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Företag, entreprenörer och ägare
i sven sk industri
Johan Ortengren

I varje marknadsekonomi fornyas roretagsbestånd et kontinuerligt. Nya fdrctag startas. Redan
etablerade företag växer , stagnerar, krymper
eller ändrar inriktning på sin verksamhet. Företag köps upp, fusioneras och/eller läggs ned .
Denna fortlöpande omvandli ngsprocess har i
viktiga avseenden ändrat kara ktär i den svenska
industrin under efterkrigstiden. Under mellankrigstiden ökade antalet arbetsplatser och fOretag
snabbt. Efterkrigstiden har i stället känneteckna ts av att anta let arbetsställe n och industrifOretag minskat. Li ka så har anläggningarna vuxi t i
slOrlek under de senaste 30 åren efter a tt genomsnittligt snarast ha blivit mindre under mellankrigstidcH. En vikt ig anledning har varit att
tillflödet av nya småföretag har minska t i betydelse jäm[art med det livliga n y[Qre taga ndet
tidigare. Det ökad e a ntalet fusioner under efterkrigstiden saknar också motsvarighet under mella nkrigstiden.

Figur 1. Arbetsställen i svensk industri, fördelad e efte
arbetsställestorlek 1955, 1965,1974 och 1982
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Arbetsplatser och anläggningsstruktur
Arbetsplatser na har und er efterkrigstide n blivit firrc och i genomsnitt störrc. Redan på
19SO- talet började anta let arbetspla tser minska
(figur I) och den nedgången [cirstärktes efter
mi tten av I 960-talet. Det fanns 1965 drygt 14.000
ar betsställen en ligt industristatistiken. Antale t
hade 1982 sjunki t till under 10.000. Under tiden
had e anta let ans tällda på det genomsnittliga
arbetsstä llet ökat från 63 till 83.
Det är främst de små arbetsp ia tse rna (5 - 49
anställda ) so m [arsvunnit. Drygt 6.000 arbetsplatser med firre än 50 anställda fOrsvann mellan
1955 och 1982. Små arbetsställen har vuxi t en
storleksklass eller lagts ned utan a tt tillräcklig t
många nya små arb etsplatser kommit ti ll får att
kompensera får bortfallet. Däremot har an talet
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medelstora (50 - 499 anställda) och stora (500 anställda) arbetsplatser inte förändrats så mycket.
De stora och medelstora arbetsplatserna ökade
sina andelar av industrisysselsättningen [ram till
mitten av I970-talet. Den industriella stagnationen därefter slog särskilt hårt mO( sysselsättningen i de största anläggningarna. Karakteristiskt
ror de strukturkriser som skakat stora delar av

svensk industri sedan mitten av 1970~talet är att
de drabbat just de branscher vars anläggningar
varit stora och koncentrerade. De största arbetsplatsernas andel av industrisysselsättningen har
fortlöpande minskat, medan de medelstoras
andel vuxit (figur 2) .
Vad beträffar antalet arbetsställen har utvecklingen varit en annan. Som framgår av figur 3,
beror det minskade antalet arbetsställen fram till

Figur 2. Sysselsättning i svensk industri fordelad efter
arbetsställestorJek 1955, 1965, 1974 och ]982

Figur 3. Antal arbetsslälIen i industrin, rörändringar
1964-70,1970-75 och 1975-83
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mi tten av 1970- talet huvudsaklige n på utvecklingen i tre industrigrenar, nämligen livsmedels~
ind ustrin, te koindustrin och trävaruindustrin.
Mellan 1964 och 19 75 svarade dessa branscher
fOr i stort sett hela minskningen . l verkstadsi ndustrin och inom de mest expansiva delarna av
de n kemiska industrin ökade ar betsställena i
antal änd a rram till 1975. Under åre n därerter
skedde en minskning i samtliga industribranscher.
Storleken på produktionsanlägg ningarn a skiljer sig mycket åt mellan oli ka branscher. Det
fanns sammanlagt 77 arbets's tällen med fl er än
1.000 anställda 1982. Av dessa åte rranns 68 i
järn-, stål- , massa-, pappers- och verkstadsind ustri erna. I järn-, stål- och metallindustrierna

Tabell!. Genomsnittligt antal anställda per arbetsställe i
tillverknings- och gruvindustri 1964-83
Bransch (SN T-nr)

1964

1983

Ma lmgruvor (23)
Övr gruvind (29)
Livsmedels·, dryckesvaru· och
tobaks ind (3 1)
Tekoind (32 )
T rävaruind (33)
Massa·, pappers· o pappersvaru·

165
15
34

350
17

75

57

46

28
208

39
249

48
Grafi sk iod (342 )
Kemisk ind, petroleum· , gummivaru·,
plas t och pl aslva ruind (35)
75
J ord· o stenvaruind (mincralvaruind ) 40

50

;nd (341)

(36)
J ärn·, stål·, me tallverk (3 7)
Verkstadsind (38)
Övr lillverkn ind (39)
Gruv~ och ti Jlverkningsind ,
totalt (2+3)
Kölla: SC Bs Tidscrieda labas, juli 1984.
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94
56

284
90

312
98

36

40

63

83

dominerar stora arbetsställen som t ex SandviI
anläggning i Sandviken med mer än 7.0[
anställda 198 1 och SSABs anläggning i Domna
ve t med 4.500 anställda . Som kontrast b
nämnas de småskaliga industribranscherna tek,
industri, trävaruindustri och mineralvaruind l
stri .
Strukturomvandlingen betyder därfOr myck
for hur storleks strukturen utvecklas. Medan e
karakteristiskt d rag und er mellank rigs tiden ha<
va rit a tt branscher med små produktionsanläg!
ninga r expanderad e) har u tvecklingen und,
efterkrigstiden varit den motsatta. I de bransch,
där nedgången i antalet arbetsställen huvudsa:
ligen äg t rum är andelen små arbelsställen stör:
än industrigenomsnittet (tabell l ). Den svensl
industrins branschstruktu r har med andra 01
fortlöpande forskjutits mot sådan produklic
som trad itio nellt karakteriseras av större an lägi
ningar.
Det genomsnittliga antalet anställda p'
arbetsställe i svensk industri har som ova
nämnts vuxit från 63 till 83 anställda seda
mitten av 1960-talet, dvs med 20 personer. Hl
mycket av detta kan fOrklaras av branschon
va ndlingen och hur m ycket av att an läggninga
na faktiskt ha r vuxit i storlek? För a tt
uppfattning om detta kan två alternativa beräl
mngar göras.
Den rorsta visa r den genomsnittliga ar betss tä
les torleken så som den skull e tett sig om an läg!
ningss torleken varit ofOrändrad under hela pcril
dcn . Resultatet av kalkylen bestäms av hl
branschstrukturen forskjutits mot branscher me
större eller mindre anläggningar. Detta i
branschomvandlingens effekt på storleksutvecl
lingen.
I det and ra alternativet görs motsvaranc
kalkyl for det rall att branschstrukturen var
ofOrändrad. Då bestäms anläggningsstorleker
utveckling i de olika branscherna av hur dc
genomsnittliga storl eken utvecklas .
Här har beräkningarna gjorts på en ni\.
motsva rand e 3-ställig SNI-nivå. Det visar sig d
att av den sammanlagda ökningen om 20 perSl
ner berodde 35 procent på strukturforskjutnin!
ar medan 65 procent kan räknas som " ren
tillväxt i anläggningsstorlek. Sedan mitten a
1970-talet ha r dock strukturfOrskj utningarm
betydelse ökat.

ra (

Företagsstrukturen i svensk industri
Den svenska industrins arbetss tällen är alltså
med få undantag små. Det betyder emellertid inte
att också fdretagsenheterna regelmässigt är små.
Tabell 2 visar sålunda att mer än hälften av
antalet indus trisysselsatta arbeta r i fdretag med
mer än 500 a nställda.
Tabell 2. Sysselsättning i tillverkningsindustrin, förde~
lad efter företagsstorlek 1971 och 1982. Sysselsäunings~
andelar i procent
1971

O- 49
50-499
500-999
I 000Alla slorl ekar

1982

14.6
25.7
8.1
51.6

17.4
26.5
9.3
46.8

100.0

100.0

Källa: SOS Förelagen resp. å r.

Tabell 2 belyser också hur roretagens sto rl eksstruktur fdrändrats . Samtliga grupper utom den
allra största ( 1.000 - anstä lld a) ökade sina andelar av sysselsättningen mellan 1971 och 1982.
Anmärkningsvär t nog ökade de minsta fåretagen
(med mindre än 50 anställda) sin andel av
ind ustrifdretage ns samlade sysselsättning mes t.
Även om de största fdretage n fortfarande dominera r är deras andel i dag betydligt mindre än
den var 1971.
Kring begreppet roretag råder det dock viss
oklarhet. Frågan är om man avser den j uridiska
eller den eko nomiska enheten . Företagss ta ti sti~
ken utgår från fdretage t som juridisk enhet eHer
som bokslutsenhet. Ofta ägs rdretag av andra
fdretag och ingå r som delar i större koncerner)
som då kan sägas utgöra den ekonomiska enheten. Ju större koncern er, desto fler fdretag ingår
som regel. ASEA hade exempelvis 72 verksamma
dotterbolag 1983.
Det är också på koncernni vå som en stor del av
swrdriftsfOrdelarna kan tas till va ra. TiUverkning
i tr,,'ditionell mening utgör nämligen endas t
omkring hälften av arbetskrafts kos maderna i de
stora verkstadsfdretagen (Fries 1982; Pousette
och Lindberg 1985). Resten utgörs av marknadsraring, forskning och utveckling, distribution etc.
Eventuella stordriftsfdrdelar i dessa andra verksamheter har stor betydelse fdr fdretagets väx t

och fdr koncentrationstendenserna på fdretags·
planet.
Ett litet antal kon cerner svarar fdr en betydan·
de del av industrisysselsättningen i Sverige.
Koncentrationen har också ökat sedan början av
1960-talet. Detta visas i ligurerna 4 och 5 som
bygger på uppgifter om de 37 störs ta privatägda
börsnoterade industriforetagen 1960, 1970 och
1983.
Denna grupp stora koncerner har stadigt ökat
si n andel av den svenska industrisysselsättningen. De sysselsatte 350.000 personer i Sverige 1960
eller 35 procent av industrins totala arbetssty r~
ka. T ill 1970 ökade anta le t till 390.000 och
and elen till 41 procent. Därefter skedde en
omsvängning. Antalet sysselsatta hade 1983
minska t och var åter nere på 1960 års nivå, eller
350.000 anställda. Men industrisysselsä ttningen
i Sverige hade relativt sett minskat än nu mer,
varfdr de 37 koncernernas andel av industrisys~
selsättningen ökade till knappt 45 procent.
Figur 4. De 37 största privatägda industrikoncernerna
1960, 1970 och 1983. Antalet anställda i den svenska
koncerndelen i relation till industrisysselsättningen i
Sverige
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Anm : Proctnua!cn gä ller de 37 största koncerne rn a varje

enski h år. En del av andelstillväxlcn beror därfor på all
sammanslagningar av IV! eller fiera av de 37 ursprungligen
SlörSIa koncernerna skell . Från ett år ti ll en senare år
tillkommer alltså fOrclag. Vidare ingår koncernerna med hela
sin sysselsättning i Sverige, dvs även den växande del som
slalistiskt inle tillhör ind ust rin .

Källa: Industriens Utredningsinstitut.
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D en stigande andelen av industrisysselsatta
storrå retagen beror i forsta hand på att dess.
successiv t köpt upp mind re roretag. Vidare ha
Ona stora fu sioner ägt rum, t ex sammanslag
ningen av Elec trolux och Gränges i slutet a'
1970-'alet. Däremo' har ökad sysse lsättning
befintliga anl ägg nin gar be' ytt rorh ållandevi
mindre fOr d eras ökande storlek och betydelse.
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Efterkrigstidens nyföretagande
De fl esta av storfOretagen är multinationella
koncerner , i första hand inom verkstadsindustrin.
Visserligen har rango rdningen ä ndrats bland
koncernern a oc h roretag ha r fOrsv unnit ur grup pen men i hu vudsak ä r d et dock samma konce rner som red ovisas vid d c olika und ersöknings tillfallena . Inkluderas d eras u,landsd el, ökar sysselsä ttningen i de 37 koncernern a starkt und er
perioden, från sammanlagt ca 470. 000 personer
1960 ,iII närmare 650 .000 und er 1970. Detta
a n,al har d oc k minska , ,iII 630.000 perso ner
1983 . Minskningen hä nfor .sig helt ,iII den
svenska kon cerndelen.
Figur 5. De 37 största privatägda koncernerna 1960,
1970 och 1983. Antalet anställda i relation till sysselsättningen i svenska företag i Sverige och utomlands
%
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Anm : Procentta len gäller dc 37 störst a koncernerna varj e

enskilt år . En dej av andels tillväxten beror därfor på a u
sam manslagninga r av två ell er fl era av de 37 ursprungligen
stö rsta koncernern a skctt. Från ell år till ett senare år
till kom mer a lltså fo retag. Vidare ingår koncern erna med hela
sin syssclsällnin g, dvs även den växa nde del som statistiskt
inte till hö r ind ustrin.

Källa: Industriens U tredn ingsinsti tu t.
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Figur 6. Nya och nedlagda företag 1954.70. Plast·
metall· och verkstadsindustrierna
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Anm : Defi ni tionsproblem vid mä lninga r av nyetableringar

En viktig a nl ed ning till att vår kun skap om få n:tagsetablc·
ringarna i svensk ind ustri ä r så dålig ä r de SlOra metod pro·
ble m som är fO renade med att mä ta deras omfa uning. Dt
und ersökningar som gjons ski lje r sig till a ll börj a med åt vad
gäller del fo rctagsbegrepp som anvä nts . I några avses med
" forelag" den ekonomisk·organisatoriska fore lagscnheten,
andra den ju rid iska enh eten oeh i åter andra ar betsställ eL
V ida re ski ljer sig und ersökninga rna åt vad gä ller storleken på
de undersökta fo relagen. Senare undersökninga r omfalla r
som regel samt liga for etag oberoende av storlek, medan
tid igare srudier , som utgått från indus tristalistikens prim är·
material som regel omfattar fOre lag med mi nst fem anst ällda .
Detta få r stor betydelse eft ersom fl ertalet nya fo rer ag ligger
under den senare sIa ri eksgränsen. Ytterligare en viktig fakwr
är ka raktären hos etableringen. Bakom ett " nytt " fOrera g kan
[orutom en nyetableri ng också lig!'ta bra nschbyten, eta hiering
av fil ia larbetsstä llen inom en koncern , et c. At! rensa bort
sådana orena nyetableringa r represent erar ett mycket omfa t·
ta nd e arbete vilket Du Riet z unde rsökning visar. I Du Rietz
( 1975 ) ges en fyll ig diskussion av dc olika metod problemen i
sam band med att mäta fOretagsctableringarnas omfattning.
Källa: Du Rietz, G , Företagsetableringa rna i Sverige under
eft erkrigstiden, 1980.

Figur 7. Nyetableringar i svensk tillverkningsindustri
1965.82. Antal företag
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i sve nsk industri . Under 1940-talet och framfor
a llt under de forsla fredsåre n kulminerade nyforetagandet. Därefter stagnerade nyfdretagandet
fram till mitten av 1960-talet for att sedan minska
snabb t under den foljand e tioårsperioden . Först
und er dc senaste tre åren har nyföre tagand et
visat tec ken på att öka igen .
Eftf:: rkrigstid ens nyforetagande är än så länge
bristrålligt kartlagt. Den mest omfauande undersökningen av nyfore tagand el under efterkrigstiden har gjorts av Gunn ar Du Rietz ( 1980) . Där
redovisas etablering och nedläggning av roretag i
plast-, metall- och verkstadsindustrierna under
period en 1954- 70. 1 figur 6 sammanfa tt as hans
resultat vad avse.r antalet nya och nedlagda
företag. Som framgår, ökade an tale t nye tableringa r svagt i de studerad e bra nscherna fram till
mitten av l 960-talet. Då inträffade etllrcndbrott
och a ntalet minskade.
Hur representativa är d å dessa resultat for
ind ustrin som helhet? Bransche rna som Du Rietz
stud erade omfattade end ast ca hälflen av den
totala industrisysselsättningen men d e tillhörde
de mes t expansiva. Ant ale t arbe lsställen ökade i
d essa branscher ä nda fram till mitten av 19 70talet, medan det i branscher so m livsmedelsindu stri , tekoindu stri och trävaruindustri, som
nämnts, skedde e n krafti g nedgång (figur l ).
Dä rr6r kan imc resultaten öve rföras ti ll att gälla
fo,. industrin som helhet. Det skulle med all
sannolikhet ge en överdriven bild av nyetableringarnas omfanning i svensk indust ri och av
nett oinOödet av nya fOret ag (fi gur 7).

Senare undersökningar stöder dock Du Rietz
slutsats att det i miuen av 1960-talet skedde ett
trendbrolt vad gäller forctagsetableringarna i
industrin. Antalet nya foretag minskade stadigt
under andra hälften av I 960-talet och under
större delen av 1970-talet. I lågkonju nkt uren
1977-78 fOrcfaller ett bOltenläge ha nåtts. Mellan
1978 och 1982 var an talet nya fOretag i stOr!
oförändra t, men på en nivå som låg ca 40 procent
lägre ä n ni vån vid 1960-talets mitt.
Konjunkturuppgången efter 1982 gick hand i
hand med en mycket kraftig ökning av antalet
nya fOretag i närings livet, dvs inom såväl ha ndeln
som industrin som helhet. Enligt Statistiska
Centralbyråns etableringsstatistik ökade totala
antalet nya föret ag i näringslivet från 11 .000 till
20.000 mellan 1982 och 1983, dvs med inte
mindre ä n 8 1 procent. Under 1984 fortsatte
nyfOretaga ndet att öka. Endast vart sjätte nys tartat roretag är dock e tt industriforetag och deras
a ntal ökade mindre snabbt än det totala nyföretagandcl.
Nya foretag är som regel små. Av det totala
a ntalet nya företag 1983 var det bara vart tredje
som sysselsa tte fler ä n den so m grundat faretage t.
Nya företag har också spelat e n mindre roll för
industrisysselsättningen under efterkrigstiden än
de gjorde under mellankrigstiden. Del årliga
sysselsättningstillskottet från nya industriföretag
beräknad es till omkring 3.500 i början av 1960lalel (Du Rietz 1985). När nyforetagandet var
som lägs t i slutet av 1970-talet had e anta let
ans tällda i nya rGretag sjunkil ti ll omkring 2.000
per år. De se nas te å rens uppsvi ng har inneburit
att antalet på nytt ökat till drygt 3.000. l
forhållande till d en totala industrisysselsättningen .!TI0tsvarar d et endast knappt 0.4 proce nt.
Aven om nya fo retag således har spelat en
obetydlig roll för den totala industrisysselsättningen har skillnaderna varit avsevärda mellan
olika branscher beroende på skillnader i tillväxttakten och forekomsten av cta bleringshinder. I
Du Ri e tz undersökning svarade foretag, som
etablerad es 1954-68, for 6.3 procent av den
total a sysselsättningen i de studerade branscherna år 1968. I d en unga , expansiva och småföretagsoriemerade plastindustrin fanns 19 procent
av sysselsättningen i nya företag 1968. I en
bransch som stålindustrin hade därem ot ingen
nyetableri ng ägt rum.
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De flesta av roretagen var ror sin exister
beroende aven lokal eller regional markna(
Endast två av de roret ag som hade etablera
1981 hade vid intervjutillfallet egen export. De
siffran underskattar dock de nya fåretager
betydelse fOr exporten, då de i många fa
fungerar som und erleverantörer till större expor
företag.

Företag, entreprenörer ...
J Örlengren

Det teknikbaserade nyföretagandet
De nya företagen
Mellankrigstidens nya fOretag var i de flesta fall
små, inte bara vid ctableringstillfållet utan förblev så även därefter. Vidare var de hemmamarknadsorienterade med en stark lokal eller regional
fOra nkring.
Tabell 3. Produktions- och rårsäljningsinriktning hos 94
nyetablerade industriföretag 1981 och 1982. l procent
Försälj n i n gsin ri kI n iug

Prod uk I ion sinrik In ing

Underlev Slutpro-

Totalt

. d ukttillv

Högteknologisk
" Konventionell "
Hantverksmässig

3
23

Totalt

Il

2
32
29

5
55
40

37

63

100

Källa : Ind ustri och industripolitik , 1982-83 oc h 1983-84,
Jndustridepartementet.

Denna beskrivning passar väl in också på det
stora flertalet av dagens etableringar. I tabell 3
redovisas resultaten [rån intervjuer som Industridepartementet låtit genomföra bland ett urval
nyetablerade fOretag åren 1981 och 1982. De
intervjuade fOretagen , sammanlagt 94 stycken ,
klassificerades dels med avseende på vilken
inriktning de hade på sin försäljning (till verkare
av slutprodukter eller underleverantörer), dels
med avseende på hur tekniskt avancerad deras
verksamhet var.
Bland de intervjuade företagen dominerade
f<;retag som ägnade sig åt enklare "konventionell" produktion eller han tverksmässig verksamhet. Verksamheten beskrevs mestadels i termer
som "bearbetar rör" l "bokbinderi", "atcljesömnad", " möbelsnickeri" , " trycker blanketter",
etc.
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Endast vart tjugonde nytt foretag i Industrid,
partementets undersökning kunde klassas sor
högteknologiskt (ta bell 3). För industrin sor
helhet skulle det motsvara omkring ett hundrau
per år. I den industripolitiska debatten har denn
grupp av fOrctag , kallade de teknikbaserad e elle
innovationsbaserade nya foretagen , kommit at
spela en långt viktigare roll än deras anta
a ntyder. Dessa fOretag skilj er sig från de ny
fåretagen i allmänhet. De uppvisar ett mycke
mer dynamiskt och expansivt utvecklingsmön
ster. Bland dem å terfinns nyetablerade tillväxtfo
retag som liknar 1950-talets Tetra Pak od
1960-talets Gambro .
De teknikbaserade nya faretagen har kartlagt
på uppdrag av Styrelsen fOr Teknisk Utvecklin!
(Reitberger 1982). För ett 60-tal fOretag i denn;
kategori (s tartade efter 1965 och med minst sjl
till tio miljoner kr i omsättning 1980) kartl ade,
ti llväxrmönster och bakgrund hos företagsgrun
daren. Dessutom kartlades vilka karakteristik,
de innovationsföretag som lyckats bättre är
genoms nittet uppvisade.
Tillväxttakten hos de stud erade foretagen val
mycket hög, inte bara i fOrhållande till de mel
vardagsnära nya fåretagen, utan också jämrarc
med tillväxttakten inom svensk indus tri total
sett. De växte vidare snabbt ur den svensk,
hemmamarknaden för sina produkter och inter·
nationaliserades. Det skedde både genom expon
från Sverige och genom direktinvesteringar på dc
största utlandsmarknaderna. Kännetecknandf
var också samspelet mellan det teknik baserade
nyföretagandet och marknadens dynamik. På
områden där marknaden växte snabbt och den
tekn iska utvecklingen gick fort var också andelen
teknik baserat nyforetagande större.
Männen bakom innovationsforetagen, för del
rörde sig uteslutande om män i de 60 fOretagen )
skilde sig också från den typiske nyforetagaren. I

flertalet fall rou det sig naturligt att starta eget,
eftersom företagsgrundarna hade roretagare i
släkten eller i den närmaste bekantskapskretsen.
Hälften av foretagsgrundarna hade sålunda
roräldrar med eget fciretag. Som regel hade de
nera års erfarenhet bakom sig från FoU-verksam-

het i ett annat före tag trots att de var unga,
vanligen mellan 30 och 35 år. Oftast hade de
akademisk utbildning med teknisk inriktning.
Redan del sätt på vilket företagen valdes ut i
Rei tb ergers undersökning medförde en slagsida
mot r0rhållandevis framgångsrika nya fOretag.

De skulle ha startats efter 1965 och ha en viss
storlek 1980. Det fanns dock betydande skiUnader mellan de olika roretagen vad gällde tillväxt
och lönsamhet. Bland de foretag som lycka ts
bättre än gru ppen teknikbaserade nya fOretag i
allmänhet kunde vissa "framgångsrecept" urskiljas.

Tillgången på riskkapital är en faktor som har
särskilt stor betydelse ror det teknikbaserade
nyfårctagandet. Det är normalt fOrenat med
mycket stort risktagande, vilket i sin tur måste
motsvaras av större chanser till vinst (efter skatt)
för företagsgrundare. Samhällets syn på de vinster som kan bli resultatet aven framgångsrik
företagsetablering påverkar därfår särskilt de
teknikintensiva och tillväxtorienterade företagsetabl eringarna.

Möjligheterna a ll tillhandahålla riskkapital fOr
nya foretag har ökat starkt med den nya OTCmarknadens tillkomst 1982 (OTC = Over The
Counter). Den erbjuder de medelstora fOretagen
ett alternativ till att antingen bli uppköpta eUer
att välja en långsam ti llväxt. OTC-marknaden
har ingen direkt betydelse för finansieringen av
nystartade fårctag under startskedet. Däremot
har i dess spår vuxit upp en rad utvccklings- och

riskkapital bolag (venture capital) fOr vilka en

köptes upp ökade från omkring 50 per år på
1950-talet till omkring 200 per år under andra
hälften av 1960-talet for alt under 1970-talet som
regel ligga i stort sett mellan 200 och 300 fOretag.
Under toppåren 1974-75 och 1982 köptes årligen
närmare 400 industriföretag upp i den svenska
industrin (figur 8).
En bättre uppfattning om fusionernas betydelse
ger antalet personer som arbetat i fåretag som
köpts. l genomsnitt berördes årligen under 1950-

talet fciretag med 4.000 anställda vid övertagandet, under I 960-talet steg antalet till 21.000 och
på 1970-talet till 31.000. Siffrorna under 1980talets fOrsta år tyder på att antalet fortsatt att öka.
I dessa siffror ingår visserligen fåretag som varit
inblandade i flera fusioner genom att det uppköpande fåretaget sålt det vidare eller, vilket
sannolikt är mer vanligt, sjä lvt blivit uppköpt
senare. Samtidigt gäll er dock att delar av foretag
som sålts/köpts inte ingår utan endast hela

fciretag .
] nästan samtliga branscher ökade fusionernas
antal markant liksom de fusionerade roretagens

andel av produktion och sysselsättning. Tyngdpunkten har legat i verkstadsindustri, kemisk
indu stri, mineralvaruindustri samt livsmedelsin -

dustri fram till mitten av 1970-talel. Under den
senaste tioårsperioden bar ett viktigt inslag i
Figur 8. Anställda i uppköpta företag i svensk industri
1946-83. Antal vid uppköpsåret
1000
personer

60
50

40

1\ A

viktig uppgift är att slussa nystartade tillväxtbo-

lag till OTC-marknaden.

JO

Fusioner och företagsköp

20

Mätt med antalet anstä llda är det långt vanligare
att fåretag "fårsvinner" genom fusioner, dvs att
ett råretag köps upp av ett annat, än att de läggs
ned. I Sverige, liksom i de flesta i-länder i väst,
har fu sionsaktiviteten i industrin ökat dramatiskt
under efterkrigstiden. Fusionsvågen tog fart i

Sverige under 1960-talel. Antalet foretag som

10

~
1946

V
~

50

60

"

y

'J

70

80 8J

Käll(]r: Ryd cn, B, Fusioner i svensk industri , 197 1 och Statens
Pris- och Kartellnämnd .
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industrins fusionsaktivitet varit de fusioner som
tvingats fram av de olika strukturkriserna i
basindustrierna oftast med staten som drivande
kraft och i slutänden också som ägare . De nya
statliga fOretagsskapelserna SSAB och Svenska
Varv svarar ror en betydande del av de senaste tio
årens " fusionerade " sysselsättning,
En viktig drivkraft bakom fusionsvågen har
varit världshandelns snabba tillväxt och liberalisering. Det ökande konkurrenstrycket drev fram
en ökad specialisering och koncentration i foretagen. En viktig del var att utnyttja skalrordelar,
vilket kunde ske om serielängderna utökades
väsentligt. En väg till detta var köp av konkurrenter.
Senare studier (Eliasson et al 1985) har visat
atl marknadsaspekten kommit att spela en allt
större roll. Företag köper inte längre i forsta hand
en produktionsapparat utan en marknadsorganisation, ett produktkunnande och en marknadsandel. Särskilt for fOretagens expansion utomlands
har detta många gånger spelat en avgörande roll
fOr besluten.
Vid sidan av produktions- och marknadsskäl
till efterkrigstidens fusionsvåg kan också läggas
mer svårfångade institutionella faktorer, som
påverkat utbudet av potentiella uppköpskandidater. Ovanligt många foretag hamnade i ett
generationsskifte inom ledning och ägargrupp i
slutet av 1960-talet och under I 970-talet . Höga
arvsskatter och svårigheter att smidigt ordna
överlåtelser i samband med generationsskifte
gjorde ett stort antal roretag "mogna" att bli
uppköpta.

exklusive de kooperativa (tabell 4.) Den statliga
ägarandelen i industrin har under de senaste 15
åren ökat till omkring tio procent av den totala
industrisysselsättningen från att ha legat stadigt
på ca tre procent under 1950- och I 960-talen.
Uppgången inträffade framftir allt under 1970talet då staten gick in som ägare i krisdrabbade
basindustrifOretag. Det statliga ägandet är mycket skevt fOrdelat mellan olika branscher med två
tredjedelar i basindustrierna.
Vid sidan av den privata och den statliga
ägarformen i svensk industri finns också den
kooperativa, dvs huvudsakligen den producentkooperativa rörelsen med lantbrukskooperationen i spetsen och den konsumentkooperativa med
Kooperativa Förbundet (KF) . Sammanlagt sva·
rar dessa företag fOr drygt åtta procent av
industrisysselsättningen. Medan den konsumentkooperativa industriverksamheten har visal
tecken till stagnation under senare år, hat
lantbrukskooperationen kontinuerligt flytta1
fram sina positioner inom svensk livsmedelsindu·
stri. Däremot har den skogsägarägda industrin
krympt kraftigt under 1980-talet.
I det privata näringslivet dominerar antalsmässigt de små familjefåretagen med färre än 50
anställda. I Sverige fanns 14.000 industriftiretag
inom denna kategori 1982 eller 87 procent av det
totala antalet industrifOretag. Flertalet är hemmamarknadsinriktade fåretag där ägande ) verkställande ledning och i de flesta fall också större
delen av arbetet utfårs aven person eller familj.
Dessa små företag svarade 1982 for ca en femtedel
av den samlade industrisysselsättningen.
Även de medelstora (50-199 anställda) och
stora familjeftiretagen (200- anställda) kännetecknas av att ägaren och fåretagsledaren är en
och samma person samt att verksamheten är mer
inriktad på hemmamarknaden än vad som gäller
får svensk industri som helhet. Dessa grupper av
större familjefåretag utgör tillsammans sju procent av antalet fåretag men sysselsatte en femtedel av antalet sysselsatta i industrin.

Ägarstruktur i industriföretagen

Ägandet i börsföretagen

Svenska industriföretag är till helt övervägande
del privatägda. Mer än 80 procent av industrisysselsättningen finns i de privata fOretagen,

Ser vi till betydelsen for svensk ind ustri i termer
av sysselsättning, export och produktion, intar
naturligtvis börsfåretagen en särställning bland
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de svenska industriforetagen. Rangord nas dessa
efter sin export, återfinns bland de 30 största 24
privatägda. Av dessa var 23 börsfOretag. H ela
gruppen börsnoterade industriföretag svarar
direkt rör ca hälften av den totala industrisysselsättningen i Sverige och indirekt via underleverantörer ror långt mer.
Tabell 4. Ägarstruktur i gruv- och tillverkningsindustri
1971 och 1980. Andel av antalet sysselsatta i procent
1971
Privata rriretag
(K onsum entkooperationen)
(Produ centkoopera tionen)
Statliga fo retag

96.9
(2. 1)
( . .)

3.1

19S0
90.1
(2 .5)
(5.9)
9.9

T otalt

100

100

(Antal sysselsatta, l 000 pers)

931

SS5

Tabell 5. Ägandet i samtliga börsnoterade roretag 1975,
1982 och aug 1983. Andelar i procent
1975

Rörelsedrivande
börsnoterade bolag
Icke börsnoterade bolag
och stiftelser'l
Börsnoterade investmentbolag
Försäkringsbolag b
Institutioner, totalt
Utländska äga re
Aktiefond er

l

Hushåll
Totalt

25
13
11
49
4

1983
aug

9
24
t6

17
66

47

5
22

100

100

a Aktiefonder ingår 1975 bland stiftelser, men var då obetyd·
liga.
b Inklusive del börsnoterade Skandia och 4: e AP-fonden.

Källor: SOU 1982:28, lagren 1985, H ed lund et al 1985.

Källa : J agren 1985.

Det är därfor naturligt att ägarstrukturen i
dessa fåre tag ägnats särskilt stort in tresse och
blivit fårernåi ror flera utredningar sedan 1960talet.
Hur har då ägarstrukturen i börsfåretagen
utvecklats? r tabell 5 å terges hur de stora
ägarkategoriernas and elar av börsvärdet utvecklats sedan mitten av 1970-talet. Någon särredovisning av industriföretagen på börsen har ej
ku nnat göras, va rför tabellen återger bilden ror
hela gruppen börsforetag. Som framgår har det
skett betydande fOrskjutningar i olika ägargruppers andelar. Sedan 1975 har hushållens direkta
ägande i stort sett halverats. Andelen - som 1982
var 25 procent - har fortsatt att minska.
r hushållens ställe har institutionella ägare av
olika slag tagit över ställningen som ägare. Till de
institutionella ägarna räknas investmentbolag,
stiftelser, försä kringsbolag, olika typer av fo nder
som aktiefonder och pensionsfonder. Dit hör
också rörelsedrivande bolag samt akademier,
foreningar och samfund (Hedlund m fl 1985).
U nd er perioden 1975- 82 ökade de sin and el från
knappt hälften av börsvärdet ti ll två tredjedelar.
En ny, vik tig ägarkategori utgör aktiefonderna.
Deras andel har ökat till fem procent.
De institutioner som dominerar bland ägarna
på Stockholms Fondbörs utgör i högs ta grad en

heterogen grupp. I tabell 6 visas de största
ägarna, rangordnade efter respektive börsportfOljers värde. Det bör emellertid noteras att dessa
akti einnehav även innefattar ak tier i andra råretag än industriforetag. Om de grupperas efter h ur
aktiv t de utövar ägarrun ktionen ham nar i ena
änd en av skalan de " rena" institutionerna som
exempelvis fjärd e AP-fonden eller Nobels tiftelsen. Som ägare fungerar de som typiska placerare
och utnyttjar inte sina aktiein nehav for att aktivt
agera som ägare.
Å andra sidan finns bland de institutionella
ägarna också i hög grad ak tiva ägare. I samtliga
mer betydelsefulla maktsfarer bland de börsnoterade fOretagen ingår investmentbolag och stiftelser som hörnstenar. Olika instituti onella äga re är
också knutna till varandra genom mellanhandsägande, eller ask-i-ask-ägandc.
Mellan de passiva placerarna bland ins titutionerna och repres en tanterna for den traditionella
ägarrollen finns olika mellanformer . Framfor allt
har under de senaste tio åren de "direktörsstyrda" institutionerna och maktsfårerna vuxit j
betydelse. T ill den na kategori hör grupperna
kring Skanska, Volvo, Custos, Handelsbanken/
Industrivärden och andra bankstiftelser. Volvo
och Skanska fann s 1977 överh uvud tage t inte
med på listan över de 17 största aktieägarna på
börsen.
117

Skandinaviska Enskilda Banken ,
ASEA och Handelsbanken.
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Ericsson,

Ägarroll i förändring

Tabell 6. De 17 största aktieägarna 1983-84
Värde 1983·84
(mnkr)

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Skandia
4:e AP·fonden
Trygg-Hansa
SPP
Investor
Custos

Skanska
Volvo

Handelshankens stift elser
Providentia
S-E-Bankens stiftelser
Wallenberg-stiftelser och ronder
Sparbankernas aktiefonder
Industrivä rden
S-e-Bankens aktiefonder

Bcij er
ASEA

7 730
6300
5420
4920
4875
4 730
4300
4030
4010
3850
3770
3620
3 525
3340
33 10
2440
2350

Källa: Näringslivets Ekonomirakta.

Samtidigt som hushållens andel av börsvärdet
har minskat har paradoxalt nog antalet svenskar
som äger aktier ökat. Enligt enkätundersökningar som gjorts av AktieCrämjandet Canns det 1968
ca 300.000 aktieägare. Siffran hade 1975 stigit till
omkring 775.000 personer, CortCarande enligt
AktieCrämjandets beräkningar. Ytterligare Cyra
år senare skulle det ha Cunnits 920.000 aktieägare
i Sverige.
Antalet aktieägare har ökat sedan 1960-talet
främst genom att fler småsparare sökt sig till
börsen. Som framgår av tabell 7 står Volvo i
särklass med mer än 150.000 aktieägare. Företaget har också den största andelen småsparare i
forhållande till det sammanlagda börsvärdet.
ECter Volvo kommer Cyra faretag med mellan
60.000 och 70.000 aktieägare 1982-83 nämligen
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Ägandet i börs bolagen har under de senaste ca 15
åren genomgått stora förändringar. Ett drag har
varit att ägarna har blivit mer anonyma i den
bemärkelsen att de tidigare så betydelseCulla
ägarfamiljerna blivit fårre och att deras andel av
det samlade ägandet i börs bolagen minskat. I
deras ställe har vuxit fram institutionella ägargrupper där man inte kan urskilja någon dominerande enskild ägare. Koncentrationsutredningen Can n på 1960-talet att av de 17 största
ägargrupperna i svensk industri kunde 14 betecknas som familjedominerad e och endast 3 som
institutionella ägare. Relationerna var 1979 i
sto rt sett de omvända. Sedan dess har nya ägare
och ägargrupper framträtt. Vilka de bestående
resultaten blir av de senaste årens snabba utveckling på börsen är emellertid oklart.
En av ägarnas viktigaste uppgifter i en marknadsekonomi anses vara att sätta avkastningskraven i faretagen och se till att de uppCylls.
Genom att göra det bidrar de till att styra
kapitalet mot högavkastand e aktiviteter. Mellan
olika typer av ägare går en skiljelinje beroende på
hur dc Cullfoljer denna Cunktion. Det finns ägare
som i första hand fungerar som placerare. De
kännetecknas av ett mer kortsiktigt synsätt på sin
ägarroll. Placeraren är också på det hela taget
mindre riskb enägen och "röstar med fotterna " i
Tabell 7. Tio börsnoterade industriröretag, antal aktie-

ägare 1963 och 1982-83'

1. Volvo
2. Ericsson
3. ASEA
4. Electrolux
5. Saab-Scania
6. Atlas Copco
7. SCA
8. Swedish Match
9. Stora Kopparberg
10. SKF

1963

t982-83

29600
53600
38700
12500

154400
69900
69515
50900
43940
42000
40 000
35000
30000
29170

13900
27 100
35600
65500

I Antingen 1982 eller 1983 beroende på tillgången till dala.

Källor: Sind 1980:5, Jagren 1985 samt uppgifter rrån Coretagen.

den bcmärkelsen att om foretaget inte klarar de
uppställda avkastningskraven, säljer placeraren
sitt aktiei nnehav.
Inom denna ägarkategori fins dels kapitalforvaltande institutioner såsom fOrsäkringsbolag
och stiftelser men också de små ak tieägarna vars
ägande j fOretagen är så pass litet att de saknar
reell möjlighet att påverka fOretagets verksamhet.
J\1ot de passiva placerarna ställs som regel
ägare som ak tivt utnytrjar den makt som deras
aktieinnehav ger dem. De mest typiska aktiva
ägarna återfinns bland de s k industrikapitalisterna, typ de traditionella ägarramiljerna, de maktsfårer som vuxit upp krin g bankerna samt vissa
av de nya ägargrupperna.
I fOretagets u tveckling är ägarrollens aktiva
utövande i fOrsta hand knuten till två typer av
händelser, vid tillkomsten och vid viktiga fornyclsebeslut Uagren 1985).
Ägarrollen utövas självfallet mest aktivt vid
röretagets tillkomst och så länge ägande och
verkställande ledning är mrenadc i en och samma
person, När ägarkontroll och verkställande ledning skiljs åt, vi lket är regel i storfaretagen, kan
den verks tällande ledningen ses som ägarnas
representant eller fOrvaltare av fåretaget. Ägarrollen inskränker sig i hu vudsak till en kontrollerande funktion. Så länge forctaget går bra har den
verkställande ledningen betydande handlingsfrihet.
Vid viktiga rornyelsebeslut, t ex när fåretaget
skall in på nya marknader, fus ioner och nedläggningar eller vid rorsämrad lönsamhet träder
emell ertid ägarens beslutande funktioner i forgrunden igen. Byte av ledning är också fOrknippat med aktiva ägarinsatser.
De gamla industrikapitalisterna eller de s k
ägarfamiljerna fOrknippas ofta med en långsiktig
syn på roretagande och industriell verksamhet. I
takt med att dessa grupper kommit att spela en
mindre framträdande roll har farhågor framförts
fOr att den traditionella ägarrollen skulle komma
att urvattnas. För det fOrsta har de institutionella
ägarna kraftigt ökat sin andel av ägandet i
börsforetagen, För det andra ha r aktieägandet
spätts ut i de flesta roretag genom att antalet
aktieägare ökat. För det tredje har roretagsledningens roll och självständighet ökat i många
roretag på bekostnad av styrelse/ ägare. Ett teck-

en på detta är att allt fler foretag på amerikanskt
maner har lyft in fler representanter för den
verkställande ledningen i företagets styrelse.
"Arbetande styrelseordrorande" har kommit att
bli en vanlig råret eelse i börsbolagen. Det korsvisa ägande som vuxit fram i flera storföretag under
senare år har också rorstärkt rciretagsledningarnas autonom'j så långt att man i frågas att om den
verkställande ledningen i dessa roretag i praktiken längre står under kontroll av fOretagens
ägare.
Efterhand som storforetagen blivit alltmer
komplexa och svåröverskådliga har betydelsen av
en professionell ledningskader ökat. Fler intressenter har också trätt fram i roretagen och
maktrelationerna har ändrats mellan anställda,
ägare och offentliga myndigheter. Därmed har
den verkställande ledningens betydelse vuxit.
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