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Joacim Tåg

Ny forskning kring hur ägandeformer och
företagens organisation påverkar närings
livets utveckling
Den 10–11 september samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till en vetenskaplig konferens om
ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling (IFN Stockholm Conference: The Economics of Ownership,
Organization and Industrial Development). Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägande
former och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling.

På konferensen presenterades pågående forskningsprojekt,

fattad med Dan Li. Författarna hade undersökt variationen

vilket innebär att nedan beskrivna slutsatser är preliminära

mellan stater i USA i antalet nystartade företag. Det visade sig att

och kan komma att förändras innan uppsatserna publiceras.

stater med lägre skatter, lägre minimilöner och lägre understöd

Konferensen organiserades av Magnus Henrekson, Lars Persson

hade ett högre antal nystartade företag. Teoretiskt stöd för att

och Joacim Tåg med finansiellt stöd från Marianne och Marcus

vinstskatter hämmar investeringsbenägenheten för entrepre-

Wallenbergs Stiftelse.

nöriella företag som har brist på kapital gavs även av Christian
Keuschnigg (University of St. Gallen) i en uppsats samförfattad

Entreprenörskap, policy och ägande

med Evelyn Ribi.

Ett kritiskt och centralt skede i ett företags utveckling är starten

Gällande handelsregler och globalisering presenterade Lars

och tillväxtfasen, där ekonomiska grundförutsättningar såsom

Persson (IFN) en uppsats , medförfattad av Pehr-Johan Norbäck

bolagsägandeformer, skattesystem och allmänna institutioner

och Robin Douhan, som lyfte fram att internationellt sett har

kan spela en stor roll.

entreprenörskap tillmäts en allt större betydelse i policydebatten.

Magnus Henrekson (IFN) presenterade en uppsats, som

Uppsatsen visade att en förklaring kan vara att produkt- och

han har skrivit tillsammans med Mikael Stenkula (IFN),

tillgångsmarknader blir allt mer internationellt integrerade. I en

som lyfte fram ett mycket brett perspektiv på policyn för

globaliserad värld tvingas både entreprenörer och etablerade

att främja entreprenörskap och snabbt växande företag.

företag konkurrera med företag och entreprenörer från andra

Entreprenörskap kan främjas genom att minska barriärerna

länder. Den ökade konkurrensen minskar de etablerade före-

för att gå in i en industri, hjälpa till med finansieringen, ändra

tagens vinster, och deras incitament att försvara sin position

arbetsmarknadsvillkoren, ge riktade understöd, förändra

gentemot entreprenören minskar därmed, vilket leder till att

upphovsrätten, ändra skattesystemet, ändra konkurslagarna

entreprenörer får större gehör hos beslutsfattare.

samt genom att förändra policyn gällande handelsregler och

Ett stort hinder för många innovativa småföretag är

handelshinder. Viktigt att inse är att dessa olika kanaler har olika

finansiering av verksamheten i startfasen och tillväxtfasen.

effekter på olika typer av företag.

Riskkapitalister kan här spela en viktig roll genom att dels bidra

Dock finns det vissa belägg för att en alltför aggressiv statlig
närvaro kan vara skadligt för småföretag. Detta argumenterade
Douglas Cumming (York University) för i en uppsats medför-

med kapital genom ägande av en del av verksamheten och dels
bidra med kunskap om hur företaget bäst kan utvecklas.
Det senare är något som kan vara en viktig lärdom för
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många entreprenörer utan erfarenhet. Yongwook Paik (University

kassaflöden. En central aspekt är att riskkapitalbolagen endast

of Southern California) presenterade en uppsats som noga

är temporära ägare av företag och därmed eftersträvar att få ut

studerade hur serieentreprenörer, dvs. entreprenörer som startat

så högt försäljningspris som möjligt. Joacim Tåg (IFN) presen-

flera företag, i Silicon Valley skiljer sig i termer av framgång från

terade en uppsats, författad med Pehr-Johan Norbäck och Lars

oerfarna entreprenörer. Man jämförde även serieentreprenörer

Persson, på detta tema som lyfte fram att hög belåning och starka

som både fått och inte fått riskkapital tidigare. Studien lyfter fram

incitament för ledningen kan vara en konsekvens av att försälj-

att serieentreprenörer är speciellt bra på att få företag att över-

ningspriset är mer känsligt för omstruktureringar än företagets

leva de första kritiska åren, men att den finansiella framgången

långsiktiga värde. Orsaken är att de framtida köparna av företaget

därefter inte är märkbart bättre. Om serieentreprenörerna därtill

som riskkapitalisterna äger både bryr sig om värdet på företaget i

tidigare har jobbat med riskkapitalister så är de även bra på att

sig och värdet i att undvika att företaget säljs till en konkurrent.

skapa goda finansiella resultat. Studien lyfter således fram den

Den höga belåning som riskkapitalister ofta tar på sig i sina

viktiga roll riskkapitalister kan ha som läromästare för entrepre-

portföljbolag analyserades även i en uppsats presenterad av

nörer.

Per Strömberg (Handelshögskolan i Stockholm och SIFR) och

En annan källa till finansiering för innovativa småföretag är

medförfattad med Ulf Axelson, Tim Jenkinson och Michael

etablerade spelare i näringslivet. I en studie om tyska innova-

Weisbach. Uppsatsen pekade på att belåningsgraden för bolag

tiva småföretag, medförfattad av Dirk Czarnitzki och Johannes

ägda av riskkapitalbolag inte är relaterad till belåningsgraden hos

Dick, visade Katrin Hussinger (Maastricht University) att små

liknande börsnoterade bolag. Således verkar det som driver belå-

företag som ägs av etablerade storföretag ofta är mer innova-

ningsgraden i riskkapitalägda bolag komma från ett annat håll än

tiva än småföretag som inte ägs av storföretag. Speciellt verkar

från det som driver belåningsgraden i börsnoterade bolag. Vad

närvaron av ett storföretag som ägare att vara korrelerat med att

som ser ut att ha stor betydelse är kostnaden för att låna pengar,

småföretagen utvecklar mer radikala innovationer istället för

vilket även verkar påverka uppköpspriset. Cykler i uppköp av

små förbättringar av existerade produkter.

riskkapitalbolag verkar således vara relaterade till cykler i till-

Hur kompensationsstrukturen i innovativa företag skall
se ut är också en fråga av stor vikt när ett litet företag får nya

gången på lånefinansiering.
En ofta förekommande debatt i media gällande uppköp är

ägare, antingen i form av riskkapital eller i form av att ett större

effekten på arbetsmarknaden, dvs. om riskkapitalister avskedar

företag gör en investering. Man har länge inom psykologisk

anställda aggressivt under omstruktureringsprocessen. Kevin

forskning undersökt hur kreativitet och uppfinningsrikedom

Amess (Nottingham University Business School) presenterade ett

kan uppmuntras, men det är först på senare tid som ekonomer

papper samförfattat med Sourafel Girma och Mike Wright som

blivit intresserade av problemet. Florian Ederer (UCLA Anderson

visade att så inte verkar vara fallet. Genom att studera uppköp

School of Management) presenterade en uppsats, författad med

i Storbritannien under åren 1996 –2006 så visade man att ofta

Gustavo Manso, som i ett ekonomiskt laboratorieexperiment

leder sammanslagningar av företag till större negativ effekt på

jämförde tre olika kompensationsstrukturer: fast lön, resultat

antalet anställda än uppköp av riskkapitalbolag. Man visade

baserad lön, och en lönestruktur som belönar långsiktig plane-

även att lönerna för de anställda i bolag som blivit uppköpta inte

ring genom att lönen är resultatbaserad endast på utfall längre

förändras märkbart av uppköpet.

fram i tiden. Man kunde tydligt fastställa att mer experimentering och innovativt beteende skedde med en lön som belönade

Organisationsformer och omstruktureringar

långsiktiga resultat jämfört med en resultatbaserad lön eller en

I konferensen deltog även Oliver Hart (Harvard University), som

fast lön.

är en av grundarna till teorin om vad som avgränsar ett företag,
dvs. vilka transaktioner och avtal som skall ske inom företaget

Näringslivets utveckling och riskkapital som ägarform

och vilka som skall ske utanför företaget. Oliver presenterade en

Riskkapitalister bidrar även till näringslivets utveckling genom

uppsats samförfattad med Bengt Holmström som analyserade

uppköp och avyttringar av stora etablerade bolag med stadiga

när två företag bör integreras under ett huvudkontor och när de
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bör hållas separata. Ett integrerat företag är bättre på att koordi-

Sammanfattning

nera produktionsbeslut på grund av att huvudkontoret kan sköta

Sammanfattningsvis täckte uppsatserna ägarfrågor och orga-

koordinationen, men däremot kan det vara svårt för huvud-

nisationsfrågor under alla faser i ett företags utveckling, från

kontoret att tillgodose de två företagens individuella behov och

nystartat till etablerat storföretag. Dock bör det återigen tilläggas

visioner om framtiden. Oliver Hart diskuterade även ett specifikt

att på konferensen presenterades pågående forskningsprojekt,

exempel, sammanslagningen av Cisco och StrataCom, där

vilket innebär att dessa slutsatser är preliminära och kan komma

företagen hade valt integrering framför alternativet att företagen

att förändras innan uppsatserna publiceras. Den nya forsk-

separat skulle ha försökt att koordinera utvecklingen av deras

ningen visade starkt på att interaktionen mellan företag i olika

produkter. Integrering skedde för att koordinering visade sig vara

skeden är mycket viktig för ett dynamiskt näringsliv. Den visade

för svår att genomföra utan en sammanslagning.

även att det är naturligt att ett företag byter ägare och ägartyper

Andrew Newman (Boston University) presenterade även

flera gånger under dess livstid. I start- och tillväxtfasen sker detta

en uppsats på detta tema samförfattad med Patrick Legros.

genom att nya ägare skjuter till kapital som behövs för affärsut-

Uppsatsen studerade graden av integration och ett företags

vecklingen och för mer etablerade företag sker ägarbyten ofta i

omfattning med speciell fokus på produktmarknadseffekter.

samband med omstruktureringar. I båda fallen spelar riskkapita-

Detta gjordes genom att man beaktade hur priset på produkter

lister en viktig roll.

som säljs på en marknad förändras när organisationsformen

För att få en bättre bild av hur hela denna process ser ut är

för företagen på marknaden förändras, samt hur priset i sin tur

det viktigt att forskare som studerar valda delar av processen får

påverkar de organisationsformer som uppkommer. Uppsatsen

möjlighet att träffas för att utbyta idéer och diskutera reslutat,

pekar därmed på en viktig länk mellan den optimala orga-

något som med prakt uppnåddes på IFN:s vetenskapliga konfe-

nisationsstrukturen och priser och efterfrågan på företagets

rens i Vaxholm.

produkter. Förändras marknadsläget är det ofta optimalt att även
förändra organisationsstrukturen.
En relaterad teoretisk uppsats presenterades även av Rune
Stenbacka (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors) skriven med
Oz Shy, som studerade outsourcing i flera led. Uppsatsen visade
på att en risk med att förlita sig på outsourcing är att underleverantörerna i sin tur också förlitar sin på outsourcing och således
kan kostnaderna för att övervaka dessa underleverantörer (och
deras underleverantörer) bli mycket höga.
Slutligen presenterade även Vojislav Maksimovic (University
of Maryland) sin uppsats samförfattad med Gordon Phillips
och Liu Yang på temat fusionsvågor. Man visade att fusioner
av företag ofta sker i vågor, och att dessa vågor till största delen
sker mellan börsnoterade företag. Orsaken är att börsnoterade företag har bättre tillgång till kapital. Börsnoterade företag
påverkas även i större utsträckning av makroekonomiska faktorer
så som räntor och industriavkastningar. Resultaten passar väl
ihop med teorin om att mer framgångsrika företag väljer att börsnotera sig i syftet att lättare få tillgång till kapital när det behövs.

