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ABSTRACT
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför Polarvagnen, 1968, flyttade sin produktion till
Dorotea kommun och på vilket sätt detta kom att påverka kommunens och företagets utveckling fram
till början av 1980-talet då företaget gick i konkurs och rekonstruerades. Tidsperioden omfattar
således företagets etablering, uppgång, fall och slutligen rekonstruktion. Underlaget till studien
innefattar en kvalitativ undersökning av material så som intervjuer, tidningsartiklar, protokoll men
även opublicerat material från företaget självt. Det finns ingen publicerad litteratur som behandlar
Polarvagnens eller kommunens utveckling under tidsperioden.

Jag har i uppsatsen undersökt och jämfört Polarvagnens utveckling med kommunens, och utifrån detta
dragit slutsatser om hur de båda aktörerna, kommunen och Polarvagnen, har påverkat varandra. För att
kunna göra dessa jämförelser har jag undersökt allt från Polarvagnens utveckling ekonomiskt och som
arbetsgivare till kommunens befolkningsutveckling och skattekraft. Den övergripande slutsatsen jag
dragit av undersökning är att både Polarvagnen och Dorotea kommun tjänade på den påverkan de hade
på varandra, kanske allra mest kommunen.
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1. Inledning
Bland det första man ser när man kommer in i det lilla inlandssamhället Dorotea i södra Lappland, är
en husvagnsfabrik som funnits där så länge jag levt. Hur stor arbetsplats och hur bra det gått för
fabriken har varierat över tid. En sak som är säker är att fabriken är starkt sammanbunden med hela
kommunen. I dagsläget är företaget AB Polarvagnen, eller som det numera heter SoliferPolar AB,
återigen på uppgång och den största privata arbetsgivaren i kommunen. I dag finns till och med ett
nybyggt museum över företagets utveckling. Hur kommer det sig att ett sådant företag finns i den lilla
norrländska inlandskommunen Dorotea?

I mitten på 1960-talet var kommunen utan några större industrier och bristen på arbete bidrog till en
alltmer omfattande utflyttning, med stor befolkningsminskning och kommunsammanslagning som
följd. Politikerna tog saken i egna händer och lyckades i slutet 60-talet förmå AB Polarvagnen att
flytta sin verksamhet från grannkommunen Junsele och etablera sig i Dorotea kommun. Något som
kom att påverka kommunen, men till vilken grad?

Den här uppsatsen kommer att behandla AB Polarvagnens flytt, tidiga utveckling och påverkan på
Dorotea kommun.

1.1 Syfte och Frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför AB Polarvagnen etablerade sig i Dorotea kommun, och
hur det påverkat företaget och kommunens utveckling under de första 15 åren.

I förstahand kommer jag att koncentrera mig till att svara på följande frågor.
•

Varför flyttade Polarvagnen sin fabrik från Junsele till Dorotea, och hur gick förhandlingarna
mellan kommunen och företaget till i och med denna?

•

Hur mycket satsades från kommunens sida för att få företaget till Dorotea, och vad
möjliggjorde det snabba handlandet?
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•

Hur utvecklades företaget och hur påverkades kommunen?

•

Kom kommunens satsning i slutändand att löna sig?

1.2 Avgränsningar

Frågan kring var företaget skulle förlägga sin verksamhet pågick allt sedan 1966, då den första
fabriken brann ner. Efter en kortare historik om företagets tid i Junsele från 1964 fram till 1968,
kommer fokus att läggas på företagets etablering i Dorotea, och dess utveckling och påverkan på
kommunen mellan 1969 och 1983. Mellan 1969 och 1983 kom företaget att ha upplevt en uppgång,
nedgång, samtidigt som kommunen kom att genomgå en del förändringar.

1.3 Materialbeskrivning och diskussion

Uppsatsen baseras på ett varierat urval av materialet, och innefattar statistik, tidningsartiklar, protokoll
och intervjuer. Värt att nämna är att det utöver tidningsartiklar och protokoll inte finns mycket tryckt
material att tillgå.

Statistiken jag använder mig av kommer till största delen från Sveriges Statistiska Centralbyrå,
Länsarbetsnämnden i Västerbotten, Arbetsmarknadsstyrelsen och även intern statistik från AB
Polarvagnen och Dorotea kommunarkiv. Statistiken bedömer jag som ett bra källmaterial i vilket man
kan utläsa mycket information kring utvecklingen inom både företaget och kommunen. En del
statistiskt material om företagets produktion saknas, men jag anser att det material jag har att tillgå
räcker för att ge en bra bild utav företagets utveckling.

Från tidningsartiklarna kommer jag i första hand att använda fakta kring den historiska utvecklingen
och även en del statistik om Polarvagnen och kommunen. De tidningar som artiklarna kommer ifrån,
var under den aktuella perioden generellt liberalt inriktade, så som Västerbottens Kuriren (fp),
Östersunds-Posten (m, efter 1975 c), Västernorrlands Allehanda (m) och Expressen. Folkbladet och
2

Västerbottens Folkblad var båda socialdemokratiska. Den information jag använt från tidningarna
bedömer jag som trovärdig. Tidningarnas politiska tillhörighet verkar inte i större grad spegla sig i
artiklarna, och ha påverkat det som skrev om Polarvagnen och kommunens förehavanden i samband
med etableringen och därefter. Artikelmaterialet ger således en trovärdig bild av vad som hände både i
företaget och kommunen. De tidningsartiklar jag använt mig av finns att tillgå, i samlingspärmar, vid
Husvagnsmuseet i Dorotea. Från husvagnsmuseet kommer även en broschyr kring företagets historia,
som jag i vissa fall använt mig av. Det finns tyvärr inte någon samlad tryckt företagshistorik att tillgå,
men det material jag haft tillgång till borde ge en nog så bra bild.

Från

kommunarkivet

kommer

i

första

hand

protokoll

från

kommunalnämnden

och

kommunalfullmäktige att användas, men även vissa andra tidsskrifter, så som kommun fönstret, och
andra diarieförda handlingar. Detta material bedömer jag som trovärdigt och det visar en god bild av
det beslut kommunen fattat rörande Polarvagnen. Den nackdel som finns är att den backomliggande
diskussionen kring besluten inte finns med.

De tre intervjuer jag genomförde kommer i första hand att fungera som stöd för det övriga materialet.
Den första intervjun var med Örian Gradin, som funnits inom Polarvagnen från starten och jobbast
som säljare men senare även som marknadschef, försäljningschef och avslutningsvis som VD. Den
andra är var med Kjell-Erik Edblom som varit, involverade inom kommunen och 1968 satt som
ordförande för kommunstyrelsen i Dorotea. Den sista var Henning Hellström som från 1973 varit
inblandad i Industribolaget och rekonstruktionen av Polarvagnen 1982-83.

Allt det material jag använt anser jag vara relevant, trovärdigt och kvalitativt bra, även det material jag
inte djupare gått in på ovan. Tillsammans ger det en bra bild av vad som hände i företaget och
kommunen under den aktuella perioden. Materialet är inte komplett men ger, anser jag, en bra bild av
vad som hänt.

1.4 Metod
I första han kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod, där fokus läggs på källkritisk
granskning av tidningsartiklar och statistiskt material. Då många av de artiklar jag har tillgång till

3

behandlar samma händelser sker även en komparativ granskning dem emellan för att säkerställa
materialets reliabilitet. Denna jämförelse kommer inte att presenteras i uppsatsen.

Gällande det statistiska materialet så har jag valt att bygga Polarvagnens marknadsandel på antalet
nyregistrerade husvagnar per år i Sverige. Detta då det finns samlat material kring registrering av
samtliga stora aktörers husvagnar i Sverige år för år. I undersökningen framgår också att den inhemska
marknaden utgjorde den betydligt största delen av Polarvagnens marknad.

Statistiken kring Dorotea kommun har sammanställs från olika källor så som Statistiska Centralbyrån,
via deras årsböcker och hemsida. En anmärkning kring denna statistik är att det i vissa tabeller och
delar av uppsatsen står Dorotea kommun, även då Dorotea tillhörde Åsele kommun under senare delen
av 70-talet.

1.5 Teori

Jag kommer till viss del att använda ett aktörsperspektiv i min undersökning, där de två
huvudaktörerna är Polarvagnen och Kommunen.

Ett aktörsperspektiv går ut på att fokusera sin studie på handlande aktörer. Det gäller att försöka förstå
varför en aktör handlade på ett visst sätt och vad den ville uppnå med handlandet. 1 En handling är ett
medvetet ingripande från aktören för att uppnå ett mål. Det finns en avsikt även om, resultatet inte
alltid blir som aktören tänkt sig. Aktörerna binds samman genom dess handlingar inom ett socialt
system, som kans ses som ett nät av aktörer, vilka integreras inom detta. Handlingarna kan vara bland
annat konflikthandlingar, men i denna undersökning kommer det mest att röra sig om
överenskommelser och samförståndshandlingar. 2

Enligt Floréns bok finns det kritik riktat mot ett renodlat aktörsperspektiv då det bortser från
strukturella ramar kring handlingen. Därför försöker många forskare väga in begränsningar som

1
2

Florén 1998, s 122
Dahlgren, Florén 1996, s 131
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påverkade den handlande så som ideologier, institutioner eller andra individers och gruppers
handlande. 3

Jag kommer att väga in andra faktorer och inte enbart koncentrera mig på förståelsen av handlingarna,
utan även lägga in stor vikt vid hur de kom att påverka både företaget och Dorotea kommun.

1.6 Disposition

Det första kapitlet kommer kort att beskriva Polarvagnens uppkomst och tiden som företaget
fortfarande fanns i Junsele. Vikten kommer där att läggas på processen kring och utförandet av flytten
till Dorotea. Det andra kapitlet behandlar Polarvagnens utveckling mellan 1969och 1983, och tar upp
dess upp- och nedgångar. Det tredje kapitlet beskrivs utvecklingen inom Dorotea kommun under
1960-talet och fram till 1983. Avslutningsvis kommer en analys och presentation av de svar på
frågeställningarna, som jag har kommit fram till. Varje kapitel kommer även att avslutas med en kort
sammanfattning.

3

Florén 1998, s 122-123
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2. Tillkomsten av AB Polarvagnen
Polarvagnen, eller Junsele Husvagnsfabrik AB som företaget hette de två första åren, startade sin
verksamhet 1964 då Håkan Wallin och Bertil Holmquist byggde en husvagn i en ladugård i
Junselevallen några mil utanför Junsele. Husvagnen väckte uppmärksamhet och nio till byggdes det
första året, samtidigt som ladugården byggdes om till en husvagnsfabrik anpassad för serietillverkning.
Detta gav en ökad kapacitet och innebar att följande år producerades ytterligare 100 vagnar av den
första modellen som benämndes Polar TB. Vad som utmärkte denna, och alla de andra vagnar som
Polarvagnen tillverkat, var att de utvecklades som året runt vagnar och genom detta utrustades med bra
isolering, dubbla fönster och värme som standard. Polar TB var för sin tid ett rent under av
nyskapande. Företaget gick bra och det satsades redan från början på marknadsföring bland annat
tillsammans med Mercedes, då man genomförde gemensamma vintertester i både Sverige och Norge.
Redan från första början skapades logotypen med Isbjörnen som bland annat kom att pryda svenska
ishockeylandslagets tröjor, sitta på formel 1 föraren Ronnie Petersons hjälm, samt självklart på alla
företagets husvagnar. 4

2.1 Polarvagnens flytt från Junsele till Dorotea

I oktober 1966 kom ett dråpslag för företaget när den första fabrikslokalen brann ner till grunden.
Detta innebar problem då beställningar på över 300 vagnar fanns liggande, och för första gången dök
frågan om en flytt av företaget upp. Redan dagarna efter branden inkom ett flertal erbjudanden om
tillfälliga lokaler från andra kommuner till företaget. 5 Genom ett hyreskontrakt med Graningeverken
blev företaget kvar i kommunen och fabriken upprättades i industrilokaler vid Degerforsens Kraftverk
några mil nordväst om Junsele. Detta var tänkt som en tillfällig lösning och företaget lovades
hyresersättning från kommunen till dess att nya lokaler kunde uppföras. 6 Produktionen pågick i de nya
lokalerna samtidigt som man på kommunalnivå inte kom närmare en lösning, utan istället internt
började överklaga beslut om hyresbidrag och hyresersättning till Polarvagnen. Så när hyreskontraktet

4

Polarvagnen AB, 2002
Västernorrlands Allehanda, 20/10 1966
6
Västernorrlands Allehanda, 23/12 1966
5
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för de tillfälliga lokalerna började gå mot sitt slut och kommunen verkade allt längre bort från en
lösning för företaget, valde Polarvagnen att söka en alternativ lösning utanför kommunen. 7

Det är här som Dorotea kommun kom in i bilden. Genom lokalpressen fick kommunen vetskap om att
Polarvagnen var beredd att flytta sin verksamhet från Junsele, 8 och kontakt togs med
företagsledningen genom förhandlare från det kommunalägda Industribolaget i Dorotea. 9

2.2 AB Dorotea Sockens Industribyggnader

I slutet av december 1964 beslöt ett enhälligt kommunfullmältige, i Dorotea, att bilda ett kommunalägt
aktiebolag vars verksamhet hade som mål att främja industrialiseringen inom kommunen.
Industribolaget, som bolaget vanligen kom att kallas, skulle genomföra detta genom att bland annat
anskaffa, sälja, bygga, underhålla och hyra ut fastigheter avsedda för industrier.10 Bolaget bildades
som ett hjälpmedel för att försöka minska den stora utflyttningen och skapa nya arbetstillfällen inom
kommunen. Arbetet för detta bedrevs gemensamt utanför de politiska motsättningarna av samtliga
partier i kommunen. 11

Att ha ett sådant bolag innebar fördelar, bland annat under förhandlingar då man kunde agera utanför
kommunalpolitikens system och den begränsning i både snabbhet och laglighet som detta innebar. 12
När bolaget väl hade bildats så svarade det inte under kommunallagarna och dess kompetensregler,
och Industribolaget kunde således bedriva verksamhet som inte var tillåten inom dessa.
Kompetensreglerna grundade sig i huvudprincipen att kommunala åtgärder skulle gynna de allmänna
intressena inom kommunen. Enligt den rättspraxis som bildats genom prövningar av olika kommunala
besvärsmål så framgick det att en kommun i allmänhet inte fick lämna något stöd till privata företag,
dock fanns två undantag. Kommunen fick dels ge subventioner till ett företag för att upprätthålla
driften om en nedläggning skulle medföra omfattande arbetslöshet inom kommunen, samt rätten att

7

Västernorrlands Allehanda, 5/2 1968
Västernorrlands Allehanda, 7/3 1968
9
Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
10
Hemmingsson 1972, s 5.
11
Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
12
Kjell-Erik Edblom, Intervju 24/11 2004
8
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vidta åtgärder som var allmänt riktade mot att främja det lokala näringslivet.13 Som senare kommer att
visas så var Industribolaget beroende av lån och bidrag från kommunen för att kunna genomföra sina
satsningar på industrin, vilket kom att innebära problem gentemot de ovan nämnda lagarna. 14

Redan under 1965 fick Dorotea kommun lön för satsningen då Industribolaget gav stöd åt en
emballagefabrik i Småland att flytta sin verksamhet till kommunen. Detta blev Dorotea Emballage
Industri AB och var det första företag som gavs lokaliseringsstöd i Sverige. 15

De följande åren inkom flera besvär över beslutet rörande Industribolaget till Länsstyrelsen. Det första
som ledde till ett mindre bakslag kom under 1966 då ett kommunalt beslut om ett räntefritt lån på
170 000 kronor till bolaget upphävdes. Då man ändå försökte genomföra lånet men nu till dåvarande
bankränta lämnades ett nytt besvär in. Trots att Länsstyrelsen beslutade att inte göra något åt det nya
ärendet, drevs det vidare till Regeringsrätten som den 19 oktober 1967 upphävde lånebeslutet med
motiveringen, ”enär det icke varit en kommuns angelägenhet att besluta om bildandet av ett
aktiebolag med det ändamål bolagsordningen för AB Dorotea kommuns Industribyggnader
innefattade, samt att det därför icke var kommunens angelägenhet att bevilja bolaget lån till dess
verksamhet.” 16 . Kommunfullmäktige upphävde lånet men fortsatte med sitt arbete för att
industrialisera kommunen. 17 Dessa överklaganden var långt ifrån de sista som kom att riktas mot
beslut gällande Industribolaget.

2.3 Förhandlingarna

Den 8 januari 1968 inleddes Industribolagets förhandlingar med Polarvagnen. Industribolagets två
förhandlare, Hilding Grundström och Hans G:son Spejare, 18 genomförde en hemlig resa till Junsele.
Officiellt var att Grundström, som jobbade vid SCA, skulle inspektera ett hygge på vägen mot Junsele.
Under träffen lyckades Grundström och Spejare övertala Polarvagnens ägare Bertil Holmquist och

13

Hemmingsson 1972, s 6.
Hemmingsson 1972, s 7-10.
15
Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
16
Hemmingsson 1972, s 8-10.
17
Ibid.
18
Dorotea kommunarkiv, Diarenummer 1971.504 s 1
14
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Håkan Wallin att besöka Dorotea, där de tillsammans skulle se på de möjligheter som fanns i
kommunen. 19
Den tomt som de båda parterna fann lämplig var den 22 000 kvm stora Bergvattnet 1:33 20 , som då
ägdes av Domänverket. Passande nog hade Domänverket nyligen meddelat kommunen att man skulle
slå ihop sin verksamhet med den i Åsele och således flytta från Dorotea. Bara någon dag efter besöket
av Holmquist och Wallin reste Spejare ner till Domänverkets Huvudkontor i Stockholm och köpte
tomten med befintliga fastigheter. Dock var förhandlingarna om flytten av Polarvagnen inte klara i och
med detta. 21 Polarvagnens företagsledning hade först som avsikt att se sig om i Sverige efter andra
alternativ innan det slutgiltiga beslutet skulle tas, och det var ytterst nära att företaget flyttades till
Småland istället. 22

Efter rundresan i Sverige så träffades de båda parterna i Östersund för de slutgiltiga förhandlingarna i
slutet av januari 1968. Efter en natt av förhandlingar togs det slutgiltiga beslutet den 27 januari och ett
handskrivet kontrakt upprättades. Denna händelse kom att kallas nattmanglingen i Östersund, och
avslutade de snabba förhandlingarna som genomförts på mindre än en månads tid. 23 Två dagar senare
godkändes även uppgörelsen enhälligt av Industribolagets styrelse. 24

Överenskommelsen gick ut på att Industribolaget skulle förvärva fastigheten Bergvattnet 1:33, som då
redan var avklarat, och uppföra en anpassad fabriksbyggnad på ca 2 500 kvadratmeter bredvid
befintliga byggnader. 25 Då Polarvagnen av produktionstekniska skäl endast kunde genomföra en flytt
under hösten, för att klara av driftstoppet i produktionen, 26 så garanterade man från Industribolagets
sida att företagets produktion skulle kunna starta senast den 1 oktober 1968. När fabriksbyggnaden
var uppförd skulle Industribolaget enligt avtalet sälja Bergvattnet 1:33 inklusive alla byggnader på
tomten till AB Polarvagnen. Köpeskillingen skulle vara lika stor som kostnaden för Industribolagets
uppförande av fabriksbyggnaden, och den skulle erläggas med 6 % ränta under en 15-årsperiod med
19

Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
Dorotea kommunarkiv, Diarenummer 1971.504 s 1
21
Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
22
Folkbladet 9/11 1968
23
Västerbottens Folkblad, 23/3 1983
24
Dorotea kommunarkiv, Diarenummer 1971.504 s 1
25
Ibid.
26
Västernorrlands Allehanda 5/2 1968
20
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början 5: e året efter det att köpebrevet utfärdats. Polarvagnen förband sig även att utfärda ett
skuldebrev och lämna inteckningssäkerhet i förmånsläge från och med 800 000 kronor. 27 Detta
innebar att man från Polarvagnens sida förband sig att betala kommunen ett överenskommet
penningbelopp om villkoren i skuldebrevet bröts. 28 Polarvagnen erhöll enligt överenskommelsen även
ett flyttbidrag på 125 000 kronor. 29

2.4 Genomförandet

Det fanns nu ett problem kvar att övervinna. Industribolaget hade inga egna tillgångar att bygga
fabrikslokalen med, utan det var kommunen som skulle behöva låna ut dessa. Industribolaget anhöll
hos kommunalnämnden att få låna 600 000 kronor ur allmänna investeringsfonden. Hilding
Grundström höll en utförlig redogörelse om planerna och efter en debatt i nämnden så beslutades
enhälligt att föreslå kommunalfullmäktige besluta ”att till AB Dorotea Sockens Industribyggnader
utlämna ett lån på 600.000:- (sexhundratusen) kronor ur allmänna investeringsfonden.” 30
Den 3 februari 1968 behandlades frågan i kommunalfullmäktige, men före det offentliga mötet så
träffades alla fullmäktigeledamöter i ett stängt förmöte, utan protokoll, där man diskuterade frågan om
Polarvagnen. När det fullsatta öppna kommunalfullmäktigesammanträdet som sista punkt tog upp
frågan om att låna ut pengar till Industribolaget uteblev både förklaring om vad lånet skulle användas
till och debatten kring frågan. 31

Man beslutade enhälligt att följa kommunalnämndens förslag och paragrafen förklarades omedelbart
justerad för att inte spilla någon tid i ärendet. 32 Inte ens efter mötets slut gavs allmänheten en
förklaring, men redan samma dag kom förklaringen till beslutet i Östersunds-Posten. 33 Två dagar
senare beslutade kommunalnämnden att verkställa beslutet och utbetala lånet omedelbart då ärendet
var brådskande. 34
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Efter det att Industribolaget offentliggjort vad lånet skulle användas till, inkom till Länsstyrelsen ett
besvär mot beslutet om lånet. 35 Carl G Carlquist, jägmästaren från Dorotea hade inlämnat besväret till
Länsstyrelsen då han ansåg att systemet med ett Industribolag satte det kommunala självstyret ur spel,
och att det fanns statliga organ som skulle sköta sådana här frågor och inte kommunen. 36 Från
kommunfullmäktiges sida ansåg man att lånet skulle användas till att effektivisera och utveckla
kommunens näringsliv samtidigt som ett 50-tal årsarbeten skulle skapas. Fullmäktige ansåg att med
hänsyn till den rådande arbetslösheten inföll ärendet inom den kommunala kompetensen. 37
Länsstyrelsen lämnade ännu en gång besväret utan bifall och det drevs av Carlquist vidare till
regeringsrätten. Trots att regeringsrätten behandlade ärendet stod inte kommunen handlingsförlamade
utan gjorde vad som var nödvändigt för att slutföra projektet. 38

Byggnationen av fabrikslokalerna satte igång under våren 1968 och i juli så uppgick den planerade
slutsumman på bygget till 1.2 miljoner kronor. Den 24 juli beslöt också industribolagets styrelse att
sälja Bergvattnet 1:33 med byggnader till Polarvagnen för en överenskommen summa på samma
belopp. 39

Ännu ett lån av Dorotea kommun på 500 000 kronor beviljades till industribolaget i början av augusti,
samtidigt som man fick 150 000 kronor i ersättning för köpet av Bergvattnet 1:33. 40 Man överlämnade
vid det här tillfället även en säkerhet för de båda lånen i form av en skuldförbindelse på 1.2 miljoner
kronor från AB Polarvagnen till kommunen. 41

Fabriken stod klar under hösten och flytten satte igång. Den 8 november 1968 hölls invigningen av AB
Polarvagnen i Dorotea. 42 Industribolaget hade räknat med att företaget skulle sysselsätta runt 40-50
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personer vid starten och att inom 3 år ökat produktionen från 400 till 1000 vagnar per år, vilket enligt
beräkningar innebar en fördubbling av antalet anställda. 43

Den slutgiltiga summan för industribolagets åtaganden i affären redovisades den 28 oktober 1969 till
1 294 000 kronor. Samtidigt beviljades Industribolaget ett sista lån från kommunen på 75 000 kronor
för finansieringen av AB Polarvagnens etablering i Dorotea kommun. Totalt hade kommunen lånat ut
1 275 000 kronor som var avsatt enbart för detta, samt utbetalat 150 000 kronor i ersättning för köpet
av tomten Bergvattnet 1:33 till Industribolaget. Industribolaget ersatte som överenskommet
Polarvagnen för kostnader i samband med flytten med 125 000 kronor. 44

2.5 Lagligheten

Från kommunens sida hade man redan bestämt sig för att inte låta överklagandet stoppa lokaliseringen
av företaget. Hans G:son Spejare sa i en intervju i Dorotea kommuns informationstidning att
”Överklagningen kommer inte att ändra på det ingångna avtalet. Inte heller på Industribolagets
strävan att lokalisera flera industrier till Dorotea.”. 45 Den 15 maj 1969 kom regeringsrättens utslag i
besvärsärendet. Regeringsrätten upphävde kommunalfullmäktiges beslut om lånet på 600 000 kronor.
Det innebar att kommunen ej handlat enligt den kommunala kompetensen i kommunallagarna. Då alla
pengar redan var utbetalade och efter en utredning i kommunens arbetsutskott föreslogs ”att med
hänvisning till AB Dorotea sockens industribyggnader ändrat sin bolagsordning samt att
kommunalfullmäktige den 28.10.1969, § 129, beslutat att överföra tidigare lån till aktiekapital anses
ytterligare utredning överflödig och att ärendet därmed lägges till handlingarna.”, vilket
kommunalnämnden också gjorde. 46 Om regeringsrättens utslag kommit tidigare, skulle det ha
inneburit att lånet till Industribolaget inte utbetalats och genom detta hade Polarvagnen förmodligen
inte flyttat sin verksamhet till kommunen. 47
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2.6 Sammanfattning

Polarvagnen var en nystartad husvagnsfabrikör i Junsele kommun under stark utveckling. I och med
motgångar genom en fabriksbrand 1966 och dåligt visat intresse från Junsele kommuns sida började
företagsledningen se sig om efter nya lösningar. Dorotea kommun, som genom sitt industribolag, fick
vetskap om detta och efter en snabb förhandling kunde presentera en lösning som gynnade båda
parterna. Mindre än ett år efter det att förhandlingarna inletts och innan besvärsärendet kring lånen till
Industribolaget var färdigbehandlade var husvagnsproduktionen i Dorotea igång. Från kommunen sida
innebar flytten en satsning på runt 1.3 miljoner kronor.

3. Polarvagnens utveckling
När produktionen återupptogs efter flytten från Junsele 1968, fanns det runt 30 anställda vid den nya
fabriken, 48 varav 4-5 stycken hade flyttat med från Junsele. 49 En arbetsstyrka som i stort behölls under
resten av 60-talet samtidigt som Polarvagnen omsatte ca 3.2 miljoner kronor under verksamhetsåret
1968/1969, med en mindre ökning till 4.8 miljoner kronor 1969/70. 50 Polarvagnen var en av de största
svenska husvagnstillverkarna och redan 1966 registrerades det 285 Polarvagnar i Sverige vilket
utgjorde ca 6.1 % av marknaden. 1967 minskade andelen till 1.7%, 51 till störst del beroende på
fabriksbranden 1966 och den minskade produktionskapacitet den medförde. 52 Marknadsandelen kom
sakta men säkert att stiga igen och med 366 registrerade vagnar 1970 var man sjunde största
husvagnstillverkaren i Sverige med ca 5 % av marknaden. Dock utgjorde svenska husvagnar inte ens
hälften av antalet nyregistreringar, störst var fortfarande brittiska och jugoslaviska vagnar med Adria i
topp. Sett till svenska tillverkare var Polarvagnen tredje störst efter Cabby och Kabe. 53

Under 1970 fick AB Polarvagnen en stororder från Televerket på 300 personalvagnar, vars värde
uppgick till ca 1.5 miljoner kronor. Nästföljande år utökades beställningen med ytterligare 150 större
48
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personalvagnar till ett värde av 2.2 miljoner kronor. 54 Ytterligare steg togs under 1971 för att få
företaget att växa. Det dåvarande aktiekapitalet på 100 000 kronor ansågs nu för lågt och höjdes till
400 000 kronor. Polarvagnen förhandlade fram ett avtal som innebar att Industribolaget gick in som
hälftenägare i bolaget genom att köpa aktier för 200 000 kronor. För att finansiera köpet lånade
Industribolaget pengar av två andra företag samt Dorotea kommun. Den andra ägaren var Bertil
Holmquist som sedan medgrundaren Håkan Wallin omkommit i en flygolycka 1969 varit ensam ägare.
Ökningen av aktiekapitalet möjliggjorde ett långsiktigt lån på 500 000 kronor hos Norrlandsfonden för
att ytterligare stabilisera företagets ekonomi. 55 Samma år påbörjade kommunen byggnationen av ännu
ett industrihus som Polarvagnen kom att ta i bruk under våren 1972. De nya lokalerna innebar att den
lilla produktionen som fanns kvar i Junsele nu flyttades till Dorotea och genererade direkt 10 nya jobb
i kommunen. 56

I och med Polarvagnens framgångar i början på 1970-talet gav det växande kapitalöverskottet
företaget nya utvecklingsmöjligheter, och det jobbades fram en helt ny husvagnsserie vid namnet Polar
Attaché. Serien kom att bli en försäljningssuccé och bidra till ännu större satsningar på utveckling och
marknadsföring. 57 Företaget växte och redan 1973 hade antalet anställda fördubblats till 70, samtidigt
som omsättningen femdubblats då den, verksamhetsåret 1972/73, uppgick till 17.2 miljoner kronor. 58
1973 hade Polarvagnen växt och vara nu den näst största tillverkaren på den svenska marknaden efter
Cabby. Med 1143 nyregistrerade husvagnar uppgick företagets marknadsandel till ca 13.5%. 59

Det var inte enbart i Sverige som företaget sålde sina vagnar utan en mindre del av produktionen gick
på export. Under 1971 började man exportera vagnar till bland annat Schweiz. Målet var redan då att
öka exporten, 60 som under senare delen av 1970-talet kom att utgöra över 1000 vagnar per år.61
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Diagram 1: Anställda vid Polarvagnen i Dorotea 1968-1983
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Diagram 2: Polarvagnens m arknadsandel i Sverige 1968-1983
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Tabell 1: Antal nyregistrerade Polarvagnar i Sverige 1968-1983
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3.1 Storhetstiden

Under 1970-talet satsade Polarvagnen mycket kraft och pengar på marknadsföring. Polarvagnen kom
bland annat att sponsra personer så som formel-1 föraren Ronnie Petterson och rallyföraren Per
Eklund, men även hela rallylopp och en turné med den populära sångerskan Lill-Babs. 1975 var man
huvudsponsor för formel-1 loppet Polar Grand Prix på Anderstorp. 62 Loppet blev en succé och den
kostnad det innebar för företaget var ingenting jämfört med den publicitet man fick. 63 Loppet bidrog
till ett ökat intresse för företaget såväl i Sverige som utomlands. Utomlands var det framförallt allt i
Tyskland och Holland som intresset steg, och snart räknade man med en uppgång inom exporten. 64

Under 1975 stod ännu en ny fabriksdel färdig och optimismen var stor. Företaget skulle öka
produktionen från 14-15 till 25 vagnar per dag och en nyanställning av 20-30 personer var aktuell. 65
Till verksamhetsåret 1974/75 hade Polarvagnen nästan tredubblat omsättningen från 2 år innan till hela
50.1 miljoner kronor och arbetsstyrkan hade även den växt och uppgick nu till ungefär 140 stycken. 66
Nu var Polarvagnen även den största tillverkaren i Sverige, då man 1974 gick upp i topp med 17.8 %
av marknadsandelen som året efter steg till 22 %. 67

Följande år kom Polarvagnen återigen att satsa ännu mer på att växa. Företaget började med att köpa
upp sin underleverantör av inredning, S W Nilsson och Söners båda fabriker i Åsele och Hoting. I
köpet medföljde också ett sågverk i Fredrika. 68 Fabriken i Dorotea började vid det här laget att bli för
liten och för att klara den ökande marknadsefterfrågan byggdes en helt ny fabrik i Junsele. Även viss
produktion kom de följande åren att ske i Åsele där den mindre Polar 300 vagnen tillverkades. 69
Omsättningen skulle nu komma att öka ännu mer vilket innebar att Polarvagnen än en gång var
tvungen att utöka aktiekapitalet, och denna gång nästan tiodubblade man det. Detta innebar att
Industribolaget inte längre hade råd att vara kvar som delägare i företaget, och man sålde därför sina
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aktier i Polarvagnen för ca 1 miljon kronor till Bertil Holmquist som återigen blev ensam ägare. 70 Det
verksamhetsåret omsatte Polarvagnen 72 miljoner kronor och vid fabriken i Dorotea fanns ungefär 175
stycken anställda. 71 Marknadsandelen uppgick till ca 25 % och med det så var man nästan dubbelt så
stor som marknadstvåan Cabby. 72

Polarvagnens tillväxt innebar en än större satsning på marknadsföringen. En satsning som innebar att
man 1977 sponsrade bland annat den alpina Världscupen i Åre och gick in som huvudsponsor för
ishockeylandslaget Tre Kronor under perioden 1977 till 1981. 73 Värt att nämna är att Polarvagnen till
och med fick Tre Kronor att byta ut de klassiska tre kronorna mot en isbjörn med texten Tre Kronor
ovanför. Från början var det tänkt att ha kvar kronorna ovanför björnen men det satte statsheraldiker
Jan von Konow stopp för. 74

Produktionen under den här perioden var som störst under 1977 och 78 då den uppgick till runt 5000
vagnar per år. 75 Under 1977 hade Polarvagnen fortfarande 25 % av marknadsandelen inom Sverige
och var nu större än både tvåan Cabby och trean Kabe tillsammans som hade 14.5 % respektive 9.8 %
av marknaden. Året efter steg andelen till 27,5 % och det registrerades 3716 husvagnar av märken
Polarvagnen i Sverige. En siffra som ingen tillverkare har kommit i närheten av vare sig före eller efter
(2003). 76 Omsättningen steg från 72 miljoner kronor 1975/76 till 141,7 miljoner kronor 1977/78,
vilket ännu en gång innebar en dubblad omsättning på kort tid. I Dorotea fanns det 1977 runt 205
anställda vid Polarvagnen och 78 var det runt 235 stycken. Inom den nu rätt stora koncernen fanns det
betydlig fler. 77

Satsningarna upphörde inte, och under 1978 gick ytterligare pengar till utveckling då framtidstron var
stor. Polarvagnen byggde ett eget försäljningskontor i Tyskland samtidigt som det knöts kontakter på
den Engelska marknaden för att öka exporten. Den största förändringen kom att vara flytten av
huvudkontoret från Dorotea till helt nybyggda lokaler i Umeå. Något större delen av företagsledningen
70
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marknadsföringssynpunkt, och eftersom staden var betydligt större skulle även vissa praktiska
problem bli lättare att lösa än det hade varit i Dorotea.78 En del personer i ledningen höll dock inte
med om flyttens nytta, och de kom inom en snar framtid visa sig ha haft rätt. 79

3.2 Nedgången
Verksamhetsåret 1978/79 uppgick Polarvagnens omsättning till 145 miljoner kronor och arbetsstyrkan
var lika stor som året innan. 80 Med 3334 registrerade husvagnar var Polarvagnar fortfarande störst och
man höll ännu 25 % av den Svenska marknaden. Totalt registrerades 13361 husvagnar i Sverige, en
siffra som skulle komma att sjunka drastiskt de följde åren. 81

Under 1979 kom så den första nedgången för Polarvagnen, vilken hade sin grund i att konjekturen
vände och medförde en minskad efterfrågan på husvagnar och andra fritidsprodukter. Konsumenterna
lade istället sina pengar på mer nödvändigare varor och tjänster då tiderna försämrades. Detta gällde
inte bara den svenska, utan även den Europeiska markanden. 82

I mitten av 1979 var Polarvagnen tvungen att börja varsla anställda då försäljningen började gå ner.
Den blott två år gamla fabriken i Junsele lades vid årsskiftet ner och även vid andra fabriker minskades
arbetsstyrkan. Fabriken i Dorotea påverkades denna gång inte så mycket utan kom istället att överta
produktionen från Junsele. 83 Denna åtgärd visade sig dock inte tillräcklig och senare under året befann
sig Polarvagnen i kris. Företaget räddades genom ett avtal där Hellgren Invest från Sollefteå som
övertog företaget som ensam ägare. Polarvagnen fick ett lån på 14 miljoner kronor av regeringen
samtidigt som amorteringarna på ett gammalt lån på samma summa avskrevs. Hellgren satsade själva
5 miljoner kronor direkt i företaget genom höjt aktiekapital samtidigt som ett lån på 10 miljoner
kronor utbetalades till Polarvagnen. 84
78
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Under 1980 stabiliserade sig läget en del, och Polarvagnen hade nu 180 anställda och en omsättning på
ca 90 miljoner kronor. 85 Den totala marknaden i Sverige hade nu sjunkit med över 3000 vagnar på ett
år och av de 10687 som registrerade 1980 utgjordes 18.9 % av Polarvagnar. Markanden fortsatte dock
att sjukna och 1981 registrerades 8221 vagnar i Sverige. Även om Polarvagnen fortfarande var störst
hade försprånget mot konkurrenterna nu i stort sett försvunnit. 86 För att stärka sin konkurrenskraft och
återta delar av marknaden köpte Polarvagnen, 1981, upp det småländska husvagnsföretaget Sävsjö
Caravan. 87

Samma år flyttade man huvudkontoret tillbaka till Dorotea och de nybyggda lokalerna i Umeå såldes
till SVT. 88 En annan stor förändring var att grundaren och Polarvagnens VD Bertil Holmquist avgick i
slutet av 1981. Hans Hellgren från Hellgren Invest blev ny VD, 89 en post han kom att inneha mindre än
ett år. 90

3.3 Konkurs och rekonstruktion

Under 1981 miste ett 40-tal anställda i Dorotea sina jobb, och sommaren 1982 fanns vid fabriken ett
100-tal anställda. Dagen innan semestern, kom så den andra krisen på kort tid då Hellgren Invest
meddelade att företaget begärts i konkurs. Beslutet togs av Hellgrens för att kunna rekonstruera
företaget och få det att bli lönsamt igen. Även om företaget börjat gå bättre efter alla nedskärningar, så
innebar räntekostnader på en skuld som uppgick till 40-45 miljoner att företaget höll på att knäckas
helt. 91

AB Polarvagnen försattes i konkurs den 9 juli 1982 av Lyckseles tingsrätt, samtidigt som
förhandlingar om möjligheten att rekonstruera företaget startades. Hellgrens Invest hoppade efter ett
tag av förhandlingarna då man inte ansåg sig kunna genomföra sitt anbud på grund av personalens
85
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inställning. Istället fortsatte konkursboet att förhandla med en intressegrupp från Dorotea bestående av
bland annat Industribolaget. Ett bud lades från intressegruppen och en ny ägarkonstellation
innehållande fyra parter presenterades. Dessa var AB Dorotea Sockens Industribyggnader som med
37.5 % av aktierna skulle bli huvudägare, samt de tre delägarna Ingemar Lindström från Dorotea med
6.25 %, Doro-Planter AB i Vilhelmina med 31.25 % och O/S Trading AB, Hammerdal med 25 % av
aktierna. Det var nu upp till regeringen att fatta beslut i frågan. 92

Budet från intressegruppen godkändes och under 1983 tillträdde den nya ägargruppen. När
produktionen, som nu endast bedrevs i Dorotea, återupptogs fanns runt 80 anställda kvar vid
fabriken. 93 Polarvagnen hade tappat en stor andel av husvagnsmarknaden och även om man 1982 var
näst störst med 18 % sjönk man till en tredjeplats under 1983. Under dessa år fortsatte även den totala
svenska marknaden att krympa och 1983 var den som minst med endast 6225 registrerade husvagnar
att jämföra med 1979 års 13661. Nu påbörjades dock en långsam återhämtning för både marknaden
och Polarvagnen. 94

3.4 Sammanfattning

När företaget påbörjade sin produktion i Dorotea var man en mindre arbetsplats i kommunen och inte
någon större aktör på husvagnsmarknaden. Allt detta kom att ändras i och med att de satsningar som
gjordes under 70-talet gick bra. Polarvagnen satsade friskt på marknadsföring och expansion,
satsningar som ledde Polarvagnen till positionen som Sveriges ledande husvagnstillverkare. Under
mitten av 1970-talet gick man starkt framåt och var från 1974 störst i Sverige, en position som kom att
hållas fram tills företagets konkurs 1982. Konkursen kom i sin tur att bero på den sviktande
husvagnsmarknaden, i kombination med stora satsningar under 1970-talets slut. Efter konkursen kom
företaget att rekonstrueras under nytt ägarskap med det kommunalägda Industribolaget som
huvudägare.
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4. Utveckling i Dorotea kommun

Under 60 och 70-talet fanns en stark framtidstro i Dorotea och det uppfördes bostadsområden för både
småhus och lägenheter, samtidigt som infrastrukturen och industrin utvecklades och byggdes ut.
Mycket av detta hade med industrialiseringen och Polarvagnen att göra och bara byggandet i sig
genererade nya arbetstillfällen. En sak som visar på framtidstron och tilliten till Polarvagnen är de
planer för nybyggnationer av bostadshus som kommunen i början av 80-talet planerade då en
inflyttning till kommunen var förväntad. De stora nedgångarna och konkursen satte dock stopp för de
största delarna av byggnationen även om en viss del genomfördes. 95

Polarvagnen kom även att bidra till att Dorotea kommen blev känt både i och utanför Sverige. Detta
genom företagets många satsningar på marknadsföring, exempelvis sponsringen av Tre Kronor och
Alpina Världscupen i Åre. Polarvagnen bidrog också i stor grad till att det skapades en industrianda i
kommunen som bidrog till fortsatt utveckling och nya industrietableringar. 96

Mellan åren 1974 och 1979 var inte Dorotea en egen kommun, utan hade slagits ihop med Åsele
kommun. 1979 bröt sig Dorotea ur den stora kommunen och bildade åter igen Dorotea kommun.
Enligt dåvarande kommunalpolitikern Kjell Erik Edblom kan Polarvagnens positiva påverkan och
företagets skapande av framtidstro hos befolkningen haft betydelse för återbildandet av kommunen. 97

4.1 Befolkningsutvecklingen

Befolknings utvecklingen i Dorotea var allt annat än positiv under 60-talet, 1965 fanns det 631
innevånare färre i kommunen än 5 år tidigare. 1968 när Polarvagnen etablerades i Dorotea hade
innevånarantalet sjunkit med ytterligare 267 personer. Detta innebar en befolkningsminskning med i
snitt 100 personer per år. De första åren som följde direkt efter etableringen blev inte mycket bättre. 98
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Kjell-Erik Edblom, Intervju 24/11 2004
Henning Hellström, Intervju 23/11 2004
97
Kjell-Erik Edblom, Intervju 24/11 2004
98
Se Tabell 2
96

21

Tabell 2: Befolkningen i Dorotea kommun den 31 december 1960 och 1965-1983
År

Folkmängd

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsöverskott

Folkökning

1960

5341

..

..

..

..

1965

4710

..

..

..

..

1966

4586

..

..

..

-124

1967

4473

..

..

..

-113

1968

4443

174

230

-56

-30

1969

4281

161

271

-110

-162

1970

4099

152

318

-166

-182

1971

3995

126

200

-74

-104

1972

3974

137

149

-12

-21

1973

3993

155

145

10

19

1974

4007

171

140

31

14

1975

3966

143

170

-27

-41

1976

3946

160

140

20

-20

1977

3963

155

99

56

17

1978

3939

110

122

-12

-24

1979

3935

127

112

15

-4

1980

3972

159

129

30

37

1981

3939

112

128

-16

-33

1982

3897

91

121

-30

-42

1983

3882

119

119

0

-15

Källa: Statistikdatabasen, Befolkning – Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se
För 1960, 1965 - 1967 Årsbok för Sveriges kommuner 1961, 1964-1968

Men 1973 hände något som inte hänt på många år, kommunen visade på ett befolkningsöverskott med
10 personer och under de år som nu följde varierade befolkningsmängden mellan ett mindre över- eller
underskott. Mellan 1971 och 1983 minskade kommunens befolkning med totalt 113 personer att
jämföra med 1215 stycken under perioden 1960-1970. Även om befolkningen sjunkit mer eller mindre
under hela perioden så var hastigheten på avbefolkningen betydligt mycket mindre under 1970 och i
början av 1980-talet. 99

99

Se Tabell 2
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4.2 Arbetslösheten

1965 låg årsmedeltalet på 57 arbetslösa inom kommunen, en siffra som steg till 111 stycken 1970.
Under hela 70-talet kom antalet arbetslösa i kommunen att pendla mellan 100 och 200 stycken.100

Tabell 3: Arbetslösheten i årsmedeltal inom Dorotea kommun 1965-1983.
År

Antal

År

Antal

År

Antal

1965

59

1972

180

1979

147

1966

57

1973

137

1980

143

1967

62

1974

145

1981

158

1968

83

1975

141

1982

188

1969

132

1976

138

1983

201

1970

111

1977

145

1971

159

1978

148

Snitt:

133.3

Källa: Länsarbetsnämnden, Umeå, Intern statistik och AMS, STATISTIKENHETEN

4.3 Företagsamheten

Polarvagnen kom, direkt och indirekt, att påverka företagsamheten i kommunen. Redan etablerade
företag i kommunen drog nytta av Polarvagnens tillväxt, samtidigt som ett antal nya företag, däribland
dotterbolag till Polarvagnen, etablerades i kommunen. Redan från början hade SAFAC, eller Skyddade
verkstaden som det då hette, en produktion på chassis, stödben och stödhjul för Polarvagnens
räkning. 101 Produkter som utgjorde SAFACs huvudtillverkning under Polarvagnens starkaste del av
1970 och början av 1980-talet. 102

I mitten av 70-talet etablerades Polartält som ett dotterbolag till Polarvagnen, där det tillverkades bland
annat förtält till husvagnar. 103 Polartält gick i konkurs under nedgången i slutet av 1970-talet men
rekonstruerades senare och blev så småningom Svenska Tält som än idag finns i Dorotea. 104

100

Se Tabell 3
Kjell-Erik Edblom, Intervju 24/11 2004
102
Henning Hellström, Intervju 23/11 2004
103
Västerbottens Kuriren 8/9 1976
104
Henning Hellström, Intervju 23/11 2004
101
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Dorotea Mekaniska uppkom i början av 1970-talet hade till viss del med Polarvagnen att göra, 105 och
S-karosser som etablerades 1983 med produktion av specialbyggda vagnar kan sägas härstamma från
Polarvagnen och erfarenheter lärda från dess verksamhet. 106

4.4 Ekonomin

Under 1967 låg Dorotea kommuns skattekraft på 63 % av medelskattekraften i riket. 107 En låg
skattekraft kan bero på faktorer som många pensionärer, arbetslösa och låginkomsttagare i en
kommun. 108

Skattekraften

beräknas

genom att

man

dividerar

kommunens

sammanlagda

skatteunderlag med kommunens totala antal invånare. 109

Diagram 3: % av befolkningen över 65 år. Dorotea Kommun 1968-1983
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1982

1983

År

Källa: Statistikdatabasen, Befolkning – Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se
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Henning Hellström, Intervju 23/11 2004
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Tabell 4: % av medelskattekraften i Dorotea och Åsele kommuner 1967-1983
År

Dorotea

Åsele

År

Dorotea

Åsele

1967

63

66

1976

77

1968

65

67

1977

76

1969

67

67

1978

79

1970

65

70

1979

81

1971

68

72

1980

78

81

1972

70

72

1981

78

83

1973

67

70

1982

79

82

1974

68

1983

80

84

1975

70
Källa: Årsbok för Sverige kommuner 1967-1983

Vid sammanslagningen av Dorotea och Åsele kommuner hade Dorotea en skattekraft på 67 % och
Åseles låg på 70 %. Under 1976 stiger skattekraften med hela 7% till 77 %. 1980, året efter det att
Dorotea kommun återbildats, ligger skattekraften på 78 % i kommunen. En nivå den kom att ha under
1980-talets början då inga större förändringar sker. Från 1968 då Polarvagnens etablerades till dess
rekonstruktion 1983 kom skattekraften i kommunen att ha stigit med 15 %. 110 Detta trots att
procentandelen av åldrande befolkning i kommunen stiger konstant under hela perioden. 111

Från starten fram till 1979 utbetalade Polarvagnen runt 104 miljoner kronor i löner, där en stor del
gick till de anställda i Dorotea.

En summa som självklart hjälpte till att generera ett bättre

skatteunderlag i kommunen. Det var även Dorotea som klarade sig bäst under Polarvagnens
neddragningar 1979, vilket kan förklara att skattekraften inte sjönk då företaget började gå sämre. 112

4.5 Sammanfattning

Under 1960 och en bit in på 1970-talet ser man en klar tendens av befolkningsminskning i kommunen.
Även arbetslösheten ökar och kommunens skattekraft ligger i stort sätt på samma nivå. Dock kom
110

Se Tabell 4
Se Diagram 3
112
Skogsindustri arbetaren 22/1 1982
111
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mycket av detta att vända under slutet av 1970 och början av 1980-talet. En positivare framtidstro
uppkom i kommunen och befolkningsminskningen kom att vändas och plana ut till en betydligt bättre
nivå än under 1960-talet. Arbetslösheten kom inte att vara lika låg som under 60-talet, men den kom
att ligga på en rätt konstant nivå under 1970 och i början av 1980-talet. Det byggdes mycket i
kommunen och flera industrier kom att uppstå. 1983 då Polarvagnen hade rekonstruerats är Dorotea
kommun en kommun med högre skattekraft, och en betydligt lägre befolkningsminskning.
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5. Avslutande sammanfattning och analys
Lönade sig Dorotea kommuns satsning 1968, och hur stor påverkan fick den? Innan jag påbörjade
arbetet med denna uppsats var min uppfattning att den påverkan Polarvagnens etablering hade var
väldigt positiv och stor, men var den verkligen det?

5.1 Företagets utveckling

Polarvagnen var ett företag med ambitioner att utvecklas. Dessa ambitioner bidrog till viljan att flytta
företaget efter branden 1966, då uteblivet stöd och dåligt intresse från Junsele kommun inte föll
företagsledningen i smaken. Dorotea kommun tog genom det kommunalägda Industribolaget
initiativet och påbörjade förhandlingar med Polarvagnen när företagets intentioner att flytta
offentliggjorts i pressen. Det var således inte kommunen själv som genomförde förhandlingarna utan
det var representanter från Industribolaget. Både Dorotea kommun och Polarvagnen handlade här utav
det egna intresset till positiv utveckling. Kommunen genom att satsa på industri och genom det
generera arbetstillfällen, och Polarvagnen för en ökad lönsamhet och vilja att expandera.

Att förhandlingarna skedde genom Industribolaget ser jag som en avgörande faktor för etableringens
genomförande. Viljan från kommunen att utvecklas syns tydligt i det samarbete alla partier emellan
som ledde fram till Industribolagets uppkomst. Industribolaget kunde förhandla med Polarvagnen på
ett helt annat sätt än vad kommunen själva kunnat göra. Förmodligen hade ett beslut om att ens inleda
förhandlingar med Polarvagnen stridit mot kommunallagen, åtminstone om pengar skulle ha blivit
involverade, och hela affären runnit ut i sanden. Eftersom Industribolaget kunde handla snabbt och
självständigt, utanför kommunallagarnas gränser, rodde man hem en överenskommelse på mindre än
en månad.

Problemet som återstod var frågan kring finansieringen, vilken kom att lösas genom kommunala lån.
Lån som visade sig strida mot kommunallagen. Besvär om lånen inkom men trots detta såg kommunen
till kommunens bästa och betalade ut pengarna. Detta även fast låneärendena ännu inte behandlats
färdigt av regeringsrätten.
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När så regeringsrättens beslut i ärendet fattades var redan de utlånade pengarna använda och den nya
fabriksbyggnaden färdigställd och såld till Polarvagnen. Beslutet om upphävandet av lånen kom alltså
i praktiken inte att ha någon betydelse, då man inte gärna kunde riva fabriken och skicka företaget från
kommunen igen. Inget ytterligare hände heller i besvärsfrågan, men det är rätt intressant att veta att
Polarvagnens flytt möjliggjordes genom brott mot kommunallagen. Ett brott som än en gång visar på
en enad kommuns vilja att överleva och utvecklas.

Polarvagnen kom efter några år i Dorotea att verkligen få fart, dock efter en liten knacklig början där
Industribolaget och kommunen hjälpte till och gick in som hälftenägare i företaget. Än en gång
handlade Polarvagnen och Dorotea kommun i samförstånd, då ingen av de båda aktörernas mål skulle
påverkas positivt av en nedgång inom Polarvagnen. I början av 1970-talet valde Polarvagnen att
bredda sitt sortiment genom bland annat personalvagnar till Televerket. Detta genererade ett
kapitalöverskott och bidrog till utvecklingen av en ny husvagnsserie som kom att bli företagets första
riktiga succé. Efter lyckade satsningar inom just utveckling och marknadsföring blev Polarvagnen i
mitten av 70-talet störst i Sverige. Det år det såldes mest Polarvagnar i Sverige var man större än, de
två största konkurrenterna, Cabby och Kabe tillsammans. Att man blev störst bygger enligt mig på
företagets vilja att våga satsa och en väl genomförd marknadsföring, genom bland annat lyckade
sponsringar av Tre Kronor och Alpina Världscuper. Polarvagnen blev ett välkänt varumärke, i Sverige
och i Europa med riktigt bra produkter till salu.

De stora framgångar Polarvagnen fick i slutet av 1970-talet bidrog tyvärr, som jag ser det, till att
företaget blev en aning fartblint och fick en lite för positiv framtidstro. En framtidstro som ledde till
allt för stora satsningar på tillväxt. Underleverantörer köptes upp och nya bildades, samtidigt som ett
nytt huvudkontor uppfördes i Umeå. Dessa stora satsningar kom tyvärr även att infalla med en generell
nedgång, påverkad av konjunkturen, inom fritidsindustrin och med den även husvagnsbranschen.
Företaget blev helt enkelt för stort för den allt mindre marknaden. Polarvagnen handlade naturligtvis
efter de förutsättningar man såg, och då marknaden vuxit konstant under hela 70-talet såg man, eller
ville inte se, något som tydde på en snar nedgång.

Polarvagnen hade stora mål och ambitioner vilket kan ha bidragit till att man emellan åt tycks ha
missat att stanna upp och analysera framtiden lite bättre. Polarvagnen valde att växa fort istället för att

28

satsa mer långvarigt och på sikt bli växa sig allt större. Förmodligen hade man kunnat undvika
konkursen genom mer genomtänkta satsningar än de som det nya huvudkontoret, fabriken i Junsele
1976, och egna säljkontor utomlands innebar. Allt för sent började man anpassa den stora koncernen
för den minskade markanden, och trots ägarbyte och stora satsningar för att få företaget på fötter igen
blev konkursen ett faktum. Ägarbytet kom dessutom förmodligen att ha påskyndat konkursen då den
nya ägaren inte enbart handlade utifrån Polarvagnens eget bästa utan i första hand för Hellgren Invests
överlevnad och tillväxt. En intressekonflikt kring pengar uppstod och Hellgrens egna mål sattes före
Polarvagnens.

5.2 Påverkan på kommunen

Det två mest konkreta faktorerna som påverkas efter Polarvagnens etablering är enligt mig att
befolkningsminskningen bromsas upp samt den ökade skattekraften i kommunen. Om man jämför
siffrorna på minskningen under 60-talet med de under 70-talet är den en stor förändring. Över 1000
personer färre flyttar under 70-talet och det i en kommun som hade runt 5000 innevånare i början av
60-talet. Riktigt hur stor del polarvagnen har med uppbromsningen att göra är däremot svårare att
säga.

Det Polarvagnen skapade var både direkta arbetsplatser men även indirekta sådana då andra företag
etablerades tack vare Polarvagnen. Även om arbetslösheten steg och blev högre än tidigare borde den
logiskt sett ha varit ännu större utan Polarvagnen. En förklaring till stigningen är att fler arbetslösa
valde att stanna i kommunen istället för att flytta som de flesta verkar ha gjort under 60-talet, och då
färre flyttade steg antalet arbetslösa. Att man valde att stanna kan bero på en positivare syn på
kommunens framtid, en syn Polarvagnen bidrog till att skapa. Polarvagnen var en av de tidigaste
industrierna i kommunen och kom att bidra till en ökad industrialisering samtidigt som en grund för
framtiden lades. Ett av Polarvagnens mål torde ha varit att bidra till industrialiseringen på orten och
skapa en närhet till företagets underleverantörer. Detta kan stödjas av bland annat Polartälts, Dorotea
Mekaniskas och S-karossers uppkomst. Företaget bidrog helt enkelt till en positiv företagsanda i
kommunen.

29

Ekonomiskt är det svårare att säga hur mycket företaget verkligen påverkade. Att skattekraften ökar
betydligt under den period då Polarvagnen är som starkas är klart, men fler faktorer kan spela in på
detta. Vad man kan se är att antalet innevånare över 65 år ökar i kommunen, samtidigt som
arbetslösheten är relativt stor. Detta samtidigt som skattekraften stiger vilket ytterligare kan stärka att
Polarvagnen påverkade kommunens ekonomi en hel del. Med 104 miljoner i utbetalda löner, utav
vilka en stor del gått till Dorotea, innebär att kommunen fått in stora skattebelopp och genom detta en
ökad skattekraft trots att själva arbetslösheten inte minskar.

5.3 Slutsatser

Kommunen kom inte att drabbas så hårt av Polarvagnens konkurs, utan de flesta arbetstillfällena fanns
kvar även efter rekonstruktionen. Även de flesta företag som etablerats med anknytning till
Polarvagnen fanns kvar. Ser man på början av 80-talet så ökar arbetslösheten med 50 personer
samtidigt som det flyttar runt 100 personer från kommunen. Skattekraften påverkas inte nämnvärt
under samma period. Jämför man med 60 och tidigt 70-tal ser man att arbetslösheten är lägren men
befolkningsminskningen större. Förmodligen fanns det i början av 80-talet en bättre framtidstro än det
gjorde under 60-talet, en framtidstro som Polarvagnen varit med om att skapa. Framtidstron gjorde att
de utan jobb valde att stanna kvar i kommunen. Om man ser på 1960-talet så är utflyttningen stor
samtidigt som arbetslösheten låg. Det ger bilden av att många utan jobb saknade en framtidstro på
kommunen och såg ingen annan lösning än att flytta, och där av den låga arbetslösheten.

Man ser tydligt att skattekraften i kommunen ökar mycket under perioden, en ökning som stämmer väl
in med Polarvagnens utveckling. Detta samtidigt som antalet pensionärer och arbetslösa stiger, vilket
skattekraftsmässigt är dåligt. Genom detta kan man dra slutsatsen att Polarvagnens utveckling har
påverkat skattekraften inom kommunen.

Enligt mig så ser man flertalet gemensamma nämnare inom kommunens och Polarvagnens utveckling,
de har enligt min uppfattning haft en ömsesidig påverkan på varandra.

30

Även om de båda aktörerna, Polarvagnen och Dorotea kommun, handlade utifrån olika mål under
perioden, så fanns hela tiden ett samförstånd dem emellan vilket underlättade för båda parter att uppnå
sina mål. Både Polarvagnen och Dorotea kommunen tjänade på samarbetet, och som jag ser det kanske
allra mest kommunen. Polarvagnen fanns visserligen kvar som företag men med en helt ny ledning
och med helt nya mål. Det är inte helt omöjligt att Dorotea kommun ej funnits om 1970-taltes starka
utvecklingen uteblivit. Dorotea skulle då istället ha varit en del av Åsele kommun. Vad jag ser som ett
starkt argument till att kommunen verkligen tjänade på detta är att man genom Industribolaget efter
konkursen åter satsade på företaget och blev huvudägaren i det nya bolaget. Om företaget inte betytt
speciellt mycket för kommunen torde denna satsning istället ha uteblivit.

För att avslutningsvis svara på frågan jag i början av kapitlet ställde så anser jag att kommunen tjänade
på satsningen 1968, och att satsningen bidrog till att skapa en framtidstro och stabilitet i kommunen
som ej fanns under 1960-talet. Polarvagnen är självklart inte den ända faktorn men jag ser den som en
faktor av många. Kanske till och med den största faktorn, men för att verkligen kunna bevisa det
behövs en mer ingående studie än vad denna uppsats varit. Speciellt inom den ekonomiska delen.

Enligt mig så har Polarvagnen blivit en naturlig del av Dorotea och ändå från etableringen 1968 har
företaget bidragit till att skapa det Dorotea som finns än idag. Må vi hoppas att företaget och Dorotea
gemensamt går en lång och positiv framtid tillmötes. Där båda parten kan fortsätta det goda samarbetet
man haft under alla år Polarvagnen funnits i kommunen.
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Västerbottens Kuriren 12/1 1978, Polarvagnen har satt spaden i jorden 60 nya jobb i Umeå
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