliga storhetstiden för 
hönsfarmningen inträffade efter andra världskriget. Till följd av den fortgående 
ägosplittringen fick hönsen en allt större betydelse och förekom i nästan varje 
jordbrukarhushåll i kommunen. År 1955 ansåg en av experterna på hönsnärigen i 
Svenska Österbotten att Purmoborna var landsdelens främsta fjäderfäskötare, då de 
ensamma stod för 31 % av äggleveranserna till Österbottens Äggcentrals regionala 
mottagningsstation i Pedersöre (JT 19.3.1955). Men siffrorna i tabell 16 visar även att 
hönsfarmningen snabbt gick drastiskt neråt efter 1950. Hönsen räckte inte till som 
komplement ifråga om småbrukarfamiljens försörjning. Det var bortflyttningen, inte 
hönsfarmningen, som blev den enda utvägen för många småbrukarhushåll. 

Tabell 17 De största andelslagens utbetalda likvider år 1934 

Företag Utbetalda likvider i (gamla)  mark 
Purmo Äggförsäljningsandelslag 1.153.563 
Purmo Nya Äggandelslag 1.166.506 
Purmo Andelsmejeri 1.057.000 (beräknat värde) 
Nederpurmo Andelsmejeri 1.098.374 
Vilobacka Andelsmejeri    606.043 
 

Källa: Olin 2002 s. 30 
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Den viktigaste och mest synbara länken i jordbrukets kommersialisering i Purmo var 
mejerierna. Sedan järnvägen nått Bennäs 1886 ändrades förutsättningarna avsevärt för 
jordbruksprodukternas avsättning, dittills hade smöret från Purmo företrädesvis sålts i 
Jakobstad. Via järnvägen var det möjligt att sända smör till Hangö för export bl.a. till 
England.  

Länsmannen i Pedersöre distrikt, omfattande kommunerna Pedersöre, Esse, Purmo 
och Larsmo, förtecknade år 1896 32 mejerier i distriktet. Av dessa låg tio i Purmo. 
Dessa mejerier var överlag små och fungerade som s.k. kallmejerier. Efterhand 
anskaffades separatorer till mejerierna. De äldre mejerierna fungerade enligt 
bolagsprincip, närmast jämförbara med öppna bolag. Efterhand uppkom 
andelsmejerier. Av de äldre mejerierna omvandlades Vilobacka år 1914 och Åvist 1917 
till andelsmejerier. Det första mejeriet i andelsform var emellertid Purmo 
Andelsmejeri, grundat 1903 i Lillby. Anläggningsåret hade detta mejeri 82 medlemmar 
och två år senare 120. Det fungerade först som ett radiatormejeri, från 1919 som 
separatormejeri. Mejerihanteringen var uppenbarligen framgångsrik i Purmo och i 
ortstidningen noterades 1916 att Purmo torde vara en av de kommuner som mest 
planmässigt genomfört mejerihanteringen, medan det motsatta förhållandet rådde i 
grannkommunen Esse. (Villstrand och Östman 2001 s. 14) 

Nederpurmoborna grundade 1932 eget andelsmejeri i kyrkbyn, och senare slogs 
mejerierna i Överpurmo och Åvist ihop med Purmo Andelsmejeri. Detta mejeri erhöll 
likaså leverantörer från Markby i Nykarleby, medan en del bönder i Forsby i Pedersöre 
började leverera sin mjölk till Nederpurmo. År 1959 övergick ett par leverantörer från 
Nederpurmo till Purmo andelsmejeri, en omständighet som hade till följd att ett 
långvarigt spänningsförhållande mellan mejerierna accentuerades, och som ytterligare 
späddes på av en fortsatt leverantörsflykt från Nederpurmo. (Östman 2001 s. 159–161) 

Nederpurmomejeriet upphörde 1965 med smörtillverkning och gick in för tillverkning 
av kvark och på inrådan av Centrallaget Enigheten från 1971 ost. Enigheten inledde ett 
par år därefter osttillverkning i egen regi i Vörå, varför tillverkningen i Purmo 
upphörde 1975, en omständighet som föranledde stor besvikelse hos 
Nederpurmomejeriet.  Samtidigt hade Purmo Andelsmejeri 1974 fusionerats med JMC 
i Jakobstad. Därmed hade all mejerihantering i Purmo upphört – en situation som för 
Purmobönderna ännu ett par årtionden innan hade varit otänkbar att ens föreställa sig. 
(Östman 2001 s. 161) 

I anknytning till den förbättrade mjölkhanteringen grundades kontrollföreningar, vilka 
granskade hygien och kvalitet samt kontrollerade avkastningen. Den första föreningen 
grundades 1929 och som mest fanns det fem kontrollföreningar i Purmo. Rasförädling 
var också viktig och föranledde uppkomsten av tjurföreningar. Den första grundades 
1906 men upphörde 1918 för att kring 1930 följas av minst sju liknande. (Olin 2002 s. 
74–77) 

Ett antal andra inrättningar och institutioner som betjänade jordbrukarna tillkom även 
under 1900-talet och bidrog till att bredda förutsättningarna för utövande av jordbruk i 
Purmo. Dessa har beskrivits i 5.1.2.3. 

5.3.1.2. Jordbrukaridealet och -identiteten 

Efter det att mejerihanteringen fört in Purmobönderna på penninghushållningens väg 
blev jordbruket ett ideal i Purmo. En speciell jordbrukaridentitet, som var mer synbar 
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än i mången annan svenskösterbottnisk kommun, växte uppenbarligen fram i Purmo. 
Varför blev den i Purmo mer synlig än annorstädes? 

Idealet manifesterades både rumsligt och ideologiskt. Speciellt utmärkande för 
jordbruket i Purmo har stenfähusen ansetts vara. Under en femtioårsperiod från 1880 
uppfördes i kommunen omkring 50 kallmurade kilstensfähus med dubbla väggar av 
kilsten. Vissa av fähusen uppvisar närmare tio stenvarv innan trävirket tog vid. 
Uppförandet av dessa var ett led i jordbrukets specialisering kring sekelskiftet 1900- 
och befäste föreställningen om Purmo som en renodlad jordbrukarbygd. Ingen annan 
svenskösterbottnisk kommun torde uppvisa samma koncentration av stenfähus. 
Stenfähusen förbättrade avsevärt förutsättningarna för en rationell mjölkhantering och 
gödselhantering. Stenfähusens tillkomst förändrade även arbetsfördelningen mellan 
könen; från att tidigare ha utgjort plats för en kvinnodominerad mjölkhantering blev 
det ett rum för en i könsligt hänseende neutral kreatursskötsel. Detta var en del av 
uppbyggandet av det manliga jordbrukaridealet i Purmo. På samma sätt som 
mejeribyggnaderna kan stenfähusen ses som tecken på den status som jordbruket 
tillmättes i Purmo. (Östman 2000 s. 242, Östman 2001 s. 142–145) 

Föreställningen om jordbrukaridealet förstärktes av den omständigheten att jordbruket 
var så dominerande i kommunen under 1900-talet. År 1960 uppvisade Purmo den i 
Svenska Österbotten högsta andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk, eller 80,2 %, 
då medeltalet i länets landskommuner var 64 % och rikets landskommuner 58 % 
(Industrikommissionen 1963, tabellbilaga IX). Ännu år 1975 var tre fjärdedelar av den 
arbetsföra befolkningen sysselsatt inom jord- och skogsbruk.  Det var en siffra som var 
klart högre än i grannkommunerna. 

Tabell 18 Den förvärvsarbetande befolkningen i Purmo enligt näringsgren 

År Summa Jord- o 
skogs-
bruk 

Industri, 
hantverk 

Byggnad Handel Samfärd- 
sel 

Tjänster Övrigt 

1900 712 404 9 2 4 - 11 282 
1920 1.100 1.037 11 1 10 1 13 27 
1940 1.605 1.467 56 1 32 18 30 1 
1950 1.402 1.207 59 19 44 24 39 10 
1960 1.077 864 59 14 51 29 57 3 
1970 870 581 130 26 48 24 58 3 
1975 675 419 94 28 54 27 40 13 
 

Källa: Östman 2001 s. 98 

Tabell 19 Andel av befolkningen som fått sin utkomst av industri och service i Purmo, Esse 
och Pedersöre 

År Purmo Esse Pedersöre 
1940 11,8 % 13,5 % 50,9 % 
1950 14,1 % 20,6 % 34,1 % 
1960 18,5 % 32,7 % 43,7 % 
1970 26,6 % 44,3 % 52,6 % 
 

Källa: Östman 2001 s. 98 
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Jordbrukaridentiteten byggdes upp kring de föreställningar som inpräntades i barn och 
ungdom i hemmen, där de uppfostrades till att ta över ett jordbruk. Lantmannagillet, 
grundat 1902, förstärkte jordbrukaridealet. Dåvarande folkhögskolrektor Pass sade i 
sitt tal under ÖSL:s sommarmöte och utställning i Purmo 29–30.6.1923 att ungdomen 
skall uppfostras ”till dugliga medborgare och jordbrukare” (Olin 2002 s. 100). Under 
mellankrigstiden blev det ideologiska budskapet om jorden allt starkare och 
jordbrukaridealet förstärktes. I tidningsreferat från denna tid beskrivs Purmo som en 
jordbrukarkommun. Den stora del av befolkningen som inte var verksam inom 
handeln, fick sin utkomst av jordbruk och boskapsskötsel. Purmobon ansågs bedriva 
sitt yrke med framgång, om än ungdomen i högre grad än dittills borde besöka 
jordbruksskolor (Pedersöre 19.8.1925, Vbl 3.2.1931). Under mångsyssleriets tid ingick 
det som idag definieras som företagsamhet som en given del av bondehushållens 
verksamhet. Men klassdistinktionen ändrades under denna tid. Gränsen mellan 
besuttenhet och obesuttenhet fick mindre betydelse, medan skillnaden mellan de 
jordbrukande och de nya entreprenörerna gradvis ökade. Bundenheten till jordbruket 
gav både symboliskt och socialt kapital. (Östman 2000 s. 110, 114) 

Idealet för en ungdom i Purmo vid denna tid var att endera bli husbonde eller värdinna. 
Denna identitet stärktes av att det mer eller mindre var den enda utkomstmöjligheten 
som fanns i kommunen och ville man inte flytta bort så borde man ärva, köpa eller gifta 
sig till ett hemman eller en hemmansdel. En bondson borde bli bonde, en bonddotter 
gifta sig till ett hemman, en torpare borde sträva uppåt för att bli sin egen och en 
småbrukare borde utöka hemmanet för att få en större brukningsenhet. Ju större 
hemman desto högre status, var den enkla sanningen.  

Efterhand som jordbruket specialiserades blev det mer tydligt att någon form av 
utbildning behövdes. Lantmannagillet uppfyllde till en del denna viktiga funktion. 
Korsholms jordbruksskola inledde sin verksamhet 1859, men fram till 1902 då Purmo 
lantmannagille bildades, hade endast fem Purmobor besökt skolan. Av dessa återkom 
endast en till Purmo. (Olin 2002 s. 9) Följaktligen erhölls få impulser därifrån. Av de 
fåtaliga Purmobor som besökte förenämnda skola under tiden före andra världskriget 
blev dock fler mönsterjordbrukare och gjorde betydande insatser inom rasförädling och 
mjölkproduktion.  

Purmo lantmannagille inledde en omfattande kurs-, informations- och 
tävlingsverksamhet, som kraftigt bidrog till att nymodigheter vann insteg i Purmo. 
Kurser i kreatursskötsel utgjorde från början en viktig del av programmet och 
Österbottens Svenska Lantbrukssällskaps ambulerande kreatursskötarskola, verksam 
1932–62, besökte Purmo ett flertal gånger och utgjorde en betydande del i dåtida 
jordbruksskolning (Olin 2002 s. 55–57). Kurser, som Mellersta Österbottens 
vandrande folkhögskola, grundad 1908, ordnade i Purmo var inte direkt 
jordbruksinriktade, men gav färdigheter som behövdes i ett eget jordbruk och hushåll, 
och bidrog sålunda till inskolning i jordbrukaridealet. Ett mål för folkhögskolan var att 
motarbeta emigrationen och hålla de unga kvar vid jorden, och t.ex. vid en diskussion i 
sistnämnda skola 1909 noterades att inget yrke är så bra som jordbrukarens (Östman 
2000 s. 111). Jordägande sammankopplades med manlighet och utgjorde jämte 
åkerbruket viktiga beståndsdelar när hemmansägaren i Purmo transformerades från 
mångsysslare till yrkesmässig jordbrukare (Östman 2000 s. 302–303). 

Bisysslor var även sedan Purmo blivit ett specialiserat jordbrukssamhälle viktiga och 
gav betydande sidoinkomster, i många fall nödvändiga för familjens försörjning, i 
andra fall tillskott till ett expanderande jordbruk. Inställningen till bisysslorna var 
likafullt komplex; när det renodlade jordbrukaridealet betonades sågs bisysslor som ett 
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hot mot detta. Vid en diskussion i lantmannagillet 1906 om jordbrukets framsteg ansåg 
en av storbönderna att tillräckliga framsteg inte uppnåddes då bönderna vintertid 
arbetade i skogen. Under mellankrigstiden betonades i publicerade texter skrivna av 
Purmobönder att bonden skall hänge sig åt jordbruket, inte åt skogsbruk eller andra 
bisysslor. Jordbruket, inte skogen skulle livnära bonden. (Östman 2000 s. 110, 112, 113) 

Bisysslornas ekonomiska betydelse är svår att klarlägga eftersom t.ex. de kommunala 
taxeringslängderna inte detaljerat särskiljer mellan olika inkomster. 
Uppdelningsgrunderna ändrade dessutom över tid.   

5.3.2. Analys 

P 3.1. Den anda som skapas på basen av historia, tradition och familjevärderingar 
förutsätter att den enskilde aktören skall vara verksam i den bransch som 
huvudsakligen präglat ifrågavarande samhälle, medan engagemang inom andra 
branscher uppfattas som förräderi mot historien och traditionen. 

Forsström och Nyholm (1993 s. 72) anser att kulturell inverkan på regional 
företagsamhet kan studeras utgående från hur den regionala miljön avviker från andra 
områden och genom att beakta hur den lokala kulturmiljön uppstått. 

Det ideal ifråga om yrke och utkomst som i Purmo skapades under första hälften av 
1900-talet och som fortlevde med oförminskad kraft under större delen av andra 
hälften av 1900-talet betonade jordbruket och Purmobons bundenhet till jorden. Den 
självständighetslivsform, dvs. utövarens vilja att vara sig egen herre, som uppkom i 
Österbotten som en följd av den ekonomiska utvecklingen med betydande byteshandel 
under 1700-talet och början av 1800-talet (Gelsing och Isaksen 1993 s. 201) 
kanaliserades i Purmo under 1900-talet till att utövaren skulle verka som jordbrukare, 
inte som företagare.  Trots att det specialiserade jordbruket, som uppkom kring 
sekelskiftet 1900, var en ny företeelse i Purmo, fick jordbruket en status av både 
tradition och historisk länkning. Det mångsyssleri som förekommit fram till sekelskiftet 
glömdes bort eller fick ett skimmer av kuriosa över sig. Jordbruket som den enda rätta 
utkomstmöjligheten för Purmobon gavs en längre historisk tradition än vad det 
egentligen hade. Den omständigheten att bönderna i Purmo fram till sekelskiftet 1900 
delvis verkat som företagare i form av t.ex. tjärbrännare, pottaskbrännare, 
byggnadsentreprenörer och fram till 1808 i form av handelsmän på Sverige, glömdes 
bort, eftersom den inte passase in i de nyskapade idealen. Mångsyssleriet i 1800-talets 
Purmo utgjorde sålunda inte en grogrund för en kommande företagsamhet, i jämförelse 
med t.ex. Skelleftebygden, där mångsyssleriet inom jordbruk samt hantverk var viktiga 
beståndsdelar i att förklara varför företagsamhet som försörjningsform blev en central 
del i bygdens identitet under lång tid (Danell 2000 s. 186). Purmobönderna upplevde 
sig under större delen av 1900-talet inte som jordbruksföretagare utan som 
jordbrukare, fastän de uppfyllde den definition som Gasson och Errington (1993 s. 18) 
uppställde för jordbruksföretagare. Jordbruket upplevdes som en särskild livsstil, 
nedärvd från tidigare generationer. En omvänd parallell kan dras till Gnosjö, där den 
historiska traditionen angående företagande är en viktig beståndsdel i försöken att 
fostra ungdomen till att bli företagare enligt den anda som är rådande där. De personer 
som inte omfattar de rådande normerna och sålunda inte hör till de rätta nätverken blir 
lätt exkluderade. 

Det var också en fråga om att man skulle vara någorlunda nöjd med sin lott.  Tre 
”böcker” kunde sägas vara viktiga för den sanne Purmobon; bibeln, jordeboken och 
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bankboken. Idealet utformades utgående från dessa och de länkningar som kunde 
göras mellan dem, medan företagsamheten blev en udda företeelse i den rättrogne 
Purmobons värderingar. Att bli företagare var att kliva utanför den socialt acceptabla 
gräns som dragits upp. Den sociala kontrollen verkade enligt samma mönster och ett 
företagande som inte var bundet till jordinnehav och som av samtiden inte sågs som ett 
komplement till jordbruk var inte i samma mån accepterat. Företagsamheten 
upplevdes sålunda som ett avsteg från den norm av historisk tradition som 
jordbrukaridealets företrädare skapade åt sig under 1900-talets början. På samma sätt 
som t.ex. i Pajala (Rantakyrö 2001) förväntades man veta sin givna plats i samhället, ett 
samhälle där det sociala kapitalet utgjorde ett hinder för förnyelse och omvandling. 

Ogilvie (2009 s. 48–49) visar i en studie berörande den industriella revolutionen i det 
tysktalande Mellaneuropa att vissa konservativa och förändringsobenägna grupper 
använde socialt kapital för att motarbeta nymodigheter och för att försöka begränsa 
utvecklingsmöjligheterna för de grupper som skulle ha gynnats av förändringen. Det 
sociala kapitalet hade institutionaliserats hos de grupper som kontrollerade 
lokalsamhället och en parallell kan i detta fall dras till motsvarande utveckling i Purmo. 

Den agrara livsstilen kan sägas kännetecknas av tradition, religion och tröghet 
gentemot kulturell förändring (Forsström och Nyholm 1993 s. 71–72). Utgående från 
detta antagande kan man hitta en förklaring till oviljan att acceptera andra 
levnadsformer hos företrädarnas för primärnäringarna. En småbrukande 
småföretagare ansågs bättre passa in i rådande ideal än en renodlad företagare. Så 
länge som inkomsterna från de många, ofta yrkesinriktade bisysslor som en stor del av 
jordbrukarna i Purmo hängav sig åt användes till jordbruket, var verksamheten 
accepterad och utövaren ansågs både arbetsam och flitig. Men om 
jordbruket/småbruket föll bort och företagsamheten blev huvudsaken ändrades 
omgivningens inställning. Flitig var man måhända – vilket inte alltid var givet – men 
framför allt var man ett hot mot de rådande samhällsnormerna. De Purmosöner som 
flyttade bort och gjorde sig namn som framgångsrika industrimän i Jakobstad 
omtalades däremot med stolthet, de utgjorde sedan de flyttat bort inte längre något 
större hot mot de rådande normerna i Purmo.  

Larsson (2008 s. 206) noterar i sin studie av två verkstäder på den svenska 
landsbygden att företagarengagemang i olika omgivande lokalsamhälleliga aktiviteter 
gick ut på att styrka sitt medlemskap i det omgivande samhället, medan Putnam (1993) 
anför att företagare som tillhör en medborgerlig gemenskap är mer framgångsrika. 
Överfört på Purmo utvisar dessa resonemang att företagarna inte förmådde styrka sitt 
medlemskap i lokalsamhället på ett sådant sätt att de skulle ha fått tillgång till 
nätverken i lokalsamhället. Företagarna upplevde sig av denna orsak heller inte som 
delaktiga i eller behövda i lokalsamhället. Johannissons och Lindmarks (1996 s. 179) 
antagande att i lokalsamhällen, där småföretagande har en stark dominans, upplevs 
företagande som en livsform som man föds in i, och där den stabila strukturen i denna 
livsform medför ökad benägenhet till företagsamhet, var därför ouppnåelig i Purmo. 

P 3.2. Den lokala identiteten formas av individer som identifierar sig med de 
värderingar och ideal som varit rådande i samhället, medan värderingar som riktar in 
sig på andra utkomstformer, t.ex. företagsamhet saknar förespråkare. 

De rådande normerna utformades av jordbrukare och jordbrukets förespråkare. 
Värderingar som förespråkade företagsamhet saknade företrädare som kunde göra sig 
hörda. Till skillnad från stadssamhällen där handel och företagsamhet länge varit en 
accepterad och nödvändig del av samhällslivet och där dess företrädare hade en 
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inflytelserik position i lokalsamhällets förvaltning och normskapande, fanns i ett 
agrardominerat samhälle som Purmo få förespråkare för värden som gynnade 
företagsamhet. Gemensamma värderingar mellan olika intressegrupper på det sätt som 
är rådande t.ex. i norra Italien eller i Gnosjö (Rantakyrö 2001) saknades i Purmo. Den 
verksamhet som i Purmo bedrevs inom olika frivilligorganisationer förmådde inte på 
det sätt som var rådande i dessa förenämnda samhällen bidra till att överbrygga 
sektorbarriärerna. Arbetsamheten, som utgående från Webers (jfr Wigren 2003) 
tolkning baserade sig på protestantismen, och som ansetts vara ett kännetecken för 
t.ex. Gnosjö, kan även appliceras på Purmo och de tre "böcker" som sades vara 
utmärkande för bygden. Där har också den på bl.a. religiös grund baserade 
arbetsamheten varit riktgivande men företrädesvis inriktats på agrara näringar. 

Ifråga om företagande i lokalsamhället skapar kopplingen mellan individuella 
livsformer och lokal kultur olika livsformer beroende på utövarens ambition att verka 
självständigt, att inneha ett lönearbete eller att eftersträva karriär. Dessa olika 
livsformer kräver yttre existensbetingelser av omgivningen för att fungera. (Forsström 
och Nyholm 1993 s. 69) Det samspel som i Purmo rådde mellan omgivning och utövare 
prefererade ett liv som jordbrukare. Idealet i Purmo utformades utgående från att man 
skulle verka som självständig jordbrukare och inte ligga någon till last. Däremot 
innefattade denna inställning inte att man kunde verka som företagare, trots att det var 
en liknande form av självständig utövning. En jämförelse kan här göras med 
Skelleftebygden där även preferenser utvecklades för att gynna en 
självständighetsform, men inriktad på företagsamhet (Danell 2000 s. 186). 

Måttet på social acceptans i Purmo var även under den tidsperiod som denna studie 
omfattar, hemmanets storlek och antalet kor. Vad övrigt var, räknades i allmänhet inte. 
Undantag fanns givetvis åt båda hållen, även bönder kunde ådra sig nedlåtande 
värderingar från omgivningen, ifall man bröt allt för synbart mot de övriga normer som 
rådde i lokalsamhället och som förutom jordbundenheten var starkt präglad av de 
sanningar som utlärdes i kyrkorna och bönhusen. Å andra sidan kunde i enskilda fall 
icke-jordägande komma i åtnjutande av samhällelig acceptans, t.ex. folkskollärare, 
handelsmän, eller yrken som upplevdes som nödvändiga för att lokalsamhället skulle 
fungera, trots att tjänstemän generellt uppfattades som en börda som skulle försörjas 
av jordbrukarna. 

Utgående från dessa värderingar var en yrkesutövares eller företagares status avhängig 
av om han ägde jord eller inte och om han sålunda kunde definieras utgående från 
jordägandets normer. Jordbundenheten var måttet på mycket; i mantalslängder, 
kommunala taxeringslängder m.m. hittas sällan yrkesbeteckningar men däremot de 
jordrelaterade begreppen bonde, torpare, arrendator, backstugusittare, inhyseshjon. En 
företagare i Purmo under 1900-talets början definierades som backstugusittare om han 
inte ägde den jord hans bostadshus stod på, oberoende av omfånget av hans 
näringsverksamhet. 

P 3.3. De andelsföretag som uppstår är inriktade på att gynna den näring som varit den 
huvudsakliga i samhället 

Det specialiserade jordbruket som uppstod kring sekelskiftet 1900 födde många 
stödformer för att ytterligare bredda förutsättningarna för ett renodlat och förbättrat 
jordbruk. Till dessa kan hänföras största delen av de andelsföretag som uppkom i 
Purmo före 1977. En viktig uppgift för andelsföretagen, som aktivt bidrog till att öka det 
sociala kapitalet i Purmo, var att skola upp medlemmarna, i första hand till goda 
samhällsmedborgare. De hjälpte följaktligen till att bygga upp jordbrukaridealet och 
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gav inget stöd för en företagsamhet som inte var knuten till jordbruket. Den solidaritet 
som andelsrörelsen skulle fostra till, inskränktes sålunda att gälla endast de personer 
som var verksamma inom samma socioekonomiska miljö, inte till en 
samhällssolidaritet i stort. Andelslagen bidrog sålunda i praktiken till att ytterligare 
förstärka samhörigheten och det sociala kapitalet i jordbrukarkåren.  

De flesta av andelsföretagen i Purmo och närstående intresseorganisationer utgick från 
det år 1902 grundade lantmannagillet. Gillets mål, både för egen verksamhet och med 
de avknoppade företagen, var förbättrade verksamhetsförutsättningar för 
lokalsamhället, men då företrädesvis ur ett jordbrukarperspektiv. I en annan situation, 
där det omgivande samhällets normer varit annorlunda, hade den verksamhet som 
gillet och dess tillskyndare, främst Finne, bedrev, mycket väl kunnat kanaliseras även 
mot andra former av företagsamhet och mot en utveckling, liknande den i Danmark, 
där andelsföretagen byggdes upp av människor som arbetade för det allmänna bästa 
och där andelsrörelsen blev ett socioekonomiskt fenomen som inverkade gynnsamt på 
samhällsutvecklingen, såväl lokalt som nationellt (Svendsen och Svendsen 2004). 

Vissa, framför allt mer kapitalkrävande företag som grundades av bönderna fick inte 
andelslagsform utan bedrevs som bolag, t.ex. Lillby Såg och Kvarn Ab, Slip och 
Storkamp Sågbolag, Nordanå Såg och Kvarn Ab, Purmo Såg och Kvarn Ab (Östman 
2001 s. 133, Olin 2001 s. 205–206). Trots den yttre formella formen för bedrivandet av 
verksamheten, drevs även dessa bolag i praktiken som andelslag, där den primära 
nyttan dels var avsättningen av vissa råvaror i primärproduktionen, dels 
tjänsteproduktion för ägarnas/medlemmarnas vidkommande och som det möjligen 
gick att förtjäna litet på genom att saluföra service även åt andra än ägare.  

Andelsföretagens betydelse för primärnäringarna påvisas även av den förmåga till 
anpassning till förändrade förutsättningar i det agrara lokalsamhället, som flera av 
företagen visar prov på. Exempel på sådana är Åvist Maskinandelslag samt Åvist Kvarn 
och Sågandelslag vars verksamhet och maskinanskaffningar anpassades efter de 
ändrade behov som delägarna hade (Nygård 2007 s. 360–367). De är även exempel på 
att dylika samföretag i ett visst skede, till följd av jordbrukets mekanisering och 
samhällelig strukturomvandling blev överflödiga, men under den tid de var verksamma 
bidrog de till jordbrukets överlevnad och utgjorde en viktig kugge i nätverken i 
dåvarande agrarsamhälle och medverkade sålunda till upprätthållandet av 
jordbrukarnas sociala kapital. 

P 3.4. De biinkomster som genereras används för att stöda den huvudsakliga näringen i 
samhället 

Många hushåll, även jordbrukarhushåll i Purmo under perioden 1945–76 var beroende 
av biinkomster. Det var ofta fråga om mindre hemman som uppstått genom 
ägosplittringar vid generationsväxlingar, men även större hemman, där husbonden 
ville öka inkomsterna. I många fall hade binäringarna nära anknytning till det 
traditionella jordbruket, i form av hönsskötsel, pälsdjursfarmning, skogsarbete eller 
serviceyrken som stödde jordbruket, t.ex. jordbearbetning.  

Biinkomster var socialt accepterade så länge de utgjorde ett komplement till 
jordbruket, men inte i samma omfattning om de blev huvudsyssla. Det stora flertalet av 
bisysslorna förblev också komplement till jordbruket och nyttjades för att investera i 
detta i stället för att utvecklas till en huvudsyssla. Detta var en utveckling som avvek 
från samhället i stort, där biinkomster mången gång blev en språngbräda till ett nytt 
yrke. Denna omständighet var möjligtvis också en delorsak till att småbruken, trots 
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biinkomsterna, i det långa loppet ändå inte var bärkraftiga. Många av bortflyttarna från 
Purmo kom från hushåll där biinkomster var nödvändiga för familjens överlevnad. 

Familjejordbruket i Purmo utgjorde sålunda heller inte en grogrund för skapande av 
företag, jämfört t.ex. med ”Det tredje Italien”, där traditionerna från familjejordbruk 
bedrivet inom ramen för storfamiljer anses ha utgjort en utgångspunkt för 
småföretagsamhet (Isaksen 1993 s. 24–25), eller jämfört med t.ex. Kvänumområdet i 
Sverige där en stor del av företagsamheten hade sin grund i jordbrukssamhället 
(Nyström 2005). Även i Gnosjö utgjorde bisysslorna grunden för företagsamheten, 
eftersom de var en förutsättning för överlevnad i ett samhälle som var utsatt för ett 
ökande befolkningstryck (Danell 2000 s. 186). 

5.4. Näringsstruktur 

Jordbruket dominerade näringsstrukturen i Purmo under hela 1900-talet och även 
under hela undersökningsperioden. I olika statistiska material framgår jordbrukets 
betydelse för Purmo. T.ex. i en näringsutredning 1971 avseende Vasa län, definieras 
Purmo som en kommun där jordbrukets utnyttjandegrad är intensiv och 
rationaliseringen långtgående under 1960-talet (Företags- och näringsutredning i Vasa 
län 1971 s. 44–45). Mindre än 10 % av Purmo kommuns skatteinkomster uppbars 
under perioden 1945–1976 från näringsverksamhet (industri och tjänsteproduktion). 

Tabell 20 I kommunalbeskattningen taxerade inkomster av rörelse och yrke i Purmo 1945–
76 

År Inkomster av 
rörelse och yrke 

1945 2,9 % 
1960 9,0 % 
1970 9,1 % 
1976 9,9 % 
 

Källa: Olin 2001 s. 186 

Trots att Purmos näringsstruktur under större delen av 1900-talet blev allt mer 
jordbrukardominerad, utmärktes jordbruket av många sidonäringar. Splittringen av 
jordbrukslägenheterna var kontinuerlig under hela 1900-talet fram tills 1960-talet. Vid 
generationsväxlingar delades lägenheterna ofta i två eller flera delar för att så många av 
barnen som möjligt skulle ha möjlighet att få försörjning. Speciellt tydlig blev denna 
sprittring efter andra världskriget, då de hemvändande soldaterna skulle beredas 
utkomstmöjligheter. Många nya småbruk skapades på 1920- och 1930-talen av de torp 
som genom kolonisationslagstiftningen blev självständiga. 

Ägosplittringen hade som en följd att många av brukarna var beroende av bisysslor för 
försörjningen. Det var fråga om mindre hönsfarmer (1930–50-talet), pälsdjursfarmer 
(1940–80-talen), skogsarbete på förtjänst, hantverk och småindustri, servicenäringar, 
samt från 1940-talets senare del förtjänstarbete.  Det var inte bara småbrukare som 
skaffade sig biinkomster, många välbeställda jordbrukare hade också betydande 
sidoinkomster. Biinkomsterna användes ofta till investeringar i jordbruket. Detta var 
kanske ett sätt att leva upp till de krav som den starka jordbrukartraditionen ställde och 
som ytterligare förstärkte bilden av Purmo som agrarbetonat. (Olin 2001 s. 184) 
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Jordbrukets betydelse i Purmo illustreras också av satsningen på mejerinäringen. 
Mellan åren 1886 och 1894 grundades minst tio små bolagsmejerier för tillverkning av 
smör i Purmo. En betydande del av smöret såldes på export. Dessa små mejerier 
upphörde rätt snart för att efterföljas av andelsägda ångmejerier. Purmo Andelsmejeri 
grundades 1903, Vilobacka Andelsmejeri 1914, Åvist Andelsmejeri 1917 samt 
Nederpurmo Andelsmejeri 1932. Centraliseringen drabbade också mejerierna i Purmo 
och år 1975 hade all lokal mejeriverksamhet upphört. I huvudsak producerades smör i 
mejerierna, i Nederpurmo Andelsmejeri också kvark och ost under åren 1965–75. 
(Östman 2001 s. 151, 153, 161) 

5.4.1. Företagsbilden 

Bilden av företagsamheten i Purmo är splittrad. Kommunen uppvisar inga 
branschkoncentrationer på samma sätt som t.ex. skinnhanteringen i Karlebyområdet 
eller trä- och möbelfabrikationen i finska Sydösterbotten. Inte heller kan på samma sätt 
som i Esse en företagsamhetskoncentration kring en enskild familj hittas. De industrier 
som verkade, uppkom ofta till följd av ett konkret behov, med avsättning lokalt och 
regionalt. När efterfrågan på ifrågavarande produkt avtog förmådde 
företaget/företagaren sällan att ställa om verksamheten utgående från ändrade behov, 
utan verksamheten självdog. 

En för den dåtida landsbygden sedvanlig serviceproduktion förekom i Purmo i en 
omfattning som sannolikt var ungefär densamma som för andra kommuner i Svenska 
Österbotten. I inget fall utvecklades under undersökningsperioden serviceproduktionen 
till en industriell verksamhet.  

Den äldsta egentliga industriella inrättningen i Purmo och den enda, bortsett från 
mejerierna, något större arbetsgivaren i Purmo före andra världskriget var Nybränn 
Cigarrlådfabrik, grundad 1856. Efter flyttning 1878 till Galenforsen vid Purmo södra å 
inleddes en expansion som gick jämsides med den största kundens satsning på 
tillverkning av cigarrer, nämligen Ph. U. Strengberg i Jakobstad. Cigarrlådfabriken, 
som uppnådde sin största omfattning under 1920- och 30-talen, sysselsatte då under 
högsäsong kring 20 personer. En del av arbetsmomenten var hantverksbetonade och 
detta, i kombination med att företaget drevs som ett öppet bolag, som med tiden fick 
allt fler delägare, gjorde att fabriken inte utvecklades när efterfrågan på dess 
huvudprodukt efter andra världskriget minskade. Verksamheten avtog istället, för att 
helt upphöra 1972. (Olin 2001 s. 208–209) 

Perioden 1945–76 uppvisar en större mångfald ifråga om industrialiseringsförsök. Den 
enda större industrin under perioden var Purmo Produkt, som år 1955 hade närmare 
40 anställda, då verksamma i tre skift. Företaget tillverkade handsågbågar i metall och 
verksamheten hade igångsatts av Ivar Långnabba som under en arbetsvistelse i Sverige 
efter andra världskriget kommit i kontakt med där använda stålbågar. Långnabba 
konstruerade efter hemkomsten till Purmo en förbättrad version av stålbågen och 
sedan verksamheten övertagits av bolaget Purmo Produkt skedde under några år en 
kraftig expansion. År 1956 drabbades företaget av en eldsvåda som ödelade fabriken, 
maskinparken och varulagret. Trots att företaget därförinnan inlett planeringen av en 
ny hall i Purmo, valde det att i stället att flytta till Jakobstad. Förutom arbetsplatserna 
flyttade även Gunnar Skog som var den som kommersiellt exploaterade Purmo 
Produkt. Andra medlemmar av familjen Långnabba startade 1954 ett företag inom 
metallbranschen, men detta förblev en småindustri. 
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Efter Purmo Produkts bortflyttning dröjde det till 1960-talets sista år innan ett annat 
företag (Landola) med någon mer betydande arbetsstyrka uppkom i Purmo. 

Taxeringslängden för 1948 upptar sju industriföretag, tre tjänsteproducerande företag 
samt 33 handelsmän, yrkesutövare o.dyl. Endast ett fåtal av förenämnda anlitade 
extern arbetskraft. 

År 1957 hörde till Svenska Österbottens Småföretagarförbund följande företag i Purmo 
(Svenska Österbottens Småföretagarförbund 1958): 

- Nybränn cigarrlådfabrik 

- Purmo kartongfabrik 

- Sisbacka Snickeri 

- Nordlings snickeri 

- Arne Sundqvist Elservice 

- Br Långnabba 

Ovannämnda företag sysselsatte i första hand ägaren och familjemedlemmar, i liten 
utsträckning extern arbetskraft. Antalet arbetsplatser i förenämnda företag angivet år 
uppgick till ca 20. 

I tidningsartiklar från 1960-talet beskrivs ofta Purmo som saknande större industrier, 
varefter sedan noteras de fåtaliga småföretag som existerade (JT 30.1.1963, 
30.06.1964). År 1965 sades Purmo vara den industrifattigaste kommunen i norra 
svenska Österbotten, och där en liten hemmaindustri i Överpurmo var den största 
industrin (JT 19.05.1965). 

Åren 1974 – 76 förtecknades i kommunalberättelsen industriföretagen i Purmo. För 
sistnämnda år uppräknas 21 industriidkare. 

Tabell 21 Industriarbetsplatser i Purmo 1976 

Företag eller kategori Bransch Totalt antal arbetsplatser 
Finjak Pälsdjursfarmning 27 
Landolas Purmofilial Gitarrtillverkning 22 
Lillqvist Snickeri Snickerirörelse 20 
Cronex Hönsburstillverkning 5 
Centralfrys Pälsdjursfoderkök 4 
Övriga varuproducenter, 8 st  11 
Yrkesutövare, 7 st  10 
Sammanlagt  99 
 

Källa: Kommunalberättelse 1976 

Av nämnda 21 företag utgjordes 9 av enpersonersföretag, dvs. företagaren själv. Av 6 
företag med två anställa utgjorde i samtliga fall minst en av dem företagaren, i hälften 
av fallen utgjordes även den andra anställde av en familjemedlem. Eftersom de båda 
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mejerierna upphört med sin verksamhet 1974 respektive 1975 saknas de i ovanstående 
tabell, men ännu år 1970 sysselsatte mejerierna kring ett halvdussin personer vartdera. 

Förutom ovannämnda fanns i kommunen även ett antal arbetsplatser inom 
servicenäringar, främst handel och bank. De flesta serviceproducerande företagen 
utgjordes av enskilda näringsidkare, där den ende verksamme var företagaren själv. 

Under perioden 1945–76 har endast enstaka uppfinnare och innovatörer funnits i 
Purmo och ingen av dem förmådde i någon betydande utsträckning exploatera sina 
uppfinningar. 

5.4.2. Företagskoncentrationer  

Om man inom ett avgränsat område kunnat peka på specialiserade 
produktionsområden, industridistrikt, kluster eller agglomerationer har detta ansetts 
gynna nyföretagsamhet. Olika avknoppningar görs genom att t.ex. anställda i ett 
företag startar eget eller genom att underleverantörer uppstår. Om ett tydligt drag av 
företagsamhet föreligger skapar det vanligen förutsättningar för efterföljare. 

Inga dylika nätverk kan skönjas i Purmos industriella historia. De kring sekelskiftet 
1900 grundade sågarna var förvisso verksamma inom samma bransch men kan 
knappast hänföras till något närverks- eller koncentrationsbegrepp. 

Satsningen på pälsdjursfarmning under 1960- och 1970-talen kan delvis ses som en 
lokal produktspecialisering där man sneglat på kommuner söderöver. De första 
pälsdjursfarmerna i Purmo grundades på 1930-talet, för att öka i antal efter andra 
världskriget. Efter att pälsdjursfoderköket Centralfrys byggts 1964 ökade antalet 
farmare i Purmo märkbart. 1965 hörde 13 Purmofarmare till den regionala 
branschorganisationen, år 1971 45 st. Antalet pälsdjursfarmer  uppgick 1970 till knappt 
40. År 1971 uppgick skinnproduktionen i Purmo till ca 17 000 mot t.ex. 12 000 i Esse. 
Det var ändå fråga om låga siffror jämfört med kommunerna kring Nykarleby. År 1971 
hade foderköket Centralfrys 76 aktionärer, av vilka en del var verksamma utanför 
kommunen och några som inte längre bedrev pälsdjursfarmning. (Olin 2001 s. 181–
182)  

Det fanns två större farmer i Purmo vilkas drift baserades helt på anställd arbetskraft. 
Det var Purmo Pälsfarm, grundad 1963 och Jet-Mink/Finjak, grundat 1966. Purmo 
Pälsfarm ägdes av ett knappt 50-tal aktionärer, av vilka 2/3 var Purmobor (JT 
5.3.1964). Övriga farmer i Purmo var familjefarmer som i bästa fall sysselsatte 
familjeförsörjaren på heltid men oftast endast på deltid. Många av dessa farmare hade 
skaffat sig branschkunskap genom att ha varit anställd på någon av de båda större 
farmerna. Största delen av de olika farmer som existerade i Purmo 1945–76 utgjordes 
av småfarmer där farmen utgjorde ett komplement till jordbruket, annan 
företagsamhet eller lönearbete.  

Pälsdjursfarmningen sågs av en del kommunalmän och den lokala bankens ledning 
som en viktig del i försöken att skapa utkomst i Purmo.  Kommunstyrelsen uttrycker i 
ett utlåtande 1966 i anledning av Purmo Pälsfarms ansökan om statligt 
industrialiseringslån sin tillfredställelse över att farmbolaget avser att utöka sin 
verksamhet, eftersom kommunen saknar egentliga industrier. Förhoppningen enligt 
styrelsen är att minknäringen skall kunna utbyggas i kommunen för att ge 
sysselsättning åt den överskottsarbetskraft som uppstår i samhället.  Kommunen 
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engagerade sig i näringen bl.a. genom att 1964 försöka få en pälsdjursskötarkurs till 
kommunen (kst 15.9.1964, 15.10.1964, 6.11.1964, bilagor till ksts protokoll 1966). 
Satsningen på pälsdjursfarmning blev emellertid inte den framgång som eftersträvats. 
Branschen var mycket konjunkturkänslig med ett säsongbetonat finansieringsbehov. 
Därtill fordrades stor yrkesskicklighet av farmarna för att uppnå goda resultat. (Olin 
2001 s. 181–182) 

Beträffande övriga mer betydande företag i Purmos industrihistoria kan inga 
branschkopplingar göras. Ej heller kan i någon nämnvärd omfattning 
underleverantörskedjor under denna tid hittas varken till industrier i Purmo eller 
utanför Purmo. 

5.4.3. Nätverk baserade på släktskap 

I litteraturen rörande företagande framhålls ofta att vissa släkter varit speciellt 
inriktade på företagande och att mångfacetterade släktskapsnätverk kan noteras. 
Släktskap och släktsammanhållning utgjorde t.ex. en viktig faktor för att förklara 
företagsamheten i Skelleftebygden (Danell 2000 s. 186). I ett samhälle som Purmo bör 
beaktas att en stor del av befolkningen är mer eller mindre avlägset släkt med varandra. 
I Purmo är det svårt att utpeka familjer som varken vertikalt eller horisontellt speciellt 
märkbart skulle ha utmärkt sig för företagande. Vissa familjer utmärks av handelsmän i 
två eller tre generationer. I andra familjer förekom att flera syskon var företagare, t.ex. 
bröderna Nyström och syskonen Skog.  

Ej heller kan närmare släktskapsband hittas t.ex. mellan de företagare som flyttade till 
Jakobstad. Av speciellt intresse bland de till Jakobstad utflyttade företagarna är 
familjen Nars, där samtliga sex söner till Karl Nars samt en svärson var verksamma 
inom familjeföretagen, som omfattade ett flertal branscher och hade en betydande 
sysselsättande effekt. Familjen Nars såg emellertid inte Purmo, p.g.a. den ofördelaktiga 
infrastrukturen och den outbildade arbetskraften, som en möjlig ort för 
industrietablering.  

I Esse finns däremot familjen Kjellman, som i flera generationer uppvisat handelsmän 
och industriidkare och som ägde och drev flertalet av de industrier som under 
efterkrigstiden stod för merparten av industriarbetsplatserna i Esse. (Kuvaja 2003 s. 
207) 

5.4.4. Analys 

P 4.1. Företagsamheten är för splittrad för att en tillräcklig kritisk massa kunde uppstå 

Företagsamheten i Purmo 1945–76 uppvisar en splittrad bild, där endast enstaka 
företag uppnådde något större omfång (mer än 10 arbetsplatser). Det var i flertalet fall 
fråga om småföretag som uppkom av ägarens intresse för en viss verksamhet eller där 
det för tillfället fanns ett lokalt behov av en viss produkt. Det brokiga pussel som 
företagsamheten i Purmo uppvisar, ledde heller inte till den form av avknoppningar 
som är vanlig i företagarvänliga miljöer, t.ex. Gnosjö (jfr Wigren 2003). Endast i fråga 
om pälsdjursfarmning kan en sådan tendens iakttas. 

All företagsamhet i Purmo framföddes ur hemslöjdstraditioner, lokalt kunnande, 
tidigare förvärvade yrkeskunskaper och som ibland kombinerades med förmåga till 
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förnyelse eller innovationer. Flertalet industriella försök hade drag av hantverk och 
utgjordes av hemmaindustri. Som följd av bl.a. åarnas begränsade vattenmängd hade 
dessa inte varit intressanta för exploatering på samma sätt som t.ex. Esse å eller 
Nykarleby älv, där bl.a. städernas borgerskap under historiens gång drivit olika 
industriella inrättningar. Detta torde vara en orsak till att de kring sekelskiftet 1900 i 
Purmo anlagda ramsågarna inte utvecklades till industrier av större betydelse. Någon 
begynnande branschkoncentration kan inte, bortsett från pälsdjursnäringen under 
1960- och 1970-talen identifieras. Det betyder att företagarna inte uppnådde några av 
de förmåner som större branschkoncentrationer i form av kluster och industridistrikt 
genererade.  

Företagsamheten i Purmo behäftades även av den omständigheten att det inte fanns 
något företagararv eller någon tradition att förvalta. I t.ex. Skellefteå utgjorde 
småindustriella och hantverksmässiga traditioner en grund för den företagsamhet som 
utvecklades när efterfrågan på olika produkter ökade (Danell 2000 s. 191). Den 
ekonomiska tradition som fanns i Purmo kanaliserades mot det specialiserade 
jordbruket, inte mot företagande. Industriell företagsamhet var en ny företeelse i 
samhället, som bortsett från den sågverksamhet som länge bedrivits av en del bönder, 
inte hade någon tradition alls.  Arrengle et al. (2007) anför att det sociala kapital som 
ansamlas i familjeföretag är beroende av och grundas på det sociala kapital som 
ägarfamiljerna tillför. I Purmo fanns synbarligen inte ett sådant socialt kapital hos 
företagarna, som nästan utan undantag kom ur jordbrukarhushåll, och det sociala 
kapital som fanns i företagarnas uppväxtmiljö gick inte att transformera eller medföra 
till en företagarmiljö. En jämförelse med Esse i detta fall gör gällande att därvarande 
företagarfamiljen Kjellman uppenbarligen var i besittning av en helt annan kvantitet på 
och kvalitet av socialt kapital, som kunde användas för familjens fortsatta 
företagssatsningar. 

De fördelar som Johannisson (1996 s. 131) noterar ifråga om företagskoncentrationer i 
lokalsamhället kunde då heller inte uppnås i Purmo, t.ex. den omständigheten att 
befintlig företagsamhet redan i sig är ett stöd och sporrar till fortsatta etableringar, 
snabbare skapar trovärdighet för nykomlingar samt erbjuder ett skyddsnät och 
solidaritet. 

En följd av den fåtaliga och splittrade företagsamheten i Purmo var att företagarna som 
yrkeskår aldrig uppnådde en styrka gentemot det övriga lokalsamhället. Denna styrka 
skulle ha behövts ifråga om kommunalt beslutsfattande och resurstilldelning. Till 
skillnad från kommunens jordbrukare som var organiserade både i lantmannagillet och 
i producentavdelningen, saknade företagarna ett forum som drev deras intressen. 
Avsaknad av en kritisk massa av företagare är en väsentlig omständighet ifråga om de 
lokala företagsnätverkens hållbarhet och blir speciellt försvårande i samhällen där det 
finns flera nätverk eller grupper som tävlar med varandra (jfr Phillipson, Gorton och 
Laschewski 2006), en omständighet som kan anses motsvara förhållandena i Purmo. 
Pollards (1981) antagande att det måste finnas ett minimum av kritisk massa för en 
lyckad industrialisering, och där områden som inte hölls med i kapplöpningen p.g.a. 
avsaknad av sådan, riskerade att avindustrialiseras samt Johannissons (2005) 
påstående att det krävs ett tillräckligt antal företagare med tillräckligt täta nätverk för 
att företagandet i ett samhälle skall utvecklas till en organiserad kontext, är båda 
anförbara som förklaringar till utvecklingen i Purmo. En intressant, men i denna studie 
inte desto mer berörd fråga är huruvida företagsamheten i kommunen haft en annan 
utveckling och styrka om företagen inte varit lokalt ägda. 
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En annan följd av den brokiga företagsbilden var att företagarna inte hade stöd av 
varandra och en kollektiv nytta uppkom följaktligen heller inte. För företagsamheten 
stödande nätverk uppstod inte. Frånsett pälsdjursnäringen, där foderköket Centralfrys 
var en gemensam angelägenhet, företogs heller inga ansatser bland företagarna att 
skapa någon form av samarbete. En lokal samhörighet bland företagarna, liknande den 
som var rådande t.ex. i Skellefteåbygden (Gelsing och Isaksen 1993 s. 204) kunde heller 
inte utvecklas i Purmo p.g.a. det splittrade företagarmönstret. 

I Purmo verksamma uppfinnare förmådde inte exploatera sina uppfinningar, de som 
gjorde det flyttade bort och investerade sitt kunnande och sitt kapital på annan ort. Det 
ledde till att förhållandevis litet kapital genererades ur existerande företagsverksamhet 
och som skulle ha kunnat användas till att skapa och bygga upp något annat 
företagande. Jämförelse kan här dras till Esse och familjen Kjellman där den bas som 
den befintliga familjeförmögenheten utgjorde, vid olika tillfällen bildade en grund för 
familjemedlemmars nyföretagande.  På samma sätt använde familjen Nars utgående 
från sin verksamhet i Jakobstad överskotten från befintlig företagsamhet till att 
etablera sig i andra branscher. 

P 4.2. Företagare som inte är organiserade kan inte generera kollektiv nytta för egen 
räkning 

En synbar omständighet i företagsamhetens förutsättningar i Purmo var bristen på 
samverkan. Detta var en omständighet som i och för sig inte var utmärkande enbart för 
Purmo. Niemi (1996 s. 126) konstaterar i en studie om företagsnätverk i Mellersta 
Österbotten att utvecklandet av nätverk mellan företagarna inte kommit långt, det var 
främst fråga om tvåpartsrelationer och ofta gällande underleveranser.  I 
Västernorrlandsstudien (Holmgren 2007 s. 34, 39) anförs som exempel att för 
företagsamheten är gynnsamt bl.a. samarbete mellan företag och kommunala 
beslutsfattare, politisk samverkan i näringslivsfrågor, samarbete mellan 
utbildningssektorer och företagen, samarbete mellan kommuner i näringslivsfrågor och 
givetvis samarbete mellan företagen.  

Samverkan mellan företag saknades i stort sett i Purmo. Bristen på samverkan och 
avsaknad av historisk tradition medförde att en företagaranda på samma sätt som den i 
Skellefteåområdet (Lindmark 1993 s. 107) inte kunde uppstå och bidra till ett gynnsamt 
företagsklimat. Företagarna i Purmo nyttjade i liten utsträckning andra företagare eller 
företagarorganisationer för sökande av råvaru- eller avsättningsmarknader, det skedde 
ofta genom de kontakter som företagaren själv byggt upp.  Än mer uppenbar är den 
avsaknad av samverkan som var rådande mellan företagen i Purmo och det 
omkringliggande samhället, företrädesvis kommunen och som utreds i delkapitel 5.5.2. 
Brist på samverkan kan även noteras mellan företagen och det omgivande samhället, 
mellan företagen i Purmo och statliga myndigheter samt mellan kommunen och 
statliga myndigheter i näringslivsfrågor, trots ansatser i form av uppvaktningar 
angående förbättrad infrastruktur i fråga om vägar och postdistribution. Bristen på 
samverkan mellan företagarna ledde till att en lokal företagsgemenskap, som kunnat 
fungera som stöd och informationsutbyteskanal saknades. Bristen på samverkan 
mellan företagare och andra intressegrupper gjorde att en naturlig plattform för 
företagarna att skapa kontakter till andra socioekonomiska gemenskaper föll bort (jfr 
Sabatini 2009). Enligt Johannisson (2005) nyttjar entreprenören sitt nätverk för att 
låta sin entusiasm smitta av sig, för att testa olika idéer och för att söka stöd för 
genomförande. I avsaknad av fungerande nätverk hade Purmoföretagaren stora 
svårigheter att nå ut och få den respons som ett välfungerande nätverk kunnat ge, en 
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omständighet som ytterligare försvårade förutsättningarna för företagsamhet. Detta 
kan vara en faktor som starkt bidrog till att företagslivet i Purmo stagnerade. 

Westlund och Bolton (2003) anför att den viktigaste insatsen i socialt kapital är tid. Det 
var uppenbarligen också så att företagarna i Purmo avsatte sin tid till att bygga upp sitt 
företag och följaktligen fanns det inte tid för skapande av kontakter och nätverk som 
skulle ha kunnat inverka positivt på ett företagarvänligt socialt kapital. De flesta företag 
som verkade i Purmo under undersökningsperioden var första generationens företag, 
vilket betydde att företagarna hade att bygga upp såväl företaget som dess externa 
relationer från grunden. I avsaknad av andra incitament för skapande av 
företagarvänligt socialt kapital, blev tidsbristen ytterligare ett hinder. En annan aspekt 
av detta är frågan om skapande av allmän nytta i samhället, en omständighet som 
enligt Svendsen och Svendsen (2003) är viktig för förståelsen av det sociala kapitalets 
uppkomst. Om företagarna i Purmo inte prioriterade skapande av socialt kapital, var de 
i så fall inte intresserade av att medverka till ökad allmän nytta? Förhållandet kan 
knappast beskrivas sålunda, eftersom företagarna i Purmo på många sätt bidrog till det 
allmänna bästa, genom skapande av arbetsplatser, genom ökad lokalservice och genom 
betalning av skatt. Men det var kanske så, att de inte ville bidra till en sådan allmän 
nytta eller socialt kapital som uppenbart inte gagnade dem. Svendsen och Svendsen 
(2003) anför även att socialt kapital kan definieras som människors förmåga att öka 
den ekonomiska tillväxten i samhället. Utgående från ovanstående resonemang kunde 
för Purmos vidkommande detta påstående bemötas så, att företagarna bidrog till 
tillväxten i samhället utan att i någon större omfattning ha tillgång till det sociala 
kapital som fanns lokalt. 

Då motsatsförhållandet företagande kontra jordbruk i Purmo diskuteras, inställer sig 
frågan huruvida företagen i Purmo producerade för den lokala hemmamarknaden eller 
för försäljning utanför regionen. En företagsamhet som inriktats på den lokala 
marknaden hade möjligen blivit mer välvilligt bemött. Av de företag som verkade i 
Purmo under undersökningsperioden är det endast mejerierna som helt stödde 
primärnäringarna. De inom trävarubranschen verkande företagen stödde delvis 
lokalsamhället genom att råvaran ofta erhölls lokalt och att det även fanns en liten lokal 
marknad för avsättning. För de företag som nådde ett större omfång var den lokala 
marknaden allt för liten. Serviceproducerande företagare hade sin kundkrets i 
lokalsamhället. Överlag kan det inte sägas att industrin i Purmo tillverkade varor för 
lokalsamhället. I skenet av den syn på företagsamhet som var rådande, kan man fråga 
sig hur ett industriföretag som t.ex. producerat jordbruksmaskiner hade mottagits? 

5.5. Företagsamhetens förutsättningar 

Företagsamhetens förutsättningar ur ett lokalsamhälleligt perspektiv kan definieras 
som dels strukturella, dels kulturella. Till den förstnämnda kategorin kan hänföras 
omständigheter som är beroende av geografi, infrastruktur o. dyl., till den senare 
samhällets inställning till företagsamheten. En undersökning (Lindståhl 1963 
tabellbilaga 7/1) företogs 1963 om de i de svenskösterbottniska kommunerna 
verksamma företagens inställning till för företagsamheten mera eller mindre 
gynnsamma lokaliseringsfaktorer. 60 olika faktorer undersöktes, av vilka följande 
ansågs som de mest viktiga: 

- tillgång till icke kvalificerad arbetskraft 

- nytta av långtradare 
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- postförbindelser 

- lokala banker 

- partihandel 

- utbyggnadsmöjligheter för bostäder 

- affärsbanker 

- tillgång till vatten från älvar och sjöar 

- tillgång till tjänstemän 

De tio minst viktiga lokaliseringsfaktorerna var: 

1) omsättningsskatt 

2) kommunala lån 

3) kommunal borgen 

4) konkurrerande producenter i nejden 

5) den kommunala industrinämnden 

6) konkurrerande producenter på orten 

7) omfångsbeskattning 

8) kommunens skattepolitik 

9) transportväg till köpare 

10) järnvägsstickspår till tomten  

Endast två företag från Purmo deltog i undersökningen, som totalt omfattade 106 
företag. Dessa var de båda mejerierna, vilka inte kan anses representativa för 
företagsamheten i Purmo, varför inga slutsatser kan dras om Purmoföretagens 
inställning till företagsamhetens förutsättningar utgående från de från denna erhållna 
svaren (Lindståhl 1963, figur 3, faktorbilagor). Som framgår av förestående listningar 
ingår däri både strukturella och kulturella faktorer. Anmärkningsvärt är den ringa 
betydelse som kommunala aktiviteter i form av skattepolitik, borgen och lån tillskrivs. 

I följande delkapitel redogörs för de strukturella och kulturella förutsättningarna i 
Purmo, där tonvikt läggs vid det kulturella perspektivet såsom innefattande socialt 
kapital. Till företagsamhetens förutsättningar hör förutom nedan diskuterade, även 
tillgången på arbetskraft. Kvalificerad arbetskraft, i betydelsen yrkesutbildad, fanns 
inte att tillgå. Som framgick ur delkapitel 5.1.1. fanns ingen yrkesutbildning att få i 
Purmo, bortsett från vandrande folkhögskolan, ej heller i Jakobstad före 1960-talet. 
Flertalet företag som startade i Purmo hade enligt dåtida synsätt heller inte behov av 
yrkesutbildade arbetare, de färdigheter som t.ex. bondsöner normalt förvärvat under 
uppväxten ansågs som en tillräcklig grund. För snickeriindustrin var praktiska 
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handalag, ofta kombinerade med en nedärvd slöjdtradition, tillräckliga för en 
anställning. 

5.5.1. Strukturella förutsättningar 

5.5.1.1. Geografiska omständigheter 

Läge 

Purmo som självständig kommun och numera som en kommundel i Pedersöre är 
belägen i västra Finland på det österbottniska kustlandet. Ytan uppgår till 276 km², 
varav ca 50 km² utgörs av odlad jord, resten av skogsmark. Kommundelen genomflyts 
av Purmo södra och norra åar, kring vilka bebyggelsen under historisk tid utvecklats. 
Åarna har i tiderna utgjort både samfärdselled och kraftkälla. I nord-sydlig riktning, 
längs södra ån, är bebyggelsen i Purmo fågelvägen utbredd på en sträcka av ca 25 km. 

Purmo kan administrativt delas in i tre byar, Nederpurmo, Lillby och Överpurmo, med 
separata bycentra. Purmo kan i sin helhet karakteriseras som glesbygd. 

Den närmaste större staden till Purmo är Jakobstad, belägen på ett avstånd av 25–40 
km i nordvästlig riktning från de olika bycentra. I Jakobstad finns också den närmaste 
hamnen. Under 1800- och 1900-talen spelade även Nykarleby och Karleby viss 
betydelse för Purmobornas handelskontakter, likaså Kauhava och Lappo i söder, vilka 
befinner sig på ett avstånd av ca 40 km från Överpurmo. Närmaste järnvägsstation 
finns i Bennäs, 10 km närmare Purmo i förhållande till Jakobstad, och Kronoby 
flygstation på ett avstånd av 40–55 km. 

Sett ur ett regionalt perspektiv befinner sig Purmo i andra ledet, om man räknar att de 
kommuner och städer finns i första ledet, som gränsar till Bottniska viken, och som 
genomkorsas av viktigare trafikleder.  

Råvaror 

Purmo har varit ett område fattigt på naturliga råvaror, en omständighet som präglat 
de svenskösterbottniska kommunerna överlag. Ingen malmbrytning har förekommit i 
området. Under 1950-talet konstaterades en förekomst av kiselgur (porslinslera) i 
Purmo men trots olika utredningar ansågs fyndigheten inte vara intressant för 
kommersiell exploatering. (Olin 2001 s. 189) Natursten har brutits för 
husbehovsbyggande och i någon mån för avsalu under perioden 1870–1930.  

Den enda mer betydelsefulla naturresurs som funnits i Purmo är skogen. Timmer och 
massaved har under 1900-talet gett en betydande tilläggsinkomst för skogsägarna. De 
lokala sågarna har erhållit merparten av sitt råvarubehov lokalt. Skogen har också, före 
skogsbrukets automatisering under de sista årtiondena på 1900-talet, gett många 
arbetstillfällen i Purmo. I början av 1960-talet sysselsatte skogsbruket under högsäsong 
omkring 100 personer. Under första hälften av 1900-talet köpte affärsintresserade 
Purmobor i egen regi upp virke som de sedan sålde till affärsmän i Jakobstad eller 
exporterade. Efter andra världskriget ändrades uppköpsrutinerna genom att regionalt 
och nationellt verksamma skogsföretag i stället anställde lokala uppköpsombud. (Olin 
2001 s. 175) 
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Till lokala råvaror kan också hänföras den produktion som skedde inom jordbruket. 
Mjölken förädlades i Purmo till 1974 medan kött- och spannmålsprodukterna inte 
förädlats lokalt, annat än för husbehov.  

Åarna 

De båda åarna i Purmo utgjorde de första trafiklederna och var länge användbara för 
att frakta varor nedströms. Åarna har inte varit seglingsbara upp till dagens Purmo på 
många hundra år, men ännu på 1700-talet, när Purmobönderna bedrev en omfattande 
seglation på Stockholm, var ån seglingsbar ca 10 km uppåt från kusten.  

Åarna i Purmo har för österbottniska förhållanden varit relativt små och därför inte i 
någon nämnvärd omfattning förmått alstra kraft för strömproduktion. Ett annat 
problem har varit den under året ojämna vattenmängden. Eftersom åarna i Purmo inte 
ingår i något större sjösystem har inga större vattenmängder naturligt kunnat 
magasineras och följaktligen har under större delen av året vattenmängden inte räckt 
till för någon mer betydande kraftproduktion. Till skillnad från t.ex. grannkommunen 
Esse, som genomflyts av ett större vattendrag, har åarna i Purmo inte varit av intresse 
för utsocknes exploatörer. Esse å intresserade redan under 1700- och 1800-talen de 
närliggande städernas handelsmän som längs denna anlade industriella inrättningar. 
Esse å har under 1900-talet allmänt använts för kommersiell kraftproduktion. 

Åarna i Purmo har gett tilläckligt med kraft för att driva mindre industriella 
inrättningar. De sex moderna ramsågar som anlades i Purmo mellan åren 1879 och 
1905 drevs alla med vattenkraft, likaså Nybränn Cigarrlådfabrik, etablerad 1878. Trots 
att produktionen vid sågarna i huvudsak gick till avsalu, var verksamheten p.g.a. 
variationerna i vattenmängden i åarna säsongbetonad.   

Vattendragen i Purmo användes under största delen av 1900-talet, till 1960-talet, för 
virkesflottning; år 1962 t.ex. 16 000 m³ i Purmo mot 98 000 längs Esse å. (Olin 2001 s. 
176) 

5.5.1.2. Kommunikationer 

Vägnätet 

Vägnätet i Purmo har under hela 1900-talet ingett bekymmer. Vägarna har varit dåligt 
grundade, krokiga och besvärliga att underhålla. Staten övertog 1920 
underhållsansvaret för huvudvägen genom Purmo (Jakobstad – Kortesjärvi) och under 
de följande 70 åren övertog staten också underhållet av de övriga mera betydande 
vägarna. Eftersom ingen nationell eller regional huvudväg passerat genom Purmo, har 
vägunderhållet och grundförbättringarna varit eftersatta.  

Staten planerade på 1950-talet en uträtning och grundförbättring av huvudvägen 
genom Purmo, en omständighet som radikalt hade förbättrat kommunikationerna till 
Jakobstad. Projektet förverkligades dock inte, delvis p.g.a. ett lokalt motstånd till 
planen bland de markägare som skulle ha berörts av uträtningen.  

Purmovägens skick bekymrade de kommunala organen och vid ett flertal tillfällen 
beslöts att statliga myndigheter skulle uppvaktas i ärendet (kst 12.4.1957, 14.5.1958, 
15.11.1960, 16.6.1964). Däremot saknades vilja från kommunens sida att delta i 
vägförbättringar. På en fråga 1961 från länsstyrelsen om kommunens deltagande i den 
planerade vägförbättringen svarade kommunen att den inte har möjlighet att delta i 
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grundförbättringen av en statlig väg. Vid en liknande förfrågan 1967 blev svaret 
detsamma med motiveringen att kommunen har stora egna vägunderhållskostnader 
och ett neråtgående skatteunderlag (kst 15.5.1961, 11.11.1967). 

Purmovägen fick permanentbeläggning 1966–68, samtidigt som Essevägen, medan 
grundförbättringen av den sista etappen av Purmovägen slutfördes först 1999 jämfört 
med 1961 i Esse. Från och med 1954 har staten ansvarat för att vägarna har varit 
plogade vintertid. Före det var vinterunderhållet mycket bristfälligt. Det var ofta 
bussföretagen som skötte vinterplogningen, för att deras fordon skulle ha möjlighet att 
ta sig fram. (Kuvaja 2001 s. 261, Kuvaja 2003 s. 419–420) 

Järnvägs- och flygtrafik 

När den österbottniska stambanan till Uleåborg år 1886 blev klar drogs banan i en båge 
förbi Purmo genom Pedersöre och med stationer i Bennäs och Kållby. Purmo hamnade 
på sidan av järnvägen på ett avstånd av 15–40 km till närmaste station. Från Bennäs 
drogs 1887 en bibana till Jakobstad. För att förbättra Jakobstads 
järnvägskommunikationer föreslogs på 1890-talet att en bana skulle byggas österut 
från Bennäs till mellersta Finland. Denna bana skulle ha passerat Purmo. Trots att 
planerna aktualiserades ännu i början av 1900-talet blev de inte förverkligade. (Kuvaja 
2001 s. 240) 

Reguljär flygtrafik inleddes på Kronoby flygfält kring 1960. Detta befinner sig på ett 
avstånd av 40–60 km från Purmos olika delcentra. 

Telefonförbindelser 

Telefontrafik inleddes i Jakobstad på 1880-talet. År 1887 grundades det första 
telefonbolaget i staden och 1891 kopplades bolaget ihop med de andra städerna i länet. 
Den första telefonledningen till Purmo drogs 1897. Telefontrafiken i Purmo 
administrerades åren 1927 – 1957 av ett lokalt bolag, Purmo telefonandelslag. Detta 
bolag övertogs sistnämnda år av Jakobstadsnejdens Telefon Ab, som automatiserade 
telefontrafiken i Purmo åren 1960-63. Under det lokala bolagets tid var hörbarheten 
oftast dålig i Purmo.  Ett ännu större bekymmer var fjärrsamtalen, som på grund av de 
underdimensionerade regionala och nationella näten kunde ta många timmar att 
förmedla (Kuvaja 2001 s. 266). Jakobstadsnejdens Telefons samarbete med kommunen 
gick i början inte helt smärtfritt. När bolaget 1958 anhöll om borgen för de lån som 
behövdes för automatiseringen, avslog fullmäktige anhållan, men vid en förnyad 
anhållan 1959 beviljades borgen (kf 28.6.1958, 22.9.1959). 

I Esse var utvecklingen först likadan som i Purmo. Ledning drogs till kommunen 1896 
och ett regionalt bolag skötte trafiken 1921 – 59. Esseborna beslöt att överlåta sitt bolag 
till det statliga post- och telegrafverket, eftersom detta troddes snabbare kunna 
automatisera näten än den privata Jakobstadsnejdens Telefon. Det gick emellertid 
tvärtom, med påföljd att telefontrafiken i Esse var helt automatiserad först 1977. 
(Kuvaja 2003 s. 425) 

Postservice 

Postservicen förbättrades i Purmo efter att en postexpedition öppnats vid Bennäs 
järnvägsstation 1888. År 1889 startade ett postkontor i Nederpurmo som en filial till 
Bennäskontoret. År 1919 blev postkontoret i Nederpurmo självständigt och då utökades 
servicen också. Åren 1901, 1907, 1927 och 1948 öppnades ytterligare postkontor i 
Purmo, men rätt snart indrogs flera av dem. (Kuvaja 2001 s. 244) 
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Postservicen förbättrades avsevärt 1968 då ett system med utdelning till hushållen 
infördes. Innan dess hade mottagarna själva varit tvungna att hämta sin post i 
postkontoret. Trots denna förbättring levererades posten i Purmo ofta sent på dagen, 
p.g.a. den tid det tog att sända iväg den dagliga leveransen från Bennäs eller Jakobstad. 
Den bristfälliga postgången påtalades också av kommunalstyrelsen i uppvaktningar till 
berörda statliga myndigheter (kst 11.3.1961, 19.9.1961, 7.12.1961, Kuvaja 2001 s. 245). 

Inget telegrafkontor har funnits i Purmo. 

Elförsörjning 

Elektricitet togs i bruk i Purmo fr.o.m. år 1918, p.g.a. den rådande bristen på 
lyspetrolium. Elen producerades av privatpersoner eller små bolag och användes 
endast för belysning. Produktionen skedde endera med hjälp av ångmaskiner eller 
generatorer som installerades vid befintliga kvarndammar.  Eftersom dessa 
elproducenter inte klarade av att åstadkomma större mängder upphörde samtliga 
under 1920-talet. Eldistributionen i Purmo övertogs då av de längs Esse å stationerade 
bolagen Herrfors och Esse Elektro-Kraft, senare av Esse Elektro-Kraft ensamt. 
Elleveranserna förbättrades eftersom de nämnda bolagen kunde producera större 
elmängder.  

Elförsörjningen i Purmo blev småningom ett stort problem när elkonsumtionen ökade 
och de befintliga näten var underdimensionerade. Problemen var speciellt märkbara 
under 1950- och 60-talen. Industrierna i Purmo hade då helt och hållet övergått till att 
använda el. Kommunen engagerade sig i början av 1960-talet i ärendet och 1968 
nåddes en överenskommelse med Esse Elektro-Kraft om förbättrade elleveranser men 
först kring 1980 nådde eldistributionen en acceptabel nivå i Purmo. (Olin 2001 s. 236) 
De undermåliga elleveranserna under 1950- och -60-talen har av flera informanter 
beskrivits som ett stort bekymmer för företagarna. 

5.5.1.3. Tjänsteproduktion 

Tjänste- och serviceproduktionen utvecklades kraftigt under 1900-talet till följd av 
samhällets modernisering. Eftersom tillgången till service kan ha haft viss betydelse för 
industrietableringar, berörs i det följande vissa servicenäringar. Traditionella 
hantverkare, som fanns överallt på landsbygden, behandlas inte. 

Handel 

De första butikerna öppnades i Purmo på 1870-talet. Det var fråga om filialer grundade 
av handelsmän i de närliggande städerna. Från 1890-talet hade rörelserna övergått i 
Purmobornas händer och under 1900-talets sex första årtionden öppnades många 
privata affärer, kring 1950 fanns fyra i Nederpurmo och sex i Överpurmo-Lillby.  Den 
år 1904 grundade kooperativa affären Purmo Andelshandel uppgick 1967 i Pedersöre 
Handelslag med huvudkontor i Jakobstad. Som mest hade Purmo Andelshandel sex 
affärer runtom i Purmo. (Olin 2001 s. 220–236) 

Affärerna i Purmo tillhandahöll i huvudsak dagligvaror samt produkter som behövdes i 
jordbruket. I mindre omfattning fanns kläder, byggnadsmaterial o.dyl. 
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Bankverksamhet 

Under början av 1900-talet fungerade i Purmo släktingar till den lånebehövande som 
kreditgivare lika ofta som bankerna. Ett betydelsefullt tillskott till de lokala 
penningströmmarna utgjorde de pengar som Amerikaemigranter sände till familjen i 
hemlandet. Amerikapengarna anses bl.a. ha haft betydelse vid utvecklingen av 
jordbruket i Purmo. 

Den första banken i regionen grundades i Jakobstad 1856, det var Jakobstads 
Sparbank. Under 1800-talets senare år etablerade flera affärsbanker filialer i 
Jakobstad. Bankerna i Jakobstad erbjöd den närmaste bankservicen för Purmoborna 
till 1919, då Wasa Aktie bank öppnade filial i Nederpurmo. År 1920 öppnade 
affärsbanken Lantmannabanken filial i Lillby. Båda dessa banker uppgick småningom i 
Helsingfors Aktiebank som därefter hade en filial i Purmo fram till 1953. Sparbanken i 
Jakobstad öppnade 1931 i Nederpurmo en filial som var verksam till 1993. (Olin 2001 s. 
230 – 231) 

En egen penninginrättning grundades i Purmo först 1939 med Purmo Andelsbank som 
etablerade kontor i alla tre byarna. Banken blev på 1940-talet den största 
penninginrättningen i Purmo. Andelsbanken grundades företrädesvis som 
jordbrukarnas bank men har betjänat alla samhällsgrupper i kommunen. Ett stort 
problem under bankens första 50 år var den penningknapphet som präglade 
verksamheten. Som en följd av detta ransonerades kreditgivningen ibland kraftigt och 
jordbruket och de näringar som ansågs stå banken närmast gynnades. Bankens 
kreditgivning uppfattades också av en del vara påverkad av den kommunala byaträtan. 
Dessa omständigheter gjorde att en del företagare var hänvisade till banker i Jakobstad. 
(Olin 2001 s. 232) 

Utvecklingen av bankservicen i Esse följer inte helt samma mönster som i Purmo. Esse 
Andelsbank grundades 1927 och Esse Sparbank 1928. Den senare uppgick 1960 i 
Jakobstads Sparbank. Den första affärsbanken etablerade 1919 filial i Esse och den 
övergick senare till HAB som därefter hade kontor i Esse under hela 
undersökningsperioden. Tillgången till affärsbanksservice var under 1950-, -60- och - 
70-talen följaktligen bättre i Esse än i Purmo. (Kuvaja 2003 s. 25, 228) 

Trafikidkare 

På 1920-talet inleddes fordonstrafik i mer betydande omfattning i Purmo. De första 
personbilarna skaffades då, företrädesvis av handels- och affärsmän. De fordon som 
användes för varu- och persontransporter utgjorde under perioden 1920–60 en 
betydande del av totalantalet fordon i Purmo, eftersom personbilarna var 
förhållandevis få. År 1929 fanns åtta lastbilar och ett par bussar i Purmo. År 1960 fanns 
det 20 registrerade lastbilar, 10 paketbilar, 3 bussar och 157 personbilar i Purmo mot 
18 lastbilar, 16 paketbilar, 6 bussar och 135 personbilar i Esse. (Kuvaja 2001 s. 249, 
255, Kuvaja 2003 s. 417) 

Den första reguljära busstrafiken mellan Purmo och Jakobstad inleddes 1923. År 1939 
fanns tre turer per dag per riktning Purmo – Jakobstad och därtill tvärgående linjer. 
Den livligaste busstrafiken upprätthölls på 1950-talet, därefter har den avtagit p.g.a. 
försämrad lönsamhet till följd av ökat antal personbilar och minskad befolkning. De 
första taxitrafikanterna i Purmo inledde sin verksamhet på 1920-talet. Taxitrafikens 
betydelse var förhållandevis större så länge personbilarna var få. (Kuvaja 2001 s. 249, 
251, 255) 
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Byggnads- och installationsverksamhet 

Snickare och timmermän har det funnits många av i Purmo. Eftersom kunskaper i 
byggande var en del av det gamla agrara självhushållningssamhället innehade många 
av de tidigaste företagarna i Purmo dessa och kunde själva uppföra behövliga 
byggnader för sin verksamhet. Många småföretag inledde sin verksamhet i ett befintligt 
uthus som efter behov om- och tillbyggdes. 

Stenarbetare, murare, plåtslagare, rörmokare har lokalt funnits att tillgå. Ett problem 
med dessa under största delen av undersökningsperioden var att de var självlärda och 
inte hade så lätt att ta till sig ny teknik. T.ex. saknade de elinstallatörer som ännu på 
1960-talet var verksamma i Purmo nämnvärd utbildning. 

Den första grävmaskinen inköptes till Purmo 1953, men den användes i huvudsak för 
vägbyggnad. På 1960-talet ökade antalet grävmaskiner kännbart. (Olin 2001 s. 217) 

Ett allvarligt bekymmer för alla byggare de första tio åren efter andra världskriget var 
den materialbrist som rådde i Finland. Problemen var speciellt kännbara för företagen, 
eftersom de i många fall var beroende av inköpslicenser från statliga myndigheter. Det 
nybildade bolaget Purmo Såg och Kvarn Ab ansökte t.ex. 1945 om tillstånd för inköp av 
de för verksamheten behövliga maskinerna men detta erhölls först 1949, och då hade 
kostnadsstegringen gjort att priset på maskinerna var mer än dubbelt högre än 1945. 
(Olin 2003 s. 8–9) 

Verkstäder och reparatörer 

Med ökad tillgång på maskiner ökade behovet av reparationsservice. Flera av de 
reparationsverkstäder som fanns i Purmo under första hälften av 1900-talet hade sitt 
ursprung i gamla smedjor. De första egentliga verkstäderna uppstod på 1920-talet, först 
för cykelunderhåll, senare för större fordon. I många fall fanns heller ingen klar gräns 
mellan installatör och reparatör. (Olin 2001 s. 216) 

5.5.2. Kulturella faktorer 

Företagandets förutsättningar bestäms också av de normer och inställningar som är 
rådande i ett samhälle. I dessa kan inkluderas de värderingar som råder i ett givet 
lokalsamhälle, hur dessa värderingar föranleder enskilda aktörer att agera på ett visst 
sätt, endera ensamt eller kollektivt, i olika situationer och i förhållande till olika 
omständigheter och individer.  

I föregående delkapitel har de kulturella faktorerna i Purmo delvis diskuterats. I 
delkapitel 5.1. beskrevs samhällsengagemanget i Purmo, utgående från arenorna 
skolan, kommunen, församlingarna, jordbrukarorganisationerna och föreningarna. 
Purmobons värderingar formades i hög grad inom dessa och framför allt var det inom 
ramen för dessa som den sociala kontrollen i lokalsamhället upprätthölls. I delkapitlet 
5.3.1. beskrevs jordbrukets utveckling i Purmo och de omständigheter som framfödde 
det framträdande jordbrukaridealet i kommunen. 

I det följande utreds den kulturella omgivningen visavi företagsamheten i skenet av 
Purmo kommuns agerande i näringslivsfrågor. Det är motiverat att separat utreda 
denna omständighet, utgående från antagandet att ett kraftfullt kommunalt stöd för 
företagsamheten kunde ha utgjort en såväl nödvändig som balanserande motvikt till 
den syn på företagsamheten som rådde i lokalsamhället i övrigt. 
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5.5.2.1. Näringspolitiska satsningar 

En kommunal näringspolitik började föras i Purmo först omkring 1950. Den 
aktualiserades dels av förändringar i det omgivande samhället, dels av 
befolkningsminskningen. Innan dess hade den agrart betonade kommunförvaltningens 
inställning varit den, att företagarna skulle klara sig själva. Företagsamheten berördes i 
kommunala beslut i stort sett endast när olika tillståndsansökningar skulle beviljas. 
Sysselsättningsfrågor tangerades före 1950 endast indirekt genom en uttalad rädsla för 
arbetskraftsbrist i jordbruket. Därefter upplevdes det under ett par årtionden som en 
naturlig ordning att det uppstod överloppsarbetskraft i ett jordbrukssamhälle, men att 
det inte var ett kommunalt problem. År 1960 beslöts att upprätta ett 
arbetslöshetsregister (kf 3.3.1960). Frågan om arbetslöshetsregistret synes ha varit en 
svår stötesten för kommunen. Kommunalstyrelsen konstaterade i anledning av en 
inkommen skrivelse i ärendet att ansträngningar gjorts för att placera 
överloppsarbetskraften på den fria arbetsmarknaden och då ”ljuspunkter kan skönjas i 
sammanhanget” avråddes fullmäktige från att inrätta ett arbetslöshetsregister (kst 
15.1.1960). När en företrädare för en storindustri i Jakobstad senare samma år 
redogjorde för det arbetskraftbehov som företaget hade, konstaterade 
kommunalstyrelsen att det sålunda fanns stora möjligheter för överloppsarbetskraften i 
kommunen att få anställning i staden men att arbetskraften gärna får bo kvar i 
kommunen och låta sig transporteras med arbetarbussen (kst 18.10.1960). 

Småningom insåg även kommunens fäder att det fanns orsak att mer aktivt försöka 
kvarhålla ”överloppsarbetskraften” i kommunen och när det vid diskussioner med en 
större industri i Pedersöre framgick att där rådde brist på arbetskraft, beslöt 
kommunalstyrelsen att genom en förfrågan till samtliga hushåll i kommunen efterhöra 
arbetssökande (kst 20.4.1970). För att stävja pendlarnas vilja att flytta bort från 
kommunen utdelades under 1970-talet under flera år (rese-) bidrag till de i Purmo 
boende personer som under föregående år varit sysselsatta i förvärvsarbete utanför 
kommunen. År 1972 fördelades 1 896 mk i poster om 10 – 95 mk åt 44 personer, 1973 4 
940 mk åt 97 personer och 1974 6 765 mk i rater om 20 – 170 mk åt 84 personer (kst 
6.3.1972, 19.3.1973, 18.3.1974). År 1976 antecknades totalt 81 arbetssökande i 
kommunen, 56 kvinnor och 25 män (bilagor till ksts protokoll 1976). 

Ett konkret näringslivsinitiativ togs 1955 när en småföretagarnämnd, på 1970-talet 
benämnd företagarnämnd, inrättades (kf 10.6.1955). Till medlemmar i denna utsågs 
företrädesvis småföretagare. Nämnden spelade dock en underordnad roll och synes 
mest ha funnits till för att en sådan ansågs behövas. Alla viktiga näringslivsbeslut 
fattades av fullmäktige eller styrelsen. Nämnden hade en beredande roll. Handlingar 
från nämndens verksamhet finns mycket sparsamt bevarade varför dess verksamhet är 
svår att kartlägga. Det är troligt att avsaknaden av bevarade handlingar från nämnden 
beror på att verksamheten var obetydlig. Enligt kommunalberättelserna hade nämnden 
ett till två möten per år, ibland inget alls, varför resultatet också blev därefter. Eftersom 
nämnden saknade egna resurser kunde heller inga offensiva åtgärder vidtas; i t.ex. 
budgeten för år 1972 anslogs för näringsverksamhetens befrämjande 1 000 mk av en 
totalbudget på 1,4 milj. mk (bilagor till ksts protokoll 1971). 

En genomgång av kommunalfullmäktiges protokoll jämte bilagor för perioden 1945–76 
visar på ett gradvis ökande engagemang i näringslivsfrågor: 

  



 

 

172 

Tabell 22 Företagsstödsärenden i kommunalfullmäktige 1945–76 

År Stöd Villkor 
1945–54 Inga ärenden som berör företagsstöd  
1955–57 3 företag beviljas skattefrihet I ett fall: Om företaget flyttar 

bort beskattas det retroaktivt 
1958–62 Inga ärenden som berör företagsstöd  
1963–68 En arrendetomt Inga 

Räntefritt lån 2.000 Efterskänks efter 5 år om 
företaget då haft anställt 
minst 3 arbetare med en lön 
om 1.000 mk/månad 

Värmeinstallation i hyreslokal Inga 
1969–76 Ett hallbygge+ tillbyggnad/hall- och 

tomtförsäljning jämte borgen 
Inga; 50.000 rabatt på 
köpesumman 

Räntestöd 50.000 för tillbyggnad av hall Inga 
En arrendetomt Inga 
Två tomtförsäljningar Inga 
Räntestöd 5.000/ år i 5 år, eller 
   ”             2.500/år i 5 år 

Minst 10 anställda 
Minst 5 anställda 

Räntestöd 30.000 Inga 
Borgen för lån på 170.000, arrendetomt, 
samt räntestöd 5.000 

 
Per nyanställning 

 

Källa: Kommunalfullmäktiges protokoll 1945–76 

Under perioden 1945–62 behandlas företagsstöd sällan i kommunalförvaltningen. Tre 
företag beviljades tidsbestämd befrielse från kommunalskatt. Åren 1963–76, när 
kommunen redan var i kris i fråga om avfolkningen, behandlade fullmäktige 28 
ärenden som berörde företagsstöd och företagsetableringar eller i medeltal två gånger 
per år, dock med tydlig tonvikt på perioden 1969–76. Det är här att notera att det inte 
rörde sig om 28 beslut, vissa ärenden upptogs endast till diskussion eller behandlades i 
flera repriser. Utöver ovannämnda ärenden beslöt kommunalstyrelsen 1967 att utan 
vederlag hyra ut Nybränn folkskola för industriändamål (kst 19.10.1967). 

En del beslut var synbarligen mer svårfattade än andra; Purmo Pälsfarms anhållan om 
arrendetomt 1963 föranledde en ”flera timmars diskussion” (kf 23.12.1963). Det var i 
och för sig även det första fallet i kommunens historia där den måste ut med pengar för 
att stöda företagsamheten. Den stödform som förekommit under 1950-talet gick ut på 
att kommunen avstod från inkomst i form av temporär befrielse från kommunalskatt av 
ifrågavarande företag. 

De båda fall av företagsstöd, Landola och Sisbacka (Lillqvist) Snickeri, där det blev 
fråga om större summor, föranledde långvarig och omständlig behandling i de 
kommunala organen. Landola omnämns första gången 1964 i protokollföringen och 
behandlades i kommunalstyrelsen under åren 1964–66 sex gånger i anledning av den 
lokal som kommunen för företagets räkning upphyrde och uthyrde. Frågan om 
nybyggnad och uthyrning med senare inlösen av en industrihall enligt samma modell 
som Pedersöre kommun ingått med företaget Nautor, behandlades i styrelsen åtta 
gånger åren 1969 – 71. En summering av kommunens kontakter med nämnda företag 
utvisar att företaget i det stora hela fick som det ville. (ksts protokoll 1964–71) 
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Sisbacka (Lillqvists) Snickeris anhållan om kommunal tomt och borgen för nybygge av 
industrihall behandlades första gången 17.5.1971 varefter ärendet i olika former 
behandlades i kommunalstyrelsen minst 17 gånger åren 1972–1974. Beslut i ärendet 
fattades första gången av fullmäktige 18.5.1973 och under mellantiden inträffade dels 
det att Nederpurmos representanter i kommunalstyrelsen efter en förlorad omröstning 
avseende stöd till förenämnda företag avgick i protest mot ärendets handläggning, dels 
ett kommunalval. Även i den kommunalstyrelse som tillträdde 1973 föranledde frågan 
om stöd till samma företag omröstning och där resultatet utföll enligt medlemmarnas 
byavisa hemort. (ksts protokoll 1971–74, kf 18.5.1973) 

Ett ärende som tangerar företagsstöd var kommunens förhoppning om malmbrytning. 
Både 1957 och 1971 utlovade fullmäktige belöning till den som gjorde ett sådant 
malmfynd som skulle leda till gruvdrift (kf 25.4.1957, 26.2.1971). Inga tillräckligt goda 
fynd gjordes. 

I ett brev från kommunalstyrelsen till småföretagarnämndens ordförande 1973 anges 
att gamla kommunalstyrelsens rekommendation gick ut på att ett räntestöd om 5 000 
mk beviljades åt blivande företag under 5 års tid och på ett lånebelopp om högst 50 
000 mk och under förutsättning att minst 10 kvinnor anställs och är anställda under 
den tid utbetalningen av räntestödet varar. 

I övrigt synes kommunen inte ha visat någon större framförhållning i fråga om 
näringslivsengagemang. År 1956 beslöt kommunen att inbjuda styrelsen för Jakobstads 
Handelskammaravdelning till diskussion om hur det vore möjligt att få större 
industrier att förlägga en del av sin produktion till kommunen. Senare samma år utsågs 
ett par förhandlare i samma ärende, som emellertid inte utföll positivt (kst 29.5.1956, 
29.11.1956, 15.1.1957). År 1963 uppmanade kommunalstyrelsen småföretagarnämnden 
att kontakta Industrialiseringskommissionen för Svenska Österbotten i anledning av 
rikssvenska företags eventuella intresse av att förlägga verksamhet till regionen. Vid en 
förfrågan år 1969 från Svenska Österbottens landskapsförbund om intresse att motta 
rikssvenska företag, anmälde kommunen sin beredskap (kst 18.1.1963, 25.7.1969).  Till 
kommunen riktade förfrågningar om stöd för deltagande i projekt som berörde lokal 
eller regional industrialisering föranledde inte åtgärd (kst 15.11.1961, 16.4.1966, 
7.7.1969). Däremot deltog kommunen i en anhållan om statlig finansiering av en 
industriombudsman som skulle verka hos det regionala exportandelslaget Viexpo (kst 
19.4.1971).  

År 1963 föreslog en fullmäktigeledamot att kommunen borde utreda möjligheten att 
inköpa industrimark i Överpurmo, Lillby och Nederpurmo. Initiativet förverkligades 
inte. I Lillby inköptes mark 1969 uteslutande för företaget Landolas behov, i 
Överpurmo köptes ingenting utöver det som 1963 anskaffades för Purmo Pälsfarms 
behov. Den mark i Nederpurmo som 1973 anvisades åt Lillqvists Snickeri hade 
ursprungligen anskaffats som tomt för en planerad ny folkskola i Nederpurmo. Enligt 
Svenska Österbottens Småföretagarförbunds kartläggning 1965 låg Purmo på fjortonde 
plats bland landskommunerna inom förbundets område ifråga om arealen på 
reserverad mark för industritomter. Såväl Esse som Pedersöre hade en tio gånger större 
areal (infoblad 3.6.1965/ksts bilagor). År 1974 anhöll kommunen om att i Åvist för 
farmändamål bli tilldelad mark av de områden som staten inlöst, ärendet hade 1969 
initierats av pälsdjursfarmare från Åvist (kst 1.4.1969, 27.4.1974). Nederpurmo 
Andelsmejeri anhöll 1974 om att kommunen skulle anskaffa tillskottsmark åt bolaget, 
men detta föranledde inte åtgärd (kst 30.4.1974) Småföretagarnämnden föreslog 1976 
att kommunen endera borde inköpa Nederpurmo Andelsmejeris byggnad att 
iordningställas för företagsändamål eller inköpa tomtmark för industrier, men 
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initiativet föranledde inte åtgärd p.g.a. den förestående kommunsammanslagningen 
(kst 30.3.1976). 

Efter att de kommunala folkskolorna nedlagts utbjöds dessa av kommunen som 
industrilokaler. Idén förverkligades endast i blygsam omfattning. Nybränn skola 
användes en kort tid 1967 av företaget Bj. Dahlqvist, innan den såldes som lager åt en 
affärsman från Jakobstad. En mindre del av Kyrkoby skola uthyrdes ett par år från 1975 
åt företaget Smeds & Lövholm som avsåg att tillverka senap, sedan ombyggdes huset 
för bostads- och dagvårdsändamål. Åvist skola erbjöds 1974 som utrymme för en 
företagare i textilbranschen, men denne fanns utrymmet allt för geografiskt avlägset för 
sin verksamhet (kst 2.12.1974). Nordanå, Sexsjö, Sandnabba, Nars och Åvist skolor 
såldes, den första åt en förening och de senare åt privatpersoner. Åvist skola användes 
delvis för näringsverksamhet. Storbacka skola ändrades till hyreslokaler och Villbacka 
skola revs. Nedlagda byskolor som industrilokaler blev följaktligen ingen framgång och 
framstår i efterhand mest som en nödlösning och ett sätt att möjligen bli av med ett 
betungande fastighetsinnehav. 

En intressant fråga är i vilken omfattning alla aktualiserade ärenden kring företagsstöd 
kom till fullmäktiges officiella behandling. Uppenbarligen gjorde alla ärenden inte det. 
År 1955 noterades i fullmäktiges protokoll att styrelsen dragit tillbaka ett ärende om 
temporär skattefrihet. Ansökningar om kommunal borgen av Centralfrys 1972, Purmo 
Uppfödningshönseri 1975 och Smeds & Lövholm 1976 nådde inte fullmäktige, inte 
heller två ansökningar 1974 om tomtmark. (kf protokoll 1955, ksts protokoll 1972, 
1974–1976) 

Det synes förhålla sig så att många frågor som berörde företagsstöd avgjordes på annat 
sätt än genom formellt och protokollfört beslutsfattande. Företaget Munkers hade 1955 
för avsikt att i Purmo etablera en fabrik i textilbranschen med 30–40 anställda och 
aviserade i en tidningsartikel (JT 15.5.1955) att förhandlingar skulle inledas med 
kommunen. Ärendet nådde inte kommunal protokollföring. Purmo Produkts 
bortflyttning från Purmo till Jakobstad 1956 har av flera informanter angivits delvis ha 
berott på kommunens njugga inställning till de önskemål om stöd som bolaget hade 
efter att dess fabrik brunnit ner (jfr Kronholm 1998 s. 18–19). Detta ärende och den 
diskussion som då fördes framgår inte av protokollföringen. Inte heller framgår ur 
protokollen något om den diskussion som företaget Bj. Dahlqvist förde med kommunen 
om en ny produktionshall i stället för Nybränn folkskola som bolaget hyrde, och som 
ledde till att företaget flyttade till Jakobstad. 

Officiellt uppvisade kommunen en positiv bild trots avsaknad av industriarbetsplatser 
och med en stor befolkningsbortflyttning. Arbetslösheten definierades av kommunens 
företrädare som undersysselsättning (Vbl 30.11.1967), när 130 personer sökte arbete 
hos Bj. Dahlqvist som då avsåg inleda verksamhet i Nybränn skola. Må vara att 
samtliga arbetssökande inte var bosatta i Purmo. Vid ett besök 1972 av företrädare för 
länsstyrelsen beskrevs ifråga om relationerna mellan kommunen och företagen att 
”förhållandet har alltid varit gott”. Vid samma tillfälle beskrivs kommunens inställning 
till borgensförbindelser åt företag som positiv – kommunen hade vid tillfället iklätt sig 
en borgensförbindelse avseende företagsstöd (bilagor till ksts protokoll 1972). 

Nils Raak, då f.d. kommunalsekreterare, ger i två promemorior på 1980-talet kortfattat 
sin syn på den obetydliga industrialiseringen i Purmo och där de tre främsta orsakerna 
anges vara otillräcklig elförsörjning, usla telefonförbindelser och dåliga vägar.  
Beträffande företagsklimatet skriver han: ”Det görs ibland gällande att klimatet inte 
skulle ha varit det bästa”, som följs av meningen ”Och visst kunde det ha varit bättre”. 
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Denna mening är emellertid överstruken i texten, för att i stället följas av en hänvisning 
till kommunallagens begränsningar ifråga om företagsstöd och kommunalmännens 
ovilja att kringgå densamma. Men skribenten noterar även, att med facit i hand kunde 
det antas att större satsningar och ansträngningar för att gynna industrialiseringen ”av 
allt att döma hade gett en god utdelning”.  Slutligen görs även noteringen ”Ändå var 
kommunen inte riktigt sent ute”. (Nils Raaks privatarkiv; PM 24.10.1987 samt odaterat 
PM från 1980-talet) 

5.5.3. Analys 

P 5.1. Samhällsandan uppmuntrar inte till samarbete mellan företag och myndigheter 
ifråga om stödande av företagsamheten 

Den lokala näringspolitiken betonade jordbruket (Villstrand och Östman 2001 s. 22) 
eftersom detta av de styrande sågs som huvudsysselsättningen i Purmo. Mejerierna 
sågs även av en del beslutsfattare som de enda behövliga industrierna. Trots detta 
förekom olika näringslivssatsningar. Det fanns också beslutsfattare med en mer vidgad 
syn på näringslivet i Purmo och på behovet av nya arbetsplatser. Purmo kommun 
satsade under de sista 20 åren av sin existens på flera olika typer av företagsstöd. 
Satsningarna hade varierande framgång. Inget övergripande näringspolitiskt program 
uppgjordes av kommunen, utan de ärenden som behandlades hade nästan alltid 
initierats av ifrågavarande företag eller företagare. Satsningarna på företagsstöd kom 
igång för sent för att hejda den neråtgående befolkningsutvecklingen och de var för 
splittrade och delvis inriktade mot fel objekt för att få någon verklig genomslagskraft. 
Avsaknad av vilja att tänka i nya banor och att ta sig an samhällsförändringen med nya 
grepp präglade beslutsfattandet. Byaträtan och den uttalade kommunala sparsamheten 
inverkade också negativt på utfallet av satsningarna.  

Purmo kommun följde följaktligen inte den allmänna trenden i Vasa län där, enligt 
Regionplaneförbundet (1984, s. 43–44, 54), företagsklimatet i länet överlag bedömdes 
vara och ha varit gynnsamt. Länets kommuner hade lyckats bra ifråga om företagna 
näringspolitiska satsningar. Speciellt Jurva kommun definieras som det bästa exemplet 
på samarbete mellan kommun och näringsliv samt mellan företagarna. En viktig 
delorsak anges vara valet av rätta personer till nyckelpositioner. De näringspolitiska 
stödåtgärder som Vasa läns kommuner satte in bedömdes ha varit framgångsrika. T.ex. 
gav år 1975 kommunerna i Vasa län det i pengar sammanräknat största bidraget per län 
till industrilokaler. Ifråga om lånegarantier låg kommunerna i länet samma år på sjätte 
plats och beträffande företagslån på femte plats. Detta var uppgifter som klart avvek 
från Lindståhls (1963 s. 209) undersökning om attityder kring industrialisering 1959–
60, där de svenskösterbottniska kommunernas aktivitet gentemot företagarna överlag 
fick dåliga betyg. 

Under 1950- och 60-talen lovades temporär befrielse från kommunalskatt för 
nystartade företag i Purmo. Detta var en omständighet som då fick ortstidningen att 
skriva att Purmo kommun bedrev en mycket välvillig skattepolitik mot sina företag. 
Men även andra aspekter av den dåtida kommunalbeskattningen har framkommit. 
Kommunen hade rätt att omfångsbeskatta företag, en omständighet som av vissa 
företagare upplevdes som ett sätt för kommunen att med hjälp av en orimlig 
beskattning trycka ner företagen.  

Under 1960- och 70-talen gavs kommunal borgen för etableringslån och kommunen 
betalade räntestöd som ofta var beroende av hur många nyanställningar företaget 
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ifråga gjorde. Kommunen köpte i tre fall in tomtmark som ställdes till nybildade 
företags förfogande. Kommunen erbjöd också ur bruk tagna skolbyggnader att 
användas som produktionsutrymmen till hugade företagare. Trots de olika 
stödformerna var det totalt inte fler än kring tio företag som kom i åtnjutande av 
kommunens stöd. 

Kommunen förde inte en offensiv näringspolitik i den meningen att man aktivt vidtog 
åtgärder för att locka till sig företag eller skapa gynnsamma förutsättningar för 
företagsamhet. Undantaget från denna regel var annonseringen i rikssvensk press om 
lediga skollokaler som kunde användas för industriproduktion. Utformningen av 
kommunens näringslivspolitik var dels beroende av de förtroendevaldas inställning, 
dels tjänstemannaledningens inställning. Kommunalsekreterartjänsten var till 1953 en 
bisyssla och den sköttes närmast före det av John Myhrman, 
kommunalnämndens/styrelsens ordförande 1932–54. År 1953 valdes Nils Raak till 
kommunalsekreterare i heltidssyssla och var verksam på denna post till 1976. 
Ledstjärnan för dessa båda var sparsamhet och noggrann hushållning med kommunens 
medel, i vissa fall en till ytterlighet driven sparsamhet. Myhrman var dessutom en av de 
ledande jordbrukarna i Purmo och drev under lång tid ett mönsterjordbruk. Aktiv 
näringslivspolitik var inte ett område som prioriterades av dessa båda. En jämförelse 
kan här göras med grannkommunen Pedersöre där Edvin Nyman, 
kommunalsekreterare 1957–84, bedrev en mycket aktiv och offensiv näringslivspolitik, 
både ifråga om att locka nya företag till kommunen och att förbättra 
verksamhetsförutsättningarna för redan existerande.  

Purmo kan säkerligen anses vara ett exempel på den typ av samhälle, varom 
Industrikommissionen (1963 s. 11) beskrev att den kommunala sektorn sackar efter 
istället för att vara en pådrivande faktor. De små kommunerna ansågs av nämnda 
kommission sakna möjlighet till en behövlig samhällsplanering, däri bl.a. ungdomens 
behov av arbetsplatser skulle tillgodoses. Purmo kommun uppmärksammade heller 
inte behovet av de förändringar i den kommunala planeringen som var påkallade som 
följd av näringslivets förändring nationellt (Lundberg och Malmberg 1980 s. 6). 

P 5.2. De nätverk som finns skapar exkludering och befordrar inte kommunikation 
mellan olika nätverk i lokalsamhället 

Trots att såväl posten som kommunalfullmäktiges som kommunalstyrelsens 
ordförande i Purmo kortare tider innehades av företagare, inverkade denna 
omständighet inte på det faktum att båda organen var jordbrukardominerade och att 
den förda politiken också avspeglar detta. Uppenbarligen sågs inte ett blomstrande 
näringsliv med åtföljande industriarbetsplatser som basen för kommunens välstånd, 
utan ett välmående jordbruk. Pälsdjursfarmningen tillmättes även en allt för stor 
betydelse ifråga om befolkningens utkomst. Problemen med ett svagt näringsliv 
förväntades åtgärdas genom påverkan utifrån. När t.ex. fullmäktige under 1960-talet 
diskuterade en eventuell kommunsammanslagning i nejden, ansåg majoriteten att en 
stadskommun kring Jakobstad vore att föredra framför en landskommun, bl.a. 
eftersom en stadskommun troddes medföra att nya företag då mer eller mindre 
automatiskt skulle etablera sig i Purmo. 

Den klickbildning ifråga om den högsta makten som förekom i Purmo var inte ett 
särfenomen för Purmo, t.ex. noteras i ”Regionplaneförbundet” (1984, s. 53) att det inte 
var ovanligt att en kommun styrdes av några eller någon viljestark person, som ofta 
hade goda kontakter med en bank. Vissa kommuner har därigenom varit rätt slutna. 
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Klickbildningen har inverkat på förutsättningarna för företagsamhet utgående från 
vilken inställning de styrande haft till denna. 

Noterbart är att de högsta politiska organen i Purmo, åtminstone enligt protokollen, 
inte i någon större utsträckning befattade sig med den årliga befolkningsminskningen 
och dess orsaker. Var det så, att dylika frågor enligt då rådande normer inte skulle 
protokollföras eller ville man inte visa upp att problemet fanns? Arbetslösheten 
definierades som undersysselsättning. Omständigheten kunde tolkas så att man valde 
att förtiga saken eller också var avfolkningen inget större problem för den grupp som 
hade makten, dvs. jordbrukarna. Om man hade den inställningen att Purmo skulle 
förbli en renodlad jordbrukskommun var bortflyttningen av överskottsbefolkningen 
inget problem, snarare en lösning, eftersom överskottet inte kunde sysselsättas inom 
jordbruket. På samma sätt som ifråga om Amerikaemigrationen kring sekelskiftet 1900 
kunde ur ett dylikt perspektiv bortflyttningen efter andra världskriget karaktäriseras 
som en export av potentiella sociala problem.  

Avsaknaden av kommunikation i lokalsamhället gjorde det inte möjligt att uppnå en 
sådan förståelse som enligt Johannisson (2003 s. 4) utmärker en fungerande 
lokalekonomi, där lokalgemenskapen är en arena för konkret social inbäddning av 
ekonomisk verksamhet, dvs. att människorna i lokalsamhället samexisterar både som 
ekonomiska aktörer och som medlemmar i olika sociala gemenskaper. Inte heller fanns 
det förutsättningar att föra en relationsorienterad småföretagspolitik på det sätt som en 
sådan beskrivs i Johannisson och Lindmark (1996 s. 212) som ett medel för ett 
gynnsamt företagsklimat. 

Jordbruksföreträdarnas generellt negativa inställning till företagsamheten under 
perioden 1945–76, med betoning på den första hälften, kunde sammanfattas i följande: 

• Purmo troddes kunna fortsätta att fortbestå som en renodlad jordbrukarbygd 
enligt det jordbrukarideal som skapats under första hälften av seklet. 

• De enda industriföretag som behövdes i Purmo var de företag som stödde 
jordbruket, dvs. mejerierna. 

• Ökad industrialisering sågs som ett hot mot tillgången på arbetskraft inom 
jordbruket och försämrad lönsamhet genom stegrade lönekostnader för 
jordbrukets legoarbetare. 

• Ökad industrialisering skulle skapa en arbetarklass som kunde bli ett hot mot 
den politik som dittills förts och avsågs att fortsätta att föras av de ledande 
kommunala förtroendemännen som företrädesvis var jordbrukare. 

• Med en växande arbetarklass kunde socialismen, som dittills varit en 
försumbar företeelse i Purmo, i stället bli en maktfaktor. 

• Ökad företagsamhet kunde leda till att, förutom arbetarna, även företagarna 
skulle uppnå ett sådant inflytande att de kunde bli ett hot mot den 
resursfördelningspolitik som dittills förts av jordbrukarföreträdarna, dvs. 
kommunala resurser skulle inte i någon större omfattning kanaliseras till 
företagsstöd. 

Slutsatsen av ovanstående diskussion är att kommunen och kommunala företrädare i 
liten omfattning gav uttryck för åtgärder som kunde ha fått företagarna att känna sig 
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värderade, uppskattade och behövliga i lokalsamhället. Därigenom saknades 
förutsättningar för en utveckling, liknande den i det norska samhället Stryn (Flöysand 
och Sjöholt 2007), som utvecklades från ett agrarsamhälle till ett samhälle med ett 
näringsliv som uppvisar stor variation och där industrin är kraftigt förankrad i 
samhället, som i sin tur drar nytta av densamma och där ekonomiska relationer ses 
som en del av en bredare social omgivning. Detta visar på att företagens deltagande i 
socioekonomisk utveckling är viktigt för att livskraftiga lokalsamhällen skall utvecklas i 
rurala områden, en symbios som inte var rådande i Purmo. 

P 7. Ogynnsamma strukturella förhållanden försämrar förutsättningarna för 
företagsamhet 

Purmo uppvisade i stort samma strukturella förutsättningar för företagsamhet som 
andra inlandskommuner i Svenska Österbotten och utgående ifrån denna 
omständighet kunde kommunen ha haft ungefär samma grad av företagsamhet som 
motsvarande kommuner. Många strukturella förutsättningar var dåliga, vissa gick i 
sakta mak att förbättra men var många gånger beroende av statliga myndigheter för att 
kunna åtgärdas. 

Purmo missgynnades av att kommunen varken utgjorde en randkommun till en 
industrialiserad tätort eller var belägen invid en viktigare kommunikationsled. De 
kommuner som angränsade till industrialiserade tätorter kunde dra nytta av olika 
spillningseffekter, och byar belägna invid järnvägen gynnades länge av närheten till 
denna viktiga kommunikationsled. Först under 1900-talets senare årtionden övertog 
landsvägstransporter en betydande del av varutransporterna. Purmo var av dessa 
orsaker att betrakta som en bakvattenregion enligt Myrdals (1969) definition. En annan 
betydande nackdel var att kommunen saknade råvaror, bortsett från virke. 

Vägnätet var undermåligt fram till 1980-talet. Delvis berodde detta på statliga 
myndigheter, men även på kommunens ovilja att delta samt lokala markägares 
inställning. Elleveranserna till Purmo var till 1970-talet dåliga, en omständighet som 
kanske berodde på att inget eget elverk fanns i kommunen. Telefonförbindelserna som 
tidvis även varit ytterst dåliga förbättrades i början av 1960-talet. Postservicen 
upplevdes som långsam och det ansågs under lång tid som en konkurrensnackdel att 
dagsposten levererades först sent på eftermiddagarna. 

Med beaktande av att grannkommunen Esse i stort uppvisade samma strukturella 
förutsättningar, bortsett från eget elkraftbolag, kan inte de strukturella 
omständigheterna förklara den stora skillnaden i företagsamhet mellan de båda 
grannarna. Esse lyckades dock avsevärt tidigare än Purmo få sin huvudväg 
grundförbättrad, kanske beroende på den konsensus i ärendet som där rådde mellan 
olika samhällsgrupper. Beträffande serviceutbud kan den intressanta noteringen göras, 
att enligt Taina (1972) var utbudet i Purmo och Esse på 1960-talet i stort sett på samma 
nivå. 

5.6. Nätverksbildning 

Socialt kapital uppkommer företrädesvis i nätverk av olika slag. Det kan vara fråga om 
nätverk via vänner, bekanta, släktingar eller via olika mer eller mindre officiella arenor 
som en person rör sig på i form av lagstadgade forum eller frivilligorganisationer. 
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I det följande kommer att beskrivas de olika arenor som bedömts vara av större 
betydelse för nätverksskapande i Purmo, deras uppkomst och utveckling. Särskild 
betydelse tillmäts vem som innehaft bestämmanderätt i dessa och sålunda skapat de 
nätverk som påverkat samhällsutvecklingen. Nätverken analyseras i Ucinet för att 
belysa hur inflytandet fördelades i dem. 

5.6.1. Beslutsnätverk 

De studerade arenorna är: 

• Kommunalfullmäktige 

• Kommunalstyrelsen 

• Purmo evangelisk-lutherska församlings förvaltningsorgan 

• Purmo baptistförsamlings förvaltningsorgan 

• Purmo lantmannagille 

• Purmo lokalavdelning av Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP) 

• Purmo Andelsmejeri 

• Nederpurmo Andelsmejeri 

• Purmo Andelsbank 

• Purmo Andelshandel 

• Purmo lokalavdelning av Svenska Folkpartiet 

Utöver de ovannämnda har det funnits många andra, främst frivilliga organisationer, 
inom vilka nätverk skapats och upprätthållits. För denna studies vidkommande 
bedöms de ovannämnda ha varit av större betydelse för frågan om i vilka nätverk 
påverkningsmöjligheterna över samhällsutvecklingen fanns, än t.ex. olika 
fritidsorganisationer som ungdoms-, idrotts- och marthaföreningar. 

Kommunfullmäktige och -styrelsen utgjorde i Purmo de viktigaste kommunala organen 
som beslutade i ärenden som berörde resurstilldelning, stödpolitik m.m. Eftersom 
medlemmarna i nämnda organ sällan satt samtidigt i båda är det motiverat att 
behandla dem separat. Övriga kommunala organ bedöms vara av mindre vikt eftersom 
all resurstilldelning kontrollerades av de båda huvudorganen. I anknytning till den 
kommunala intressebevakningen medtas även SFP:s lokalavdelning på orten. Purmo 
utgjorde under hela kommunfullmäktigeinstitutionens existens i praktiken en 
enpartikommun, där över 95 % av medlemmarna i kommunfullmäktige åtminstone 
formellt bekände sig tillhöra SFP. Lokalavdelningens styrelse borde av den orsaken 
utgöra ett forum som var viktigt för beslutsfattandet i kommunen och nomineringen av 
beslutsfattare. 

Norra Svenska Österbotten definieras ibland som ett ”bibelbälte” och religionen 
spelade under den studerade tidsperioden en viktig roll för en stor del av befolkningen i 
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Purmo. Denna omständighet motiverar att medta såväl den evangelisk-lutherska 
församlingen som baptistförsamlingen. Den senare utgjorde under 1900-talet en av de i 
procent av befolkningen räknat största på landsorten verkande baptistförsamlingarna i 
Finland.  

Jordbrukarnas intresseorganisationer, lantmannagillet och ÖSP-avdelningen är viktiga 
eftersom dessa utgjorde de arenor där företrädarna för primärnäringen specifikt kunde 
driva sina intressen. Lantmannagillena grundades i avsikt att öka medlemmarnas 
insikter i jordbruk och boskapsskötsel, men utgjorde även en kanal för 
intressebevakning tills producentorganisationens lokalavdelningar övertog denna roll. 
De båda mejerierna utgjorde också viktiga forum för jordbrukarna, eftersom de var den 
mest betydande avsättningskanalen och inkomstkällan för dem. Mejerierna kan därför 
antas ha spelat en betydande roll ifråga om indirekt inflytande i lokalsamhället. Övriga 
primärnäringarna närstående organisationer såsom kontrollföreningar, 
avelsföreningar, skogsvårdsföreningen med flera har inte medtagits.  

I undersökningen inkluderas även de affärsföretag av andelskaraktär som lokalt 
erbjudit den geografiskt mest heltäckande servicen, nämligen Purmo 
Andelskassa/andelsbank och Purmo Andelshandel, eftersom inriktningen på deras 
service och kundval kan anses ha påverkat förutsättningarna för bedrivande av olika 
näringar i kommunen. 

De kommunala organen 

År 1865 utfärdades en förordning om kommunalförvaltning på landet i Finland och 
fr.o.m. 1868 infördes denna i Purmo. Dittills hade alla ärenden som berörde 
lokalsamhället avhandlats på kyrkostämman. Den första tiden efter 
kommunalförvaltningens införande sammanblandades ofta kyrkliga och kommunala 
angelägenheter, de senare protokollfördes i kyrkliga protokollböcker, prästen och 
klockaren besatte de viktigaste kommunala posterna m.m. (Kuvaja 2001 s. 274–277) 

Högsta beslutande organ i kommunalförvaltningen utgjordes av kommunalstämman 
som var öppen för alla röstberättigade, men där rösträtten var graderad enligt 
förmögenhet. Fr.o.m. 1918 valdes kommunalfullmäktige som utövade den högsta 
beslutande makten.  Dessa valdes genom allmän och lika rösträtt. Antalet 
fullmäktigeledamöter var först 18 för att sedan minska till 15 men ökade 1950 till 17 och 
minskade slutligen i de två sista valen igen till 15. I valen fr.o.m. 1945 invaldes två 
socialister (1953) och en landsbygdspartist (1972), samtliga övriga invalda under tiden 
1918–1976 företrädde SFP. (Kuvaja 2001 s. 281) 

Den högsta verkställande makten i kommunen utövades av kommunalnämnden, från 
1949 kommunalstyrelsen. Antalet medlemmar i detta organ har varierat något men har 
under efterkrigstiden utgjort sju. Samtliga medlemmar i detta organ har formellt 
företrätt SFP, men valts på geografiska grunder. 

Efterhand tillkom olika nämnder, kommittéer m.m. för specialområden, t.ex. 
fattigvårdsnämnd, magasinsdirektion, taxeringsnämnd, skogsnämnd och 
dikningsnämnd. Ofta utsågs kommunalnämnden/styrelsen att fullgöra olika 
lagstadgande nämnders skyldighet, t.ex. fungerade den under lång tid både som 
fattigvårds/vårdnämnd och som hälsovårdsnämnd. År 1965 fanns i Purmo kommun 19 
nämnder. (Kuvaja 2001 s. 285) 

Den verkliga makten låg hos fullmäktige samt kommunalnämnden/styrelsen, eftersom 
alla frågor om resurstilldelning, satsning på samhällsservice, utbyggnader, kommunala 
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stöd m.m. avgjordes i dessa. T.ex. specialnämnden för företagsamhet, 
småföretagarnämnden som inrättades 1955, sammanträdde enligt 
kommunalberättelserna vanligen en till två gånger per år, eller inte alls, och hade 
sålunda inget reellt inflytande. 

SFP-lokalavdelningen 

Finland fick år 1906 en för Europa synnerligen demokratisk folkrepresentation, när 
200 folkvalda lantdagsmän skulle utses genom allmän och lika rösträtt. I avsikt att 
värva medlemmar och röster inledde rikspartierna då arbetet med att grunda 
lokalavdelningar. Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Purmo bildades samma höst. 
Det är veterligen den enda lokalavdelningen av ett politiskt parti som grundats i 
Purmo.  

Medlemmarna i lokalavdelningens styrelse, valda av årsmötet, utsågs för det mesta på 
geografiska grunder. En genomgång av styrelsenamnen visar dock på en 
överrepresentation av tjänstemän i form av t.ex. präster och lärare.  Måhända en följd 
av att dessa yrkesgrupper ansågs lämpade att sköta dylika administrativa uppdrag.  

Eftersom Purmo i praktiken var en enpartikommun färgades den förda politiken 
huvudsakligen inte av partiintressen. Byavisa åsiktsskillnader var mer märkbara och 
kom till uttryck bl.a. i att SFP i Purmo i valen till kommunfullmäktige oftast ställde upp 
med tre listor, Nederpurmo, Lillby-Åvist och Överpurmo och där nomineringsarbetet 
skedde i byarna. (JTs julbilaga Pedersöre 2006) 

Jordbrukarorganisationerna 

Under 1800-talet bildades i Finland länsvisa lantbrukssällskap för befrämjande av 
verksamhetsförutsättningarna på landsbygden. Kommun- eller kommundelsvisa 
lantmanna- eller lantbruksgillen började i Vasa län bildas under 1800-talets sista 
årtionde. Purmo lantmannagille tillkom 1902 och hade som syfte att befrämja 
lanthushållningens utveckling. Gillet tog sin uppgift på allvar och har under sin 
sekellånga tillvaro aktivt verkat för skolnings- och upplysningsverksamhet ifråga om 
boskapsskötsel och jordbruk, rasförädling, maskinuthyrning m.m. Gillets insats var 
störst under dess 60 första år, därefter har utökad lantbruksutbildning och ökande 
utbud av kanaler för information gjort dess arbete relativt sett mindre betydande.  

Som en följd av bl.a. konjunktursvängningar på världsmarknaden under 1900-talet och 
åtföljande förändringar i jordbrukets avsättning påtalades behovet av en ökad 
intressebevakning i jordbruket. Den finska producentorganisationen MTK bildades 
1917 och år 1925 föregångaren till Svenska lantbrukssällskapens förbund. År 1934 
grundades motsvarande förbund i Österbotten, år 1945 omändrat till Österbottens 
svenska producentförbund (ÖSP). Samma år grundades lokalavdelningar i de 
svenskösterbottniska kommunerna, så även i Purmo. Avdelningens huvuduppgift har 
varit att på facklig grund företräda primärproducenterna. Den har även utgjort det 
forum från vilket primärproducenterna utsett sina företrädare i dels 
primärproduktionen närstående företag och organisationer, dels övriga samhälleliga 
institutioner. (Olin, 2002, 2005) 

Såväl lantmannagillets styrelse som ÖSP-lokalavdelningens styrelse utsågs av 
medlemmarna på allmänt föreningsmöte. 
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Mejerierna 

Under senare delen av 1800-talet ändrades produktionsinriktningen i det finländska 
jordbruket. Erfarenheter från 1860-talets nödår och prissänkande spannmålsimport 
från Ryssland ledde till ökad satsning på boskapsskötsel och mjölkproduktion. 
Förbättrad infrastruktur i form av utbyggnad av järnvägsnätet möjliggjorde 
smörexport. Den österbottniska stambanan hade 1886 utbyggs så att den passerade 
Bennäs på ett avstånd av 15–40 km från Purmo. En följd av dessa omständigheter var 
uppkomsten av mejerier. Fr.o.m. 1886 uppkom i Purmo s.k. kallmejerier, vilka år 1896 
uppgick till ett antal av tio. År 1903 bildades Purmo Andelsmejeri, försett med 
ångmaskin. År 1914 bildades Överpurmo Andelsmejeri, 1917 Åvist Andelsmejeri och 
1932 Nederpurmo Andelsmejeri. Mejerierna i Överpurmo och Åvist uppgick 1951 
respektive 1938 i Purmo Andelsmejeri. (Östman 2001 s. 151, Olin 2002 s. 10) 

Nederpurmo Andelsmejeri uppstod som en utbrytare ur Purmo Andelsmejeri och 
relationerna mellan dessa båda mejerier var aldrig goda. Båda mejerierna upphörde 
med egen verksamhet 1974. (Östman 2001 s. 156 – 161) 

Beslutsfattandet i mejerierna utövades av andelsägarna, vilka sammankom till 
ordinarie stämma vanligen två gånger per år. Den verkställande makten innehades av 
styrelse och disponent. 

Församlingarna 

Purmo evangelisk-lutherska församling uppkom 1771 som ett kapell till Pedersöre 
moderkyrkoförsamling. År 1867 blev församlingen formellt självständig, men erhöll 
egen kyrkoherde först 1908, tre år efter det att dåvarande kyrkoherden i Pedersöre 
avlidit. 

Prästen har varit den ledande personen i församlingens administration. Fram till 
kommunalförvaltningens införande 1868 avgjordes alla socknens ärenden, såväl 
kyrkliga som världsliga, på kyrkostämman, som därefter fortsatte att handha enbart 
kyrkliga ärenden. Fr.o.m. 1908 blev det möjligt att välja kyrkofullmäktige och denna 
institution, som sammanträdde under kyrkoherdens ledning, infördes i Purmo fr.o.m. 
1935. Det äldsta förtroendevalda organet i församlingen var kyrkorådet, vars uppgift, 
under kyrkoherdens ledning, var att handha kyrkotukten och den allmänna ordningen i 
församlingen. År 1935 tillsattes i Purmo en kyrkoförvaltningsnämnd, vars uppgift var 
att förvalta församlingens egendom. Kyrkan var geografiskt belägen i Nederpurmo, och 
flertalet av församlingens lekmannatjänare var även bosatta där. (Olin 2000 s. 5, 19–
20) 

Den baptistiska väckelsen nådde Purmo på 1870-talet och en församling bildades 
troligen 1874. Baptismen fick i Purmo stor utbredning och efter dissenterlagens 
tillkomst år 1889 utträdde ett stort antal personer ur evangelisk-lutherska 
församlingen. Administrationen inom den baptistiska väckelsen sköttes dels via den 
egentliga församlingen och dess äldstekår, dels via en bönehusförening. (Sundqvist 
1974) 

Handeln och banken 

Purmo Andelshandel bildades 1904 som en avknoppning av lantmannagillet. 
Huvudaffären fanns först i Lillby men flyttades 1912 till Nederpurmo. Andelshandeln 
byggde småningom ett servicenät som täckte hela kommunen och under början av 
1960-talet upprätthölls sex butiker. År 1967 uppgick Purmo Andelshandel i Pedersöre 
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Handelslag. Andelshandelns förvaltning omhänderhades av en styrelse vald på allmän 
stämma. (Olin 2001 s. 227 –228) 

De första bankkontoren i Purmo öppnades 1919 respektive 1920 som filialer till 
affärsbanker. Sparbanken i Jakobstad öppnade en filial i Purmo 1931. År 1939 
grundades den första egna penninginrättningen i Purmo, nämligen Purmo 
Andelskassa. Orsaken torde ha varit ett missnöjde i jordbrukarkretsar med de principer 
för utlåning som rådde i övriga i kommunen verkande, stadskontrollerade banker . I 
slutet av 1940-talet blev kassan den största penninginrättningen i kommunen. 
Huvudkontoret fanns i Lillby med filialer i Neder- och Överpurmo. Förvaltningen var 
organiserad dels i ett förvaltningsråd, dels i en styrelse/direktion. (Olin 2001 s. 230 – 
232) 

5.6.1.1. Undersökning 

För ovannämnda elva arenor genomgicks för perioden 1945 – 1976 de personer som 
bedömdes ha innehaft beslutanderätt, dels medlemmarna i kommunalfullmäktige och 
kommunalnämnden/styrelsen, dels medlemmarna i styrelserna för lantmannagillet, 
ÖSP-lokalavdelningen, SFP-lokalavdelningen, de båda mejerierna, andelshandeln och 
andelsbanken. För den evangelisk-lutherska församlingens del inkluderades 
kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt för baptistförsamlingens vidkommande dels 
församlingens styrelse/äldste, dels bönehusföreningens styrelse. Beträffande det 
insamlade materialet bör noteras att i Sfp-lokalavdelningens styrelse finns luckor under 
perioden 1945–57 p.g.a. bristfällig protokollföring, samt att Purmo Andelshandel 
upphörde 1967 och de båda mejerierna 1974 respektive 1975. (Kommunfullmäktiges 
protokoll, SFP-lokalavdelningens protokoll, Purmo Andelsmejeris protokoll, 
Nederpurmo Andelsmejeris protokoll, Olin 1989, Olin 2000, Olin 2002, Olin 2005) 

Sammanställningen gav en namnlista på 227 personer. Av dessa eliminerades samtliga 
vilka upptagits på endast en arena, varefter återstod 102 personer som noggrannare 
undersöktes och om vilket mer detaljerat beskrivs senare i kapitlet. 

Utgående från antagandet att medlemskap i kommunalfullmäktige och 
kommunalnämnden/styrelsen medförde de största påverkningsmöjligheterna ifråga 
om samhällsutvecklingen, utreddes medlemmarna i dessa organ separat ifråga om 
yrkestillhörighet. Antalet undersökta personer uppgick till 102 (observera att det inte är 
fråga om samma personer som omnämndes ovan). Ingen vägning av den tidsperiod 
som envar person innehaft sitt uppdrag har gjorts. 

Tabell 23 Yrkestillhörighet för kommunalmän 

Jordbrukare Tjänsteman Företagare 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
67 65,7 24 23,5 11 10,8 
 

I vissa fall är gränsdragningarna svävande, eftersom vissa personer kunde hänföras till 
minst två kategorier. Av tjänstemännen var nio även jordbrukare och en företagare. 
Hälften av företagarna bedrev jordbruk och av jordbrukarna var minst sju även 
företagare och minst fem arbetstagare. De personer som verkat i annans tjänst i 
huvudsyssla har benämnts tjänstemän, eftersom ingen av dem är att definiera som 
arbetare i form av industriarbetare, grovarbetare eller dyl. Yrkeskategorier som 
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representerades av fler än en person är folkskollärare, virkesuppköpare, 
mejeridisponent, präst och byggmästare. Av dem som kategoriserats som företagare 
kan fyra hänföras till pälsdjusfarmning, fyra till industriproduktion och tre till 
servicenäringar. 

Ovanstående utvisar att företagarna i förhållande till deras andel av den 
yrkesverksamma befolkningen inte var underrepresenterade i de båda högsta 
kommunala organen, medan tjänstemännen däremot kan anses ha varit 
överrepresenterade. Detta kan delvis förklaras med att utbildade människor, t.ex. 
lärare, förväntades engagera sig i dylika uppdrag eftersom de ansågs ha bra med tid att 
sköta dem. 

Eftersom ordföranden innehar en nyckelposition är det skäl att undersöka dennes 
yrkestillhörighet skilt. Av de 32 år (1945–76) som undersökningen omspänner 
innehades ordförandeposten i fullmäktige i 20 år av en jordbrukare och i 12 år av en 
företagare/tjänsteman. Ordförandeskapet i kommunalnämnden/styrelsen innehades i 
28 år av en jordbrukare och i 4 år av en företagare. 

I de tidigare relaterade beslutsnätverken som omfattade elva arenor och kvarstod 102 
personer noterade som medlemmar i minst två beslutande organ. Dessa personer 
undersöktes i avsikt att utröna till vilken yrkeskategori de hört, som haft de flesta 
kontakterna och som haft de största möjligheterna att skapa och påverka olika nätverk.  

Tabell 24 Yrkesbeteckning för beslutsfattare i nätverk 

Yrke/antal 
arenor på 
vilka 
personen 
verkat 

2 arenor  3 arenor  4 arenor  5 arenor 6 arenor Totalt 

  %  %  %  %  %  
Jordbrukare 37 69,8 22 75,9 8 72,7 4 80,0 4 100,0 75 

          73,5 % 
Tjänstemän 15 28,3 3 10,3 3 27,3 1 20,0   22 

          21,6 % 
Företagare 1 1,9 4 13,8       5 

          4,9 % 
Tot. antal 53 100,0 29 100,0 11 100,0 5 100,0 4 100,0 102 
 

Av förenämnda fakta kan utläsas att jordbrukarna dominerat de nätverk som skapats 
genom att en person suttit i flera olika beslutande organ.  73,5 % av de personer som 
suttit på fler stolar är att hänföra till primärnäringarna, medan tjänstemännens andel 
uppgår till 21,6 % och företagarna till 4,9 %. Inga företagare fanns bland de personer 
som var företrädda på fyra till sex arenor. Företagarna var följaktligen i väldigt liten 
utsträckning inkluderade i de beslutsnätverk som fanns i kommunen. Bland de 
personer som var inblandade på de flesta arenor, fem eller sex, uppvisar jordbrukarna 
en stor dominans eller åtta av totalt nio.  Dessa nio uppvisade följande bindningar: 

• kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ÖSP, Purmo Andelsmejeri, 
andelsbanken, baptistförsamlingen 
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• kommunfullmäktige, SFP, ÖSP, Purmo Andelsmejeri, andelshandeln, 
ev.luth.församlingen 

• kommunfullmäktige, SFP, ÖSP, lantmannagillet, Purmo Andelsmejeri, 
Nederpurmo Andelsmejeri 

• kommunfullmäktige, SFP, ÖSP, lantmannagillet, Purmo Andelsmejeri, 
andelshandeln 

• kommunfullmäktige, SFP, ÖSP, lantmannagillet, andelsbanken 

• kommunstyrelsen, ÖSP, lantmannagillet, Nederpurmo Andelsmejeri, 
andelsbanken 

• kommunfullmäktige, SFP, Nederpurmo Andelsmejeri, andelshandeln, 
ev.luth.församlingen 

• kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ÖSP, andelsbanken, ev.luth. 
församlingen 

• kommunstyrelsen, SFP, andelsbanken, andelshandeln, baptistförsamlingen 

Ovanstående uppräkning visar att samtliga som haft de flesta bindningarna deltagit i 
den högsta kommunala beslutsprocessen och där det då även kan noteras att ingen av 
dessa personer var företagare. 

För att ytterligare bekräfta de olika yrkesgrupperna ojämna inflytande användes de 102 
personerna för olika analyser i Ucinet, en programvara för analys av sociala nätverk 
(Hanneman och Riddle 2005). 

I analyserna använda förkortningar: 

Kfullm – Kommunalfullmäktige 

Kst – Kommunalnämnden/styrelsen 

PuSfp – Sfp-lokalavdelningen 

PuFörs – Purmo evangelisk-lutherska församling 

BaptFörs – Purmo baptistförsamling 

Lmg – Purmo lantmannagille 

ÖSP – ÖSP lokalavdelningen 

PuAm – Purmo Andelsmejeri 

NPuAm – Nederpurmo Andelsmejeri 

PuAhl – Purmo Andelshandel 

PA – Purmo Andelsbank 
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J – Jordbrukare 

T – Tjänsteman 

F – Företagare 

Med hänsyn till aktörernas anonymitet har för varje enskild person, i stället för namnet 
utskrivits någondera av bokstäverna J, T eller F samt en löpande numrering. 

Flera av aktörerna innehade dubbelroller. De flesta företagarna kom från 
jordbrukarhem och en del av dem fortsatte i sin roll som företagare att driva ett mindre 
jordbruk. Ett antal personer som huvudsakligen är att betrakta som jordbrukare bedrev 
även företagsverksamhet, om än i mindre omfattning. Avgörande för gränsdragningen 
mellan en jordbrukande företagare och en företagande jordbrukare har varit från vilken 
näring ifrågavarande person fått huvuddelen av sin inkomst. Ifråga om tjänstemännen 
finns även dubbelroller. I fråga om personer med utbildning, t.ex. präster eller lärare 
har det sällan funnits nämnvärda sidoinkomster. För andra som definierats som 
tjänstemän, t.ex. virkesuppköpare, förelåg ofta en dubbelroll i det att de innehade ett 
aktivt jordbruk. Dessa har dock definierats som tjänstemän, eftersom de från tjänsten 
erhöll en regelbunden och för familjens försörjning betydande löneinkomst, men också 
för att tjänstemannarollen gav en viss social status. För de aktörer som till betydande 
del haft en dubbelroll finns angivet inom parentes den mindre viktiga av de båda 
yrkesgruppstillhörigheterna. Avgörande för gränsdragningen har således varit från 
vilken näring huvuddelen av inkomsterna erhållits. 

Efterföljande figur visar hur de enskilda aktörerna (utmärkta med cirklar) är länkade 
till elva olika arenorna (utmärkta med fyrkanter). 

 



 

 

187 

Figur 14 Hela nätverket  

Om man skapar en figur som visar tänkbara länkar mellan de olika aktörerna utgående 
från de arenor de var representerade på blir bilden en annan. Följande tre figurer visar 
storleken på de tre yrkesgrupperna utgående från de potentiella kopplingar som 
förelåg. 
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Med länkningarna mellan de enskilda aktörerna i de tre följande figurerna skall främst 
förstås att de var verksamma på de arenor som studerats och att de sålunda hade 
möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk. I studien har inte utretts huruvida de 
skapade direkta länkar till varandra eller om så skedde, styrkan i dessa. 

 

Figur 15 Jordbrukarnas  möjliga kopplingar 

I figuren representerar en fyrkant en enskild person. I övrigt hänvisas till de 
förklaringar som framgår av texten före figur 13. 

 

 

Figur 16 Tjänstemännens möjliga kopplingar 

I figuren representerar en fyrkant en enskild person. I övrigt hänvisas till de 
förklaringar som framgår av texten före figur 13. 
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Figur 17 Företagarnas  möjliga kopplingar 

I figuren representerar en fyrkant en enskild person. I övrigt hänvisas till de 
förklaringar som framgår av texten före figur 13. 

Förestående tre figurer utvisar att jordbrukarna hade den överlägset största 
kontaktytan och potentiella nätverket till sitt förfogande, medan företagarnas dito var 
obetydligt. 

För att utgående från de analysmöjligheter som Ucinet erbjuder, söka fram de enskilda 
aktörer som hade de bästa kontakterna och som mest sannolikt dominerade 
beslutsnätverken, genomfördes ett antal analyser berörande centralitet. I Ucinet finns 
ett stort antal analysmöjligheter, några av dessa används i det följande. 

Den första analysen avser att söka de aktörer som har flest kontaktmöjligheter 
(Freeman´s Degree Centrality) där ett högre värde anger en högre grad av centralitet. 
Aktörer med flera länkar har större kontaktyta att utnyttja och som följaktligen ger 
större inflytande. (Hanneman och Riddle 2005) 

Den andra analysen söker fram de mest centrala aktörerna i ett nätverk (Bonacich 
Eigenvector Centrality), dvs. de som har det minsta avståndet till övriga i nätverket. Av 
betydelse är även vilka nätverk som aktörens länkar har till sitt förfogande och som 
aktören sålunda indirekt kan nå. Resultatet (Eigenvalue) anger hur central aktören 
ifråga är i förhållande till övriga avstånd i hela nätverket och där ett högre värde anger 
högre centralitet. (Hanneman och Riddle 2005) 

I den tredje analysen undersöks centraliteten i form av närhet till andra aktörer 
(Closeness Centrality). Analysen fokuserar på avståndet från aktören till resten av 
nätverket utgående från antagandet att närhet, endera direkt eller via kortast möjlig 
annan väg till fler aktörer, ger den centrala personen ökad styrka att agera. Resultatet 
(Farness) anger det sammanräknande avståndet från aktören till alla andra i nätverket; 
ju lägre värde desto närmare befinner sig aktören. (Hanneman och Riddle 2005) 

Dessa tre analyser genomfördes på basen av enkla matriser (1-Mode). För att ytterligare 
kontrollera resultaten av dessa gjordes en analys av nätverket i flerdimensionell form 
(2-Mode). (Hanneman och Riddle 2005) 
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Förestående analyser ger samtliga vid handen att jordbrukarna hade en central position 
i beslutsnätverken i Purmo. I den första analysen finns bland de 20 mest gynnade, 15 
jordbrukare, 4 tjänstemän och 1 företagare. I den andra är motsvarande siffror 15, 4, 1, 
och i den tredje 15, 2, 3. Samtliga tre analyser utvisade att jordbrukarna utövade ett 
dominerande inflytande, inte bara genom sin numerär, utan även en dominans ifråga 
om de mest centrala noderna i beslutsnätverken. I samtliga tre analyser besatte 
jordbrukarna 75 % av de 20 tätplatserna, och granskas tio i topp listan utgör 
jordbrukarna 90 %. Körningen utgående från det flerdimensionella nätverket utvisar 
att jordbrukarna enligt denna innehade 16 platser och tjänstemännen resten. 

I avsikt att ytterligare studera de centrala aktörerna gjordes en nätverksanalys (Ego 
Networks Density) för att analysera de nätverk som en enskild aktör har tillgång till. 
Resultatet är i stort detsamma som i föregående körningar; av de 20 största nätverken 
innehades 15 av jordbrukare, 2 av tjänstemän och 3 av företagare. Tas endast de 10 
första i betraktande stod jordbrukarna för 9 och en tjänsteman för det sista. 
(Hanneman och Riddle 2005) 

Slutligen företogs en körning för att söka fram klickar inom beslutsnätverken. En klick 
är en undergrupp i ett nätverk där aktörerna är mer bundna till varandra än till 
nätverket i övrigt och definieras formellt att utgöra det maximala antalet aktörer som 
har alla tänkbara länkningar mellan varandra. I den körning (Cliques) som 
genomfördes, studerades det antal klickar (Actor-by-Actor Clique Co-Membership 
Matrix) som varje par av aktörer var medlemmar i. Av de 20 aktörerna som uppvisade 
de högsta talen var 14 jordbrukare, 4 tjänstemän och 2 företagare. (Hanneman och 
Riddle 2005) 

Ett sammandrag av de 20 mest centrala aktörerna i varje analys framgår i bilaga 2. 

5.6.2. Analys 

P 6.1. Det sociala kapital som uppstår byggs upp i nätverk som företräder 
huvudnäringen i samhället medan andra utestängs 

Ovanstående analyser utvisar att företagarna hade ett obetydligt inflytande i de nätverk 
som var mest centrala inom beslutsfattande i Purmo. Jordbrukarna var i besittning av 
det överlägset största inflytandet, följda av tjänstemännen. Av detta kan antas att 
skapandet av socialt kapital i form av kontakter, tillit och förtroende skedde i nätverk 
som inte var relaterade till företagare och som i skenet av rådande samhällsanda 
därigenom heller inte hade intresse att driva frågor som rörde företagsamhet. 

En aspekt av samhällsinflytande är inkludering (Oxoby 2009 s. 7–8). I en inkluderande 
ekonomi är den enskilde individen mer villig att investera i socialt kapital, medan 
förhållandet är det motsatta i en exkluderande ekonomi. Det senare fallet leder till en 
låg nivå av inkludering, vilket minskar skapandet av socialt kapital. Den roll som de av 
jordbrukarna dominerade beslutsnätverken spelade, kan mycket väl ha lett till att 
företagarna upplevde att de verkade i en exkluderande lokalekonomi vilket påverkade 
deras förmåga att skapa eget socialt kapital. 

P 6.2. De aktörerer som engagerar sig i lokalsamhället företräder huvudnäringen i 
detsamma 

De personer som engagerade sig i samhället var, hänvisande till ovannämnda analyser, 
till övervägande del jordbrukare, till viss del tjänstemän och till liten del företagare. 
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Företagarna hade en inte obetydlig representation i de högsta beslutande kommunala 
organen, men i de beslutsnätverk som fanns i Purmo utgjorde företagarna en närmast 
försvinnande andel och kunde knappast framgångsrikt driva frågor som skulle ha 
förbättrat förutsättningarna för företagande i kommunen. Som framgår av figur 18 var 
företagarnas eget nätverk obetydligt jämfört med jordbrukarnas (figur 17).  

P 6.3. Avsaknad av inflytande i samhällslivet för andra aktörer än dem som företräder 
huvudnäringen leder till att de senare nämnda i första hand tillgodoser sina egna behov 

Företagarna i beslutsnätverken var allt för få för att skaffa sig något större inflytande på 
beslutsgången. De i nätverken ingående företagarna strävade ändå efter att skapa 
kontakter, vilket framgår t.ex. av bilaga 2 varur kan noteras att företagare ingår bland 
de 20 mest centrala aktörerna.  

De nätverk som uppbyggdes bland de personer som var representerade på flest arenor 
berörde företrädesvis primärnäringarna. Det sociala kapital som uppstod prefererade 
jordbruket. Jordbrukarorganisationernas koppling till kommunfullmäktige framgår av 
bilden nedan. Det är följaktligen rimligt att anta att de i första hand tillgodosåg sin egen 
yrkeskårs bästa och att varken företagarna eller deras intressen i någon större 
utsträckning beaktades. De fördelar för samhällsutvecklingen som överlappande 
nätverk beskrevs ha i Danmark till följd av landsbygdsbefolkningens engagemang i 
andelsrörelsen (Svendsen och Svendsen 2004) uppnåddes inte i Purmo. 

 
 

Figur 18 Jordbruksorganisationernas koppling till kommunalfullmäktige 
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5.6.3. Rivaliserande nätverk 

Purmo kommun präglades under lång tid av en splittring som mest synbart kan 
hänföras till geografin men som också hade andra underliggande orsaker. När Purmo 
kapellförsamling uppstod 1771 utgjorde dagens Purmo en by, som 1830 delades i 
Neder- och Överpurmo. Vid kapellets tillkomst fanns merparten av bosättningen i det 
område som 1830 blev Nederpurmo. Överpurmo upplevde under såväl 1700- som 
1800-talet en omfattande nykolonisation och befolkningen ökade sålunda relativt sett 
mer i denna by.   

Betraktar man Purmo på kartan kan man notera att kommunen var rätt ”rund”, men 
hos olika skribenter framställs kommunen som långsmal (Villstrand och Östman 2001 
s. 34–36). Detta var en uppfattning som mer avspeglade föreställda än verkliga värden 
och där skilda uppfattningar i olika frågor i olika delar av kommunen spädde på 
”avståndet”. Byaträtan synliggjordes mest av den dragkamp som inom olika sektorer 
förekom mellan Nederpurmo och Överpurmo/Lillby, men fick religiösa förtecken efter 
att baptismen etablerat sig i Överpurmo. 

Den kyrkliga förvaltningen administrerades utgående från att kyrkbyn fanns i 
Nederpurmo och att såväl prästen som klockaren, båda anlitade i 
samhällsförvaltningen, var bosatta där.  Efter att den kommunala och kyrkliga 
förvaltningen fr.o.m. 1868 separerades i Purmo, uppkom en ny förvaltnings- och 
beslutsstruktur. Prästen och klockaren verkade ännu något tiotal år som 
kommunalstämmans och kommunalnämndens ordförande och så länge var kopplingen 
till Nederpurmo klar. De första icke-kyrkliga ordförandena var även Nederpurmobor.  

Kring 1890 uppstod kommunala stridigheter om de s.k. brännvinsskattemedlens 
fördelning. Dessa, som användes för anläggande och underhåll av folkskolor, hade 
fördelats enligt mantal mellan byarna, men nu påyrkade företrädare för Överpurmo att 
medlen borde fördelas jämt mellan byarna (Villstrand och Östman 2001 s. 38). Under 
1900-talets första år uppstod stridigheter om i vilken by kommunalstämman skulle 
hållas och 1908 gick man in för en kompromiss där stämmor hölls såväl i Nederpurmo 
som i Lillby. Lillby är en del av Överpurmo by men från början av 1900-talet började 
området i allt större utsträckning uppfattas och utbyggas som ett centrum i kommunen 
och därigenom betraktas som en skild by.  

Fram till 1918 var rösträtten på kommunalstämman graderad enligt förmögenhet. De 
röstberättigade Purmobornas förmögenhet var i stort sett bunden till jordägande där 
grunden för uträkningen utgjorde hemmanens storlek i mantal. Eftersom Nederpurmo 
by utgjorde drygt 11 mantal mot drygt 8 mantal för Överpurmo, hade 
Nederpurmoborna majoritet i röstetal så länge rösträtten var bunden till förmögenhet. 
I samband med att allmän och lika rösträtt infördes 1918 ändrades denna 
omständighet. Befolkningen var avsevärt större i Överpurmo, bl.a. bodde en större del 
av kommunens obesuttna befolkning där, med påföljd att fullmäktige fick en klar 
Överpurmomajoritet som höll i sig under kommunens fortsatta existens. Ledningen av 
kommunens gled då över till Överpurmo-Lillby och ordföranden i 
kommunalfullmäktige kom under perioden 1919–76 från denna by bortsett från nio år 
och likaså kommunalnämndens/styrelsens ordförande under samma tid bortsett från 
två år.  Dragkampen mellan byarna framskymtar allt som oftast i det kommunala livet 
och under efterkrigstiden blev sprickan allt mer synlig p.g.a. de ökade krav som ställdes 
på utbyggnad av kommunal service i relation till ett drastiskt krympande befolknings- 
och beskattningsunderlag. D.v.s. allt färre människor skulle bekosta en allt större 
offentlig sektor. Den kommunala trätan kan sägas ha nått sin kulmen 1972 när samtliga 
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ledamöter i kommunalstyrelsen från Nederpurmo avgick i protest mot, som de 
uppfattade det, att kommunalt stöd till företag i de båda byarna inte behandlades på 
enahanda grunder. Samma år hade 73 Nederpurmobor i ett brev till landets regering 
yrkat på att Purmo, eller åtminstone Nederpurmo, skulle överföras till 
grannkommunen Pedersöre. Protesten avsåg inte enbart industripolitiken utan även 
centraliseringen av utbildningen, hälso- och åldringsvården. (Villstrand och Östman 
2001 s. 38) 

Splittringen kunde även noteras inom andra områden. Förvaltningen inom den 
evangelisk – lutherska församlingen har under 1900-talet haft en jämnare fördelning 
mellan byarna, i det första, år 1935 valda fullmäktige hade byarna hälften var av 
platserna. Den baptistiska väckelsen uppkom i Överpurmo och det stora flertalet av 
dess medlemmar kom från detta område, en omständighet som inverkade på att byn i 
stället var relativt sett svagare företrädd i den evangelisk-lutherska kyrkans 
förvaltningsorgan. Den baptistiska väckelsen, etablerad som en församling 1874, 
upplevdes av statskyrkan som en besvärlig konkurrent och dess företrädare hamnade 
att svara både inför kyrkorådet i Purmo och domkapitlet i Åbo, en omständighet som i 
sin tur ledde till bittra känslor i baptistförsamlingen. I Purmo Baptistförsamlings 
hundraårshistorik konstaterades beträffande det första kvartsseklet att ”genom 
motstånd och förföljelse luttrades och prövades medlemmarnas tro och ståndaktighet” 
(Sundqvist 1974 s. 34). Ett motstånd som enligt Villstrand (2001) dock mera speglade 
vad statskyrkan ville, än vad den förmådde. År 1900 rapporterades i ortstidningen att 
det pågick en strid på liv och död om Överpurmobornas själar. Kampen fördes 
företrädesvis mellan företrädare för baptisterna och för evangeliföreningen och den 
beskrevs vara kompromisslös. En långvarig orsak till friktion mellan de båda 
församlingarna var baptisternas skyldighet att i vissa fall erlägga kyrkoskatt, en fråga 
som fick en tillfredsställande lösning först år 1964. (Villstrand 2001 s. 510–511, 
Villstrand 2002 s. 174) 

Även inom den evangelisk-lutherska församlingen verkade olika rörelser. Den 
evangeliska rörelsen kom till Purmo kring 1880 och Förbundet Kyrkans Ungdom 
inledde sin verksamhet i Purmo kring 1940. Evangeliska Unga hade sina starkaste 
fästen i Överpurmo by, i Åvist och kring Emaus, medan Kyrkans Ungdom var verksamt 
företrädesvis i Nederpurmo. Den lutherska kyrkan fanns ofrånkomligen i den ena 
ändan av kommunen, i Nederpurmo, men i gengäld byggdes i Lillby ett 
församlingshem som togs i bruk 1952 och i Överpurmo köptes 1962 ett hus som 
ombyggdes till församlingshem. År 1975 påbörjades bygget av ett församlingshem intill 
kyrkan. (Villstrand 2001 s. 435–437) Den lutherska gravgården finns invid kyrkan och 
den förstorades flera gånger. När utvidgning diskuterades år 1920 utgjorde 
anläggningen av en helt ny begravningsplats på Brännbacka, mellan Nederpurmo och 
Lillby, ett alternativ. Slutresultatet blev dock att den befintliga gravgården förstorades. 

När Purmo lantmannagille bildades 1902 utgjorde Överpurmoborna 40 av totalt 42 
deltagare på det konstituerande mötet. Det förefaller vara så, att gillet sågs som en 
arena där Överpurmoborna kunde utöva inflytande på ett annat sätt än inom den då 
rådande kommunalförvaltningen. Först år 1915 kom den första Nederpurmobon in i 
gillets styrelse. Lantmannagillet tog år 1903 respektive 1904 initiativ till att grunda 
Purmo Andelsmejeri och Purmo Andelshandel. Andelsmejeriet anlades i Lillby, likaså 
andelshandelns första affär, vilka båda bidrog till att öka Lillbys synlighet som 
centralort.  En i byaträtan noterbart avvikande omständighet är att andelshandelns 
huvudkontor år 1912 flyttades till Nederpurmo, med motiveringen att det låg bättre till 
för varuleveranser till och från järnvägsstationen i Bennäs. (Olin 2002 s, 18–19, 21) 
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Purmo Andelsmejeri hade vid sin begynnelse leverantörer både från Nederpurmo och 
från Lillby-Överpurmoområdet. Småningom uppstod även där motsättningar som 1929 
kom upp till ytan när frågan om nybyggnad av mejeriet blev aktuell. Nederpurmoborna 
ville uppföra ett nytt mejeri närmare Nederpurmo, men vann inte gehör för sin åsikt. 
År 1932 bröt de sig ur det gemensamma mejeriet och grundade Nederpurmo 
Andelsmejeri. Klyftan mellan de båda mejerierna ökade, när fr.o.m. 1959 ett antal 
medlemmar i Nederpurmomejeriet övergick till att leverera sin mjölk till Purmo 
Andelsmejeri. Inom Nederpurmo Andelsmejeri ansåg styrelsen att Purmo Andelsmejeri 
inte borde ha fått motta leverantörer från Nederpurmo, medan det senare nämnda 
mejeriet ansåg att det stod var och en leverantör fritt att välja mejeri. 
Centralandelslaget Enigheten försökte, med ringa framgång, medla mellan mejerierna. 
Därefter gnisslade det av olika orsaker betänkligt mellan de båda mejerierna. Olika 
förslag till samarbete dem emellan torpederades konsekvent och med ibland åtföljande 
tidningsskriverier av båda sidor. Turerna mellan de båda blocken chockerade t.o.m. 
”moderatare” förtroendevalda inom mejerierna och i ett protokoll från ett 
diskussionsmöte 2.1.1964 med företrädare för båda mejerierna antecknades att en 
talare ansåg rådande situation mellan mejerierna vara skadlig för kommunen. Även 
dåtida kommunalmän uttalade sitt bekymmer över utvecklingen. Uppenbarligen hade 
den hårda linjen det största stödet i båda mejerierna. (Purmo Andelsmejeris och 
Nederpurmo Andelsmejeris protokollböcker, Östman 2001 s. 156–161) 

Hönsnäringen fick mellan världskrigen stor betydelse för jordbruket i Purmo. Som 
försäljningskanal för äggen tillkom år 1928 Purmo Äggförsäljningsandelslag och 1931 
Purmo Nya Äggandelslag, småningom betjänade det förra företrädesvis Lillby-
Överpurmo och det senare Nederpurmo. (Olin 2002 s. 74) 

Uppkomsten av ideella föreningar, där alla medlemmar, åtminstone i teorin, var 
jämlika kunde ha verkat överbryggande för de byavisa motsättningarna. Men även 
inom föreningslivet skedde i vissa fall en uppdelning på geografiska grunder. Purmo 
ungdomsförening grundades 1904 och uppförde 1911 ett samlingshus i Nederpurmo. 
Det hade funnits förhoppningar om ett gemensamt ungdomsföreningshus för hela 
kommunen, men den tanken gick inte att förverkliga, varför huset byggdes av 
Nederpurmoborna.  År 1930 bildades Överpurmo ungdomsförening och 1932 Lillby 
ungdomsförening. År 1927 uppkom i Överpurmo på baptistiskt initiativ 
ungdomsföreningen Framtidshoppet. På 1960-talet diskuterades en sammanslagning 
av de tre icke-religiösa ungdomsföreningarna, men de gamla motsättningarna gick inte 
att överbrygga. (Villstrand och Östman 2001 s. 37–38) Det närmaste man kom var att 
Lillby och Purmo ungdomsföreningar firade gemensam julfest. 

Purmo Marthaförening grundades 1919 och kyrkbyn var centrum för dess verksamhet. 
Kretsar inom denna bildades i andra byar och ur dessa uppkom småningom nya 
föreningar, Sexsjö och Överpurmo 1927, Lillby 1931, Åvist 1939 och Nordanå 1947. 
Moderföreningen ändrade senare namn till Nederpurmo marthaförening. (Östman 
2001 s. 411–412) 

Även hembygdsrörelsen splittrades på byavisa grunder. På 1930-talet verkade Purmo 
Uf för att åstadkomma ett hembygdsmuseum. År 1947 uppstod Purmo 
Hembygdskommitté, vars medlemmar bestod av olika i föreningen verksamma 
föreningar och vars syfte bl.a. var att åstadkomma ett hembygdsmuseum, men inte 
heller detta initiativ ledde någonvart. År 1957 bildades på Anders Pass initiativ Purmo 
hembygdssällskap. Föreningens stadgar avsåg verksamhet i hela kommunen, men 
hembygdsmuseet skapades i Nederpurmo. Som en motvikt till detta uppkom 
Överpurmo hembygdsförening, formellt år 1970, men med verksamhet redan på 1960-
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talet. Turistnämnden i Purmo hade som en av sina målsättningar att åstadkomma ett 
närmande mellan de båda hembygdsföreningarna, men utan framgång. (Kuvaja 2001 s. 
191) 

Även jaktvårdsfrågorna administrerades på byavisa grunder. Nederpurmo 
jaktvårdsförening, Överpurmo jaktklubb och Pedersörenejdens stövarklubb, som var 
verksam i Lillbyområdet, skötte var sin by. (Östman 2001 s. 167) 

Vissa föreningar, både ekonomiska och ideella, har varit verksamma i hela kommunen 
och exempel på sådana är idrottsföreningen Standard, Purmo skogsvårdsförening, 
Purmo lantmannagille, ÖSP-avdelningen, SFP-avdelningen, Röda Korsavdelningen och 
Föreningen Folkhälsan i Purmo. Varför dessa föreningar inte splittrades på geografiska 
grunder är en intressant frågeställning. Kanske upplevdes de i vissa fall inte som lika 
viktiga ekonomiskt eller identitetsmässigt i kampen mellan byarna eller också insåg  
man möjligen styrkan i att ha endast en förening. Idrotten är den arena där den 
överbryggande funktionen varit mest synliggjord i och med att sportplanen anlades på 
Brännbacka, mitt mellan Lillby och Sisbacka. 

5.6.4. Analys 

P 6.4. Splittring i olika nätverk i ett lokalsamhälle skapar ett fragmenterat socialt 
kapital 

Den religiösa splittringen i Purmo skapade på olika sätt och nivåer rivaliserande 
nätverk och ledde till viss del också till fragmentering, eftersom de olika religiösa 
grupperingarna åtminstone delvis skapade egna nätverk. En parallell kan dras till 
Gnosjö, där de olika församlingarna bidrog till att skapa konstruerade gränser (Wigren 
2003) eller till Svendsen och Svendsens (2004) danska exempel där religiös splittring 
ledde till uppdelade och från varandra existerande nätverk med fragmenterat socialt 
kapital. I en del danska lokalsamhällen uppbyggdes helt separata nätverk som 
småningom institutionaliserades med påföljd att grupperna helt fjärmades från 
varandra och uteslutande använde det egna nätverket t.ex. för anskaffning av varor och 
tjänster. I de båda i Purmo verksamma frikyrkliga församlingarnas äldre historia 
framgår tydliga drag av sektbildning och gränsdragning mot personer som inte var 
delaktiga i församlingsgemenskapen och där umgänge eller äktenskap mellan en 
församlingsmedlem och en medlem som hörde till en annan trosriktning inte var 
accepterat. (Villstrand 2001 s. 517–518, 521–522) 

I och med att baptistförsamlingen växte sig starkare blev den en betydande 
samhällsaktör och tack vare införande av demokratisk och lika rösträtt fick baptisterna 
även ett betydande inflytande i kommunalförvaltningen där de beklädde ledande 
befattningar. En omständighet som inte varit lika självklar under den tid rösträtten var 
graderad enligt förmögenhet, eftersom många baptister var medlemmar av obesuttna 
hushåll och där dessutom ledande befattningar i den dåtida kommunalförvaltningen 
innehades av statskyrkan närstående personer. 

Av nämnda orsaker är det heller inte möjligt att under den tid som denna studie 
omspänner se det så att utövande av olika näringar hade påverkats av 
församlingstillhörighet. I t.ex. Gnosjö har en proportionellt större andel av 
företagsamheten kunnat hänföras till frikyrkliga, och utgående från Webers (1978) 
tolkning, kunde i Purmo baptisterna ha förväntats vara mer företagarbenägna än 
lutheranerna. I Purmo förekom företagsamhet både bland lutheraner och baptister och 
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det är inte möjligt att dra t.ex. samma slutsats som beträffande Gnosjö. De företagare 
som t.ex. flyttade bort från Purmo för att etablera sig som industriidkare i Jakobstad 
företrädde båda trosriktningarna, varför medlemskap i den ena eller andra 
församlingen inte ökade benägenheten att flytta bort. Ingen av informanterna har 
heller tillskrivit församlingstillhörigheten någon större betydelse för utövande av 
näringsverksamhet i Purmo. Det är följaktligen svårt att se att den religiösa splittring 
som de facto fanns i Purmo direkt skulle ha påverkat förutsättningarna för 
företagsamhet på orten. 

Byaträtan har däremot en annan dignitet ifråga om skapande av konstruerade gränser 
och fragmentering. På samma sätt som i Danmark (Svendsen och Svendsen 2004) 
ledde splittringen mellan byarna till att många funktioner dubblerades och 
institutionaliserades i avsikt att bygga upp separata nätverk och att både resurser och 
tid åtgick till denna kamp. Eftersom byaträtan på olika sätt påverkade den samhälleliga 
resursfördelningen hade den också en både direkt och indirekt inverkan på 
förutsättningarna för drivande av företagsamhet. Mest synligt tog sig detta uttryck när 
Nederpurmo bys företrädare i kommunalstyrelsen år 1972 avgick i protest mot den 
förda kommunala näringspolitiken. 
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6 SAMMANFATTNING 

6.1. Konceptuell kontribution 

Denna studies konceptuella bidrag är att påvisa hur socialt kapital kan användas för att 
erodera ett områdes entreprenöriella förutsättningar. För att undersöka detta 
genomfördes en litteraturstudie av socialt kapital, som resulterade i uppställandet av en 
konceptuell ram. Denna prövades på lokalsamhället Purmo. Fallstudien, vars utfall 
närmare sammanfattas i detta och följande delkapitel, synliggör den negativa inverkan 
socialt kapital hade på förutsättningarna för företagande på orten.  

Studiens syfte har till denna del uppfyllts och studien bidrar härigenom till fördjupade 
insikter i effekterna av det sociala kapitalets mindre goda sidor sidor, särskilt ifråga om 
erodering av ett områdes entreprenöriella förutsättningar. Studien kan härigenom 
bidra till att ge en mera nyanserad bild av en ur ett strikt företagsekonomiskt 
perspektiv möjligen oförklarlig negativ utveckling i vissa samhällen, där klassiska 
ekonomiska teorier inte kunnat ge en tillfredställande förklaring, eftersom enligt t.ex. 
Langholm (1998) neoklassisk ekonomisk teori anses ha fjärmat sig från de sociala 
vetenskaperna. 

I delkapitel 6.2. presenteras utfallet av det tredje delsyftet, att utifrån fallstudien 
presentera en modell för en nedåtgående samhällsutveckling. 

Socialt kapital definieras överlag som en positiv företeelse, men kan även anta olika 
negativa drag och medföra mindre önskvärda konsekvenser. Resultatet av studien 
utgör en bekräftelse av det antagande som i figur 2 sammanfattade socialt kapitals 
inverkan på förutsättningarna för företagsamhet. Jag har i detta arbete utgått från att 
det sociala kapitalet finns uppbyggt hos, och utgår från, de enskilda individerna i 
lokalsamhället och att det är detta, det sociala kapitalet hos de enskilda individerna, 
vare sig det är strukturellt, relationellt eller kognitivt, som sätter sin prägel på orten, 
inte ett kollektivt socialt kapital som skulle finnas i lokalsamhället i sig. Den empiriska 
studien bekräftar att det sociala kapitalet i Purmo fanns förankrat hos de enskilda 
individerna i lokalsamhället. 

Sammanfattning av propositioner 

För att utröna hur det sociala kapitalet i Purmo påverkade företagsamhetens 
förutsättningar, uppställdes i kapitel 3, utgående från andra skribenters studier i socialt 
kapital och dess följder för företagsamhet, ett antal propositioner i avsikt att utveckla 
teorin kring socialt kapital och för att erhålla ytterligare konceptuella insikter i de 
negativa yttringarna av socialt kapital på basen av de omständigheter som empiriskt 
kunde noteras. 

Härvid kan noteras att det sociala kapital som skapades i Purmo under första hälften av 
1900-talet var ett för det dåtida agrarbaserade lokalsamhället gynnsamt socialt kapital 
som då bidrog till skapande och upprätthållande av ett framgångsrikt jordbruk i 
kommunen. Som följd av strukturförändringen i samhället och förändrade 
verksamhetsförutsättningar för jordbruket transformerades det emellertid till ett för 
lokalsamhället som helhet negativt socialt kapital, trots att det fortsättningsvis var ett 
för jordbruket huvudsakligen positivt socialt kapital. 
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Lokalsamhället Purmo och utvecklingen i detsamma mellan 1945–76 uppvisar många 
av de negativa konsekvenser av socialt kapital som diskuterats i kapitel 3 och utgör 
sålunda ett exempel på hur socialt kapital kan inverka negativt på förutsättningarna för 
bedrivande av företagsamhet. 

Av de sju huvudpropositioner, med sammanlagt 19 underpropositioner till de sex första 
huvudpropositionerna berörande mindre gynnsamma sidor av socialt kapital och 
förutsättningar för företagsamhet i Purmo, enligt uppställning i figur 13, kan följande 
anses påvisade: 

1) Företagsamheten missgynnas p.g.a. avsaknad av socialt kapital, 4 av 4 
underpropositioner 

2) Avsaknad av tillväxt i lokalsamhället inverkar negativt på möjligheten att skapa ett 
gynnsamt socialt kapital, 2 av 3 

3) Samhällsandan i lokalsamhället skapar en negativ inställning till företagsamhet, 4 
av 4 

4) Det saknas en fungerande kommunikation mellan olika grupper i lokalsamhället, 2 
av 2 

5) Företagarna förmår inte skapa egna nätverk, 2 av 2 

6) Nätverken i lokalsamhället verkar exkluderande mot företagarna, 4 av 4 

7) Ogynnsamma strukturella förhållanden försämrar förutsättningarna för 
företagsamhet, 1 av 1 

Den underproposition som inte kan anses ha stöd i den empiriska studien är 2.3, som 
berör frågan huruvida centralisering inverkar negativt på det sociala kapitalet. 
Därvidlag kan det konstateras att den centralisering som skedde i Purmo inte nämnvärt 
påverkade förutsättningarna för företagsamheten. Det är möjligt att de i denna sak för 
det sociala kapitalet negativa konsekvenser som noterats på andra orter, i Purmo 
skymdes av de omständigheter som mera synligt inverkade på samma fenomen.  

Beträffande proposition 6.4. som berör uppkommen splitting i olika nätverks inverkan 
på socialt kapital, kan konstateras att den synbara religiösa uppdelning som funnits i 
Purmo har skapat fragmentering, men att denna omständighet inte kunde påvisas ha 
en direkt inverkan på förutsättningarna för företagsamhet, medan däremot den förda 
diskussionen om byaträtan påvisade inverkan på det sociala kapitalet. Avsaknad av 
noterbar betydelse för religionen visavi företagsamhetens utveckling i Purmo är i linje 
med Nyströms och Winbergs (2002) notering att olika religiösa yttringar inte kan sägas 
inverka på benägenheten för företagande. Däremot spelade religiösa värderingar in för 
att mana till arbetsamhet, lydnad, nykterhet osv. En sådan parallell kan även dras till 
Purmo, i det att religionen bidrog till att upprätthålla de rådande värderingarna. 

De övriga uppställda propositionerna kan däremot anses ha bekräftats genom de 
observationer som gjorts och i den diskussion som förts i den empiriska delen. De 
kommentarer som föranleds av propositionerna 1-6  kommer i det följande att tas fram 
i en sammanfattande diskussion medan proposition 7 diskuteras i delkapitel 6.2.  
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P1. Företagsamheten missgynnas p.g.a. avsaknad av socialt kapital  

Det sociala kapital som skapades i Purmo under början av 1900-talet var till 
övervägande del gynnsamt, det uppstod dels genom aktiviteter i de många föreningar 
som då bildades och dels i de organisationer som grundades i anknytning till 
primärnäringarna. Den lokala identiteten formades av aktörer som stod nära 
primärnäringarna. En viktig beståndsdel var den ideologiska skolning som skedde i 
jordbruket närstående organisationer, t.ex. i lantmannagillet. Den organisering som 
kommersiellt skedde inom jordbrukarkåren utgående från uppkomsten av 
bolagsmejerierna på 1880-talet och ideellt utgående från Purmo Lantmannagilles 
tillkomst 1902 skapade ett socialt kapital som på många sätt gynnade jordbruket i 
Purmo. Det lade grunden till nya samarbetsformer och nya verksamheter och hade stor 
ekonomisk betydelse för aktörerna. Enligt Colemans (1987, 1988) definition bidrog det 
då verksamma sociala kapitalet till att generera allmän nytta, dels ekonomiskt, dels 
genom ett utökat serviceutbud. 

Denna utveckling hade till följd att när företagarna i Purmo efter andra världskriget 
ökade i antal, hamnade de utanför de nätverk som tillhandahöll och administrerade det 
existerande sociala kapitalet. Detta tog sig då en exkluderande karaktär (jfr Portes 
1998) och användes av de existerande nätverken för att motarbeta nymodigheter och 
utvecklingsmöjligheter för andra än dem som från förr var inkluderade (jfr Ogilvie 
2009). Det saknades normer och medborgerligt engagemang som kunde ha bidragit till 
ett för företagsamheten gynnsamt socialt kapital. En företagare kunde i praktiken 
påräkna inkludering endast utgående från den omständigheten att han även var en 
aktiv jordbrukare.  

En hela lokalsamhället inkluderande tillit saknades och ett hela lokalsamhället 
inkluderande kognitivt socialt kapital kunde inte skapas (jfr Nahapiet och Ghoshal 
1998). Trots att företagarna till största delen utgått från jordbrukarhem, sträckte sig 
tilliten inte längre till dem som övergett jordbruket. Det sociala kapitalets betydelse i 
sammanhanget kan illustreras av att en enskild individ med tillgång till omfattande 
socialt kapital har mer inflytande i samhället och kan följaktligen i högre grad påverka 
utformningen av rådande värderingar i detta (jfr Bäck 2011). Tilliten i lokalsamhället 
baserades fortsättningsvis, trots ett nationellt sett öppnare och modernare samhälle, på 
de värderingar som var knutna till jordbruket närstående organisationer och till vilket 
även andra aktörer, t.ex. församlingarna och föreningarna, i egenskap av skapare av 
socialt kapital anpassade sig. Engagemang på sådana arenor medförde inte större tillit i 
lokalsamhället för en företagare. Avsaknad av annan fortsättningsutbildning än i bästa 
fall folkhögskola för flertalet av kommunens ungdom bidrog även till denna inställning. 
Purmos utveckling bekräftar Poulsens och Svendsens (2005b) antagande att i ett 
samhälle i vilket tilliten uppbinds, skapas ingen tillväxt. Den misstro, som i stället för 
tillit fanns mellan olika samhällsgrupper i Purmo, ledde till ett fragmenterat socialt 
kapital som i sin tur försvårade möjligheterna till samarbete och samexistens i 
lokalsamhället (jfr Westlund, Forsberg och Höckertin 2002). Många företagare är 
villiga att satsa i socialt kapital av den orsaken att det bidrar till att minska företagets 
kostnader genom den information om råvaror, produktionsmetoder, 
försäljningskanaler m.m. som finns tillgänglig i nätverken, medan ett omvänt 
resonemang, applicerbart på Purmo, ger att avsaknad av tillit inte minskar på 
kostnaderna. 

Aspekten allmän nytta (jfr Svendsen och Svendsen 2003), som är viktig för 
uppkomsten av socialt kapital, blev i Purmo förbehållet de nätverk som inte 
inkluderade företagarna, och där resultatet blev det att företagarnas bidrog till den 
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allmänna nyttan, men inte i samma mån kunde tillgodogöra sig densamma. Denna 
omständighet kan även beskrivas utgående från det faktum att i en inkluderande 
ekonomi är en enskild aktör, tex. en företagare mera villig att satsa i socialt kapital, 
medan förhållandet är det motsatta i en exkluderande ekonomi (Oxoby 2009) och 
eftersom företagarna i Purmo var exkluderade, inverkade detta på deras benägenhet att 
investera i socialt kapital.  

En grund för exkluderingen av företagarna var den kontrollfunktion som nätverken 
kring det existerande sociala kapitalet upprätthöll gentemot egna medlemmar och där 
den viktigaste funktionen med kontrollen var att se till att förutsättningarna för 
jordbrukets existensmöjligheter bibehölls, medan andra näringar accepterades endast i 
form av stödfunktioner till detta. Behovet av att kontrollera det rådande samhället 
grundade sig i botten på en rädsla att i framtiden inte kunna upprätthålla jordbruket 
som bygdens huvudnäring. Denna omständighet kan möjligen även förklara det 
noterbara ointresset i kommunala organ för den stora befolkningsminskningen. 
Eftersom största delen av bortflyttarna inte hade kunnat beredas tillgång till egen 
odlingsmark i tillräcklig omfattning för överlevnad, kunde ortens ställning som 
jordbrukarbygd bäst bevaras om de flyttade bort. 

Kontrollen riktade sig framför allt mot sådana som riskerade att ta sig ut ur den 
rådande ordningen, t.ex. utövare av biinkomster eller som förespråkade åsikter som 
inte överensstämde med de rådande värderingarna. Detta var ett förhållande som var 
identiskt med den kontroll som Rantakyrö (2001) observerat i Pajala gentemot 
upplevda avvikelser eller som i Gnosjö förekommer inom de för jämvikten i de för 
gåvoekonomins existens behövliga nätverken (Sjöstrand 2008). 

Eldsjälar och idealister i den bemärkelse som Svendsen och Svendsen (2004) samt 
Johannisson och Lindmark (1996) framställde dessa ifråga om framgångsrik 
ekonomisk samhällsutveckling fanns inte i Purmo. De fåtaliga, för bygdens 
framåtskridande verkande idealisterna fick inte en synlig plats i kommunen. Deras 
engagemang begränsades av den rådande samhällsinställningen, och det synliga 
resultatet av deras arbete konkretiserades främst i kulturella och idrottsliga satsningar. 
Flertalet av dem var i sitt dagliga värv beroende av goda kontakter till lokalsamhället 
och de var därigenom även föremål för den rådande sociala kontrollen. Eftersom 
varken de förtroendevalda i Purmo, på något undantag när, eller kommunens ledande 
tjänstemän, som kunde ha balanserat de förtroendevaldas inställning till företagande, 
prioriterade företagsamhet, uppstod en situation där endast enstaka till företagande 
gynnsamt inställda personer arbetade för bättre villkor för företagsamheten i 
kommunen. 

Många av dem som startade företag var förvisso eldsjälar men eftersom 
företagsetableringarna i de flesta fall skedde ur överlevnadssynvinkel, inte p.g.a. 
livsstilsförverkligande, sträckte sig engagemanget inte längre än till egen överlevnad.  

P 2. Avsaknad av tillväxt i lokalsamhället inverkar negativt på möjligheten att skapa ett 
gynnsamt socialt kapital 

Samhällstillväxt är i sig inte en nödvändig grund för socialt kapital, men avsaknad av 
tillväxt påverkar på olika sätt förutsättningarna för att skapa och upprätthålla socialt 
kapital. 

Purmo präglades ekonomiskt av svag tillväxt under den studerade perioden, vilket 
påverkade befolkningens möjligheter till utkomst och ledde under 30 år till en 
befolkningsminskning på 40 % p.g.a. bortflyttning. En annan konsekvens var den att 
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kommunens beskattningsunderlag minskade, vilket ledde till en allt hårdare kamp om 
hur de kommunala resurserna skulle fördelas och som i sin tur spädde på den splittring 
som p.g.a. byaträtan redan existerade i samhället.  Kommunens resursbrist minskade 
ytterligare förutsättningarna för företagsstöd. 

Befolkningsminskningen hade även den konsekvensen att många företagare och 
tänkbara företagare flyttade, vilket ytterligare urholkade möjligheterna att skapa en för 
företagsamheten kritisk massa på orten. Bortflyttningen ledde även till att personer, 
oberoende av om de var företagare eller inte, som hade kunnat balansera jordbrukets 
inflytande i lokalsamhället och bidra till en annan samhällssyn, lämnade Purmo. 

Den stora befolkningsbortflyttningen föranledde en utarmning av det sociala kapitalet, 
vilket skapade en i sig fortgående process med avtagande engagemang, minskad tilltro 
och minskat socialt kapital (jfr Brehm och Rahn 1997, Portes 1998). Den krympande 
befolkningen medförde att underlaget för att skapa nya nätverk minskade med den 
påföljden att för samhället improduktiva nätverk inte förnyades utan att stagnerande 
nätverk behöll sitt inflytande, med risk för att samhället kunde drabbas av social och 
kulturell utarmning (jfr Westlund och Bolton 2003). Eftersom dessa nätverk verkade 
exkluderande mot företagsamhet, bibehöll följaktligen det mot företagarna 
uppbindande sociala kapitalet sitt inflytande. Detta var en utveckling som 
överensstämmer med Forsströms och Nyholms (1993) notering att agrara traditioner 
bibehålls längst i områden med stor utflyttning. 

P 3. Samhällsandan i lokalsamhället skapar en negativ inställning till företagsamhet 

Lokalsamhällets kultur grundlägger förutsättningarna för hur företagsamheten bemöts 
i lokalsamhället. Kulturella fenomen s.s. historisk tradition utgör en viktig beståndsdel. 
Kulturell inbäddning av företagsamheten i rådande värderingar garanterar förståelse 
för företagsamheten. Gnosjöandan, som är den mest studerade i detta ämne, tar fram 
omständigheter som historia, religion, familj, föreningsliv som beståndsdelar (Wigren 
2003, Sjöstrand 2008). Som framgår av den diskussion som fördes kring 
huvudproposition 1 uppbyggdes samhällsandan i Purmo kring jordbruket som den 
enda behövliga och enda accepterade utkomstmöjligheten, och den enda godtagbara 
vägen för den som skulle utgöra rätt sorts invånare i kommunen. Den kollektiva 
identitet som lokalsamhället eftersträvade att upprätthålla fördes fram av detta ideal. 
Företagande accepterades inte, trots att Purmo vid samma tid kunde sägas vara ett 
samhälle offensivt specialiserat på jordbruk (jfr Bäcklund 2005). Denna inställning 
byggdes upp kring en förmodad, men en de facto efterhandskonstruerad historisk 
tradition, och där kyrkorna, skolan och föreningarna utgjorde de arenor genom vilka 
den rätta lokala identiteten uppbyggdes och upprätthölls. Eftersom jordbrukarna 
kontrollerade de viktigaste nätverken i samhället kunde de fortsätta att tillse att 
ifrågavarande värderingar inte ändrades. Eftersom inga impulser erhölls eller tilläts 
komma in utifrån, påverkades den rådande andan inte av den samtidigt pågående  
samhällsförändring som däremot påverkade andra jordbrukardominerade kommuner, 
där inställningen till jordbruket som det enda accepterade värvet, inte var lika stark.  

Denna anda präglades också av individens strävan till självständighet och oberoende av 
yttre auktoriteter. Samma strävan utmärker entreprenörer (Jfr Forsström och Nyholm 
1993, Danell 2000) och t.ex. Gnosjösamhället ( Sjöstrand 2008 ), där man ogärna vill 
bli beroende av aktörer som inte ingår i de lokala nätverken, t.ex. banker. 
Samhällsandan i Purmo formades sålunda kring jordbruket och skapades och 
upprätthölls av de kretsar som stod nära detta.  Även andra svenskösterbottniska 
kommuner uppvisade en stark jordbrukarsektor, men med den jordbrukaranda och det 
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jordbrukarideal som byggdes upp i Purmo under första hälften av 1900-talet (jfr 
Östman 2000) uppstod en särskild medvetenhet om jordbruket som den enda 
behövliga och den enda accepterade utkomstformen i lokalsamhället. Denna 
medvetenhet föranledde då en inställning till företagsamhet som varierade från 
ointresse och likgiltighet till ett direkt motstånd, medan de samhällspåverkare som såg 
positivt på företagsamhet inte fick sin röst hörd. 

Andra utkomstformer accepterades ogärna. Tjänstemän sågs oftast som individer som 
skulle försörjas av det producerande samhället, dvs. av jordbrukarna, men som 
accepterades, mera eller mindre tvunget, beroende på om de tillförde nytta för 
jordbrukarsamhället i form av t.ex. mejeridisponenter, eller, som man inte kunde något 
åt eftersom de var påbjudna av överheten, t.ex. i form av prästerskap och skollärare. 
Ifråga om den senare kategorin försökte man motarbeta att den utökades i omfång för 
att inte öka jordbrukarnas-skattebetalarnas försörjningsbörda. Serviceproducenter 
kunde vinna acceptans om de betjänade jordbrukarsamhället, t.ex. handelsmän, medan 
företagare i gemen hade svårt att hitta motsvarande nischer. 

Enligt Danell (2000) är den lokala företagskulturen ett samspel mellan lokalt och 
externt inflytande på den sociala miljön. I fallet Purmo medgav de existerande 
nätverkens kontroll av den sociala miljön inget externt inflytande på företagsamheten, 
med åtföljande liten inflyttning, medan det lokala inflytandet verkade hämmande på 
företagsamheten. Purmo utgör därigenom ett exempel på en ort som utvisar utpräglat 
rurala värderingar, där starka relationer skapar en gemenskap som sammanbinder 
individerna i kraftfulla informella institutioner och där bundenheten vid traditionen 
påvisar att man hanterar förändringar utgående från ett inåtvänt perspektiv (jfr 
Johannisson 2009). 

Även de många andelsföretagen i Purmo kontrollerades av jordbrukarnätverken och 
bidrog kännbart till uppbyggnaden av det specialiserade jordbruket i Purmo, främst 
genom avsättningsföretag i form av mejerier och äggförsäljningsandelslag.  De hade 
följaktligen stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen på orten under första 
hälften av 1900-talet, men utgjorde i ringa omfattning grogrund för företagande, vilket 
hade varit fallet t.ex. på den danska landsbygden (Svendsen och Svendsen 2004).  De 
blev i stället en viktig del i att bygga upp jordbrukets ekonomiska dominans på orten 
samtidigt som de inverkade på samhällsandan i det att de för många 
jordbruksföreträdare utgjorde synliga bevis på Purmoböndernas förmåga att klara sig 
själva. Purmo utgör ett exempel på ett samhälle där det sociala kapitalet 
institutionaliserades hos den grupp som kontrollerade lokalsamhället (jfr Ogilvie 
2009). 

Många idag industrialiserade landsortssamhällen uppvisar en företagssektor som till 
stora delar härrör från jordbrukarmiljöer (jfr t.ex. Danell 2000, Nyström 2005). Det 
var bönder eller bondsöner som i mindre omfattning startade allehanda produktioner 
som sedan utvecklades till livskraftiga företag. Det mångsyssleri som förekom på orten 
under 1800-talet utgjorde ingen grogrund för företagsamhet. Bisysslor eller 
sidoinkomster utgjorde en viktig del av försörjningen för många Purmohushåll, 
eftersom de i allt mindre delar uppspjälkta jordbrukarhemmanen inte förmådde 
försörja en familj på det som respektive småbruk genererade. En anmärkningsvärd 
omständighet i Purmo var det förhållandevis ringa antal som utvecklade bisysslan till 
ett heltidsföretagande, ett faktum som åtminstone delvis kan förklaras med den sociala 
kontrollen. Inkomsterna från bisysslor användes i stället för att investera i jordbruket i 
förhoppning om att skapa ett mera bärkraftigt jordbruk. Den kompetens, främst inom 
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hantverkstradition, som fanns inom mångsyssleriet och som var förekommande fram 
till sekelskiftet 1900 kunde sålunda inte tillvaratas för industriell verksamhet. 

P 4. Företagarna förmår inte skapa egna nätverk 

Företagarna i Purmo var för få och för splittrade för att skapa egna nätverk som hade 
kunnat ha ett balanserande inflytande i lokalsamhället, och en för områdets 
industrialisering behövlig kritisk massa kunde inte uppbådas (jfr Pollard 1981). Till 
skillnad från jordbrukarna som var organiserade både i lantmannagillet och i 
producentorganisationens lokalavdelning, saknade företagarna en motsvarande bas för 
sin intressebevakning. Phillipsons, Gortons och Lashewskis (2006) iakttagelse att 
avsaknad av en kritisk massa för en viss gruppering blir särskilt försvårande i 
samhällen där det finns flera olika nätverk och grupper som tävlar med varandra, är 
tillämpbar på Purmo. Förutsättningarna för att skapa nätverk bland företagarna i 
Purmo försämrades ytterligare av att många företagare flyttade bort och för att de 
kvarvarande representerade olika branscher. 

En kollektiv nytta kunde inte skapas av de insatser som enskilda individer gjorde för att 
förbättra företagsklimatet i lokalsamhället. De fördelar som ett innovativt 
företagarnätverk hade medfört, kunde sålunda inte komma de enskilda verksamma 
aktörerna tillgodo (jfr Thorgren, Wincent och Örtqvist 2009). Avsaknaden av egna 
nätverk medförde att en plattform för stöd och solidaritet samt informationsutbyte 
mellan företagarna inte kunde skapas, ej heller en ömsesidig tillit inom ifrågavarande 
yrkeskategorier (jfr Andriani och Karyampas 2009). Utvecklingen i Purmo stöder även 
Ostrom och Ahns ( 2003 ) antagande att för en minoritet är det viktigt att skapa 
nätverk för att kunna utvecklas och överleva. 

Det var till nackdel för tillkomsten av företagarnätverk att det saknades en 
företagartradition i Purmo (jfr Arrengle et al 2007), eftersom de som slog in på 
företagarbanan inte hade äldre företagare eller de nätverk som de senare nämnda 
kunde ha skapat, att tillgå. Tillgången till förebilder på nära håll, som är viktig för 
nyföretagare, saknades (jfr Davidsson 1993). Likaså fanns heller inte möjlighet till 
avknoppningar, en företeelse som ofta fungerar som en inkörsport för nya företagare 
(jfr Nilsson 2002). 

P 5. Det saknas en fungerande kommunikation mellan olika grupper i lokalsamhället 

Kommunikationen i lokalsamhället Purmo kan för denna studies vidkommande 
diskuteras ur tre synvinklar, dels kommunikation mellan företagare, dels mellan 
företagare och andra samhällsgrupper samt slutligen kommunikationen mellan 
företagare och samhället, närmast i form av kommunen. Parallell kan här dras till 
Johannisson, Ramirez-Pasillas och Karlsson (2002) som härleder tre dimensioner av 
kulturell inbäddning i ett industriellt distrikt och som definierar den första nivån av 
relationer utgörande de som finns mellan företag, den andra nivån omfattande ett 
företags relationer till sociala och ekonomiska institutioner samt på den tredje nivån, 
indirekta kontakter genom sociala och ekonomiska institutioner. 

Företagarna i Purmo var för få för att skapa egna nätverk och det ledde även till att 
flertalet företagare saknade intresse av att bygga upp relationer till andra företagare. 
Dels var det tidsödande och dels levde man i ett självständighetsideal enligt vilket man 
borde klara sig själv. Det kan också ha berott på att man saknande kollegor i samma 
bransch eller att dylika, om de fanns, i första hand upplevdes som konkurrenter. 
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Bristen på kommunikation mellan företagarna fick flera negativa konsekvenser. Det 
inverkade negativt på nya företagares förutsättningar att skapa trovärdighet för sin 
verksamhet (jfr Johannisson 1996), likaså inverkade denna omständighet negativt på 
företagarnas förutsättningar att skapa kontakter till andra socioekonomiska 
gemenskaper (jfr Sabatini 2009).  

Som tidigare diskuterats kontrollerade jordbrukarna nätverken i samhället medan 
företagarna såsom varande udda i förhållande till majoritetsidealet blev exkluderade. 
Kommunikationen mellan jordbrukarna och övriga grupper i samhället skedde på 
jordbrukarnas villkor. Företagarnas situation underlättades heller inte av majoritetens 
syn på dem; under en stor del av 1900-talet var företagarnas status i Purmo bunden till 
ett jordinnehav. Utanförskapet medförde för företagarnas vidkommande att de hade 
svårt att få tillgång till existerande samhällsnätverk och de fördelar som dessa 
föranledde. Den misstro som fanns mellan olika intressegrupper i Purmo skapade ett 
fragmenterat socialt kapital som försvårade samarbetet i kommunen (jfr Westlund, 
Forsberg och Höckertin 2002). 

Företagarna saknade p.g.a. exkluderingen från de existerande nätverken social 
hörbarhet (jfr Hudson 2009) och kunde sålunda heller inte i det omgivande samhället 
öka förståelsen för företagande och p.g.a. sin ringa numerär heller inte ge tillräckliga 
positiva impulser (jfr Davidsson 1993). Purmo kommuns agerande stärkte 
fragmenteringen, eftersom kommunen i ringa omfattning gav uttryck för åtgärder som 
kunde ha fått företagarna att känna sig uppskattade och behövda i samhället. Det fanns 
totalt sett en brist på samverkan i och omkring lokalsamhället i Purmo, och den var 
synlig på många plan både inom kommunen och i relationerna till omvärlden.  

I Purmo kunde inte uppnås en sådan kommunikation i lokalsamhället som enligt 
Johannisson (2003) utmärker en fungerande lokalekonomi och där människorna i 
lokalsamhället samexisterar både som ekonomiska aktörer och som medlemmar av 
olika sociala gemenskaper. Företagarna fick sålunda inte det externa stöd som hade 
behövts för att de skulle ha bättre möjligheter att utvecklas (jfr Arbuthnott, Eriksson 
och Wincent 2010). Baserat på Johannissons (2008) definition av företagsklimatet på 
en ort är det uppenbart att de aktörer som kunde ha bidragit till det gynnsamma 
företagsklimatet inte gjorde det, speciellt då vad de utanför företagsnätverken befintliga 
påverkarna kunde ha uträttat för företagsamheten på den platsen. 

P 6. Nätverken i lokalsamhället verkar exkluderande mot företagarna 

De jordbrukardominerade nätverken i Purmo bidrog i början av sin utveckling till att 
på ett positivt sätt bygga upp lokalsamhället, men fick senare en exkluderande och 
fragmenterande karaktär, vilket omöjliggjorde uppkomsten av en generaliserad 
reciprocitet i lokalsamhället. 

De i figurerna 15 - 17 beskrivna samhällsgruppsnätverken i Purmo klargör tydligt 
företagarnas obetydliga kontaktyta i jämförelse med jordbrukarnas. Beslutsnätverkens 
struktur visar på att de personer som engagerade sig i lokalsamhället och som hade de 
största kontaktytorna inte var företagare.  

Detta ledde till att det var andra grupper än företagarna som hade de bästa 
förutsättningarna att få sina behov tillgodosedda, inte minst ifråga om den knappa 
kommunala resurstilldelningen. Detta var omständigheter som sannolikt även hade 
inverkan på företagens framgång, utgående från antagandet att innehav av ett 
obetydligt socialt kapital och avsaknad av medlemskap i ekonomiska gemenskaper 
inverkade negativt på företagets utveckling (jfr Putnam 2000) samt att avsaknad av 
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täta nätverk begränsar möjligheten att skaffa sig en bättre ekonomisk position (jfr 
Andriani och Karyampas 2009). Dessa omständigheter kan vara en delorsak till den 
stagnerande företagsamheten i Purmo. 

De centrala beslutsnätverk som existerade i Purmo behärskades av jordbrukare medan 
företagarna hade ett marginellt inflytande, en omständighet som i detta fall är 
ytterligare ett bevis på det sociala kapitalets exkluderande karaktär. Denna 
omständighet är en omvänd bekräftelse på Bäcks (2011) konstaterande att socialt 
kapital har betydelse för deltagande i och inverkan på politiska aktiviteter både på 
individuell och på kollektiv nivå. T.ex. dominerades de ledande andelsföretag som mest 
synligt bidrog till att distribuera resurser i lokalsamhället, dvs. andelshandeln och 
andelsbanken, av bönder, likaså de kommunala förtroendeorganen, vilka ansvarade för 
fördelningen av de kommunala resurserna. 

Samhällsutvecklingen i Purmo under 1800-talets sista årtionden och under 1900-talet 
fram till undersökningsperiodens slut påvisar uppkomsten av rivaliserande nätverk.  
Baptismens inträde på scenen under 1870-talet ledde till en religiös splittring som 
bidrog till att det i Purmo uppstod en förhållandevis stor baptistförsamling som från 
början av 1900-talet fick ett stort inflytande i lokalsamhället. Efter det att den 
evangeliska rörelsen etablerade sig i Purmo uppstod tidvis en hård kamp mellan dessa 
båda riktningar. Bland baptistförsamlingens medlemmar uppbyggdes informella 
nätverk för att tillgodose deras och församlingens intressen, men dessa nätverk 
inverkade inte märkbart på företagsamhetens förutsättningar. Inga parallella 
ekonomiska nätverk skapades på religiös grund.  Den religiösa splittringen i Purmo 
inverkade uppenbarligen inte i någon större utsträckning på företagsamhetens 
förutsättningar. 

Byaträtan mellan Nederpurmo och Lillby-Överpurmo skapade däremot ett synligt 
fragmenterat socialt kapital, eftersom många parallella organisationer byggdes upp i 
respektive byar och där den ekonomiska splittringen i form av mejerierna och 
äggandelslagen är de mest synliga. Byaträtan påverkade kännbart också det politiska 
livet och fick en större synlighet och ökande betydelse när kommunen med allt 
knappare resurser borde bygga upp en ökad samhällsservice. Trätan mellan byarna 
synliggjordes också i behandlingen av företagsstödsärenden.  

De resurser som åtgick till att hålla byaträtan vid liv försvagade samhällsutvecklingen i 
kommunen samtidigt som den åstadkom en synlig fragmentering. Båda dessa 
omständigheter påverkade negativt företagsamhetens förutsättningar i Purmo. 

Sammandrag 

I ett blomstrande och expanderande samhälle skapas ett gynnsamt, oftast 
överbryggande socialt kapital men när samhället stagnerar, riskerar det sociala 
kapitalet att skifta karaktär och blir uppbindande. De existerande nätverken som 
kontrollerar det befintliga sociala kapitalet behåller sitt grepp om samhället och den 
lokalt påverkbara samhällsutvecklingen. Medlemmarna i de existerande nätverken 
tillåter inte dessa att utgöra bas för någon annan utveckling än den av nätverket 
utstakade. Detta har som följd att nya impulser inte får fotfäste i samhället och inverkar 
negativt på förutsättningarna för uppkomsten av innovationer  (jfr Crescenzi, Gagliardi 
och Perocco 2011). 

Värderingarna och normerna i samhället regleras av de befintliga nätverken, med 
påföljd att tilliten i samhället även bestäms utgående från nätverken. Den sociala 
kontroll som upprätthålls i nätverken bidrar till att upprätthålla existerande 
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värderingar och i ett stagnerande samhälle blir denna kontroll klavbindande. 
Kontrollfunktionen begränsar möjligheterna, förutom för nykomlingar även för 
idealister och eldsjälar i samhället att föra fram nya idéer.  

Stagnationen i samhället tar sig uttryck i en rundgång i form av befolkningsminskning 
som ytterligare försämrar förutsättningarna för kvarvarande medlemmar och som 
föranleder ytterligare bortflyttning. För det sociala kapitalet är denna utveckling 
ödesdiger, i det att medlemmarna i nätverken minskar och möjligheterna till 
nyrekrytering saknas. Eroderande och fragmenterande nätverk behåller sålunda sitt 
inflytande, trots att samhällsutvecklingen hade påkallat förändringar i dessa.  

Denna utveckling har som följd att samhällsandan i det stagnerande samhället regleras 
av de befintliga nätverken och blir till ett hinder för alla former av nytänkande. 
Samhällsandan begränsar effektivt förutsättningarna för utövare av verksamheter som 
inte ryms inom accepterade ramar att utvecklas. 

I ett sådant samhälle saknas kommunikation mellan de individer och yrkesgrupper som 
ryms inom de rådande normerna och de individer och grupper som inte gör det. De 
senare nämnda drabbas av ett samhälleligt utanförskap som försvårar deras 
verksamhetsförutsättningar. De rådande nätverken antar en exkluderande karaktär 
gentemot dem som inte ryms inom de fastställda normerna och dessa individer och 
grupper utestängs från samhällelig resurstilldelning och inflytande. 

Utanförskapet och det förhållandevis ringa antalet gör att dessa individer inte har 
förmåga att skapa egna nätverk som kunde ge dem en gynnsammare position ifråga om 
samhällelig resurstilldelning och påverkningsmöjligheter eller för att skaffa sig en 
socialt mera acceptabel position. 

På detta sätt tar sig det sociala kapitalet en negativt kumulerande karaktär, där varje 
steg i utvecklingen medför nya negativa omständigheter som ytterligare försvårar för 
nästa steg i händelsekedjan att frigöra sig från den inslagna vägen. Alternativt kunde 
även sägas att både strukturellt och kognitivt socialt kapital samarbetar i en negativt 
uppbindande utvecklingskedja. 

Om ovanstående resonemang appliceras på företagande såsom en udda 
verksamhetsform i ett stagnerande samhälle, ger det följande skeende: 
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Figur 19 Inverkan av ogynnsamt socialt kapital på förutsättningarna för företagsamhet 

 

Vid en återkoppling till figur 2, vari socialt kapital antogs kunna påverka 
förutsättningarna för företagande, kan det med hänvisning till förestående figur 
konstateras att i fallet Purmo spelade det sociala kapitalet en avgörande roll för hur 
förutsättningarna för företagsamhet utvecklades på orten. Figur 19 kan sålunda anses 
utgöra en bekräftelse på figur 2. 

6.2. Den alternativa berättelsen om Purmo  

I den empiriska delen av föreliggande studie har analyserats de omständigheter som 
föranlett Purmos avvikande utveckling 1945–76 med bl.a. en avtynande företagsamhet, 
och vari erhållits ytterligare insikter i de processer som skapade denna för 
samhällsutvecklingen på orten ogynnsamma inriktning.  

Litteraturen känner olika förklaringar till varför en ort avindustrialiseras eller saknar 
förmåga att generera företagsamhet. Min uppfattning är att olika faktorer inverkade på 
den utveckling som skedde i Purmo ifråga om förutsättningarna för företagande under 
perioden 1945 – 76, men att det kulturella klimatet, företrädesvis beskrivet i form av 
socialt kapital, är den mest betydande omständigheten till den gentemot regionen och 
landet avvikande utvecklingen. 
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Denna studie behandlar i huvudsak de kulturella faktorernas inverkan på 
företagsamhet, men för att få en helhetsbild av utvecklingen kan man inte bortse från 
de strukturella omständigheternas betydelse (proposition 7). 

Utgående från klassiska lokaliseringsteorier är tillgången till råvaror och närheten till 
avsättningsmarknader viktiga incitament för företagsetableringar. Purmo saknade i 
huvudsak råvaror, bortsett från skog, medan den lokala avsättningsmarknaden var 
liten. Åarna i Purmo har varit för små för att alstra kraft för någon mer betydande 
industriell verksamhet, inklusive kraftproduktion. 

Kommunen var geografiskt belägen på sidan av kommunikationslederna; järnvägen i 
Bennäs och hamnen i Jakobstad var avlägsna medan landsvägsnätet genom 
kommunen, inklusive huvudvägen in till Jakobstad, var undermåliga. 
Telekommunikationerna var dåliga under hälften av den studerade perioden, 
postgången under hela. Eldistribution var bristfällig fram till 1970-talet.  

Detta ger vid handen att de strukturella förhållandena inte var speciellt gynnsamma för 
företagsamhet i Purmo, där den geografiska placeringen vid sidan av viktiga 
kommunikationsleder varit en kännbar nackdel samtidigt som kommunen heller inte 
kunde tillgodoräkna sig de spillningseffekter som grannkommuner till industrialiserade 
städer kunde göra. De strukturella omständigheterna är inte oväsentliga, men eftersom 
dessa var ungefär desamma i många svenskösterbottniska kommuner vid samma tid, 
hade de i sig varit möjliga att överkomma. 

Jakobstad som under 1900-talet var en starkt industrialiserad stad påverkade också 
företagsamheten i Purmo. Myrdals (1969) teori om bakvatteneffekter, där ett 
expanderande industriellt centrum suger till sig betydelsefulla resurser i regionen, är en 
tänkbar förklaring men borde i så fall ha gällt även flera andra närliggande kommuner 
som t.ex. Pedersöre och Esse. Så skedde inte, företagsamheten utvecklades mycket 
positivt i dessa båda samtidigt som Purmo stagnerade. 

Kan det då vara så, att företagarna i Purmo var mindre uthålliga, mindre lämpliga eller 
mera flyttningsbenägna än företagarna i grannkommunerna?  Eftersom denna studie 
inte i detalj inriktats på att undersöka lämpligheten som företagare hos individer som 
startade företagsamhet i Purmo och som endera stannade kvar eller flyttade bort, kan 
ett entydigt svar inte ges. Med tanke på de många olika företagare som inledde sin 
verksamhet i kommunen förefaller det osannolikt att anta att alla var olämpliga som 
företagare och om man beaktar de framgångar som de till Jakobstad flyttade 
företagarna där skördade, fanns det kunniga företagarämnen i Purmo. 

Många av de företag som startades under studiens tidsram hade sin upprinnelse i att 
utövaren ville skaffa sig och familjen en utkomst och det kan vara en orsak till att en del 
upphörde som företagare om man hittade ett enklare sätt att förtjäna sitt uppehälle. 
Detta är emellertid en omständighet som torde ha varit lika vanlig i övriga 
svenskösterbottniska kommuner. Det individuella behovet av att verka självständigt var 
i så fall mindre viktigt än behovet av att skaffa sig en dräglig utkomst (jfr Davidsson 
1993). 

Var då företagarna i Purmo mera entreprenöriella och riskvilliga och kan denna 
omständighet anses vara den mest bidragande orsaken till att de sökte sig till 
Jakobstad? Denna förklaring kan inte uteslutas för vissa av de Purmoföretagare som 
flyttade till Jakobstad, men om man beaktar att den för Esses näringsliv betydelsefulla 
familjen Kjellman inte såg någon orsak till att förlägga sin verksamhet utanför 
kommunen, borde det i sig inte ha varit omöjligt att på liknande premisser verka som 



 

 

209 

företagare i Purmo. Alla företagare och företagarämnen i kommunen kan heller 
knappast ha haft bortflyttning som högsta prioritet om man utgår från Johannissons 
och Lindmarks (1996) antagande att (små)företagare helst vill verka i den miljö som de 
känner och har anknytning till.  

Jag menar följaktligen att alla de ovan diskuterade omständigheterna kan ha inverkat 
på förutsättningarna för företagsamhet i Purmo, men att den mest avgörande 
omständigheten utgörs av det gentemot företagsamheten negativa kulturella klimatet, 
främst i form av det sociala kapitalet, och att detta, endera ensamt eller tillsammans 
med en eller flera av här ovan diskuterade förklaringar, bidrog till den utveckling som 
historiskt skedde. De förutsättningar som borde ha funnits för en växande 
företagsamhet saknades och många av de individer som försökte sig på företagande gav 
upp (jfr Wincent, Örtqvist och Drnovsek 2008).  Prestationsmotivet, som t.ex. enligt 
McClelland (1961) utgör en drivkraft för företagande, kunde sålunda inte balansera de 
noterade negativa konsekvenserna. Davidssons (1993) antagande att de strukturella 
och kulturella omständigheterna påverkar kvaliteten på det nyföretagande som 
kommer till stånd, kan även anses vara en delorsak till den skedda utvecklingen. 

En sidoblick på grannkommunen Esse, trots att förhållandena i denna inte studerats i 
någon större omfattning, ger vid handen att de strukturella förutsättningarna var 
ungefär desamma i båda kommunerna, med den noterbara skillnaden att Esse å stod 
för ett större och jämnare vattenflöde, varför ån bättre lämpade sig för kraftproduktion. 
Men framför allt kan i Esse inte noteras detsamma kulturella motsatsförhållandet 
mellan företagare och jordbrukare som förekom i Purmo, ej heller mellan kommunen 
och företagarna. Den industriella utvecklingen i Esse gynnades därtill kännbart av 
familjen Kjellmans omfattande engagemang och vilja att utveckla sin verksamhet i Esse 
och därigenom bidra till en gynnsam utveckling av lokalsamhället. 

Benko och Pecquer (2009) anför att en lokal ekonomi i större eller mindre utsträckning 
skapas kring de politiska och ekonomiska interaktioner som omger den. Den politiska 
insatsen ifråga om ett gynnsamt företagsklimat i Purmo var, bortsett från de sista åren 
av den studerade perioden, i det närmaste obefintlig. Purmo kommuns agerande bidrog 
starkt till ett för företagsamheten negativt kulturellt klimat genom att upprätthålla 
bilden av företagsamhet som en udda företeelse. En mer positiv kommunal inställning 
till företagsamhet hade kunnat motverka den attityd till företagande som fanns i 
lokalsamhället och gett företagarna kraft att fortsätta. Man hade då också kunnat ta 
tillvara och stärka den betydelse som platsen har för företagsamhet (jfr Johannisson 
och Lindmark 1996), speciellt för småföretagare som naturligt vill verka i den miljö 
som de befinner sig i när verksamheten inleds. Platsens betydelse för företagaren som 
en unik social resurs för småföretagsamhet, kunde följaktligen inte i någon nämnvärd 
omfattning tillvaratas i Purmo. 

Kommunen kan inte sägas ha bedrivit en offensiv näringslivspolitik, ej heller en 
relationsorienterad sådan enligt Johannissons och Lindmarks (1996) definition. 
Eftersom det i Purmo inte fanns någon historisk länkning för företagsamheten var den 
ekonomiska traditionen i kommunen inriktad på det specialiserade jordbruket (jfr 
Danell 2000). När Purmo kommun äntligen fick upp ögonen för företagsamhetens 
betydelse för kommunens överlevnad (de sista tio åren av undersökningsperioden) var 
det redan för sent och de företagna åtgärderna fick ingen större betydelse bortsett från 
att de möjligen något minskade på bortflyttningstakten. Purmo förlorade under 
perioden 1945–76 40 % av sin befolkning, inklusive många företagare och 
företagarämnen. Med bortflyttarna försvann även ett stort antal skattebetalare. De 
ökande kommunala skyldigheterna i förhållande till ett minskande 
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skattebetalarunderlag – föranledda av den dåtida nationella samhällsutvecklingen – 
gjorde att lokalsamhället stagnerade. Det medförde även att företagsfrågorna, när de 
väl kommit till kommunalmännens medvetenhet, hade det trångt.  Besluten drog ofta 
ut länge i tid och påverkades dessutom av den under 1960- och 70-talen accentuerade 
byaträtan, som under undersökningsperioden jämsides med den uttalade 
sparsamheten blev ett allt tydligare landmärke för Purmo kommun. 

Enligt Fukuyama (2000) utmärks framgångsrika samhällen av ett diversifierat socialt 
kapital. Den utveckling som präglade Purmo 1945 – 76 kan inte beskrivas som 
framgångsrik och en bidragande orsak till detta är avsaknaden av ett diversifierat och 
alla samhällsgrupper inkluderande socialt kapital. Ett fragmenterat socialt kapital 
omöjliggjorde även att de delade värderingar kunde uppnås, som enligt Saxenian 
(1994) är en förutsättning för ett stabilt lokalsamhälle. Det sociala kapitalets negativa 
konsekvenser utgjorde en bidragande orsak till det skeende som i Purmo blev 
kumulativt. Ett utvecklande socialt kapital enligt Sabatinis (2005) definition och som 
hade kunnat skapa en positiv utveckling i form av tillväxt, utveckling och välmående 
kunde inte uppstå i Purmo. Utgående från Svendsens och Svendsens (2003) påstående 
att socialt kapital kan definieras som människors förmåga att öka den ekonomiska 
tillväxten i samhället, kan det även anses att det stagnerade och fragmenterade sociala 
kapitalet i Purmo bidrog till den svaga ekonomiska tillväxten i kommunen. Likaså kan 
Purmo anses vara ett exempel på Myrdals (1969) definition på hur ett eftersackande 
område dräneras på resurser. Utvecklingen i Purmo 1945–76 skedde tvärt emot det av 
Lee et al (2005) anförda antagandet att framgångsrik utveckling frigör rurala områden 
från att få status av bakåtsträvande och trångsynta. 

Den historiska utvecklingen i Purmo kan också beskrivas som spårberoende i det att 
när utvecklingen i Purmo väl var i händerna på de nätverk som kunde påverka 
lokalsamhällets utveckling, dvs. de jordbrukarkontrollerade, fanns det ingen återvändo. 
Det specialiserade jordbruk som uppstod kring sekelskiftet 1900 och som kännbart 
bidrog till områdets samtida gynnsamma ekonomiska utveckling, skapade också det 
sociala kapital som omöjliggjorde en kursändring, vilket hade som följd att de aktörer 
som var centrala i nätverken mer eller mindre blint följde den utstakade linjen tills 
lokalsamhället i sin dåvarande form kollapsade på 1970-talet. En parallell kan här dras 
till utvecklingen i Ruhrområdet (Grabher 1993) och fenomenet rigid specialisering, där 
i begynnelsen välfungerande industriella distrikt med ett gynnsamt socialt kapital 
utvecklades till ett hinder för förnyelse och där utvecklingen hindrades av de regler som 
i tiderna skapats för att göra regionen framgångsrik. I Purmo ledde den rigida 
specialiseringen till att lokalsamhället skarpt höll fast vid de regler som skapat det 
specialiserade jordbruket, och vilka även utvecklades till en broms mot att ta till sig nya 
idéer. 

Vid en återkoppling till den utvecklingsväg (figur 6) som Koski (2002) anför för ett 
österbottniskt agrart samhälle med en ekonomi som hade sin grund i en kapitalistisk 
bytesekonomi som uppstått under 1600- och 1700-talen men som stagnerade under 
1800-talet, kan det konstateras att de flesta konsekvenserna är identifierbara i Purmo. 
Det uppstod småföretagsamhet med ett stort inslag av biförtjänster, och det ledde till 
ett effektiviserat jordbruk som för Purmos vidkommande kan karaktäriseras som 
specialiserat redan vid sekelskiftet 1900 och där jordbruket i sig blivit en form av 
företagsamhet. Det ledde till uppkomsten av massrörelser, i främsta hand en 
omfattande föreningsaktivitet, men framför allt uppstod en omfattande 
flyttningsrörelse, dels emigration till USA och Sverige, dels inrikes bortflyttning. Vid en 
jämförelse med Palomäkis (1983) utvecklingsväg (figur 7) som beskriver alternativa 
vägar för ett 1900-talssamhälle i industrialiseringsskede, kan den slutsatsen dras att 
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Purmo inte var mottagligt för förändringar, varför den enda tänkbara konsekvensen 
blev ökad bortflyttning. Uppkomsten av folkrörelser har ofta setts som ett viktigt led i 
en moderniseringsprocess (jfr Aronsson och Johansson 2002), men i fallet Purmo 
kanaliserades den kraft som fanns i de frivilliga rörelserna till att upprätthålla rådande 
strukturer och värderingar.  

Ovanstående diskussion har visat att Purmo kan definieras som ett område som inte 
var mottagligt för förändring, varför utvecklingen då kunde bli endast en.  Den väg som 
Purmo slog in på, ledde därför till att kommunen som följd av låg tillväxt i jämförelse 
med den omkringliggande regionen, en kraftigt minskande befolkning och begränsade 
utkomstmöjligheter, i längden inte hade förutsättning att kvarstå som en självständig 
kommun.  Purmo blev ett exempel på en ort som avindustrialiserades till följd av en allt 
för svag företagssektor (jfr Pollard 1981), i stället för att den befintliga företagsamheten 
kunde ha utgjort en bas för nyföretagande och en positiv förändring av lokalsamhället 
med diversifierade utkomstmöjligheter.  

Det tredje och sista delsyftet med denna studie var att presentera en modell för ett 
samhälle med en nedåtgående samhällsutveckling. Detta förverkligas genom en 
sammankoppling av figurerna 6-8 om alternativa utvecklingsspår med figur 19 som 
illustrerade det ogynnsamma sociala kapitalets inverkan i ett stagnerande samhälle och 
ger då följande modell: 
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Figur 20 Utvecklingsväg för ett stagnerande samhälle, utgående från det studerade 
lokalsamhället Purmo 

Man kan inte låta bli att reflektera över hur det alternativa Purmo kunde ha sett ut. Det 
finns i historien otaliga exempel på orter och regioner med från början förefintliga, eller 
under samhällsutvecklingen framväxande, ogynnsamma förutsättningar för 
företagande men som det oaktat utvecklats positivt. Exempelvis kan noteras 
Ruhrområdet  (jfr delkap. 2.3., Grabher 1993)  som till följd av rigid specialisering 
hamnade i en strukturkris, men där företagen klarade av att förändra sin produktion 
till de behov som förelåg i samtiden, eller t.ex. orten Las Vegas, som under 1900-talet 
utvecklades till USAs snabbast växande stad och som idag är världens största turist- 
och spelmetropol trots att staden helt omges av öken och där utvecklingen länge 
hindrades av rådande institutionella system (Pesämaa 2007). En annan jämförelse kan 
göras med krisorten Söderhamn (Lindberg 2002) där beslutsfattarna i det längsta 
klamrade sig fast vid rådande strukturer, men efter att strukturkrisen på 1970-talet var 
ett faktum insåg att den kommunala näringslivspolitiken måste få en helt ny 
omformning. Samtidigt skapades där en rörelse för lokal mobilisering, benämnd 
Söderhamnsandan. Denna samlade upp de idéströmmar och förnyelsetrender som låg i 
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tiden. Det fordrades att beslutsfattarna, för att kunna föra en ändamålsenlig politik, 
skapade en ny och realistisk verklighetsbild kring krisen, tog till sig ett nytt 
normsystem där kommunens roll identifieras på ett nytt sätt för att möta kommande 
strukturkriser, då den dittills förda politiken misslyckats (Lindberg 2002 s. 183–184). 
Om beslutsfattarna i Purmo i tid hade skapat sig en faktisk bild av den strukturkris som 
drabbade lokalsamhället under undersökningsperioden, hade utvecklingen kunnat vara 
en annan. 

Sett ur ett regionalt perspektiv kunde även entreprenörerna i Purmo ha stannat kvar på 
orten och det efterkrigstida lokalsamhället ha tillhandahållit ett noterbart antal 
industriarbetsplatser, inte tillräckligt för att tillgodose behovet hos hela den 
uppväxande befolkningen eller de av strukturrationaliseringen inom jordbruket 
friställda personresurserna, men som räckt till för att bortflyttningen hade varit 
avsevärt mindre än vad den blev. En noterbart mindre bortflyttning hade betytt en 
större kvarvarande befolkning som även utgjort ett större skattebetalande underlag och 
som följaktligen bidragit till att Purmo kommun hade haft ett större handlingsutrymme 
för att möta de krav samhällsförändringen ställde. Denna utveckling hade sannolikt lett 
till att åsikterna hos olika grupper i kommunen inte blivit så polariserade och medfört 
att en naturlig förnyelse skett även i stagnerande nätverk. Detta hade dock förutsatt att 
kommunens beslutsfattare tjugo år tidigare än vad de gjorde, hade haft förmåga att 
skapa sig en realistisk bild av vart den inslagna vägen skulle leda och samtidigt hade 
ändrat inställning till industrin som en för lokalsamhället behövlig sysselsättande 
faktor.  

Förestående studie kan sägas anknyta till den diskussion som förs om 
företagsamhetens, speciellt småföretagsamhetens betydelse för en gynnsam 
samhällsutveckling. Utgående från Johannisons (2008) antagande att företagsklimatet 
utgör de externa påverkarnas inställning till ett gynnsamt främjande av 
företagsamheten, belyser studien nyttan av att samhälleliga aktörer, t.ex. i form av stat 
och kommun, aktivt arbetar för att skapa och förbättra förutsättningarna för att 
åstadkomma ett gynnsamt och diversifierat socialt kapital i ett lokalsamhälle vari 
ekonomiska relationer utgör en del av en bredare social omgivning och där kopplingen 
till platsen och lokala traditioner beaktas.  

Kort sagt – det lönar sig för samhället att investera i socialt kapital och i åtgärder som 
underlättar skapande av detta. 

6.3. Studiens trovärdighet 

Vetenskaplig forskning förutsätts tåla kritisk granskning. I äldre samhällsforskning 
förespråkades, främst p.g.a. positivistisk påverkan, en absolut åtskillnad mellan fakta 
och värderingar och där forskaren tydligt står utanför den företeelse som studeras. 
Nyare forskningstradition hävdar att det vetenskapliga arbetet alltid präglas av de 
värderingar som man utgår ifrån, varför det är omöjligt att se samfällsforskaren som 
fristående från det samhälle han verkar i. (Holme och Solvang 1997 s. 321–324) 

De mest vanliga kriterierna för utvärdering av företagsrelaterad forskning är 
reliabilitet, kopierbarhet och validitet. Reliabilitet hör ihop med frågan om studiens 
resultat är upprepbara och om använda mått är stabila. Nära besläktat med detta är 
begreppet kopierbarhet, dvs. om procedurerna i den genomförda forskningen är så väl 
beskrivna att de kan kopieras. Det viktigaste måttet, validitet hänför sig till studiens 
trovärdighet och resultatens integritet. Validiteten kan indelas i underområdena 
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mätbarhetskriteriernas trovärdighet, dvs. om de använda mätmetoderna mäter det som 
är avsett, intern validitet som berör frågan om orsakssambanden är trovärdiga och 
tillförlitliga, extern validitet som granskar forskningens relevans utanför den specifika 
kontexten samt ekologisk validitet som ställer frågan om forskningsresultaten är 
applicerbara i det dagliga livet. (Bryman och Bell 2007 s. 40–43)    

Krav på validitet och reliabilitet har inte samma centrala betydelse i kvalitativa studier 
som i kvantitativa p.g.a. den närhet som föreligger till studieobjektet. Validering av 
kvalitativ forskning innebär kontroll av trovärdigheten, en försäkran att empiriska 
belägg föreligger samt att forskaren gjort en rimlig tolkning. Det skall vara möjligt för 
en utomstående att granska att forskningen verkligen har genomförts, det skall finnas 
möjlighet att upprepa forskningen och kontrollera dess resultat och det skall finnas 
möjlighet att kontrollera logiken bakom forskarens resultat (Denscombe 2004 s. 147). 
En alternativ metod att utvärdera kvalitativ forskning vad gäller begreppen validitet 
och reliabilitet har presenterats av Lincoln och Guba (1985), Guba och Lincoln (1994) 
samt Denzin och Lincoln (2003) utgående från den omständigheten att det inom 
sociala vetenskaper är omöjligt att uppnå samma objektivitet i forskningen som 
eftersträvas inom naturvetenskaper och att en absolut sanning inte kan uppnås ifråga 
om sociala fenomen. I detta koncept har begreppen reliabilitet och validitet ersatts av 
trovärdighet och autenticitet (Bryman och Bell 2007 s. 411). Jag har valt att använda 
Brymans och Bells (2007) koncept eftersom jag anser att det utmärkt väl svarar mot 
den kvalitativa forskningsmodell som jag använt. Det finns även andra mått för 
kvalitativ forskning, t.ex. Yin (1994 s. 33) använder begreppen construct validity, 
internal validity, external validity och reliability. 

Trovärdigheten (Bryman och Bell 2007) utvärderas enligt följande koncept:  

Förtroende (credibility) 

Överförbarhet (transferability) 

Pålitlighet (dependability) 

Konformitet (confirmability)  

Förtroende har att göra med hur trovärdiga resultaten är utgående från hur använda 
metoder följer vetenskaplig praxis. Denna aspekt berör även frågan om hur en forskare 
korrekt uppfattat den sociala värld som han studerat och om andra forskare kan 
omfatta de tolkningar av den studerade sociala verkligheten som forskaren framställt. 
Överförbarhet berör frågan huruvida de erhållna resultaten är tillämpbara i en annan 
kontext. Överförbarhetskriteriet är besvärligt i all kvalitativ forskning, eftersom det 
egentligen förutsätter att man borde frysa den studerade miljön, för att med säkerhet 
kunna upprepa en studie på identiska villkor, en omständighet som dock inte är möjlig 
då studien berör en socialt föränderlig värld. Analytisk generalisering ger dock 
möjlighet att generalisera erhållna resultat till en vidare teori. Eftersom kvalitativ 
forskning ofta berör s.k. djupstudier, förutsätts att den studerade kulturen beskrivs 
detaljerat och där en sådan djupgående beskrivning utgör en bas för att bedöma om det 
är möjligt att transformera resultaten till en annan miljö.   Pålitlighet kan ses som en 
motsvarighet till reliabilitet och hör samman med frågeställningen hur sammanlänkad 
och väldokumenterad studien är. Alla skeden av forskningsprocessen skall vara 
grundligt beskrivna och tillgängliga för granskning. Konformitet förutsätter, utgående 
från ställningstagandet att total objektivitet är omöjlig att uppnå i en kvalitativ studie, 
att forskaren varit i god tro och att denne inte låtit personliga ställningstaganden 
inverka på forskningsprocessen och analyserna. (Bryman och Bell 2007 s. 410–414) 
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Begreppet autenticitet inkluderar frågor kring rättvisa (fairness), dvs. kommer olika 
intressegruppers åsikter fram i forskningen, samt ontologisk, utbildande, katalytisk och 
taktisk autenticitet. Autenticitetsbegreppen har emellertid inte haft inflytande på 
utvärderinen av vetenskaplig forskning på samma sätt som trovärdighetskriterierna. 
(Bryman och Bell 2007 s. 414) 

Denna studies trovärdighet sammanhänger med metoderna för materialinsamling. 
Dessa har detaljerat beskrivits i delkapitel 4.2. Det har dels varit fråga om intervjuer, 
dels dokumentforskning.  Beträffande intervjuerna, har som närmare beskrivits i det 
förenämnda delkapitlet, intervjusvaren inte nedskrivits, varför det sålunda inte heller 
varit möjligt att be informanterna att kommentera svaren. I ett par fall har jag följt upp 
den gjorda intervjun med en efterföljande diskussion där informanten betts att 
ytterligare belysa vissa frågeställningar och där återkoppling sålunda skett. Via 
dokumentforskning, som utgjort det andra benet i materialinsamlingen, har en 
delfunktion varit att hitta uppgifter som anknutit till den information som erhållits via 
intervjuerna och sålunda utgöra en rimlighetskontroll och komplettering av dessa. 
Användningen av en kvantitativ analys i empirin utgör en ytterligare komplettering av 
den vetenskapliga metoden. Användningen av olika metoder, triangulering, tillämpas 
för att minska en enskild metods risk för fel. Vid användande av olika metoder kan 
olika metoders felrisk balanseras. Forskaren kan använda olika källor, t.ex. kan en 
kvalitativ intervju kombineras med observation. Triangulering kan ske mellan olika 
metoder och inom en metod. Trianguleringens syfte är inte att finna en objektiv 
sanning utan att ses som en lämplig strategi för att visa att erhållna resultat är 
trovärdiga. (Svensson 1996 s. 218–219, Denzin och Lincoln 2003 s. 8, Bryman och Bell 
2007 s. 412–413) 

En annan aspekt av trovärdigheten i denna studie berör frågan huruvida det 
resonemang som förs i studien är konsekvent (jfr t.ex. Yin 1994 s. 35), d.v.s. om i detta 
fall socialt kapital kan anses utgöra det rätta svaret för att besvara frågan om vad som 
föranledde den avvikande utvecklingen i Purmo. Med hänvisning till det resonemang 
som förs främst i delkapitel 6.2. har jag försökt leda i bevis att många olika 
omständigheter inverkade på det historiska skeendet, men att det sociala kapitalet i 
Purmo i den form som jag beskriver det, spelade den mest betydande rollen. 

Vad gäller överförbarheten av de erhållna resultaten, berör denna studie ett specifikt 
geografiskt område i historisk tid. Överförbarheten för kvalitativa sociologiska studier 
har ansetts vara begränsad eftersom den studerade miljön hela tiden förändras. Som en 
motvikt till detta bör studien så detaljerat och mångsidigt som möjligt beskriva den 
studerade miljön. Detta förfaringssätt möjliggör för andra forskare att bedöma hur en 
studie kan överföras till andra miljöer. Eftersom denna studie berör historisk tid, inte 
nutid, bör studien med beaktande av den detaljrikedom som presenterats, vara möjlig 
att dels kvalitativt bedöma, dels återupprepa av en annan forskare samtidigt som de 
konceptuella iakttagelser som gjorts är överförbara till andra miljöer och kontexter med 
ett uppbindande socialt kapital och där en gruppering, vad slag den än är, utövar ett 
dominerande inflytande. 

Lincoln och Guba (1985) anför ifråga om användningen av begreppet pålitlighet, i 
stället för tillförlitlighet, att forskaren bör ha ett reviderbart angreppssätt, dvs. att varje 
steg i forskningsprocessen bör vara möjligt att kontrollera för att en utomstående skall 
kunna ta ställning till om studien är baserad på vedertagna forskningsprinciper. Ifråga 
om denna studies pålitlighet har sätten för framtagning av det empiriska materialet och 
de olika steg genom vilka studien uppbyggts, beskrivits i delkapitel 4.2. Källorna till 
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dokumentforskningen är detaljerat angivna i studien. För Ucinetanalyserna finns allt 
grundmaterial samt alla körningar dokumenterade. 

Beträffande konformitet kan noteras att i kvantitativ forskning eftersträvas fullständig 
neutralitet medan kvalitativ forskning har en annan dimension, där samma slag av 
fullständig neutralitet inte kan förverkligas. Kritiken mot kvalitativ forskning riktar sig 
mest mot den nära relation mellan forskaren och forskningsobjektet som kan uppstå, 
likaså kan frågetecken uppstå kring generaliserbarheten i en kvalitativ 
forskningsprocess (Bryman och Bell s. 2007 s. 423). I en kvalitativ forskningsprocess 
blir forskaren på olika sätt involverad i forskningsmiljön och forskningsproblemet. All 
forskning som berör samhället involverar sociala värderingar, varför forskaren måste 
vara medveten om på vilket sätt dessa värderingar kan tänkas ha inflytande på den 
forskning som genomförs och utforma forskningen så att den inte utesluter 
forskningsrön som står i kontrast till dessa värderingar samt tillstå de värderingar som 
forskningen grundar sig på (Denscombe 2004 s. 202–203). Eftersom jag är uppvuxen i 
och alltfort verksam inom den miljö som jag studerat är frågan om konformitet extra 
relevant. Emedan jag inte kan komma ifrån de bindningar som jag har till 
lokalsamhället Purmo, har jag istället försökt dra nytta av den kunskap som jag har om 
tillbudstående källor och försökt bemöta risken för förutfattade meningar med att så 
allsidigt som möjligt utnyttja olika befintliga källor. 

Gällande studiens autenticitet kan ifråga om rättvisebegreppet, eller hur väl t.ex. olika 
grupper i det studerade samhället kommit till tals, noteras att jag inte enbart baserat 
forskningen på Purmoföretagarnas egna berättelser, utan även försökt fånga 
inställningen hos samhällsengagerade personer som inte företrädde varken jordbruk 
eller företagande. Ytterligare har forskningsområdet belysts genom intervjuer 
genomförda med Essebor. Den genomförda dokumentforskningen har även gett ett 
vidare spektrum över problemställningen.  

6.4. Fortsatt forskning 

Socialt kapital är ett vittomspännande begrepp. Forskningen inom detta område är 
omfattande, men p.g.a. bredden inom ämnesområdet, och de definitionssvårigheter 
som alltfort finns inom detta, är behovet av fortsatt forskning inom ämnet stort och 
påkallat. 

Inverkan av det sociala kapitalets negativa aspekter har studerats i mindre omfattning 
än de positiva. Denna studie bidrar till att belysa det sociala kapitalets negativa 
inverkan på företagsamhet, men samma forskningsproblem kunde studeras ur andra 
synvinklar. Omfattande studier har företagits ifråga om de nätverk som företag och 
företagare har tillgång till och den nytta som nätverken medför. Ytterligare forskning 
kunde ske i hur det sociala kapitalet hanteras i dylika nätverk och hur det förbättrar 
eller begränsar de i nätverken ingående företagens förutsättningar att verka och 
överleva. Det kunde utredas huruvida de existerande nätverken använder det sociala 
kapital som finns inom dem för att befrämja eller begränsa nya företagares och nya 
företags möjligheter att etablera sig, utgående från antagandet att ett nytillskott endera 
är en potentiell konkurrent eller ett komplement som bidrar till uppbyggande av ett 
kluster och sålunda stärker nätverket. Uppmärksamhet kunde fästas vid hur det sociala 
kapitalet ändras när nätverken förändras och hur denna omständighet påverkar 
förutsättningarna för överlevnadsförutsättningarna hos en enskild aktör, samt vilka 
åtgärder som kunde vidtas för att förhindra att stagnerande nätverk behåller sitt 
inflytande. 
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Med beaktande av företagsamhetens betydelse för ett framgångsrikt samhälle, kunde 
utgående från antagandet att företagsklimatet i ett samhälle spelar en betydande roll 
för de små och medelstora företagens förutsättningar att starta och verka, ytterligare 
ansträngningar göras för att utreda det i lokalsamhället existerande sociala kapitalets 
inverkan på förutsättningarna för företagsamhet. Om man till skillnad från denna 
studie, som berör förfluten tid, inriktar sig på nutid kunde studien utformas som en 
fallstudie eller som en longitudinell studie. I det förra fallet kunde ett eller flera företags 
syn på hur det sociala kapitalet i det omgivande samhället påverkat deras 
verksamhetsförutsättningar utredas och i det senare fallet kunde studien utsträckas 
över tid för att utreda om förändringar inverkar på förutsättningarna. En intressant 
frågeställning är om ett företags behov av gynnsamt socialt kapital förändras beroende 
på i vilken omfattning och i vilken omgivning företaget tillväxer och utvecklas. 

Dylik forskning kunde ytterligare påvisa platsens betydelse för företagande och hur det 
sociala kapitalet däri spelar en betydande roll och påvisa vikten av att samhället verkar 
för att de platsspecifika förutsättningarna för företagande upplevs så gynnsamma som 
möjligt. 

Empiriskt begränsar sig denna studie till ett givet mikrosamhälle, medan en annan 
studie i samma ämne kunde beröra en jämförelse mellan flera lokalsamhällen eller 
också kunde ett större begrepp, t.ex. en region, utgöra basen för forskningen. Väljer 
man ett historiskt angreppssätt kunde det sociala kapitalets betydelse för uppkomsten 
av industriella regioner, industriella agglomerationer o.dyl. vara ett forskningsområde. 
En fortsättning på denna empiriska studie kunde utgöra förutsättningarna för 
företagsamhet i Purmo efter 1976. Näringslivet i Purmo har genomgått stora 
förändringar till det sämre efter 1976, varför det kunde ha varit intressant att 
undersöka framför allt de förändringar – och orsakerna till dem – som skedde i 
samband med lågkonjunkturen i början av 1990-talet. En annan grund för forskning 
kunde utgöra den stora population som flyttade bort från Purmo under 1900-talet och 
där undersökningen kunde beröra hur stor del av utflyttarna som blivit företagare av 
något slag. Ett annat historiskt baserat tema kunde vara frågan om på vilket sätt 1900-
talets folkrörelser hade betydelse för uppkomsten av lokalsamhälleligt socialt kapital. 

Denna studie har, i avsikt att belysa en avvikelse från det normala, metodologiskt 
uppbyggts på ett deduktivt angreppssätt, men en induktiv ansats kunde lika gärna 
komma ifråga för att studera det sociala kapitalets betydelse för företagsamhet. 

6.5. English Summary 

The influence of social capital for entrepreneurship:  

A study of conditions of enterprise in Purmo 1945 – 1976. 

Introduction 

The former county of Vaasa in Finland has been known as an area with a strong spirit 
of entrepreneurship and a lot of small firms.  The importance of this type of 
entrepreneurship increased in the 20th century in the area and e.g. in 1976 Vaasa was 
the mainland county in Finland with the highest number of firms in relation to the 
population (Regionplaneförbundet 1984, Koski 2002). During the same century 
Finland went through a development from an agrarian country through 
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industrialisation to a post-industrial society. A structural change took place and the 
share of primary production was, e.g. in the 1970s less than 10 % of GNP. 

At the beginning of the 20th century the former municipality of Purmo, situated in 
Vaasa County, became a prosperous farming community. The farmers of Purmo 
specialised in dairy products and became rather successful compared with the 
neighbouring municipalities. In the 1970-thies more than half of the inhabitants still 
obtained their living from primary production. Entrepreneurship was not common in 
Purmo although a lot of small firms started. Several entrepreneurs from Purmo moved 
away and founded enterprises in other places. For example in the neighbouring town of 
Jakobstad entrepreneurs born in Purmo filled about 1.000 vacant jobs around 1960. 
The development of Purmo during the latter part of the 20th century could be 
described as deindustrialisation.  

During the period of 1880 – 1970 Purmo was the least industrialised municipality in 
Swedish Ostrobothnia counted in the number of people employed in industry and 
services, or 9. 4 % while the municipalities with the highest number reached 30 % 
(Forsberg 1977). 

The aim of this essay is to descript the circumstances in Purmo which influenced the 
conditions for entrepreneurship between 1945 and 1976. The main point of view is 
social capital. How were the local conditions both for new and existing enterprises? 
Both structural and cultural conditions (cf. Davidsson 1996) are studied. As the 
structural conditions, e.g. raw materials, power supply, roads, railroads, postal services, 
and telephone services are assumed to be at the same level as in other countryside 
municipalities in the coastal area of the county of Vaasa, the main focus is on cultural 
conditions and especially the role of social capital.  

How did social capital in the society of Purmo grow and how did it act with respect to 
entrepreneurship. How were the social networks created and how did they work in 
terms of entrepreneurship? In literature, the dark side of social capital is less studied 
than the positive aspect. The conceptual contribution of this study is thus to shed light 
on this phenomenon and the negative outcome of wrong types of social capital working 
in a specific area. In the case of Purmo, the bonding social capital damaged the whole 
society and cased a decreasing entrepreneurship and a stagnating society. The study 
thus shows the importance of enterprise for a prosperous society and societal 
development.  

The study mainly focuses on the years between 1945 and 1976. The former year refers 
to the fact that it was just after WWII when stagnation in Purmo started, and 1976 was 
the last year for Purmo as an independent municipality and is also a suitable end for 
the study. The study partly goes back to the beginning of the 20th century in order to 
get a background to how the values and norms in the society were developed.  

By using the theory of social capital and foremost the dark side of it, it is supposed that 
the empirical study may give an explanation why Purmo was not open for development 
and thus why the developmental path for the society could only be one.  

Theoretical background 

Social capital is a term that today is commonly used in different areas of science.  
Originally a sociological term, it nowadays is also used to explain economic growth and 
economic development. An important point in studies on social capital has been its 
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ability to create common advantage. In the literature, social capital is often described as 
a positive phenomenon necessary for economic development.  

An unambiguous definition of social capital has not been raised and is difficult to 
achieve as social capital works on both micro and macro levels. The definitions vary 
whether they focus on the substance, the sources or the effects of social capital. It could 
be described as the goodwill that others have towards us (Adler and Kwon 2002) or as 
an intangible human asset consisting of accumulated relations at different levels of the 
society. Social capital is often classified as structural, rational and cognitive and was the 
first assign to networks, the second the quality of the connections in the networks and 
the third to interactions and trust between the actors (Arrengle et al. 2007, Johansson 
et al. 2009).  

Social capital is often described as norms, values, knowledge or other social attributes 
that are reflected in human relations (Westlund and Bolton 2003), informal norms that 
create cooperation between individuals (Fukuyama 2000), a system of networks 
between individuals (Dasgupta 2002), actors gathered experience (Becker 1996), and 
the amount of trust that one member of a network has towards the rest of the network 
(Paldam 2000). 

When social capital first was introduced it was given an individual meaning and 
working at micro level with a structural aspect consisting of networks of relations 
between family members, friends, working colleagues, and a cognitive aspect made by 
trust (Coleman 1988, Portes 2000). Later social capital became a characteristic of 
societies which presented collective advantage as a resource. This interpretation was 
first introduced by Putnam (1993), who defined social capital as trust, norms and 
networks. 

Ostrom and Ahn (2003, 2009) define social capital as a concept through which it is 
possible to ascribe how social, cultural and institutional aspects within societies 
influence on how these societies are capable of dealing with problems concerning 
collective action. According to Svendsen and Svendsen (2004) social capital makes it 
possible  to understand why independent individuals are willing to invest in common 
actions without knowing whether they will be repaid or not. This is one reason for 
economic growth in society.  

There is also a dark side to social capital. Sometimes it works against development in a 
certain area. According to Woolcock and Narayan (2000), it could be both an asset and 
a burden. From a qualitative point of view, social capital could express different 
characteristics. It could be fragmented, stagnated, bonding, unproductive and so on. A 
surplus of social capital could cause several malign consequences in a society. 

Positive social capital is often described as bridging or including while negative social 
capital defines as bonding or excluding (Woolcock 1998). Bridging views focus 
foremost  on social capital as a resource that connect actors in a network while bonding 
social capital refers to the characteristics of collectivity (Adler and Kwon 2002). 
Sabatini (2005)  classifies social capital in bonding, that is close relations e.g. in family, 
bridging, that is weak ties between acquaintances, linking, which means formal ties 
between members in formal organisations and corporate, which can be defined as the 
density of organisations working in favour of entrepreneurs and members´ activities in 
voluntary organisations. 
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Sometimes originally bridging social capital becomes bonding when the society 
changes. An unbalanced investment in social capital can also transform an asset into a 
constraint (Adler and Kwon 2002). 

Negative consequences of social capital are exclusion of outsiders, excess claims of 
group members, restrictions of individual freedom and downward leading norms 
(Portes 1998). All of these are important when discussing economic success or the lack 
of it. The first means that those ties that bring benefits to members of a certain network 
restrict outstanding individuals from getting access to them.  The second case takes 
place when the close structure of the network prevents the success of business 
initiatives by their members and makes freeriding possible. The third situation occurs 
when the network demand conformity of its members and a strong social control is 
created and maintained in order to restrict the personal freedom of the individuals.  
The fourth situation describes a scenario when group solidarity is based on an 
opposition to mainstream society and the network causes downward levelling norms in 
order to keep potentially successful members from undermining the group. (Portes 
1998) 

Graeff (2009) includes a fifth negative outcome of bonding social capital or the risk that 
key groups through lobbying try to get benefits without a corresponding investment in 
productive activities.  

Social capital is of great importance for entrepreneurship. Membership in useful 
networks guarantee access to knowledge gathered in these networks and reciprocal 
trust among actors facilitates business transactions and reduces transaction costs 
(Collier 1998). Whether social capital support or counteract entrepreneurship depends 
on the activity by and the ideology of the social institutions acting in the area.  

Based on other authors´ descriptions of how social capital has been working in 
different societies concerning economic development, and as a base for 
entrepreneurship, six propositions with totally 19 sub propositions are presented 
regarding how different aspects of social capital might have influenced the society of 
Purmo. The structural conditions of enterprise are discussed around the seventh 
proposition. The propositions derive both from the positive outcome of bridging social 
capital and from negative one of bonding social capital.  

In all local societies there is a social capital of importance for all types of social 
activities including entrepreneurship (Rantakyrö 2001).The creation of social capital is 
dependent of the norms, values, attitudes and civic activities in a society. The first three 
circumstances are received by schooling, family and by attending social activities. Civic 
activities are often connected to voluntary organisations or to local political 
engagement. Linking of social capital into voluntary organisations has an influence on 
economic development (Sabatini 2005). Social solidarity, local identity and shared 
values are essential parts of social capital in a society. These place specific 
characteristics constitute an important resource for the advantage of a productive 
capital of a certain place. The inhabitants in an area with these characteristics are 
available of them and appreciate them. (Bolton 1992) 

Self-maintaining rules which are beneficial for societal inclusion and based on 
reciprocity and common norms promote creation of social capital. Investment in formal 
institutions, as well, is considered as an investment in an organized societal structure 
which favour´s production of bridging social capital (Ostrom and Ahn 2009). The 
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ideological identity of an institution, formal or informal, is decisive of weather the 
social capital connected to the institution are bridging or bonding (Rantakyrö 2001). 

According to Putnam (1993) norms for reciprocal trust and networks for civil activities 
are of large importance for the progress of the industrial districts in Italy.  Regarding 
social capital trust and reciprocal change of utilities e.g. information are important. 
Societies with higher levels of trust are considered less dependent of formal institutions 
for performing agreements (Knack and Keefer 1997) and trust is thus perhaps the most 
important reason why certain societies are more capable of creating collective action. 
Trust could be defined as the ability to achieve conditional cooperation although 
material incentives are missing. According to Ostrom and Ahn (2003) trust is the most 
important reason why certain societies batter can create and handle collective action. 

Dense group solidarity is often a result of a high level of trust. Sometimes this evolves 
into an imperative solidarity and control. Social control often causes negative influence 
on social capital. Networks sometimes become excluding towards outsiders (Portes 
1998). Social control may also be used within a group to control its members from 
escaping from the network or from communicating with actors outside it. 

P1. The base for the creation of social capital was not favourable for entrepreneurship 

There is interplay between economic growth and conditions of entrepreneurship in a 
society. A prosperous business climate is important for societal growth and a bridging 
social capital. Growth can in this case be defined as better employment, more 
enterprises and higher income but also better profitability for the enterprises and an 
increasing number of inhabitants in a society (Holmgren 2007). Places hit by severe 
structural problems concerning society and business life have had better possibilities to 
overcome these if there have been local entrepreneurs with access to local networks 
(Johannisson 2005). Local societies with a lot of entrepreneurs, even with small 
enterprises, and a bridging social capital are often able to better handle structural crises 
as they are more flexible and adaptable (Pettersson and Sjölin 2002). 

Stability in networks is important for their possibilities to create benefit. Networks are 
often dependent on key persons and if they leave the existence of the network are 
threatened. Single actors in an individual network are not replaceable, if one leave the 
whole network will change (Johannisson 2005). Decrease in population is thus negative 
for the maintenance and creation of social capital. Low rate of mobility correlates with a 
higher degree of social capital and migration is in consequence disadvantageous for 
social capital. The threshold to move away is higher for those who already have had the 
possibility to invest in social capital as the loss in social capital investment then is 
higher ( David, Janiak and Wasmer 2008). 

P2. Lack of societal growth had a negative influence on the creation of social capital 

Local culture is important for a favourable business climate. When entrepreneurship is 
embedded in shared values in the society there will be a better understanding of the 
needs of the entrepreneurs. Areas with a regional including identity and mutual civic 
norms are considered prosperous.  A societal spirit based on acceptance of 
entrepreneurship is favourable for business climate.  

For entrepreneurship useful local culture is studied in several areas, e.g. Silicon Valley 
where the horizontal networks concerning formal and informal cooperation between 
the enterprises has been considered very prosperous (Saxenian 1994). Another similar 
area is Gnosjö, where de local spirit has been the subject for several studies, e.g. Wigren 
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(2003) and Sjöstrand (2008). This place has several advantages to entrepreneurship 
and Sjöstrand (2008) says that the local spirit is a part of the local specific resources 
which have created an industrial district.  Economic activities are embedded in 
historically and culturally defined social norms. The design of the production system 
and a linking together of values in the shape of institutions like market, enterprises, 
families, churches, voluntary organisations and so on have created a special working 
ethic and a special form of reciprocal cooperation between the entrepreneurs. There are 
also opposite examples, in Pajala has the local culture not included entrepreneurship 
and the entrepreneurs have been considered as outstanding (Rantakyrö 2001).  

Several today industrialised country side areas have their origin in farming. Farmers 
and sons of farmers often started a small scale industrial or proto industrial production 
(Wigren 2003, Nyström 2005).  Having many and varied occupations is one reason to 
understand why entrepreneurship as provision became a central part of the identity of 
the Skellefteå area (Danell 2000) 

P3. The spirit of the local society acted negatively against entrepreneurship 

An entrepreneur´s possibility to success is among other things dependent on 
communication which in turn is dependent on membership in networks. Access to 
dense networks e.g. through voluntary organisations facilitate for a single actor to 
receive a favourable social and economic position (Andraiani and Karyampas 2009). 
According to Burt (1992) weak ties are even better to achieve a large network as they 
connect otherwise isolated groups. The success of a network is dependent of how it is 
created, the number of participants and how it is administrated as well as a common 
goal and shared routines (Thorgren, Wincent and Örtqvist 2009). In societies where 
those confident actors who are willing to cooperate is a minority, the possibility to 
create networks is a condition for survival (Ostrom and Ahn 2003). 

According to Johannisson (2005) an entrepreneur needs his network to canalise the 
driving force that arise from his activities. The network is then perhaps his most 
important resource as he often prefers to socialise only with other entrepreneurs. This 
is a reason why individualists as entrepreneurs accept collective action. Entrepreneurial 
individuals also want to spread their enthusiasm. The network is a base for knowledge 
acquisition and an aid to get control of the conditions important for the success of his 
business. 

The possibility to create networks is dependent on available number of participants. 
There is always a critical level to be achieved in order to get a working network.  When 
an ideal industrial district itself include small business and thus shows the critical 
mass, smaller societies are dependent of formal institutions to achieve the same goal. A 
critical number of entrepreneurs and sufficiently dense network is a condition of how 
entrepreneurship in a society may develop into an organised context (Johannisson 
2005) and is a pivotal issue in creation and strength of local business networks 
(Phillipson, Gorton  and Laschewski 2006). Pollard (1981) states that there ought to be 
a critical mass in a specific area otherwise no industrialisation will occur.  

P4. The entrepreneurs were not able to create networks of their own 

Membership in existing networks, shared values and generalised trust facilitate 
communication in society.  Concerning business climate communication takes place 
between the entrepreneurs in the society, between entrepreneurs and other groups in 
the society and between entrepreneurs and external stakeholders e.g. authorities. The 
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development of communication may partly descript how different societies develop 
(Svendsen and Svendsen 2004). 

Areas with a high level of social capital often show mutual understanding between 
different social groups. Without communication a society cannot use human capital 
although it exists (Coleman 1987). Individuals relying on their fellow beings are often 
more willing to engage in societal life. The level of awareness concerning conditions of 
enterprise in different groups in the society is important for a positive business culture 
(Gustafsson and Johannisson 1983).  

An entrepreneur requires social voice to convince other members of a society of his 
needs. Lack of social voice worsens an individual’s possibilities to influence his 
situation in common as well as in profession (Hudson 2009). 

Shortage of trust and common values often cause a defective communication in a 
society. The result is a fragmented social capital which makes cooperation worse 
(Westlund, Forsberg and Höckertin 2002). Lack of trust towards other members of a 
society may severe damage the development of the society. The erosion of social capital 
often makes communication worse. 

P5. There was no working communication between different groups of the society 

Bonding social capital often causes damage. Sometimes networks are used to exclude 
outsiders from getting access to the benefits that the network administers (Lee et al. 
2005). A toot large doze of social capital may result in a forced similarity and societal 
fragmentation (Putnam 2000). Group solidarity within a network may cause hostility 
towards other and too close networks often ignore the possibility to renew information. 
Besides monopolization it often cause group isolation and members in the network 
then distrust outsiders as they lack weak ties (Portes 1998). If obsolete social capital is 
retained, it may in the worst case become counterproductive (Westlund and Bolton 
2003). Bonding social capital reacts negatively towards work productivity and 
economic success (Sabatini 2005). 

Fragmentation often occurs in societies polarized by religious, political or ethnic 
disputes and competing networks are then created in different groups (Knack and 
Keefer 1997). 

Competing networks in a society may also occur if an existing network excludes 
newcomers who then create a network of their own. The competing networks then work 
against each other and members who have invested in the older network will by all 
means try to keep it at work and thus secure their benefits and their investments. 
Competing networks often consume notable resources which instead could have been 
used to develop society. (Westlund and Bolton 2003)  

P6. The networks in the society acted against the entrepreneurs 

A seventh proposition was put forward concerning structural conditions in order to 
integrate these in the discussion: 

P7. Unfavourable structural conditions deteriorate the conditions for enterprise. 
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Empirical results 

Empirically, the study was carried out through a qualitative approach because this 
method is supposed to better handle the research problem and its different 
implications. The fact that the investigation is historical limits the available research 
methods, and both qualitative interviews and documentary studies were used. Nine 
entrepreneurs and eight societal actors were interviewed. Most of them live(d) in or 
are/were connected to Purmo. The purpose of the interviews was to receive a 
qualitative story of the entrepreneurs´ lives and their opinions about the conditions for 
entrepreneurship in Purmo, especially cultural aspects. Non-entrepreneurs were also 
interviewed with the intention of collecting a neutral point of view concerning the 
entrepreneurs’ possibilities to survive in this society. The documentary studies concern 
above all the municipal attitude towards business and how the public spirit was created 
and maintained in Purmo. In the empirical chapter it is described how social capital 
was created in Purmo, the growth of the society, the spirit of the society, the structural 
and cultural conditions of business, economic structure and several networks. In the 
last part, a quantitative Ucinet analysis was carried out in order to investigate who 
controlled the power networks in Purmo.   

The 20th century society of Purmo shows several of the negative consequences of social 
capital which are discussed in literature. Every one of the main propositions earlier put 
forward was confirmed.  

P1. The base for the creation of social capital was not favourable for entrepreneurship 

The results of the study show that the social capital which was created in Purmo at the 
beginning of the 20th century was positive and was a result of the different kinds of 
cooperation between farmers, commercially beginning with small dairies in the 1880s 
and idealistically with the farmers´ society in 1902. Later this gave a lot of other 
farming-related cooperatives and associations. This social capital then created common 
benefit for the whole local society, e.g. in producing new forms of services. 

After WWII, when entrepreneurs increased in number, they remained outside the 
networks which maintained and controlled the existing social capital. The social capital 
then became exclusive and the networks which controlled it opposed innovations and 
development possibilities for any other except those already involved in the networks. 
The social capital in Purmo then became mainly exclusive in terms of entrepreneurship 
(cf. Portes 1998). The prevailing norms and values in society preferred only farmers. 
The societal status of entrepreneurs was dependent on whether they were landowners 
or not. The networks controlled by the farmers expressed the view that Purmo should 
continue and survive as a municipality based on agriculture, and that no other forms of 
living were necessary. An entrepreneur could be included in the networks only if he was 
also an active farmer. This alienation led to entrepreneurs not being able to get access 
to the existing networks and the benefits they provided.  

Cognitive social capital in the shape of generalised trust and including the whole society 
could thus not be created in Purmo (cf. Nahapiet and Ghoshal 1998). Although most of 
the entrepreneurs were sons of farmers, the societal trust no longer included those who 
had abandoned farming. Trust in society was still based on values connected to 
agriculture and maintained by the farmers´ organisations as well as the congregations 
and voluntary organisations. As creators of social capital the latter ones suited the 
majority´s ideals.  The notable distrust between different social groups in Purmo led to 
a fragmented social capital which made societal cooperation more difficult (cf. 
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Westlund, Forsberg and Höckertin 2002). The aspect of common advantage which is 
considered important for the creation of social capital (Svendsen and Svendsen 2004) 
was in Purmo reserved only for the networks which excluded the entrepreneurs. This 
was another reason for the alienation that entrepreneurs felt in that society.  

The existing networks both excluded non-farmers and controlled their members and 
especially those who perhaps wanted to leave them. The primary reason for this was the 
need to control that the basis for agriculture was maintained and that no other 
occupation in future may threat farming as the main livelihood in the municipality. 
Societal enthusiasts who may have been able to guide the society into a more modern 
way similar to the country in common had thus no possibilities to create a more 
favourable cultural climate for entrepreneurs as they were also the subject of the social 
control. 

P2. Lack of societal growth had a negative influence on the creation of social capital 

There was a weak economic growth in Purmo during the studied period which 
negatively influenced the inhabitants’ possibilities to get their living in the home 
municipality and thus caused outgoing movement. Purmo lost 40 % of its inhabitants 
between 1945 and 1976.  This also led to that several entrepreneurs and entrepreneurs-
to-be left the area which further impaired the possibility for entrepreneurs to create 
networks of their own. It also impoverished the social capital in society, which led to a 
continuing process of a declining engagement, reduced trust and social capital (cf. 
Brehm and Rahn 1997, Portes 1998). As a result, unproductive networks were not 
renewed and stagnating networks maintained their influence. As these networks acted 
against entrepreneurship, the social capital which worked against business kept its 
influence. Trust between different interest groups was missing and as a consequence, 
no growth was created (cf. Poulsen and Svendsen 2005).  

Another negative consequence was that the base for municipal taxation was dwindling 
and this led to a hard struggle for the distribution of the municipal resources and this in 
turn increased the fragmentation in the society originally caused by the struggle 
between the villages in the municipality. The lack of municipal resources also 
deteriorated the entrepreneurs´ possibilities to financial support. 

P3. The spirit of the society acted negatively against entrepreneurship 

The local culture in a society lay the foundations for how entrepreneurship will be met. 
The understanding about entrepreneurship will be improved by cultural embeddedness 
of entrepreneurship in shared values in the society. The often studied spirit of Gnosjö 
mentions history, religion, family and voluntary organisations as cornerstones (Wigren 
2003, Sjöstrand 2008). The same could be observed in Purmo where the societal spirit 
was built around the idea that agriculture was the only accepted and the only needed 
form of living. History was used to give the base to this while the congregations and 
voluntary organisations maintained it. As farming was very prosperous at the beginning 
of the 20th century in Purmo this made it easier to maintain the idea of agriculture as 
the only accepted form for a member of the society to earn his living. 

Local business culture is interplay between local and external influence on the social 
environment (cf Danell 2000). As farmers controlled the networks in the society they 
had the possibility to prevent influence that could have changed the values of the spirit 
and external effects were thus not noted.  
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As the farmers controlled the society they also administrated the co-operative firms 
which had aroused at the beginning of the 20th century and which were quite 
numerous. These firms favoured agriculture as they facilitated the marketing of the 
farmers’ products, but had contrary to the Danish countryside (cf. Svendsen and 
Svendsen 2004) no influence as a base for a growing entrepreneurship. Instead they 
strengthened the economic dominance of agriculture.  

Several today industrialised countryside societies has a business sector with its roots in 
agriculture (cf. Danell 2000, Nyström 2005) as members of farmers´ families started 
small-scale production as a sideline into farming. This often developed to the main 
living for the family. In Purmo a lot of farming households were dependent on sidelines 
to survive as the farms had been divided into smaller pieces through distribution of 
estate. The smallholders used the income from sidelines to invest in their farming 
instead of becoming entrepreneurs. The cultural values and the social control in the 
society could be a reason for this.  

P4. The entrepreneurs were not able to create networks of their own 

The entrepreneurs in Purmo were too few and too divided to create networks of their 
own, which could have worked for their benefit and a critical number of entrepreneurs 
needed for further industrialisation could not be found (cf. Pollard 1981). Contrary to 
the farmers which were organised both in an idealistic and a professional society the 
entrepreneurs had no corresponding organisation. Lack of organisation is considered 
especially unfavourable in societies were several groups and networks compete 
(Phillipson, Gorton and Laschewski 2006). 

The efforts made by single entrepreneurs were not enough to create a collective 
advantage and improve cultural conditions for enterprise. The lack of own networks 
was a drawback to the entrepreneurs, as they missed a platform for the support and 
exchange of information between them. As the entrepreneurs were thus in possession 
of only small quantities of social capital, this influenced the success and survival of the 
enterprises (cf. Putnam 2000). The benefits of an innovative network organised by 
entrepreneurs could not be achieved (cf. Thorgren, Wincent and Örtqvist 2009). It also 
was a disadvantage that entrepreneurship had no historical roots in Purmo, which 
could have been a support for new entrepreneurs and a basis for the creation of social 
capital beneficial for entrepreneurship (cf. Arrengle et al 2007).  

P5. There was no working communication between different groups of the society 

As the entrepreneurs were too few to create networks of their own the communication 
between the existing farmers was occasional and had no regular frame. Often a single 
entrepreneur had no colleagues in the same area and if there were, they may be 
considered as competitors. Absence of cooperation between the entrepreneurs caused 
several disadvantages e.g. possibility for entrepreneurs to create trustworthiness for 
their activity (cf. Johannisson 1996) as well as their conditions for the creation of links 
to other socioeconomic groups (cf. Sabatini 2009). 

As mentioned above there was no communication between different interest groups in 
the society. As the farmers dominated the networks they also determined the 
conditions for the communication in the society. The distrust which existed between 
different groups in the society caused a fragmented social capital and an insufficient 
communication. The entrepreneurs lacked social voice as a consequence of the 
exclusion (cf. Hudson 2009) and were thus not able to increase sympathies for them in 
the surrounding society. The actions undertaken by the municipality concerning 
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entrepreneurship increased the fragmentation, as the municipality seldom took any 
action in favour of entrepreneurs. The municipal representatives, who were often 
farmers, showed little interest in questions concerning conditions of enterprise and 
even sometimes adopted a hostile attitude. The municipal authorities seldom showed 
their appreciation of the entrepreneurs or their efforts. Summing up this question, 
there was lack of co-ordination in society which was obvious in different levels in the 
society and in the relations to the surroundings. 

It was not possible in Purmo to create such communication in the local society which 
according to Johannisson (2003) is characteristic of a working local economy where the 
members of the local society co-exist both as economic actors and as members of 
different social communities. The entrepreneurs did not receive the external support 
which had been necessary for the development of entrepreneurship in the municipality 
(cf. Arbuthnott, Eriksson and Wincent 2010). Based on Johannisson´s (2008) 
definition of a positive business climate the statement will be that the external 
stakeholders did not provide a favourable business climate in Purmo. 

P6. The networks in the society acted against the entrepreneurs 

According to figures 15 - 17 which picture the networks created by different groups in 
Purmo, it is obvious that the entrepreneurs´ network was insignificant compared with 
the farmers´. These figures show that the individuals who were involved in decision 
making and had influence in the local society not were entrepreneurs. They were 
instead excluded from decision making and this is another proof of the excluding 
character of the social capital in the society. 

The figures also show that there were other groups than entrepreneurs which had the 
best possibilities to reach their goals e.g. in the allocation of municipal resources and 
concerning the lending policy of the local co-operative bank. These circumstances 
obviously had an influence on the success of the companies and confirm Putnam´s 
(2000) assumption that possession of a small amount of social capital and access to few 
economic networks negatively affect the progress of a company as well as lack of dense 
networks limits the possibilities to get a better economic position (Andriani and 
Karyampas 2009).  

The societal development in Purmo during the last decades of the 19th century and 
most of the 20th century shows rise of competing networks. The first case assigns to the 
religious division when a Baptist congregation was founded in the 1870thies as an 
alternative to the Evangelical-Lutheran congregation. The Baptists who rather soon 
became numerous created networks of their own, mostly informal. This course of 
events created a fragmented social capital but had obviously little influence on the 
conditions of enterprise as the Baptist networks mainly were not economic.  

At the same time a split occurred between the two villages in the municipality and this 
caused much more trouble for the society than the religious one.  The struggle between 
the both villages continued during the 20th century and became even harder during the 
last decades of the municipality’s independence and it affected badly the municipal 
administration and political life. It also caused several parallel organisations in 
economic matter as well as in voluntary organisations. The most notable are the 
doubled companies for marketing of farmers´ products. This struggle caused a 
fragmented social capital with strong affection on the business climate in the village. 
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Concluding discussion 

Literature knows several different explanations why a specific place lacks industry or 
capacity to generate it.  

Many different elements contributed to the course of events that led to decreasing 
entrepreneurship in Purmo 1945 – 1976. But the business climate especially in form of 
social capital was the most notable reason to explain the divergent process in Purmo 
compared with the region and the country. 

The structural conditions (Proposition 7) were in general unfavourable for 
entrepreneurship in Purmo. Access to raw materials and closeness to market are 
considered important for business location. There were no raw materials in Purmo 
except from timber and the local market was small as well as the nearby markets. 
Neither was Purmo situated close to railway or to a harbour. The network of roads was 
mainly in bad condition. The municipality had no important production of power of its 
own for which reason electric power was bought from a nearby municipality. The 
supply of power was considered bad and unreliable until the 1970-thies. These 
circumstances could have been the reason why no entrepreneur wanted to start in 
Purmo, but as most of the municipalities in the region showed the same conditions 
although they had a more prosperous enterprise it cannot be the main reason. 

The nearby city of Jakobstad, about 30 kilometres away, was strongly industrialized 
and influenced the surrounding area. Myrdal´s (1969) theory concerning backwash 
effects where an industrial centre absorbs the valuable resources in the region could be 
a possible explanation why several entrepreneurs from Purmo moved to Jakobstad. But 
as other neighbouring municipalities did not lose their entrepreneurs it could not be 
the only reason. 

An reversed view of the backwash theory says that areas closed to industrialised cities 
could benefit from an overspill effect from the centre but as Purmo was not close 
enough to Jakobstad this possibility did not occur. 

Another conceivable reason could be that entrepreneurs or possible entrepreneurs born 
in Purmo moved away as they were more entrepreneurial than what the local 
conditions made possible. This may be a reason why some entrepreneurs left Purmo for 
Jakobstad but all entrepreneurs cannot have had moving away as their first priority. 
According to Johannisson and Lindmark (1996) entrepreneurs prefer to start and work 
in the environment to which they are connected. When discussing entrepreneurs´ 
qualities another reason for the lack of entrepreneurship in Purmo may be that 
entrepreneurs in Purmo were less qualified than entrepreneurs in common for the task. 
But it seems odd that all who started business in Purmo should have been unqualified. 
Although some entrepreneurs practiced business a way to earn their livings and if they 
found an easier way for this they finished.  

All these above discussed circumstances may have contributed to the historical process 
that took place when Purmo lost its entrepreneurial sector but the most significant 
condition was the negative influence of the social capital in the area. The conditions 
required for a growing entrepreneurship were missing and thus most of those who tried 
to success as entrepreneurs in one way or another gave up (cf. Wincent, Örtqvist and 
Drnovsek 2008). 

Although the attitudes in the society were hostile towards entrepreneurship the 
activities taken or not taken by the municipality are the most remarkable. As Purmo 
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lacked a historical background to entrepreneurship the economic tradition was 
positioned towards agriculture. The municipality could then with regard to the societal 
development in common in the country have been expected to take actions in favour of 
entrepreneurship but this did not happen. When the municipality at last (around 1970) 
realized the importance of entrepreneurship support, it was too late. It was often a long 
process to reach a decision on such a matter and the dealing with it were made more 
difficult by the struggle between the villages as well as the municipal shortage of 
economic resources. Offensive actions in favour of entrepreneurship were never 
performed by the municipality.  

The actions by the municipality contributed to the negative climate for 
entrepreneurship as the picture was maintained that entrepreneurship was an odd 
phenomenon.  A more positive attitude towards entrepreneurship by the municipality 
may have balanced the view that was prevailing in the local society. The importance of 
the specific place as unique social resource for small-scale business (cf. Johannisson 
and Lindmark 1996) could in this case not be utilized.  

Lee et al (2005) stated that prosperous development liberates rural areas from a state 
of narrowness and backwardness. The development in Purmo 1945 – 1976 was quite 
the opposite. According to Fukuyama (2000), prosperous societies are characterized by 
diversified social capital. The development in Purmo during the period in question 
could neither be described as prosperous nor creating a diversified and whole society 
including cognitive social capital. As a consequence no shared values could be obtained 
nor does a generalized trust which had been condition for a stable local society (cf. 
Saxenian 1994). A developmental social capital which had been a base for a more 
prosperous societal development could not arise (cf. Sabatini 2005) and it is obvious 
that the lack of bridging social capital in Purmo prevented economic growth (cf. 
Svendsen and Svendsen 2004). 

The negative consequences of the social capital in Purmo caused a cumulative process 
in the municipality. The historic development in Purmo could also be described as 
path-dependent. When the future of the local society was in the hands of the networks 
controlled by farmers, there was no alternative way. The specialised farming that grew 
up around 1900 and then created a prosperous economic development also created a 
social capital with overconfidence in agriculture as the only needed and accepted way of 
living and which then ruled the society during the 20th century. The actors in the 
central networks then followed the delimited way until the collapse of the prevailing 
local society in the 1970-thies.  

The discussion above has shown that Purmo was an area not susceptible to change. The 
chosen way of Purmo instead caused a weak economic growth compared with the 
surrounding region. This led to decreasing population (40 % in 30 years) and limited 
possibilities to make a living. This led to a narrower base for municipal actions and 
eventually also to its demise. Purmo became an example of a place that was 
deindustrialised because of a too weak industrial sector (cf. Pollard 1981), when the 
existing entrepreneurship should instead have been a base for new entrepreneurship 
and a positive change of the local society. 

This study thus contributes to illustrating the benefits of actions taken by actors in 
society such as state and municipality to improve conditions for the creation of a 
positive and diversified social capital in a given community. It is therefore profitable for 
society to invest in social capital. 
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Tidningar: 

För perioden 1930–75 i huvudsak Brages Pressarkiv, därefter författarens egna urklipp 
samt även Anders Pass urklippsböcker och Purmo Hembygdssällskaps 
urklippsböcker: 

Hufvudstadsbladet 

Jakobstads Tidning/Pedersöre 

JT:s julbilaga Pedersöre 

Lantmän och Andelsfolk 

Missionsstandaret  

Samarbete 

Vasabladet 

Österbottningen 

 

Otryckta källor: 

Purmo kommunarkiv 

  Kommunalfullmäktiges (förkortning kf) protokoll och bilagor  

  Kommunalnämndens/styrelsens (förkortning kst) protokoll och bilagor 

  Kommunens finansieringsstatistik 

  Kommunens årsberättelser 

  Mantalslängder 

  Taxeringslängder 

Purmo lokalhistoriska arkiv, Nederpurmo 

  Nederpurmo Andelsmejeris arkiv 
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  Pass, Anders privatarkiv, urklippsböcker 

  Purmo Andelshandels arkiv 

  Purmo Hembygdssällskap, urklippsböcker 

  Raak, Nils, privatarkiv 

  Sfp Purmo Lokalavdelnings protokoll 

Purmo lokalhistoriska arkiv, Överpurmo 

  Purmo Andelsmejeris arkiv 

Riksarkivet 

  Subkommittén för den obesuttna befolkningen, grundmaterial rörande Purmo 

Vasa Landsarkiv 

   Pedersöre länsmansdistrikts arkiv 

Hos arkivbildaren 

  Purmo Baptistförsamlings arkiv 
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Enqvist, Rolf, Purmo, företagare, päldsdjusfarmare, intervju 03.02.2008, 02.03.2008. 

Hagström, Albert, Purmo, jordbrukare, kommunalman, intervju 07.07.1997. 

Kjellman, Börje, Esse, företagare, bl.a. VD för Esse Plast, intervju, 14.06.2006. 

Kjellman, Marianne, Esse, företagare, kommunalman, intervju 14.06.2006. 

Lillqvist, Harald, Purmo, företagare (Lillqvist Snickeri), intervju 03.09.2008. 

Nars, Kari, Helsingfors, ED, telefondiskussion 08.01.2009. 

Nordström, Alf, Purmo, kommunal yrkesinspektör, statstjänsteman, intervju 
29.01.2009. 
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Nyqvist, Karl Henrik, Purmo, företagare, muntliga meddelanden. 

Olin, Hugo, Purmo, trävaruaffärsman, muntliga meddelanden vid olika tillfällen. 

Sjöblom, Uno, Jakobstad, företagare (Landola), muntliga meddelanden. 

Skog, Uno, Purmo, företagare, bl.a. VD för Jet-Mink/Finjak, kommunalman, intervju 
25.9.2006. 

Sundqvist, Jörgen, Pedersöre ( Purmo ), mejeridisponent, kommunalman, intervju 
03.01.2009. 

Svarvar, Magnus, Purmo, företagare, trävaruaffärsman, intervju 21.05.2007. 

Söderlund, Ruben, Purmo, virkesförman, kommunalman, intervju 23.05.2007. 

Söderlund, Viola, Purmo, banktjänsteman, intervju 23.05.2007. 

Wik, Ingvald, Esse, bankdirektör, intervju 01.08.2006. 
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BILAGA 1 KARTOR 

Karta 1 

Det administrativa landskapet Österbotten år 2010, vilket inte är att förväxla med det 
historiska landskapet Österbotten, som täcker en avsevärt större del av Finland. 

(http://obotnia.fi)  

http://obotnia.fi/
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Karta 2 

 

Det historiska Svenska Österbotten, enligt den kommunindelning som var rådande till 
ca 1970 (Hägg 1965 s. 3)  
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Karta 3 

 

 

Purmo kommun enligt geografiskt omfång 1976 (Kuvaja et al. 2001 s. 10). 
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BILAGA 2 ANALYSSAMMANDRAG 

  
Freeman
s   Bonacich   Closeness 2-Mode   Ego   Cliques 

  Degree            

  Centrality  
Centralit
y  Centrality  

Centralit
y  

Network
s    

              
1 J21  J21  J21  J21  J21  J21 
2 J49  J49  J22  J49  J22  J49 
3 J72  J72  J59  J72  J59  J72 
4 J59  J2  J49  J2  J49  J59 
5 J2   J59  J72  J59  J72  J51 
6 T5  T5  J55  J51  J51  J45 
7 J51  J51  J51  T5  J55  T5 
8 J62  J62  J9  J45  J9  J9 
9 J9  J9  J62  J69  J62  J22 

10 J27  J27  T5  J9  T5  F1 
11 T11  T9  J42  J62  J42  J2 
12 J12  T3  F5  J27  F5  J55 
13 T9  T11  J2  T11  J2  J27 
14 T3  J12  F1  T3  F1  J62 
15 J22  J23  J26  T9  J26  J54 
16 J42  J56  J27  J12  J27  F2 
17 F5  F5  T11  J1   T11  T9 
18 J55  J42  F2  J23  F2  T3 
19 J45  J55  J53  J63  J54  J63 
20 J53   J43   J54   J13   J42   T11 

 

I ovanstående tabell ingår i sammandrag de 20 mest centrala aktörerna i varje 
nätverksanalys. 
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