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Nedan. Herbert Felix var en judisk flykting från Tjeckoslovakien 
som 1939 startade det som skulle bli livsmedelsföretaget Felix. 
Foto: Georg Oddner/Malmö Museer/IBL Bildbyrå
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NYBYGGARNA. Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns 
inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken 
har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle 
Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen,  
Handelsbanken, Cloetta och Marabou?
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 Invandrarna        
             som byggde 

TE X T ANDERS JOhNSON  
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I
nvandrare har under alla epoker sedan medeltiden, i alla 
delar av landet och inom alla samhällsområden, haft stor 
betydelse för Sveriges utveckling. Det är framför allt fyra 
faktorer som har bidragit till invandrarnas betydelse:
Invandrare kan tillföra särskild kompetens som inte tidig-
are har funnits i Sverige. Invandrare kan ha internationella 

kontakter som är värdefulla, inte minst för internationella affärer. 
Invandrare kan tillföra Sverige kapital för investeringar. Män-
niskor som bryter upp från sitt hemland är genomsnittligt sett 
mer kreativa och initiativkraftiga än de som hela livet bor kvar 
där de har fötts. 

Invandrarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen har 
sett olika ut under historiens gång. Ibland har världspolitiken 
spelat en avgörande roll, och andra gånger är det inhemska 
behov eller kulturella ambitioner som har avgjort utvecklingen. 

Medeltiden
Under medeltiden hade kyrkan stor betydelse också för den 
ekonomiska utvecklingen. Genom cistercienserklostren (det 
första nordiska grundat i Alvastra 1143) kom ny kunskap inom 
byggnadskonst, kraftteknik, hantverk, jordbruk och administra-
tion. De stora katedraler som började byggas under 1100- och 
1200-talen fordrade utländsk expertis i form av arkitekter, bygg-
mästare samt olika slags hantverkare och konstnärer.

Invandrare från tyska Hansan fick från 1200-talet stor betydelse 
för handel, hantverk och bergsbruk samt för stadsbyggnad och 
stadsförvaltning. Många handelsmän som verkade i Sverige såg 
sig dock knappast som invandrare utan snarare som koloni-
satörer från en högre kultursfär. De hade ingen tanke på att bli 
svenskar utan behöll hela livet starka band till Tyskland, dit de 
ofta återvände efter sin aktiva tid. 

Ovan. Louis De Geer som invandrade från Nederländerna 1627 kom att bli 
mycket betydande inom svenskt näringsliv. Ur Jernkontorets bildsamlingar.

1500-talet
Gustav Vasa och hans söner kom mycket medvetet att rekrytera 
utlänningar, framför allt tyskar, för att utveckla handeln, bergs-
bruket och metallindustrin. 

I två avseenden skilde sig invandringen från förhållandena under 
medeltiden. För det första fanns nu en stark svensk kungamakt 
som bestämde villkoren för invandringen och för utlänningars 
verksamhet i Sverige. De invandrare som engagerades för att leda 
och utveckla olika industrier var mer att betrakta som anställda 
företagsledare än som självständiga entreprenörer. 

Den andra skillnaden gällde kyrkans roll. Under medeltiden hade 
den katolska kyrkan varit en självständig och pådrivande kraft 
för att stimulera expertinvandring. Den lutheranska statskyrkan 
kom i stället att ända in på 1800-talet bli den främsta motkraften 
mot invandring av icke-lutheranska trosbekännare. 

1600-talet
För att bära upp stormaktsväldet krävdes en omfattande rekry-
tering av utländska specialister. Liksom under föregående sekel 
gjorde invandrarna viktiga insatser inom utrikeshandel, bergs-
bruk och metallindustrier. Under 1600-talet etablerade de också 
skeppsvarv, textilmanufakturer, sockerbruk, pappersbruk och 
tryckerier. Fortfarande kom en hel del tyskar. Men nu blev invand-
rare från Nederländerna det mest dynamiska inslaget i närings-
livet. Det är framför allt bland dessa som man finner den nya typ 
av industrientreprenörer som den nya näringspolitiken möjlig-
gjorde: driftiga och internationellt orienterade affärsmän som 
anskaffade kapital och arbetskraft, organiserade produktionen 
och svarade för exportförsäljningen. Den mest kände var Louis 
De Geer som invandrade från Amsterdam 1627.
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Ovan. Med tysk invandring fick Sverige också en ny bryggerikultur. 

Förmän med nyfyllda öltunnor på Neumüllers Bryggeri 1890. 

Ur Carlsberg Sveriges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

1700-talet
Under 1700-talet avtog invandringen från Nederländerna. I stället 
ökade den brittiska invandringen, framför allt av skottar. Under 
den gustavianska tiden i slutet av seklet kom Sverige att orien-
tera sig kulturellt mot Frankrike, vilket ledde till en invandring 
av bland annat konstnärer och arkitekter. I slutet av 1700-talet 
blev det tillåtet för mosaiska trosbekännare att invandra, vilket 
fick betydelse för Sveriges ekonomi under det följande seklet. 

1800-talet
Under 1800-talet upphörde i stort sett de statliga rekryterings-
kampanjerna för att locka hit invandrare. Samtidigt blev den 
svenska offentliga eliten alltmer etniskt svensk. Detta har invaggat 
en del historiker i den felaktiga uppfattningen att invandringens 
betydelse minskade i samhället som helhet. Historieprofessor Sten 
Carlsson har hävdat att ”tiden 1815–1933 utgör det stora undanta-
get i svensk invandrarhistoria”. Dick Harrison påstår att invan-
dringen till Sverige under 1800-talet var ”ett marginellt fenomen”.

Men många driftiga invandrare från olika länder sökte sig hit, 
framför allt efter passtvångets avskaffande 1860. Nu inleddes 
industrialiseringen på allvar, och invandrare kom att spela en 
stor roll inom de flesta näringsgrenar. Brittiska tekniker utveck-
lade verkstads- och textilindustrin. Tyskar gjorde viktiga insatser 
inom den kemiska industrin och norrmän inom skogsindustrin. 
Också inom tjänstesektorn hade invandrarna stor betydelse, 
till exempel för bankväsendet, handeln samt hotell- och restau-
rangbranschen. 

1900-talet
Under första världskriget återinfördes passtvånget, och Sverige 
förde fram till 1945 en restriktiv invandringspolitik. Men från 
denna tid finns bland annat företag grundade av nordiska invand-
rare. Under mellankrigstiden tillfördes Sverige också värdefulla 
impulser från återvändande svenskamerikaner. 

Åren 1933–1970 kom många flyktingar undan nazismen och kom-
munismen, varav flera blev framgångsrika företagare. Under sen-
are decennier är det framför allt bland sydeuropéer och asiater 
som man hittar de främsta entreprenörerna. 

DAgENS INvANDRARFöRETAgARE
Idag finns framgångsrika invandrarföretagare i de flesta bran-
scher. I flera avseenden, bland annat då det gäller andelen företa-
gare, är variationen mellan invandrargrupper från olika länder 
större än mellan invandrargruppen som helhet och svenskar. 
Andelen företagare kan exempelvis bero på hur länge en viss 
invandrargrupp i genomsnitt har bott i Sverige, hur arbets-
marknaden såg ut när de kom hit samt vilken utbildning och 
eventuell företagarbakgrund de hade när de anlände. Utrikes-
födda företagare riktar sig i större utsträckning mot en interna-
tionell marknad än svenskfödda företagare. Svenska och utländ-
ska studier visar på ett tydligt samband mellan andelen utrikes-
födda i ett land och utrikeshandelns omfattning.

Globaliseringen bygger på att de politiska och tekniska han-
delshindren har minskat. Därigenom har de kulturella handels- 
hindren ökat i relativ betydelse. Migranter kan lättare än andra 
överbrygga kulturella skillnader mellan länder och har därigenom 
ofta lättare att skapa nätverk som är gynnsamma för interna-
tionell handel. Invandrare kan alltså även i framtiden spela en 
nyckelroll för att införa nya, sofistikerade produkter till Sverige 
 och för att underlätta exporten av högteknologiska varor. •

Anders Johnson är skriftställare och författare till boken Garpar, 
gipskatter och svartskallar – Invandrarna som byggde Sverige. 
Boken utsågs till 2010 års bästa bok om svensk historia.

Nedan. Fernando Di Luca från den  italienska östkusten åkte till Sverige 1961 där han så småningom startade livsmedelsföretaget Zeta. 

FOTO: DI luCA & DI luCA AB
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ABBA Konservföretag grundat av norrmannen C.G. Ameln i 
Stockholm på 1850-talet.

AlleRs Tidningsförlag grundat av dansken Valdemar Aller i 
Helsingborg 1894.

AmeliA Tidskrift grundad i Stockholm 1995 av italienskan  
Amelia Adamo.

BAlloGRAf Europas första tillverkare av kulspetspennor, grund-
ad av ungraren Eugen Spitzer i Göteborg 1948.

BeckeRs Färgindustri grundad som färghandel i Stockholm av 
tysken Wilhelm Becker 1865.

BlAtteföRmedliNGeN Företag som arbetar med mångfalds-
rekrytering, grundat 2006 av Ivan Daza från Bolivia.

BoNNieRs Mediekoncern grundad som bokförlag av Albert  
Bonnier i Stockholm 1837.

Bukowskis Auktionsfirma grundad som konst- och antikvitets-
handel av polacken Henryk Bukowski i Stockholm 1870.

cARNeGie Finansföretag grundat som handelshus av skotten 
David Carnegie i Göteborg 1803.

cloettA Chokladföretag grundat av schweizaren Nutin Cloetta 
i Malmö 1873.

elite Hotels Hotellkedja grundad 1991 av indiern Bicky 
Chakraborty.

felix Livsmedelsföretag skapat i Eslöv 1939 av Herbert Felix som 
var judisk flykting från Tjeckoslovakien.

fiNdus Livsmedelsföretag grundat av norrmannen Henning 
Throne-Holst i Bjuv 1941.

GleeRups Bokförlag grundat som Sveriges första moderna 
bokhandel i Lund 1826 av dansken C.W.K. Gleerup.

GöteBoRGs kexfABRik Livsmedelsföretag i Kungälv, grundat 
1888 och uppbyggt av skotten Robert Cruickshank.

HANdelsBANkeN Affärsbank grundad i Stockholm 1871 och 
uppbyggd av tysken Louis Fraenkel.

HolmeN Skogsindustri grundad 1609 som fabrik för tillverkning 
av lättare vapen i Norrköping under ledning av tyska experter.

HöGANäs Metallurgisk industri i Höganäs, grundad 1797 som 
stenkolsgruva och uppbyggd av engelsmannen Thomas Stawford.

klockGRossisteN Handelsföretag grundat 1991 av libanesen 
Ayad Al Saffar i Upplands Väsby.

lotus tRAvel Reseföretag grundat 1997 av kinesiskan Elby 
Kwok.

mARABou Chokladföretag grundat i Sundbyberg 1916 och upp-
byggt av norrmannen Henning Throne-Holst.

mRs cHeNG Livsmedelsföretag grundat som importfirma i 
Södertälje 1953 av kineserna Hanna och Johnny Cheng.

pölsemANNeN Franchiseföretag grundat i Malmö 1986 av Ljubo 
Mrnjavac från Bosnien.

RAmlösA Mineralvatten från en källa utanför Helsingborg 
vid den hälsobrunn som grundades av tysken Johan Jacob  
Döbelius 1707.

secuRitAs Säkerhetsförtetag grundat i Helsingborg 1934 av 
dansken Erik Philip-Sörensen.

slotts seNAp Produkt framtagen av tysken Bruno Knebel på 
Upsala Ättiksfabrik 1919.

spARBANkeR Den första svenska sparbanken, Göteborgs  
Sparbank, grundades 1820 av tysken Eduard Ludendorff.

tRelleBoRG Gummiindustri i Trelleborg, grundad 1905 av  
dansken Henry Dunker.

ZetA Livsmedelsföretag grundat av italienaren Fernando Di 
Luca i Stockholm 1971.

Några företag & produkter
med INvaNdrarbakgruNd 
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