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Abstract. In this study a population of 60 family owned businesses acquired in 
1971 are analysed over a period of 15 years. The firms are followed historically 
for four years before and ten years after the merger. 

The aim is to identify dominating processes and behaviour in different 
variables during the period 1967-81. This will be done through the following: 
- on an aggregated level, identify and analyse characteristic processes and 

patterns by the acquired businesses before and after the acquisition 
- on an aggregated level compare the pre- and post-merger performances 
- on an individual business level illustrate, validate and theoretically interpret 

results and conclusions. 
Primarily this study has not a theoretical but an empirical point of departure. 

A working paradigm is that the "confrontation" between the firms1 "external 
environment and internal resources" results in dynamics having an impact on 
the firms. The processes are classified in taxonomies/typologies, in an attempt 
to answer what has happened. Interpreting the forces behind the development is 
the attempt to answer why it has happened. 

The empirical data was collected through three different surveys resulting in 
quantitative and qualitative observations combined in different perspectives in 
a multimethological approach. The first is economic data (sales, financial ratios 
etc) gathered from the firms' external account statements. However, several 
firms were found to have gone bankrupt, closed down etc. This initiated a 
second, follow-up study, which had a longitudinal "geography of enterprise" 
approach and was implemented through a telephone inquiry. The third collection 
is a case-study of five firms from the population carried out by discussions with 
representatives of the merging companies. 

The merged businesses turned out to be extremes compared to branch charac
teristics respectively. Refinements of the patterns made it possible to con
struct a three-dimensional typology showing four principal processes. 

Ten years after the merger there followed five principal spatial and institutio
nal changes. Closures, removals from community and amalgamation with group 
companies, reduction to production units only, the joining of premises with 
group companies in the same community and relatively "indépendant" affilia
tions. One third of the population have been closed down or removed. One half 
do not exist as "indépendant units". Only one third have escaped larger infringe
ment. Thirty businesses have once more been acquired. Some more than once. 

When comparing the pre- and post-merger performances, a convergence 
phenomenon was identified. Oscillating and deviating pre-merger trends later 
converged towards standard variable values and equilibrium, searching for an 
optimum group course. 

The different changes and restructuring activities conducted after the acquisi
tions, can be summarized in three principal post-merger processes: 

- liquidation and adjustment of output capacity to market demand. 
- reorientation through new product and market combinations. 
- growth and development through "multiplying by splitting" and emancipation 

of expansion potential. 

Key words: Merger, family businesses, case study, aggregated level, economic 
data, longitudinal, multimethodological, typology, process, pattern, spatial and 
institutional change, restructuring industry. 
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I 

FÖRORD 

En avhandling representerar slutpunkten i en oftast lång utbildningsprocess. För 
mig inleddes den i slutet av 60-talet med kurser, som förmedlade en i huvudsak 
målinriktad och teknikorienterad vetenskaplig syn samt uppsatsskrivande om 
småföretagsproblem; det senare ett forskningsområde, som skulle komma att bli 
ett signum för den företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet. 

Företagsekonomi är emellertid en i allra högsta grad pragmatisk disciplin och 
lusten att se hur den tillämpades "i verkligheten" tog överhanden. 3ag flyttade 
till Stockholm och anställdes vid Ericsson, ett av Sveriges största och "teknolo
gitunga" företag. I sex år (1970-76) arbetade jag med planering och kontroll av 
företagets ekonomiska utveckling, dels i en direktionsstab, dels som "controller" 
vid en division. 

Avsikten med divisionalisering är att göra en komplex verksamhet mer över

skådlig och delegera det ekonomiska ansvaret. Delegering kombineras ofta med 
ett relativt strikt styr- och kontrollsystem, som hos Ericsson kännetecknades av 
en iterativ dialog mellan företagsledning och divisionsansvariga. Dialogens inne
håll var relativt kvantitativ till sin karaktär och formades i diskussioner kring 
olika mål och nyckeltal. 

En viktig erfarenhet från "LM-tiden" är teknologins snabba utveckling och dess 
inverkan på företaget, konkurrenterna och marknadskraven. Gailbraith hävdar i 
boken "Den nya industristaten11, att det är "teknologins och organisationens 
imperativ", inte ideologiska föreställningar, som formar näringslivets struktur. 
Författaren menar därför, att för att förstå det moderna näringslivet måste 
man se förändringar som en sammanhängande helhet. Den tekniska utvecklingen 
förorsakar förändringar. Men med förändringar följer också specialisering, som i 
sin tur åstadkommer ytterligare teknisk utveckling. 

En därefter följande anställning vid Statens industriverk medförde ett radikalt 

miljö- och kulturskifte. Från storföretagets produkt- och marknadsanalyser på 
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millimikronivå till utredandets industripolitiska- och makroekonomiska prob
lemställningar. 

Det var under denna tid jag fick anledning att fördjupa mig i småföretags- och i 
synnerhet fusionsproblematiken. Därmed lades ännu en byggsten för ett eget 
forskningsområde. 

Jag har, som Gunnar Myrdal uppmanat till, berört den kulturbakgrund, de 
intresseområden och arbetsmiljöer, som präglat personlig läggning och därmed 
mitt sätt att formulera och lösa arbetsuppgifter. Ty efter ett tiotal år ledde 
olika sociala händelser, och de tillfälligheter genom vilka livet sägs styras, 
mig/oss tillbaka till Umeå. Tolkat i efterhand framstår emellertid "tillfällig
heten" att ha något "ogjort", som den egentliga drivkraften till att påbörja ett 
avhandlingsarbete. 

Föreliggande arbete bygger på ett omfattande empiriskt material med bl a 

intervjuer av ett stort antal personer som varit involverade i de studerade 
företagen. Det känns naturligt att till dessa rikta ett kollektivt och ärligt tack. 
Utan dessa personers (ingen nämnd och ingen glömd) oftast engagerade med
verkan hade inte studien fått den utformning den nu har. 

I motsats till vad som brukar vara vanligt, har jag inte varit anställd vid 
institutionen och följaktligen inte haft daglig kontakt med forskarkolleger. 
Antalet "medansvariga" i min utbildningsprocess är därför förhållandevis få, 
men de spelar istället en desto större roll. Till två personer, som alltsedan 
starten följt mitt arbete, står jag i djupaste tacksamhetsskuld. Ett stort tack 
riktas till professor Rolf A. Lundin, som alltid varit tillgänglig och beredvillig, 
vilket utgör grunden för en god forskningsmiljö. Rolf har lyssnat och diskuterat, 
uppmuntrat och ständigt stimulerat till fortsatt arbete, vilket gjort att jag 
verkligen inte känt mig som den "externe doktorand" jag ändå varit. 

Jag riktar vidare ett varmt tack till docent Leif Lindmark, som fortlöpande list 
och kommenterat studien i alla dess olika faser på ett beundransvärt tålmodigt 
sätt. Leifs engagemang och egen forskning har varit en betydande inspirations
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källa under arbetets framväxt. Leifs vänskap och personliga kvalitéer har varit 
ovärderliga tillgångar vid de arbetssamma perioderna under processen. 

I projektets viktiga slutfas har ekonomie licentiat Mats Gläder och ekonomie 
doktor Per Månsson lagt ner stort arbete på kritiska granskningar av rapporten i 
sin helhet. Rapportens uppläggning vad beträffar teori- och metoddelarna är i 
mycket ett resultat av konstruktiva diskussioner med Mats och Per. Särskilt bör 
framhållas att Mats' egen solida kompetens på det finansanalytiska området 
utgjort en trygg och viktig tillgång. 

Ett tack riktas också till ekonomie doktor Kaj Sköldberg, som bidragit med 
många värdefulla synpunkter, särskilt på det vetenskapsteoretiska området. 

Utredandet under industriverkstiden har, som kommer att framgå, spelat en 
viktig roll för tillkomsten av föreliggande studie. För den tidens stimulerande 
diskussioner förmedlas härmed ett hjärtligt tack till numera direktören vid 
Sveriges Föreningsbankers Förbund, docent Christian Lindström. 

Att sekreterarens förmåga ytterst bestämmer gränserna för kapaciteten vid en 
intellektuell arbetsplats, är ett ofta konstaterat, men sällan uttalat erkännande. 
Den företagsekonomiska institutionen synes ha en närmast gränslös kapacitet: 
Leila Lexelius, Lena Nilsson och Katarina Pousette har ombesörjt utskrift, 
språkgranskning, tabellframställning, figurutformning av olika utkast och över
huvudtaget skött slutförpackningen på ett professionellt sätt. Tusen tack! 

Mary Söderström har språkgranskat "summary" och "abstract". 

Slutligen en tacksamhetens tanke till min familj, mina barn och särskilt min 
hustru, som tagit del i såväl med- som motgångar under arbetets gång. 

Min avhandling tillägnas mina föräldrar, som tidigt satte min utbildning i första 
rummet, men aldrig fick se detta arbete fullbordas. 

Umeå i oktober 1985 
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1 

DELI UTGÅNGSPUNKTER 

1 INTRODUKTION 

Föreliggande arbete handlar om uppköpta familjeföretag. Företagsförvärv har 
alltid varit ett intressant problemområde för ekonomer genom den på samma 
gång unika och kritiska händelse som inträffar när två eller flera enheter skall 
fogas samman till en helhet. Företagssammanslagningar är vidare ett av många 
inslag i en fortlöpande strukturomvandling och utgör därför ett angeläget forsk
ningsområde i ett vidare samhälleligt perspektiv. 

1.1 Fusioner i samhällsdebatten 

I mitten av 1970-talet gick den svenska ekonomin in i en besvärande recession 
och lång period av stagnation. Av figur 1.1 nedan framgår vidare att antalet 
fusioner ökade dramatiskt under första halvan av årtiondet, vilket i kombination 
med ett minskande antal företagsetableringar, fokuserade intresset till de 
mindre och medelstora företagens problem och villkor. Denna utveckling och 
den s k övervinstdebatten med en åtföljande lönekostnadsexplosion, föranledde 
en allmän näringspolitisk debatt inför valet 1976. 

Fig. 1.1 Antal fusioner inom industrin 1970-82 

Antal 

400 

200 

Ar 
1970 1980 

Källa: Statens Pris- och kartellnämnd 

1) Industribegreppet avser i föreliggande studie gruvor och mineralbrott samt 
tillverkningsindustrin. 
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Från företagarhåll tolkades utvecklingen som uttryck för ett sämre "företagar-
klimat" med en sviktande "företagaranda" som följd. Exempelvis menade 
Johansson 3c S illen (1973) att de förvärvade företagen till stor del utgjordes av 
familjeföretag, och att det var storföretagen och då i första hand investment-
företagen som stod som köpare. Kunskapen om företagssamgåenden, deras pro
blem och möjligheter, betraktades emellertid allmänt som bristfällig (Hörnlund, 
1975). 

Även från politikerhåll uppmärksammades fusionsutvecklingen. I en rad riks
dagsmotioner framfördes varningsord för den ökande ägar- och maktkoncen
tration som blev följden av storföretagens köp av mindre fristående företag. 
Riksdagsmotionerna ledde fram till förslag om en ny konkurrensbegränsningslag 
(SOU 1978:9). Inom ramen för denna lag föreslogs inrättande av en förvärvskon
troll, varvid samhällsekonomiska överväganden skulle göras innan tillstånd för 
vissa företagsöverlåtelser kunde lämnas. Förslaget, som kritiserades starkt, 
omarbetades och resulterade i en ny konkurrensbegränsningslag 1983, som ger 
Näringsfrihetsombudsmannen möjligheter att ingripa mot fusioner. 

Kravet om samhällsekonomiska överväganden vid olika strukturhändelser fördes 
också fram från löntagarhåll och bottnade i ökad medvetenhet om att händel
serna påverkar enskilda gruppers välfärd i samhället. Denna ökade medvetenhet 
torde ha ett samband med den arbetsmarknadslagstiftning som genomförts un
der 70-talet. Härvidlag kan erinras om debatterna kring styrelserepresentation, 
MBL och löntagarfonder. 

Även från forskare och professionella ekonomer kunde en tilltagande kritik mot 
företagssammanslagningar förmärkas. Fusioner och därmed förknippade stor
driftsfördelar sågs inte längre självklart som en övervägande positiv lösning på 
strukturproblem. Dahmén (1977) exempelvis, menade apropå den svenska indust
rins försvagade konkurrenskraft att beteckningen "strukturproblem" är lös och 
svårgenomskådlig. Begreppet leder tankarna till att lösningen ligger i hopslag
ningar, nedläggningar och specialisering, vilket inte alltid är realistiskt. 
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1.2 Behovet av kunskap om industriell utveckling 

Under senare år har stort intresse ägnats åt industrins omvandiingsprocess och 
dess drivkrafter. Anledningen därtill är att den snabba tillväxt som känneteck
nat 1950- och -60-talen inte kunnat upprätthållas. Under 70-talet vände utveck
lingen till industriell stagnation, med sämre inkomst- och sysselsättningsutveck
ling samt en rad industrikriser som följd. 

Detta mönsterbrott reste krav på ny kunskap om industriell utveckling. I 
Dahmén (1980) analyseras olika sätt att studera ekonomisk utveckling. För
fattaren granskar olika nationalekonomiska teoribildningar och konstaterar att 
det inte finns några samlade hypoteser om vilka faktorer som påverkar den 
industriella utvecklingen. En viss resignation bland nationalekonomerna kan 

observeras, menar han, beträffande möjligheterna att med teori och empiriska 
tester komma åt den ekonomiska utvecklingens drivkrafter. 

I Dahméns uppsats, som i mycket format arbetsuppgifterna i föreliggande arbe
te, rekommenderas en mikrobaserad ansats. Mikrostudier av företag bör komma 
med i analysen mer än tidigare. Bl a bör studeras i vilken utsträckning företa
gens reaktioner i omvandlingen varit av defensivt eller offensivt slag; men sam
tidigt måste mikroanalysen inbegripa företagets inflytande på omgivningen, i 
vilken marknaderna intar en central roll, eftersom det är dessa som i hög grad 
slår broar mellan mikro och makro. Författaren betonar vidare värdet av rätt 
disaggregering; otillräcklig eller från orsaksanalytiska synpunkter irrelevant 
disaggregering kan ge helt missvisande resultat. Det är därvid viktigt att iden
tifiera hur olika marknadsförlopp påverkat den finansiella utvecklingen, och hur 
denna utveckling i sin tur haft betydelse för företagens reaktioner och initiativ 
(Dahmén, 1980, sid 13-51). 

Forskningen om företagens utvecklingsförlopp och kopplingen mellan makro-
och mikroekonomiska sammanhang utgör angelägna problemområden konstate
rar även Wolff (1983) i en inventering om industripolitikens kunskapsbehov. 
Samhällsorganisationens utbyggnad och förändrade internationella villkor har 
medfört att företagandet blivit alltmer institutionaliserat och politiserat, enligt 
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Wolff, som betonar behovet av forskning om hur olika miljöfaktorer påverkar 
företagsamheten. Vidare existerar stora kunskapsbrister om konjunkturers och 
branschers makroekonomiska utvecklingsmönster, och om hur de olika proces
serna påverkar enskilda företag. 

Kopplingen mellan den långsiktiga och gradvisa strukturomvandlingen och av
görande händelser på företagsplanet är ett viktigt perspektiv även i en rapport 
från industridepartementet (Dsl 1982:3). "Att analysera strukturomvandling 
inom industrin är att ge en serie bilder av en mängd utvecklingsförlopp", menar 
författarna och betonar samtidigt det ömsesidiga beroendet mellan helheten 
och delarna, mellan det långsiktiga och kortsiktiga. I rapporten hävdas att det 
"försvinner" 1000-1500 företag per år inom tillverkningsindustrin genom uppköp, 
sammanslagningar, konkurser eller andra former av nedläggningar (sid 38) 
- förändringar som, det enligt författarna, finns anledning att närmare studera 
orsakerna till. 

1*3 Familjeföretagsfusioner i svensk industri - En förstudie 

i.3.1 Ett kartläggningsarbete 

I en ekonomi med krympande industrisektor och sysselsättningsproblem får 
strukturhändelser och därmed förknippade frågeställningar ökad uppmärksam
het. Beträffande fusionsutvecklingen utgick debatten i mitten av 70-talet från 
ofullständiga statistikuppgifter och baserades i övrigt på ett begränsat fakta
underlag. Det var mot denna bakgrund som Statens industriverk (SIND) initiera
de en utredning om familjeföretagsfusioner och, som jag genomförde. 

Utredningen (SIND 1978;4) "Familjeföretagsfusioner i svensk industri", genom

fördes inom ramen för ett utredningsprogram rörande företagsbeståndets för
ändringar. Syftet var att genom kartläggning och analys av ett antal familjefö
retagsförvärv i den svenska industrin skapa underlag för en mer nyanserad de
batt om fusionsproblematiken. 
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Redan vid en preliminär undersökning av den offentliga fusionsstatistiken 
gjordes en rad intressanta iakttagelser. Statistiken befanns vara "total" i den 
meningen att förvärv av exempelvis ett företags patenträtt eller varumärke 
inräknades i fusionsantalet. Vidare ingick köp av företag i konkurs eller förvärv 
av dess maskinpark i statistiken. Många företag befanns vara (mindre namn
kunniga) dotterbolag till större koncerner och borde därför undanhållas familje
företagsdebatten. Iakttagelserna motiverade en nedbrytning av fusionsstatis
tiken och en kartläggning av förvärven på köpare och säljare inom de olika 
branscherna för perioden 1970-76. 

Resultatet av denna deskriptiva analys visade att förvärvsutvecklingen varit 
differentierad och nyansrik. Som framgår av tabell 1 i bilaga 1 utgjorde 
familjeföretag den dominerande andelen (75%) av förvärven. Det kunde vidare 
konstateras att medianstorleken vad beträffar sysselsättning i det uppköpta 
familjeföretaget var relativt liten och hade en sjunkande trend; 60 anställda i 
periodens början och ca 30 i slutet. 

Ett mindre väntat resultat var att tesen om storindustrin, som dominerande 
uppköpare av familjeföretag, inte kunde ges stöd utom möjligen för enstaka år 
under perioden. Över perioden som helhet hade storföretagen (investment- och 
kapitalförvaltande företag, övriga svenska börsföretag samt utlandsägda före
tag) svarat för av familjeföretagsförvärven i industrin, vilket var exakt 
samma förvärvsandel som familjeföretagen själva hade svarat för. En intressant 
detalj därvidlag var att bland den senare kategorin hade den minsta gruppen 
- företag med färre än 50 anställda - varit mest aktiv som förvärvare. 

Kartläggningen gav också vid handen att bland storföretagens förvärv var inte 
oväntat gruppen börsföretag dominerande. Trenden var emellertid att invest
mentbolagen blev mer aktiva under perioden och ökade sin förvärvsandel, me
dan det omvända gällde för de utländska bolagen.*) 

1) Kartläggningsarbetet finns sammanfattat i SIND 1978:4, tabell 2.3. 
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Vid den branschvisa analysen kunde konstateras att familjeföretagen och stor
företagen gjort sina förvärv i olika branscher. Familjeföretagens förvärv av 
andra familjeföretag hade till lika delar (17-18 %) skett inom teko- och trä
varuindustrin. Den tredje största "uppköpsbranschen" för familjeföretagen var 
metallvaruindustrin, som dock storföretagen som köpare var mer engagerad i. 
Storföretagens familjeföretagsuppköp hade nämligen i första hand skett i me-
tallvaru- och maskinindustrierna, där 18 respektive 19 % av gruppens förvärv 
gjorts. I tredje hand kom för storindustrin förvärv i de kemiska industrierna. 
Dessa för de två köpargrupperna skilda intresseområden gällde också för de 
enskilda åren. 

Beträffande de relativa fusionsfrekvenserna kunde konstateras att det totala 
antalet uppköpta familjeföretag (inkl förvärv av varumärken, maskinpark etc.) i 
industrin under den studerade sjuårsperioden hade uppgått till 0.6 % per år av 
det totala antalet industriföretag med färre än 200 anställda (som betraktades 
som en approximation av antalet familjeföretag). De mest fusionsfrekventa 
branscherna var de kemiska industrierna med 1.2 % per år, jord- och stenvaru-
industrin med 1.0 % samt maskinindustrin med 0.9 %. Motsvarande procenttal 

för exempelvis metallvaruindustrin och trävaruindustrin uppgick till 0.6 % res
pektive OA % per år. 

Avsikten är inte att här detaljreferera utredningen. Intresserade läsare hänvisas 

direkt till SIND 1978:4. Det skall emellertid nämnas att utredningen fick sin 
tyngdpunkt i en deskriptiv analys av förvärvsstatistiken, där under sjuårsperio
den 1970-76 totalt 1 700 förvärv sorterades "företag för företag" på köpare och 
säljare och andra indelningar. Därmed kunde förmedlas en nyanserad bild av de 
förhållandevis omfattande fusionsaktiviteterna, varvid en och annan myt kunde 
krossas; storföretagen som grupp hade exempelvis inte ens svarat för hälften av 
uppköpen av familjeföretag, medan familjeföretagen själva uppträtt som köpare 
i lika stor utsträckning. 
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1.3.2 Upptäckter av nya perspektiv 

Efter detta omfattande kartläggningsarbete blev målet att studera fusioner i 
ett mer industripolitiskt perspektiv. Ambitionen var initiait relativt hög och 
bristen på svenska studier om företagssammanslagningars konsekvenser upp
muntrade till en sådan ansats. 

Utvärdering av fusionseffekter är metodologiskt komplicerat. Det är självklart 
att förändringar i olika dimensioner inte utan vidare kan betraktas som fusions
effekter. Företagens faktiska utveckling efter fusionen måste jämföras med den 
utveckling som företagen skulle ha haft om fusionen aldrig inträffat. Det är 
denna hypotetiska jämförelse som måste göras för att identifiera fusionseffek
ter. Det gäller följaktligen inte bara att välja det mest sannolika alternativet 
bland flera tänkbara utvecklingsmöjligheter, utan också att för en längre tid 
beskriva det mest sannolika utvecklingsförloppet som skulle ha ägt rum om 
fusionen ej kommit till stånd. 

Ett försök att utvärdera fusioner som jämförelse mellan faktisk och hypotetisk 
utveckling gjordes i den utredning som föregick det ovan relaterade förslaget 
om ny konkurrensbegränsningslag. I rapporten (SOU 1977:51) analyseras fusions
effekter vid tio större sammanslagningar. Effekterna redovisas för berörda 

företag, löntagare, avnämare samt stat och kommun. Arbetsmetoden har 
formen av cost-benefit-analyser och följer i princip Bohms arbeten.*) De för
ändringar i total resursåtgång som sammanslagningen eventuellt gav upphov till, 
utgörs av de olika effekterna sammantagna och anges i ett samhällsekonomiskt 
nuvärde, som författarna sedan diskuterar mot förvärvets inkomstomfördelande 
effekter. 

Erfarenheterna av cost-benefit-ansatsen var att metoden inte befanns vara 
särskilt framkomlig och alltför sofistikerad för den stora osäkerhet som känne-

1) Se exempelvis Bohm (1972). 
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tecknar fusionsproblematiken. En annan mer enkel metod var att tillämpa de 
tankegångar som ligger bakom Söderbaums (1973) positionsanalys, men även 
denna övergavs som alltför godtycklig. 

Arbetet med att studera fusionseffekter inleddes med att liksom Hult (1975) 
genomföra ekonomiska analyser för ett antal förvärvade företag med utgångs
punkt i deras årsredovisningshandlingar. De utvalda företagen analyserades 
tidsseriemässigt fyra år före och efter fusionsåret, med avseende på variabler 
som omsättning, likviditet, lönsamhet etc, och de olika observationerna ritades 
in på ett antal diagram för att åskådliggöra företagens utveckling. Tanken var 
att söka gemensamma mönster i de förvärvade företagens utvecklingsförlopp 
och identifiera förändringar som fusionen kunde ha givit upphov till. 

Resultaten var föga uppmuntrande. Varje företag hade "sitt" utvecklingsmöns
ter och tolkningarna gav inte uttryck för några gemensamma karaktärsdrag. 
Svårigheterna med att tolka de ekonomiska analyserna gav emellertid insikt om 
den komplexitet som kännetecknar ett företags utveckling. Det stod klart att 
varje företag är unikt, ingen fusion är den andra lik och att möjligheterna till 
generaliseringar baserat på ett begränsat antal fall skulle bli små. 

En annan viktig upptäckt genom SIND-utredningen gällde det "redovisningstek
niska" bortfallet. Vid bearbetningen av årsredovisningshandlingarna konstatera
des nämligen att ett större antal företag inte kunde analyseras efter förvärvet. 
Fusioner möjliggör samordningsvinster och bör kunna leda till avveckling av den 
juridiska personen. Handlingarna avslöjade att rörelsen i vissa fall lagts ner, 
avvecklats, gått i konkurs eller drevs i kommission med andra koncernbolag. I 
andra fall framgick att verksamheten helt ändrat karaktär, att namnbyte skett 
etc. Undersökningar avslöjade att det redovisningstekniska bortfallet "fort
satte" under en längre period. Nedläggningar och andra förändringar i verksam
heterna minskade successivt antalet företag vars utveckling kunde följas via 
årsredovisningshandlingarna. Bortfallsfenomenet är emellertid inte ovanligt för 
studier som bygger på redovisningsdata och finns exempelvis hos Meeks (1977). 
Fortsatta undersökningar visade emellertid att "bortfallet" var mycket frekvent 
och att även till synes framgångsrika företag lagts ner. 



9 

Svårigheterna att upptäcka fusionsförändringar pä företagsnivå resulterade i 
beslutet att "lyfta upp" de ekonomiska analyserna på en aggregerad nivå sam
tidigt som antalet studerade företag kom att gälla en hel årspopulation. Valet 
föll på de företag som förvärvats 1971, och som blev föremål för en analys av 
den ekonomiska utvecklingen för nioårsperioden 1967-75. 

På grund av det stora redovisningstekniska bortfallet och betydande metodoio-
giska svårigheter att identifiera eller ens diskutera fusionseffekter samt res
pekt för utvärderingsproblematiken sänktes ambitionsnivån avsevärt på denna 
punkt. Effektstudien formades så småningom till en enkel jämförelse på före
tagsnivå mellan den genomsnittliga utvecklingen under en fyraårsperiod före 

och efter fusionsåret. 

I efterhand framstår SIND-utredningen för mig som en förstudie som medfört 
kunskapsuppbyggnad, medvetenhet om problemkomplexet och nya frågor att 
besvara. Därmed finns möjligheten att genom fördjupade studier och komplette
rande datainsamlingar presentera ny kunskap inom ett angeläget forskningsom
råde. I första hand framstår som intressant att studera en hel population över 
en längre tid efter ägarskiftet och därvid fånga upp nedläggningar och andra 

"bortfallshändelser". Att analysera fusionseffekter i termer av ekonomiska 
bedömningar av "kvarvarande" företag som ofta görs, framstår som otillfreds
ställande när kanske de största fusionsförändringarna står att finna i de icke
ekonomiska dimensionerna. 

Dessa senare aspekter uppmärksammas sällan i svenska studier men blir ofta 
föremål för analys i brittiska fusionsrapporter. Det finns menar exempelvis 
Leigh & North (1980) "good fa priori1 reasons to expect acquisitions to lead di

rectly or indirectly to spatial readjustments in the firms involved", beroende på 
de integrationsmöjligheter som uppstår, och som den nya ägargruppen sannolikt 
vill genomföra. 

En efter-analys där rumsliga och institutionella förändringar under en längre 
period efter fusion penetreras förefaller med andra ord vara angelägen. För att 
en sådan ansats skall bli intressant bör emellertid de uppköpta företagens eko
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nomiska utveckling före fusionen belysas och relateras till en allmän ekonomisk 
utveckling. 

Ännu en viktig erfarenhet var svårigheterna att upptäcka fusionsmönster på 
företagsnivå. Varje fall hade sin specifika karaktär, som tycktes dölja de fu
sionsmönster som eventuellt fanns. Aggregeringar befanns därför vara ett sätt 
att neutralisera företagsspecifika drag och därigenom framhäva generella drag i 
utvecklingen. Men samtidigt är det på företagsnivån som drivkrafterna till ut
vecklingen har sina rötter genom ledningens olika beslut och företagets ageran
de på marknaden. Om mönstren låter sig identifieras i aggregat, står svaren att 
finna på företagsnivå nära marknaden. Det stod klart att en diskussion i termer 
av orsak och verkan krävde en kombinerad makro- och mikroansats. 

i A Problem, syfte och avgränsningar 

Avsikten med de föregående avsnitten har varit att beskriva framväxten av ett 

forskningsområde, nämligen fusioner i ett strukturomvandlingsperspektiv. För
studien gav belägg för att familjeföretag utgör den dominerande andelen av 
förvärven i svensk industri, vilket rättfärdigar att dessa företag särskilt stude
ras. Framförallt framstod som angeläget att studera de rumsliga och institutio
nella förändringar som kan inträffa efter fusion. 

I föreliggande arbete skall en population av uppköpta familjeföretag analyseras 
över en femtonårsperiod. Avsikten är att följa företagens förlopp under en fyra
årsperiod före fusionsåret och under en tioårsperiod därefter. Arbetet skall 
resultera i beskrivning och teoretisering av helhetsbilder av företagens utveck
ling före och efter fusionen relaterad till en övergripande industriell utveckling. 
Därigenom sökes kunskap om fusioner som strukturföreteelse. 

Vad hände före och vad hände efter fusionen? Var dessa företag "avvikande" i 
någon mening? Finns det karaktäristiska drag i dessa företags förlopp och be

teenden som föregick fusionen? Och i så fall förändras förloppen efter? Vilka 
rumsliga och institutionella förändringar har inträffat, och vilka förklaringar 
kan ges till händelserna? Kan sådana eventuella förlopp beskrivas, och vilka 
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förklaringar kan ges till att familjeföretag "säljer sig" och därmed överger sin 
självständighet. 

Många fusionsstudier bygger på data från hela branscher eller storföretag; ofta 
studeras därvidlag det köpande företaget med fokus på köpmotiven. I andra 
studier analyseras några få praktikfall där exempelvis besluts- eller samman
läggningsprocessen studeras utifrån organisationsteoretiska utgångspunkter. Fö
religgande studie har fokus på en hel population av förvärvade familjeföretag, 
vars "öden och äventyr" följs över en förhållandevis lång tidsperiod. 

Syftet med föreliggande studie är med andra ord att försöka identifiera domine
rande och skiljaktiga företagsförlopp under en tidsperiod före och efter fusio
nen. Analysen sker på såväl företagsnivå som olika aggregerade nivåer och med 
såväl hård- som mjukdata. 

Arbetsuppgifterna är att följa en fusionspopulation och därigenom förmedla 
helhetsbilder av utvecklingen. Det skall ske genom: 

att på aggregerad nivå identifiera, beskriva och analysera karaktäristiska för
lopp och mönster hos uppköpta familjeföretag före och efter fusionstill
fället 

att på aggregerad nivå jämföra den ekonomiska utvecklingen efter fusionen 
med utvecklingen före 

att på företagsnivå illustrera, söka ökad giltighet och ge teoretisk tolkning åt 
resultat och slutsatser. 

Kraven på ett längre förändringsperspektiv och en period med balanserad och 
neutral konjunkturcykel har varit avgörande för bestämning av population. 
Denna har urvalts bland 1971 års fusioner, för vilket argumenteras utförligt i 
bilaga 1. Den dominerande andelen familjeföretag bland förvärven har motive
rat en avgränsning till denna kategori; vidare motiverar strukturomvandlings
perspektivet en avgränsning till förvärv inom industrin. 
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Studien behandlar inte företagssammanslagningars skatterättsliga aspekter.*) 

Basen för den analys som presenteras i ekonomiska termer i föreliggande studie 
utgörs av de redovisningsdata som insamlats genom SIND-utredningen, för vil
ken redovisats i avsnitt 1.3.2. 

1.5 Rapportens disposition 

Arbetet avrapporteras i fyra avgränsade delar. De fyra inledande kapitlen utgör 
del I, som formulerar studiens utgångspunkter med föreliggande första intro
ducerande kapitel. I nästa kapitel presenteras översiktligt litteraturen på fu
sionsområdet. Studiens teoretiska och praktiska utgångspunkter diskuteras i det 
tredje kapitlet. I delens avslutande kapitel presenteras datainsamlingar och 
arbetsmetodik. 

Del II presenterar utvecklingen före fusionen, där kapitel 5 innehåller analyser 
på olika aggregerade nivåer. I kapitel 6 sker en förädling av olika utvecklings
mönster till en typologi över olika fusionsförlopp. Delen avslutas med kapitel 7 

där förklaringar till försäljningen av de studerade familjeföretagen diskuteras. 

Del III presenterar utvecklingen efter fusionen och är i stort "symmetrisk" med 
den föregående delen. I kapitel 8 presenteras litteratur om fusionseffekter. I 
kapitlen 9 och 10 analyseras "vad som händer efteråt?" i ett medellångt respek
tive långt perspektiv. Delen avslutas med kapitel 11, där utvecklingen efter, 
sätts in i ett teoretiskt sammanhang. 

I del IV, som utgörs av ett avslutande kapitel 12, sammanfattas studiens bidrag. 
Resultat och slutsatser blir föremål för diskussion i ett vidare forskningspers
pektiv. Arbetet avslutas med ett "Summary", där rapportens huvudsakliga resul
tat och slutsatser sammanfattas på engelska. 

1) För en analys av olika skatterättsliga konsekvenser i samband med fusion, se 
Edvardsson, L., 1984. 
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2 FUSIONER I LITTERATUREN 

I föreliggande kapitel presenteras en översiktlig genomgång av litteraturen på 
fusionsområdet. 

2.1 Föreställningar om fusioner 

Litteraturen anvisar två principiella skolbildningar för synen på fusioner. Den 
ena utgår från den neoklassiska ekonomin och ser fusioner som en av urvalsme
kanismerna för en effektivare ekonomi, där vinstmaximering är ett rättesnöre. 
Som representant för denna skola står exempelvis Williamson (1968; 1979), som 
i en "utbytesmodell" analyserar förändringar i konkurrenskraft, priselasticitet 
och marginalkostnader och därigenom visar att företagssammanslagningar leder 
till en effektivare resursallokering. 

Enligt Meeks (1977) kan denna första skolbildning sägas bestå av två under
grupper; en som förespråkar en närmast renlärig "laissez-faire-syn" på ekonomi, 
och som hävdar att fusioner överhuvudtaget inte skulle inträffa om de inte 
lönade sig. Värdegapsteorins syn på köparens och säljarens skilda framtida 
vinstförväntningar, som ytterst möjliggör transaktionen, är härvidlag en viktig 
utgångspunkt. 

Den andra delgruppen forskare menar emellertid att fusioner inte sällan för
sämrar de villkor om fullständig konkurrens, under vilka "laissez-faire" idealt 
skall fungera och förespråkar följaktligen åtminstone viss kontroll av kon
kurrensbegränsning. 

Den andra skolbildningen anför att olika marknadsimperfektioner medför att 
den klassiska teorin med sina restriktioner inte är tillämplig och menar att 
sammanslagningar gynnar storföretag och företag som prioriterar snabb tillväxt 
och storlek. Denna riktning (managementskolan) försöker följaktligen förklara 
beteendet genom att diskutera olika fusionsmotiv. Som representant för denna 
skola står exempelvis Mueller (1979), som i polemik mot Williamson utvecklat 

en alternativ "utbytesmodell". Analysen visar att fusioner oftast leder till pro
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duktionsrationaliseringar utan nödvändigtvis förbättrad kostnadseffektivitet 
men med minskat utbud som följd. Detta leder i sin tur både till ökade priser 
och marknadsandelar för kvarvarande företag. Det finns, menar Mueller, teore
tisk grund för att befara, att företagsnedläggningar sker som en följd av fusio
ner. Flera arbeten, exempelvis Dicken & Lloyd (1977), Henderson (1979), Massey 
<5c Meega n (1979), Smith (1981) och Smith <5c Taylor (1983) ger empiriskt stöd för 

Muellers teser. 

Malmberg (1982, sid 11) menar att det är just inom fusionsforskningen som den 
neoklassiska skolan och managementskolan mest tydligt har konfronterats. För
fattaren hävdar att de empiriska studierna stöder managementteorierna, och 
att den neoklassiska traditionen därför förlorat sin dominerande ställning. 

Det råder ingen tvekan om att litteraturen på fusionsområdet har sin tyngd
punkt i den andra skolbildningen. Som exempel på den tveksamhet som många 
författare hyser inför företagssammanslagningar, återges följande: 

The time has come for the burden of proof to be shifted to the 
proponents of concentration and of mergers: They should begin to 
demonstrate empirically the benefits which they "assure" to exist. 
Reid (1968, sid 269) 

Det var i något av denna anda som Sverige på nyåret 1983 fick en ny kon
kurrensbegränsningslag. De viktigaste nyheterna var att Näringsfrihetsombuds
mannen (NO) fick möjlighet att ingripa mot företagsförvärv eller fusioner (i 

sista hand kan Marknadsdomstolen förbjuda ett förvärv), och att förbuden mot 
bruttopriser och anbudskarteller skärptes. Ï en intervju säger NO att: 

fusionen som företeelse är något av det fulländade kartellavtalet. 
Det skulle vara helt främmande för NO-ämbetet att lämna dessa 
fulländade karteller åt sidan - därför är de nya formella möjlig
heterna viktiga. Sv D 8/1 1983 

Svårigheten att mäta, utvärdera och uttala sig om effekterna av företags
sammanslagningar dokumenteras med eftertryck i en mycket omfattande studie 

om fusioners bestämningsfaktorer och effekter, som fått benämningen "the 
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Seven Countries Study" (Mueller, red. 1980). I rapporten konstateras att före
tagssammanslagningarna inte haft någon särskild effekt på företagens kon
kurrenskraft eller effektivitet i något av de sju studerade länderna. Författarna 
menar att just detta entydiga resultat av brist på fusionseffekter är det mest 
intressanta i hela undersökningen. I brist på stöd för de neoklassiska teserna, 
kommer författarna fram till en slags "residualförklaring", nämligen att fu
sionsmotiven underbyggs av företagsmål som tillväxt, i kombination med en 
ökande internationell konkurrens och världshandel. Författarna konstaterar 
vidare att studiens brist på stöd för fusioners negativa effekter i kombination 
med västvärldens liberala syn på fri konkurrens, kan tala för en positivare atti
tyd till företagssammanslagningar och därmed mindre statlig intervention 
(sid 325). 

Flertalet av fusionsstudierna har varit inriktade på att kartlägga och analysera 
utvecklingen före fusionen. Därvid kan två sökriktningar identifieras. Till den 
ena hör studier som försöker förklara fusioner utifrån t ex vinst- och tillväxt
motiv. Hit hör Gort (1969) som analyserar fusionsfrekvenser, aktiekurser, till
växt och lönsamhet hos storföretag. Mueller (1969), som studerar konglomerat
bildningar, menar att fusioner kommer till stånd därför att köpande företag 
söker maximera tillväxten och ser möjligheter till "managerial economics". 

Den andra inriktningen söker förklara fusioner i termer av beroende och reduk
tion av osäkerhet mellan företag och dess omvärld. Hit hör Cyert & March 
(1963), Thompson (1971) och Pfeffer (1972). För dessa studier spelar koncentra
tionen i industrin en viktig roll. Den senare författaren gör ett för denna studie 
intressant konstaterande: 

No study has examined the pattern of merger behavior or which 
companies are acquired by whom in mergers (sid 385). 

Edström (1976) kombinerar de två nämnda sökriktningarna. Han kommer bl a 

fram till att koncentrationen inom industrin i sig utgör en källa till förändringar 
och osäkerhet, som företagen söker skydda sig emot exempelvis genom fusioner 
eller samarbete. En annan slutsats är att det i första hand är de lönsamma och 
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expansiva företagen som förvärvas. Det finns emellertid en rad studier som 
hävdar att företag involverade i fusioner inte tillhört de mer framgångsrika; se 
exempelvis Reid (1962, 1968), Kelly (1967), Mueller (1969) och Hogarty (1970). 

Ett antal fusionsrapporter har sin tonvikt lagd vid analys av utvecklingen efter 
fusionen. Dessa rapporter diskuteras i kapitel 8. 

2.2 Svenska studier 

De viktigare svenska rapporterna på området i relevansordning för denna studie 
är Rydén (1971), Johannisson (1980), Jönsson (1973), Alarik (1982), Utterström 
(1980), Nygren (1973) och Gläder, m fl (1974). 

Enligt Rydén (1971), som är en naturlig referens inför insamlingen av de ekono
miska observationerna, består fusionsmotiven i att uppnå fördelar såsom effek
tivitets», stabilitets-, finansiella och marknadsmässiga sådana. Även institutio
nella förhållanden som förmögenhets-, arvs- och gåvobeskattningen bidrar till 
att förklara försäljning av familjeföretag. 

Rapporten baseras på kvantitativa, relativt statiska data som blir föremål för 
traditionell hypotesprövning. Den kan sägas tillhöra den första sökriktningen 
ovan och utgår ifrån värdegapsteorin; olika informationer och bedömningar om 
det uppköpta företagets framtid möjliggör transaktionen. Rapporten penetreras 
utförligt i avsnitt 6.5. Här skall emellertid sägas att studien överlag icke gav 
stöd åt hypoteserna. Varken värdegapsteorin eller stordriftsmotivet fick stöd; 
visst stöd fanns dock för konkurrensbegränsningsmotivet. Studien gav vidare vid 
handen att många av de förvärvade företagen uppvisade "dåliga siffror" vad 
avser centrala ekonomiska förhållanden som vinst, likviditet och soliditet. 

I den tidigare nämnda "Seven-Countries-studien" gör Rydén <5c Edb erg något av 

en replikation av ovannämnda studie. De statistiska resultaten är även i denna 
rapport nedslående. Författarna drar slutsatsen att detta beror på den kom
plexitet som kännetecknar fusionen som företeelse och de metodologiska svå-
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righe ter som därav följer. De rekommenderar därför kompletterande studieme
toder. Rapporten diskuteras utförligt i avsnitt 8.2.2. 

Rydén (1971) respektive Johannisson (1980) framstår som antipoder vid studium 
av samma problemområde. Johannisson menar att studieområdet "försäljning av 
familjeföretag" av flera skäl är komplext och jungfruelig mark. Genom den 
identitetskris som fusionen medför för det förvärvade företaget, är den efter
följande processen oerhört kritisk. Problemområdet motiverar därför en sökan
de forskningsstrategi. Johannissons studie har en aktörsorienterad och longitudi
nell ansats, som syftar till uppbyggnad av förståelsekunskap. Genom dialog med 
olika aktörer utifrån nivåerna "individ-organisation-samhälle", studerar för
fattaren tre fall av företagsöverlåtelser som täcker in rapportens tre arbets
uppgifter, nämligen 

a) vilka faktorer hos köpare respektive säljare som driver fram en vilja att 
växa genom samgående respektive lämna sitt livsverk, 

b) hur de samgående organisationerna förmår att ge avkall på sin särart för att 
nå en gemensam ny identitet, 

c) fusionen ur de anställdas perspektiv. 

Johannisson finner det svårt att ur fallbeskrivningarna hitta ett entydigt förkla
ringsmönster. Tre varandra kompletterande förklaringar har emellertid identifi
erats: 

1) Strategins logik; företagssamgåendet är resultatet av systematiska bedöm
ningar och val av inblandade parter. 

2) Slumpens nyckfullhet; företagssamgåendet betingas av "tillfälligheter", som 
initierar samgåendeprocessen. 

3) Utvecklingens ödesbestämdhet; företagssamgåendet är en följd av givna 
utvecklingsförlopp hos aktörer, organisationer och samhälle. 

Den tredje huvudförklaringen, att skilda utvecklingsförlopp tvingar fram struk
turförändringar mer eller mindre över huvudet på beslutsfattarna, är den mest 
intressanta för föreliggande studie. Författaren anger här som exempel när 
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företagaren tvingas sälja av åldersskäl eller när företaget "nått taket" på till
gängliga marknader och därigenom förlorar utvecklingskraft (sid 163). 

Jönsson (1973) studerar utvecklingsbolagens uppkomst i ett samhälleligt pers
pektiv och intresserar sig särskilt för den utveckling som styr- och planerings
systemen genomgår. Författaren beskriver också utvecklingsbolagens "mission" 
att vidareutveckla små och medelstora familjeföretag. Rapporten penetreras 
utförligt i avsnitt 11.5.3. 

Alariks (1982) studie, som synes vara inspirerad av Johannisson, syftar till att 
utveckla ett språk för att beskriva och förklara de händelser som kan identifie
ras vid horisontala sammanslagningar. Författaren löser uppgiften genom en 
processuell studie av två fusioner. Alarik drar slutsatsen att horisontala fusio
ner är resultat av tre drivkrafter, nämligen bristen på resurser, kravet på ökad 
storlek och företags förändringströghet. Företagets problem tenderar, menar 
författaren, att ses i termer av fel storlek, varför sammanslagningar framstår 
som lämplig lösning. Brister i beslutsunderlaget tenderar vidare att överskatta 
fusionsvinster och underskatta integrationsproblemen, vilket försämrar utbytet 
i sammansmältningsprocessen. Företagsköp genomförs utan klar uppfattning om 
fusionsidén eller varför en större företagsenhet eftersträvas. Det leder, menar 
författaren vidare, till att resursförbrukningen inte står i proportion till de 
problem som måste lösas. 

I Utter ströms (1980) avhandling studeras sammanslagningar mellan lantbruks
kooperationer. Problemområdet är till karaktär väsentligt skilt från fusioner 
inom industrin och får därför sägas ligga vid sidan om föreliggande studie. För
fattaren fann att fusionsbeslutet med fördel kunde analyseras i en socio-politisk 
respektive teknisk-ekonomisk dimension. Utterström drar bl a slutsatsen att 
sammanslagningsproblemen blev mer omfattande än beräknat i de flesta fall. 

Avslutningsvis skall nämnas att Nygren (1973) i en studie om fusioner inom 

industrin 1968-71 pekar på bl a kreditmarknadsläget 1969-70 som en anledning 
till det (enligt den tidens uppfattning) relativt sett höga fusionsantalet under 
1970. Vidare var skatteproblem i samband med arv av familjeföretag särskilt 
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besvärande före riksdagens beslut i anslutning till proposition 1977/78:40; be
svär som kunde undvikas genom olika typer av kapitalförsäkringar. Gläder, m fl 
(1974) visade emellertid i en undersökning om familjeföretag i Västerbotten att 
i endast 30 % av företagen hade skatteplanering skett. I de flesta fallen fram

stod därför försäljning som enda lösning vid överlåtelse. 

2.3 Konstaterandet om ett eklektiskt förhållande 

En fruktbar teori som möjliggör test av hypoteser utgör många gånger en tack
sam utgångspunkt vid forskningsarbete. Litteraturgenomgången har redan an
tytt att en sådan teori inte finns för den mycket komplexa företeelse som fu
sionshändelsen är. Exempelvis skriver Gort: 

no writer has offered a general theory of mergers (1969, sid 624), 

vilket också William Evan, som studerar "interorganizational relations" fastsla
git vid ett fusionsseminarium 1977. 

Man kan som Steiner (1975), i en bok som handlar om fusioner som rör stora 
konglomerat och utgjort en central referens för många amerikanska 
fusionsstudier under senare år, fråga sig: 

Why an impressive quantity of empirical work into the postwar 
merger movement by a wide range of scholars has proven so dis
appointing? (sid 180) 

Hans eget svar är att alltför många undersökningar söker besvara alldeles för 
många frågor samtidigt, och trots de många rapporterna lider området brist på 
data. Författaren varnar också för test av alltför "ospecificerade" hypoteser, 
eftersom det kan finnas underliggande kompletterande (snarare än konkurreran
de) förklaringar. Detta är viktigt för Steiner. I sitt arbete utgår han nämligen 

ifrån att det finns vissa motiv ("increased market power, settling intracorporate 
fights, achieving growth objectives" etc) som alltid aktualiserar fusion. Styrkan 

i dessa motiv varierar med hänsyn till omvärldens påverkan, men finns alltid där 



20 

i en viss utsträckning och är alltid skäl till fusion oberoende av styrkan hos 
andra motiv, (sid 206). 

1 den ovan refererade "the Seven Countries-studien" konstateras att: 

One conlusion one might draw from these results is that Peter 
Steiner's (1975) "eclectic" theory of mergers holds; that is, since 
no single hypothesis explains all mergers, a variety of hypotheses 
must be assumed to govern, (Mueller, red. 1980, sid 313). 

Rapporten diskuterar inledningsvis den neoklassiska hypotesen att det är de 
effektiva och vinstgivande företagen som förvärvas. Denna urvalsmekanism 
ställs mot managementskolans tes att olika marknadsimperfektioner favoriserar 
överlevnaden av stora och snabbväxande företag. Mueller menar att studiens 
viktigaste slutsats är bristen på gemensamma mönster och resultat snarare än 
de få som kunde observeras. 

En teoretisk utgångspunkt blir inte lättare att finna om fokus riktas mot ut
vecklingsförlopp istället för fusioner. Exempelvis menar Normann (1975) att 
tillväxtkraft finns naturligt "inneboende" hos företag och att växt därför sker 
automatiskt, medan exempelvis i Starbuck (red. 1971) hävdas att tillväxt inte 
sker spontant- Bilden av tillväxtteorier är med andra ord synnerligen splittrad 
och på mikronivå direkt bristfällig. 3ohannisson (1980) menar därför att en sö
kande ansats inte bara är möjlig utan att föredra vid studier av komplexa prob

lem och processer. 

2 A Mot en alternativ ansats 

Litteraturgenomgången har gett vid handen att formulerande av "fusionshypo
teser" och sökandet efter precisa statistiska samband med sofistikerade 
metoder har varit föga framgångsrikt. Anledningen därtill torde stå att finna i 
att "fusionerande företag" som grupp är föga homogen och består av delgrupper 
med varierande fusionsmotiv. Vidare anses de mönster, förlopp och samband 
som sökes vara så komplexa att de kan vara svåra att fånga med de statistiska 
metoder som står till buds. Och fortfarande bereder underliggande enkla eller 
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dubbelriktade samband svårigheter vid tolkning av eventuellt signifikanta resul
tat. Dessa erfarenheter och rekommendationer för alternativa vägar (som t ex 
framförts i den citerade "the Seven-Countries-studien") har inspirerat till att 
söka efter enkla mönster, förlopp och samband med relativt enkla metoder. 

Denna studie utgår därför inte från teoribildningar som skall testas empiriskt. 

Jag utgår istället från empirin och skall utifrån datamaterialet söka efter ka
raktäristiska förlopp och särdrag. Studien får därmed en explorativ och induktiv 
inriktning; en ansats som kräver förhållandevis mindre teoribildning som bas. 
Precisa syften och formulering av hypoteser innebär däremot att man mer eller 
mindre vet vad man skall komma fram till. 
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3 EN EMPIRISK ANSATS 

3.1 Inledning 

I föreliggande kapitel redogörs för de teoretiska och praktiska ståndpunkter som 
gäller för lösandet av arbetsuppgifterna. Som nämnts i föregående kapitel, dis
kuteras litteratur om fusionseffekter i kapitel 8, varvid även för efter-utveck-
lingen specifika ställningstaganden redovisas. 

I nästa avsnitt tas ställning för ett vetenskapligt synsätt. Ï ett följande pläde
ras för några av den empiriska ansatsens byggstenar; vidare för ambitionen att 
artikulera rapportens vetenskapliga bidrag i termer av systematiseringar av 
förlopp och mönster samt i en teoretisk analys av bakomliggande drivkrafter. 
Mångfalden och hanteringen av dataobservationer penetreras i avsnitt 3.4. Där
efter följer ett avsnitt om fusioners orsaksområden och hur förlopp uppstår. I 
avsnitt 3.6 diskuteras möjligheterna att studera de ekonomiska dimensionerna i 
sådana förlopp. 

3.2 Att förklara och förstå 

Allt vetenskapligt arbete har ytterst som målsättning att upptäcka och för

klara. Att göra upptäckter är detsamma som att ange egenskaper och beteenden 
hos objekt i verkligheten. Att förklara är att ange mer eller mindre generella 
samband mellan egenskaper och/eller beteenden. Enligt Arbnor & Bjerke (1978) 
innebär det för det analytiska synsättet att besvara frågorna "Hur?" respektive 
"Varför?". 

Det analytiska synsättet utgår från en av oss oberoende, objektiv verklighet. 
Ambitionen är, liksom hos andra synsätt, att arbeta fram bilder av verkligheten; 
dessa bilder eller modeller har oftast ett kvantitativt inslag. Såväl beskriv
ningar som förklaringar är allmängiltiga och individoberoende. Förklaringarna 
artikuleras som kausalsamband och kan vara både deterministiska och stokastis-
ka. Slutresultatet skall ha generaliseringskaraktär, vara en logisk modell eller 
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utgöra representativa fall, som ger möjligheter att förutse och i sin tur utgör 
grund för vidare forskning. 

Arbnor <3c Bjer ke anför vidare att det analytiska synsättet har en djup förankring 
i positivismen. Enligt Comte, den positiva lärans grundare, är det emellertid 
tillräckligt att besvara frågan "Hur?", vid sökandet efter kausalsamband; att 
därutöver besvara frågan "varför?" är metafysiska och antipositivistiska speku
lationer (Arbnor <5c Bjerke, sid 53). 

Det har framgått att föreliggande rapport har som övergripande syfte att i 
första hand utifrån kvantitativa data, som en approximation av en objektiv 
värld, beskriva förlopp och mönster. Därigenom uppfylls den första frågan att 
upptäcka, beskriva och mäta. Kunskapsintresset så långt är med Habermas1  

terminologi tekniskt. 

Till arbetsuppgiften hör emellertid också att teoretiskt tolka och analysera "vad 

som hänt". Kunskapsintresset har därmed vidgats till ett mer samhälleligt. 
Strukturomvandlingsperspektivet, inte minst i Leigh & Norths (1980) anda, 
kräver helhet och historisk återblick. Därmed är positivismen inte självklart det 
enda och ideala .för en rationell förståelse av verkligheten. Kritiker till 
sökandet efter kausala samband menar att handlingar och därmed 
händelseförlopp i stället bör förklaras utifrån individers och gruppers avsikter, 
vilket förutsätter tolkade intervjudata. 

Beträffande kausala relationer inom samhällsvetenskapen har Galtung (1977) 
utvecklat en typologi över diakroniska relationer med å ena sidan "allmängiltiga 
kausalsamband" och å andra sidan "specifika processrelationer" som ytterlig
hetsfall av variablerna "constancy, regularity, monotonicity och invariance". 
Kausalitet förutsätter höga värden på variablerna, vilket är orealistiskt inom 
samhällsvetenskapen, medan samband med låga värden ges beteckningen "pro
cesser". Galtung sammanfattar: 

Thus defined, causal relations become special cases of processes, 
and the latter become the more general, and much more useful, 
concept to be used in social science (sid 130). 
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Vetenskapens andra fråga skall därför diskuteras i termer av processer och 

skeenden. Därmed tonas, i enlighet med Galtungs syn, kravet på kausalsamband 
ner, vilket också går i linje med andra författare, exempelvis Lindholm (1979), 

som pläderar för komplementaritet och pluralism. I föreliggande arbete skall 
sålunda, som hos Alarik (1982, sid 30) den ståndpunkten intas att orsaks- och av
siktsförklaringar förhåller sig till varandra så, att de förra anger de ramar inom 

vilka de senare är tillämpliga. 

3.3 Empir ins prerogativ och kravet på helhetssyn 

3.3.1 Behovet av empiriska studier 

...what is needed more than anything else is data - data on goals, 
data on behavior strategies, data on structural variables, data on 
patterns of development, data on nearly every aspect of organiza
tional growth and development (Starbuck 1971, sid 125). 

Vissa områden inom samhällsvetenskapen har tillgång till fakta men inga teorier 
som kan ge förklaringar. Starbuck hävdar att forskningsområdet "organizational 
growth" kännetecknas av omvänt förhållande och är i behov av en systematisk 
empirisk forskning. Författaren hävdar vidare att teoretiska formuleringar 
baserade på en fallstudie eller studier där forskarens personliga kunskap och 
erfarenhet är särskilt viktig, ändå har ett begränsat forskningsvärde för prob
lemområdet. Starbuck menar vidare att det i första hand är tidsseriedata från 
individuella organisationer som bör samlas in. Därigenom kan den rådande 
bristen på klassificeringar av olika organisationer undanröjas, och jämförelser 
av studerade organisationer genomföras. 

Under senare år har forskning inom företagsekonomi influerats av Glaser & 
Strauss (1967). Även dessa författare anser att det föreligger en klyfta mellan 
empiri och teori och ger anvisningar om hur "grounded theory" kan byggas upp 
ur data och kunskap från andra studier. Modellen får sin riktning genom induktiv 
analys av empiriska observationer som också används för att illustrera karaktä
ristiska företeelser. Författarna betonar att någon konflikt mellan kvantitativa 
och kvalitativa data inte föreligger utan snarare att båda formerna behövs som 
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komplement och ömsesidig verifikation av problemet ifråga. Vidare är helheten 
i arbetet mer betydelsefullt än precision och statistiska samband i datamateria
let. Det innebär också att forskaren själv befinner sig i förgrunden med sina 
värderingar och uttolkningar av materialet. 

Arbetsuppgifterna skall alltså lösas med empirin som utgångspunkt och med ett 
helhetsperspektiv. Studien är dock inte förutsättningslöst induktiv. Valet av 
beskrivningsvariabler har exempelvis skett under antagande om att de represen
terar centrala utvecklingsbetingelser. Vidare ser jag varje företag "ovanifrån", 
som en del i ett större ekonomiskt system, ett näringsliv bestående av en yttre 
och inre miljö. Det har också framgått att förstudien givit vissa förhandsupp
fattningar. Glaser <5c Strauss framhåller emellertid att förhandsuppfattningar 
inte är någon belastning, utan kan snarare ha en positiv effekt på resultatet av 
en arbetsinsats. Om observatören är medveten om förhandsuppfattningarna och 
lyckas hålla dessa klara för sig, möjliggör detta systematiska dataanalyser och 
minskar de okontrollerade subjektiva bedömningarna. 

Lindholm (1979) går ett steg längre. En av huvudteserna i hans rapport är att en 
företeelse bara kan förstås i sitt sammanhangs 

Huvudproblemet, som jag i efterhand ser det, var att jag inte hade 
någon förhandsuppfattning om helheten. Jag hade ingen preliminär 
ram att sätta in det jag läste i. Mina gamla kunskaper räckte bara 
ett stycke (sid 15). 

Kravet på helhet driver Lindholm utifrån en vetenskapsteoretisk ståndpunkt; 
samhällsvetenskapens rådande paradigm är inspirerad av den logiska empiris
men, som föredrar hårddata- framför mjukdataansatser och har höga krav på 

precision. Därmed, menar Lindholm, osynliggör man fenomen som helhet, inne
börd och pågående förändring (sid 63). 

3.3.2 Att sortera i system och upptäcka utvecklingsprocesser 

Även Zetterberg (1967) uppmanar läsaren att gå ut i samhället för att upptäcka 
fenomen och dess konkreta yttringar. 
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...sökandet efter informativ beskrivning är sökandet efter teori, 
och sökandet efter förklaring är ett sökande efter teori (sid 25). 

Genom att tilldela fenomen och kategorier namn eller definitioner, kan de be

skrivas och systematiseras. Ett system av primitiva termer kallas för taxonomi; 
om termerna är komplexa, eventuellt härledda ur tidigare definierade termer 
erhålles en typologi. Det föreligger med andra ord ingen logisk skillnad mellan 
en taxonomi (definitionssystem) och en typologi (klassifikationssystem). 

Zetterberg betonar emellertid att arbete med deskriptiva studier eller ord
nandet av information i system inte ger förklaringar. I bästa fall, menar för
fattaren, kommer man till den punkt, dit Linné förde biologin, dvs klassificering 
av arter och studier av deras spridning. Darwins arbete om arternas uppkomst 
representerar däremot biologins utveckling mot en teori. 

Även Dahmén (1980, sid 40) drar paralleller med Linné och Darwin vid rekom

mendationer om hur industrins omvandling bör studeras; Linnés taxonomi repre
senterar den nyklassiska synen med jämvikten i centrum medan Darwins utveck
lingsteori motsvaras av en amerikansk strömning som fick benämningen "insti-
tutionalismen". Den senare synen var historiskt orienterad och sökte samman
hang i hela samhällets och dess institutioners utveckling och därmed inverkan 

på den industriella miljön. 

Lindholm (1979, sid 166) ser typologier som resultat och redskap. De kan ses 
som indikatorer på den förståelse vi för tillfället har; det tillfälliga resultatet 
av vår förståelsemöda, vars viktigaste funktion är att vara redskap att gå vida
re med och sedan överge, menar författaren. 

Dessa analogier och sätt att besvara frågorna "hur?" och "varför?" är viktiga 

stöd för föreliggande studie. Att vid en tidpunkt identifiera "tillstånd", att sys
tematisera förlopp och mönster före och efter fusionen i olika taxonomier ger 
svaret på den första frågan. Den andra frågan besvaras genom att identifiera, 
tolka och skapa förståelse för de skeenden, processer och mekanismer som lett 
fram till de olika tillstånden/systematiseringarna. Dessa processer och mekanis
mer är både orsak till och följd av industrins omorganisation. Förståelse för 
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detta skeende medför följaktligen ökad förståelse för den fortlöpande struktur
omvandlingen. 

För diskussionen kring frågan "varför" är begreppen "processer" och "strukturer" 
av särskilt intresse. Holmquist (1980, sid 151) tillhandahåller härvidlag en rele
vant genomgång om hur begreppen förhåller sig till varandra. Stymne (1970) 
exempelvis, menar att sambandet mellan strukturer och processer kan beskrivas 
i ett slags kretslopp där strukturer-processer-omgivning influerar varandra. 
Weick (1969) vidgar perspektivet och hävdar att strukturer torde ha en inverkan 
på de processer som försiggår - å andra sidan förändras de av processerna. Där
för bör processerna och deras struktur sättas i fokus. Någon ställning för det 
ena eller andra behöver emellertid här inte tas. Avsikten har endast varit att 
uppmärksamma tanken om kretsloppet mellan storheterna, eller som Holmquist 
skriver, "spelet" som äger rum. 

3.4 Datamångfald för en komplex helhet 

3.4.1 Inledning 

Av resonemanget 4 avsnitt 1.3.2 och formuleringen av arbetsuppgifterna i av

snitt 1.4 har framgått att fusionsproblematiken skall studeras genom flera 
datainsamlingar och på olika analysnivåer. Datainsamlingarna presenteras ur-
förligt i kapitel 4. Som underlag för en diskussion om teoretiska ståndpunkter 
inför databearbetningen (i ett par följande avsnitt), skall här emellertid redovi
sas att datainsamlingarna har resulterat i tre studier: en ekonomisk analys 
byggd på årsredovisningshandlingar, en uppföljningsstudie i form av en telefon
enkät för att fånga bortfallshändelserna och en praktikfallsanalys av såväl eko
nomiska data som intervjusvar. 

3.4.2 En multimetodologisk ansats 

Datainsamlingarna har resulterat i en mängd observationer av kvantitativt och 
kvalitativt slag, av ekonomisk och icke-ekonomisk natur. Därmed ges möjlighe
ter, som Jick (1979) påpekar, 
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...to search for a logical pattern in mixed-method results..., 
piecing together many pieces of a complex puzzle intö a coherent 
whole, (sid 608) 

Denna inte ovanliga form av forskningsstrategi, som innebär att ett och samma 
fenomen studeras utifrån flera perspektiv genom en kombination av olika meto
der och datainsamlingar, kallas i viss litteratur för "triangulering" och har 
tillämpats bl a av Jick i en studie om fusionseffekter på de anställda. 

Den kvantitativa empiri som den ekonomiska studien ger kommer att analyseras 
på olika aggregerade nivåer. De resultat och slutsatser som därvid dras, prövas 

därefter genom uppföljningsstudien som artikuleras i både hårda och mjuka 
data. Tillförlitligheten i första studien blir därigenom prövad samtidigt som 
andra företeelser kan fångas upp. Jick menar vidare att graden av överens
stämmelse i resultat och slutsatser mellan de olika metoderna blir ett mått på 
trovärdighet. 

Den multimetodologiska ansatsen är emellertid inte enbart ett sätt att genom 
olika kombinationer av perspektiv, metod och empiri kompensera brister i en 
enstaka metod och därigenom testa reliabilitet och validitet. Jick menar att 
ansatsen också fångar ett mer komplett, holistiskt porträtt av de fenomen som 
studeras. Särskilt berikande för porträttet är kvalitativa data som förmår tolka 
och understryka kvantitativa huvudresultat. 

Praktikfallsanalysen har resulterat i bl a mjukdata, dvs tolkade intervjusvar, 
från företag ur populationen. Därigenom ges möjligheter att på företagsnivå 
illustrera och tolka mönster och förlopp som har kontextuella och situationsbe
roende drivkrafter.*) 

1) För en vidare diskussion om kvantitativa och kvalitativa data i kombination 
vid en multimetodologisk ansats, se Månsson & Sköldberg (1983). 
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3.4.3 Spelet mellan mikro och makro 

Det övergripande syftet i föreliggande arbete är att förmedla makrobilder och 
helhetsintryck av förvärv av familjeföretag som företeelse. Men iakttagelser 
och "sanningar" på aggregerade nivåer kan, som Edström (1976, sid 479) hävdar, 
inte utan vidare överföras till det enskilda företaget. Även Ericson <5c Guillet de 
Monthoux (1979) varnar för ett alltför utbrett makrotänkande med en förlorad 
verklighetskontakt som följd. Författarna menar att det är på mikronivån som 
mångfalden kan påvisas och de företagsinterna förloppen och mekanismerna 
bakom strukturkriserna kan identifieras och förstås. 

Dessa problem berör i allra högsta grad föreliggande studie, eftersom analysen 
fortlöpande kommer att växla mellan företagsnivå och olika aggregerade nivå
er. Det gäller således att hålla reda på "the unit of analysis". Spelet mellan 
nivåerna är emellertid nödvändigt och mödan värt. En aggregerad analys på ett 
större material och utfört på hårddata ger möjligheter till allmängiltiga utta
landen och får därför ett normativt intresse. 

Växlingarna mellan olika analysenheter har enligt Porter (1981), blivit vanligare 
inom forskning om strukturomvandling (industrial organization, IO). 

In the past decade, work in IO has shifted the unit of analysis to 
both the firm and the industry. Empirical researchers began to 
examine the performance of firms as well as industries though 
lacking clear theoretical models of firm performance, (sid 614) 

Utvecklandet av begreppet "strategic groups" är ett resultat av Porters arbete 
med de olika analysenheterna. Begreppet står för företeelsen att företag inom 
sin bransch eller annan homogen kategori, kan ses som en grupp med likartade 
strategier och beteenden som i sin tur formar konkurrensmönstret i branschen. 

Tekniken att identifiera och systematisera homogena kategorier av företeelser i 

omvandlingsprocessen är ett viktigt inslag även i Bergers, m fl (1983) arbete att 
utveckla en teoretisk ansats för studium av lokal och regional utveckling. 
Rapporten är viktig utifrån ett svenskt kunskapsintresse. 
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En nyligen publicerad rapport (Gandemo <3c Ma ttsson, 1985) om behovet av en ny 
typ av strukturstudier, är liksom föreliggande inspirerad av Dahmén <3c Elia sson 
(1980). Författarna presenterar en okonventionell modell för analys av indust
riell utveckling och skriver: 

För att fånga intressanta strukturförändringar torde analys och 
information först behöva focuseras på företagsnivån som därefter 
kan aggregeras i lämplig omfattning alltefter syftet (Gandemo <5c 
Mattsson 1985, sid 1). 

Aggregaten benämns kluster och klustring sker i samma grunddimension åt 

gången för alla de ingående företagen, men bestäms ytterst av forskningsprob
lemets art och undersökningens preciserade syften. Genom klusteranalys kan 
enskilda företags eller aggregats "position och rörelser på dimensionen" be
stämmas över en längre tidsperiod. Därvid används medianen som positions-
mått. Författarna hävdar att genom en sådan ansats kan strukturförändringar 
identifieras på företags- eller klusternivå. Eventuella enhetliga rörelsemönster 
som kännetecknar klustren som helhet tycks därvid kunna framkomma (sid 3^). 

Föreliggande studie är i vissa stycken en direkt tillämpning av Gandemo <5c 
Mattssons ansats. 

3.5 Fusioner som resultat av miljöpåverkan 

3.5.1 Inledning 

"Uppifrån och ner"-perspektivet och ansatsen att låta "empirin själv tala", som 

anmälts i avsnitt 3.3, är viktiga metodologiska principer, som får starkt stöd av 
Leigh <5c No rth (1979) i deras arbete att utveckla en referensram och metodologi 
för analys av industriell omvandling. Författarna försöker genom en longitudi
nell studie identifiera förändringar och isolera bakomliggande orsaker. De kri
tiserar systemsynens hållning till företaget och omvärlden som relativt obe
roende och ömsesidigt uteslutande varandra och menar: 
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that the firm cannot in any fundamental sense be conceived of as 
being exterior to the economy as a whole. To analyse the internal 
structure and the basic dynamics to the firm one has to start not 
with the firm itself but with an analysis of the economy as a 
whole and of major parts of that economy. This is because various 
crucial variables for the firm are defined at these higher levels 
(sid 17). 

Författarna går alltså "uppifrån och ner" och för därmed in begreppet "differen
tiation", som är den urvalsmekanism som gör att vissa företag blir starka och 
andra svaga. Företagens särdrag är sålunda, enligt britternas syn, inte resultat 
av interna och externa processer på en given nivå; drivkrafterna på en nivå här
leds istället från en högre nivå och övergripande struktur och kan bara förstås i 
ett historiskt perspektiv. 

Leigh & North diskuterar därefter metodiken att "arbeta sig upp" från företags
nivå och möjligheterna att generalisera resultat och slutsatser på lägre nivåer. 

One way of doing this is to extrapolate the typology of firms into 
'macro1 trends at the higher level (sid 29) 

Författarna betonar härvidlag att för att det inte ska bli "just a freezing at a 

particular moment and place what are really dynamic processes", förutsätts att 
man "gått uppifrån och ner" och därmed relaterat företagets förändringar till 
högre strukturer och viktiga tendenser. 

A detailed study at the firm level is then not an addition to 
'macro1 level analysis, but a specification and detailing of the 
analysis at the higher levels, (sid 30) 

3.5.2 Den yttre och inre miljön 

Företagens yttre och inre miljö skall i enlighet med Leigh & North inte ses som 

två oberoende och exklusiva system. Den yttre miljön skall vidare uppfattas 
som bestående av olika nivåer och strukturer. Den står utanför företagsled
ningens direkta kontroll och kännetecknas av marknadens, konjunkturens och 

den tekniska och sociala utvecklingen. Den inre rymmer företagets resurser och 
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inneboende utvecklingspotential, företagsledningens kompetens och insiktsfull
het. Här formuleras också företagets mål. 

Lindmark <5c Ekman (1981) benämner dessa miljöer "objektiva" förhållanden. 

Genom företagsledningens perception av "fakta" från dessa objektiva förhållan
den sker tolkning mot ledningens kunskap och tidigare erfarenhet. Företagsled
ningens teoretisering av företagets situationer bestämmer sedan valet av stra
tegi som naturligtvis också är relaterat till företagets mål. 

En viktig utgångspunkt är att de beslut som en företagsledning fattar eller inte 

fattar styr företagets utveckling. De förlopp som eventuellt kan identifieras är 
vidare "nettoresultatet" av företagets reaktion på bakomliggande drivkrafter av 
exempelvis marknadsmässig natur. Huruvida den ena eller andra drivkraften 
varit dominerande i utvecklingsförloppet är ofta varken möjligt eller nödvändigt 
att avgöra. "Nettoresultatet" speglas vidare i utvecklingen av företagets olika 
dimensioner som försäljning, finansiell ställning, vinst etc. Dessa variabeldata 

är med andra ord slutprodukten av företagsledningens "påverkan" av den yttre 
och inre miljön. 

Frågan om den yttre och inre miljöns relativa betydelse, om omvärldsurval eller 

strategival, har varit fundamental vid studium av industriell omvandling. Tradi
tionellt har den rådande industristrukturen ansetts forma företagets strategi, 
som sedan varit avgörande för företagets utveckling (Porter 1981, sid 611). Som 
en representant för den skolan menar Aldrich (1979) att möjligheterna till själv
ständiga strategiska val är begränsade och förespråkar en mer evolutionär syn. 
Cyert <5c March (1963) och Child (1972) står i opposition mot denna determinis
tiska uppfattning och varnar för att övervärdera den yttre miljöns betydelse; 
företag har flera mål och består av flera individer vars schumpeterska beteen
den ej kan förutses, hävdar de. 

Melin, m fl (1983) väljer att syntetisera de två konkurrerande synsätten för att 
fånga så mycket som möjligt av mångtydigheten och nyansrikedomen i omvand
lingsprocessen. Författarna etablerar begreppet kraftfält, i vilket företaget 
ingår och påverkas av fyra kategorier av drivkrafter som utlöser struktur
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förändringarna. Drivkrafterna sorteras i de yttre, de företagsstrategiska, de 
företagsorganisatoriska och de koncernlogiska. Begreppens innebörder är inte 
det viktiga utan möjligheten att se helheten, att få en helhetsförståelse; att 
flytta sig mellan olika nivåer. Författarna för vidare in begreppet strukturellt 
handlingsutrym me, som anger ett företags objektiva möjligheter att agera 
strategiskt. 

För föreliggande arbete, och som representant för den första mer determinis
tiska, organiska synen, är Dahmén (1950) intressant. Författaren ser företaget 
som utsatt för konjunkturell och teknologiska svängningar, fortlöpande mark
nadsförändringar och politiska intrång på sin väg genom livscykeln. I ett darwi-

nistiskt perspektiv är det helt naturligt att ett antal av dessa företag inte kan 
eller hinner anpassa sig och därför går under. 

I sin kausalanalys av den svenska industrins omvandlingsprocess under mellan
krigstiden fann Dahmén att bakom strukturomvandlingen döljer sig en komplice
rad växelverkan av teknologins orsaker och verkningar. Den tekniska utveck
lingen framtvingar anpassningsprocesser i de olika branscherna. Därmed upp
kommer metoder, varor och marknader medan äldre försvinner. Dahmén ser 
omvandlingsprocessen som bestående av en positiv och en negativ komponent. 
Den positiva komponenten representeras av de tekniska framstegen som leder 
till expansion och förnyelse i vissa företag och branscher, medan den negativa 
komponenten utgörs av föråldrandet med stagnation och utslagning till följd. 

Den andra synen företräds av exempelvis Boswell, som tillskriver ledningen den 
avgörande betydelsen i sin för föreliggande studie relevanta Rise and Decline of 
Small Firms (1973). Författaren fann att de som grundat sina företag var vana 

vid "hårt arbete och försakelser", medan de ekonomiska incitamenten inte var 
särskilt uttalade. De unga företagen kännetecknades av få företagsledningspro
blem och snabb tillväxt, som berodde på förhållandevis stor efterfrågan och 
initiait liten konkurrens. Författaren konstaterar vidare att företagen i mogna-
re skeden sackar efter. Efter en helhjärtad satsning i ett inledningsskede är det 
mänskligt att energin och kreativiteten avtar. En viss förnöjsamhet kan också 
inträda, som gör ledningen mer passiv. De stagnerande företagen visade upp en 
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rad ledningsproblem, som bristande delegering, ledningströtthet, otillräcklighet 

och ålderdom med generationsproblem. 

Boswell hävdar vidare att andra och senare generationer av familjeföretagare 
uppvisar mindre kompetens och ambition än sina förfäder, som grundade före
tagen. Detta förstärker ytterligare stagnationsprocessen. Författaren fann det 
emellertid svårare att förklara stagnation än expansion, beroende på att äldre 
företag hunnit utveckla komplexa teknologi- och marknadsförhållanden, som var 
svåra att särskilja från de rena ledarskapsproblemen. 

Det är vidare intressant att notera, att i de äldre (och stagnerande) företagen i 

Boswells undersökning förordades sammanslagning med andra företag, varav i 
flertalet fall en sådan överlåtelse betraktades som räddningsplanka (sid 98). 
Boswell drar slutsatsen att en återhämtning för de stagnerande företagen fram
stod som omöjlig under existerande ägarstruktur. 

3.5.2.1 Omvärldsutvecklingen under 70-talet 

De 25 åren 1949-1974 är fullständigt unika i svensk ekonomisk historia i fråga 
om stabil och hög tillväxt, medan utvecklingen från 1974 framstår som kris-
betonad. Det är ett av budskapen i Lundberg (1983). 

Avsikten med föreliggande avsnitt är, att utifrån nämnda rapport skissa en 
schematisk bild av 70-talets ekonomiska utveckling i Sverige i ett helhets- och 
"uppifrån och ner"-perspektiv. Motivet för detta är att skapa ökad förståelse 
för händelser och företeelser som kommer att redovisas i denna rapports andra 
och framför allt tredje del. Vetskapen om ett turbulent 70-tal, som känneteck
nas av flera kritiska förlopp, avser att underlätta kunskapsöverföringen till 
läsaren. 

Ansatsen har emellertid också en metodologisk aspekt. I sin analys av utveck
lingsförloppet under perioden 1970-83 skriver Lundberg: 
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Avsikten är att utpeka och sortera fram slående karaktäristika 
vad gäller periodens kritiska förlopp, karaktäristika som endast 
delvis och indirekt har karaktären av "orsaker". Det är sålunda här 
inte fråga om en mera systematisk analys av sammanhang utan 
om en beskrivning (sid 15). 

Denna form av arbetsmetodik gäller även för framställningen i del III i före
liggande arbete. 

Under senare delen av 1960-talet gick Sverige in i en högkonjunktur. Det skulle 
visa sig (fig 3.1) att därmed nåddes kulmen på industriutvecklingen under den 
studerade perioden. Den uppdrivna högkonjunkturen och investeringsboomen 
(1969-70) inte bara dämpades utan tom bröts genom riksbankens ytterst res
triktiva kreditpolitik, det s k "idiotstoppet", kombinerat med en relativt restrik
tiv finanspolitik. Detta ledde till en recession, som blev djupare än vid tidigare 
tillfällen. Här återfinns de s k förlorade åren 1971 och 1972; (det är alltså en av 
de förlorade årens population som här studeras). 

Fig. 3.1 Industriutvecklingen enligt konjunkturbarometern 
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Från hösten 1972 utvecklades en internationell högkonjunktur som fick fullt 
genomslag i Sverige. Året därpå kom, vad Lundberg kallar, den "sista" våldsam
ma investeringsboomen, som bl a innehöll stora felinvesteringar i varvs-, stål-
och skogsindustrierna. Under åren 1973-1974 ökade både produktion och inves
teringar särskilt snabbt med de s k övervinsterna som följd. 

Högkonjunkturen avbröts emellertid tidigare än normalt genom första oljekrisen 
hösten 1973, som innebar en fyra till femdubbling av oljepriserna. Sveriges eko
nomi gick våren 1974 in i en krisbetonad utveckling karaktäriserad av djup re
cession med åtföljande långvarig stagnation fram till hösten 1978. 

Lundberg hävdar i sin framställning att den s k överbryggningspolitik som fördes 

1974-77 förhindrade de "reningsbad", som särskilt Schumpeter (1939) menar att 
depressioner utgör; svaga företag rensas ut, felinvesteringar avslöjas, prisfall 
och hårdare konkurrens i vikande marknader medför erforderlig sanering och 
omallokering av lösgjorda resurser. I stället fördes en stark expansiv finanspoli
tik; en inhemsk motkonjunktur för privat och offentlig konsumtion skulle brygga 
över recessionen. Den svenska ekonomin "missade" emellertid den internatio
nella konjunkturåterhämtningen från hösten 1975. Lönekostnaderna ökade våld
samt med 60 % på tre år som följd av vinstinflationen, och recessionen förläng
des av en över värderad krona. Vinstbildningen inom hela näringslivet "kollapsa
de" 1976-78 med beteckningen "lönsamhetskris" som följd. Är 1977 hade svenska 
börsbolagen en negativ avkastning på det egna kapitalet, och en avkastning på 
hela det arbetande kapitalet som var lägre än upplåningsräntan. 

Hösten 1978 kom äntligen, 2-3 år försenad, konjunkturuppgången. Depreciering-
arna året innan kom emellertid för sent och var för små för att åstadkomma 
större och varaktiga förbättringar. Expansionen blev helt avbruten av en ny 
oljekris 1979 (med mer än en fördubbling av priset och en ny internationell re
cession som följd) och den stora arbetskonflikten under våren 1980; från som
maren 1980 vände den svenska konjunkturen återigen nedåt. Därmed hade åter
igen inträffat, som framgår av fig 3.1, att industriproduktionens volym under 
konjunkturloppen 1978-1980 inte nått upp till närmast föregående höjdpunkt. 
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Även om överbryggningspolitiken fått stå tillbaka till förmån för Schumpeters 
"reningsbad" görs bedömningen att strukturproblemen ändå uppstått. Lundberg 
menar nämligen att energiprishöjningarna, förändringarna inom den internatio
nella arbetsfördelningen och världshandelns konkurrensbetingelser (nya råvaru
källor som malmen i Brasilien och NIC-ländernas anstormning) hade under alla 
omständigheter framkallat strukturkriser inom näringslivet. Problemen torde 
dock ha blivit lättare att övervinna och krävt mindre industripolitiska subven
tioner. I stället bidrog stödpolitiken till att konservera en felaktig struktur och 
fördröja anpassningen. 

Sveriges industristruktur var med andra ord illa anpassad till 70-talets föränd
ringar. Konjunkturförskjutningar och strukturfenomen hade bäddat för stora 
strukturpåfrestningar under andra halvan av 70-talet på en rad olika områden. 

3.5*2.2 Företagsmål, strategival och småföretagare 

Ett företags målformulering och beteende är enligt diskussionen i inledningen 
till avsnitt 3.5.2 avgörande för dess utveckling och anpassning till ändrade tek
niska och sociala villkor. När det gäller frågan om företagsmål finns i huvudsak 
två teorier. Den ena skolan menar att organisationer väsentligen eftersträvar 
sitt eget bevarande. Vissa företrädare inom denna riktning anser det egentligen 
vara onödigt att tala om mål när man beskriver öppna systems miljöanpassning. 
Den andra skolan hävdar företagsledningens personliga och framträdande roll 
när det gäller att formulera mål. Försök har gjorts att knyta samman de två 
modellerna, exempelvis av Rhenman (1969), som menar att organisationer i 
stort sett är självanpassande i syfte att överleva och detta möjliggörs genom 
att företagsledningen uttolkar miljöns krav och formulerar mål i överens
stämmelse härmed (jfr Lindmark & Ekmans diskussion ovan). 

Enligt Byström (1971) har företagaren ett större inflytande på målformulerings
processen i mindre företag än i större. Med ökande företagsstorlek minskar 
beroendet av företagsledarens egenskaper. Vid studium av småföretag bör där
för företagsledaren vara ett studieobjekt i sig (jfr Thompson, 1971, sid 11). 
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De företag som här studeras utgörs av familjeföretag, som i de allra flesta fall 
sålts av samma person/personer som startat företaget eller av personer i andra 
och tredje familjegenerationerna till vilka företaget tidigare överlåtits. För 
förståelsen av dessa företags handlande eller strategival och därmed de drivan
de krafterna bakom företagens utvecklingsförlopp är det mer intressant att 
diskutera bilden av småföretagaren och de förklaringar som kan finnas till etab-
leringen snarare än eventuellt uttalade företagsmål. De studier som syftat till 
att belysa eller förklara företagsbildningens bestämningsfaktorer kan i stort 
indelas i två kategorier. Den ena gruppen av undersökningar (exempelvis 
Dahmén, 1950) studerar skillnader i etableringsfrek venser mellan olika 
branscher. Variationerna analyseras sedan i strukturella termer som expansions-
takt, kapitalbehov etc. Den andra gruppen av undersökningar (jfr SIND 1979:4) 
tar som utgångspunkt karaktärsdrag och beteenden hos företagsstartaren och 
den miljö han eller hon lever i. Även om den förstnämnda typen av undersök
ningar bygger på strukturella förklaringsfaktorer tillskrivs individvariablerna 
stor betydelse vid förklaringen till ett företags etablering. Dahmén fann exem
pelvis att många företag under mellankrigstiden startades av personer från 
arbetarklassen på grund av utkomstsvårigheter, till skillnad från tiden för 1900-
talets början då personer från handel och förvaltning dominerat företagsbild
ningen. Majoriteten av svenska företag från mellankrigstiden har sålunda star
tats av arbetare på sin hemort i enlighet med "levebrödsprincipen". 

I den mer individorienterade typen av undersökningar är bilden av företagsstar
taren en yrkeskunnig person med högt prestationsbehov (McClelland, 1967). 
Ansvar, självtillit och strävan efter oberoende är andra karaktärsdrag. Inte 
sällan tycks negativa inslag som vantrivsel och organisationsförändringar i det 
"gamla" arbetet förekomma i etableringsmönstret. Förekomst av förebilder 
eller uppmuntran och stöd av kollegor och blivande kunder tycks vara andra 
vanliga inslag som föregår etableringen. 

Gemensamt för de ovan relaterade synsätten är att företagsstartaren spelar 
rollen av hantverks-/yrkeskunnig i initialskedet. Det är företagsstartarens spe
cifika bransch-, produkt- eller marknadskunnande som utgör den första interna 
resursen, och som formar företagets omedelbara framtid. Kunskap om ledning, 



40 

ekonomistyrning och -kontroll är däremot ofta bristfällig. Avgörande för före
tagets fortsatta utveckling, hur uppkomna kriser hanteras och därmed möjlighe
terna att bevara familjeföretagsformen, är huruvida företagsstartaren även kan 
spela rollen av företagsledare eller knyta sådana resurser till företaget. 

I Abernathy <5c Utterbacks modell (Utterback <5c Reitberger, 1982) för det 

innovativa åldrandet framtonar bilden av "superentreprenören" i snabbt växande 
företag med karaktäristika som stort personligt nätverk, djup teknisk-
kommersiell kompetens parad med karismatisk ledarstil, stark målinriktning och 
starka tillväxtambitioner; han är ensam och har upp till fem företagsstarter 
bakom sig. Är det senare ännu en högre ordning på entreprenör skåpets evolutio

nära stamträd? Eller är dessa "entreprenörproffs" inte alls entreprenörer utan 
"bara" initialredskapet för en process som andra snart får ta över? (Jfr 
Peterson, 1984) 

Företagsledaren/ägaren får naturligtvis en dominerande roll i och med att 
denne fungerar som högste ansvarig för många funktioner, konstaterar Bohman 
& Boter (1984) i sin avhandling om planering i mindre och medelstora företag. 
Författarna hävdar vidare att organisationsstrukturen kännetecknas av en hel
hetssyn, vilket även återspeglas i det administrativa systemet. Genom en om
fattande empirisk undersökning kan Bohman & Boter belägga de mindre och 
medelstora företagens bristande planering; hela 46 % saknar helt långsiktspla
nering (dvs för en tidsperiod överstigande ett år), och andelen företag som ge
nomför regelbundna analyser och planerar på lång sikt där flertalet områden 

ingår är 16 %. 

Centreringen till ägaren/ägarna i administrativ, teknisk och pro-
duktionsmässig bemärkelse innebär att arbetsbelastningen blir 
stor. Prioriteringen av arbetsuppgifterna blir nödvändig vilket får 
till följd att de mest bekanta eller de som ligger i linje med in
tresset kommer främst. Planeringen kan sägas bli ett resultat av 
handlingar som löpande sker. Planering som styrinstrument er-
sättes av handlande. Det gör att man i egentlig bemärkelse inte 
kan tala om mål och målsättningar annat än i termer av överle
vande. Att handla blir ett medel för detta. (Bohman & Boter, 
1984, sid 348) 
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3.6 Att studera ekonomisk utveckling 

I föregående avsnitt har pläderats för att se fusioner som resultat av miljöpå
verkan. "Konfrontationen" mellan den yttre och inre miljön resulterar i driv
krafter som omvandlar och skapar utvecklingsförlopp. Nettoresultatet av denna 
miljöpåverkan speglas i företagets olika variabler och avbildas ytterst i redovis
ningssystemet och årsredovisningshandlingarna. Resonemanget åskådliggörs 
schematiskt i nedanstående figur. 

Fig. 3.2 En schematisk bild av fusioner som resultat av miljöpåverkan 

Inre miljö: företagets resurser, 
företagarens kompetens, före
tagsmål 

Yttre miljö: branschtrender, 
marknadsförhållanden, kon
junkturer, teknisk och 
social utveckling, lag
stiftning 

Företags 
utvecklings

förlopp 
(bl a fusion) 

Slutsatsen av "styrkeförhållandet" mellan den yttre och inre miljön är vidare att 
det förhållandevis lilla företaget, vars fortlevnad är det dominerande målet, 
mer har att anpassa sig till omgivningen och dess förändringar än att kontrolle
ra den. Hur företagets verksamhet, inriktning och måluppsättning än ter sig, 
krävs agerande från företagsledningens sida. Agerandet och de olika beslutssi
tuationerna kräver finansiell hänsyn, varvid företagets informations- och redo
visningssystem bistår med beslutsunderlag. Därvid blir redovisningsbaserade 

mått den naturliga och ofta enda utgångspunkten för beslutsfattandet. Detta 
gäller inte bara för företagsledningen utan också för företagets intressenter 
som kreditgivare, myndigheter, anställda etc. 
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Föreliggande studie om företags ekonomiska utveckling bygger på extern räken
skapsanalys. Det har inte varit möjligt att systematiskt inhämta information 
från företagens interna räkenskapshandlingar; vissa företag existerade inte ens 
vid insamlingstillfället. Datainsamlingsarbetet har följdaktligen bestått i att 
från företagens externa årsredovisningshandlingar inhämta siffror för de olika 
ekonomiska begrepp som traditionellt används för att beskriva företags ekono
miska status. Enligt Horrigan (1965) har sådana begrepp, centrala variabler och 
finansiella relationstal använts i finansanalytiska sammanhang sedan seklets 
början. Författaren menar emellertid att utvecklandet av de empiriska erfaren
heterna via hypoteser mot en teori för analys av finansiella relationstal har 
uteblivit. 

I en analys av de finansiella relationstalens statistiska egenskaper och använd
barhet, tar Horrigan begreppen likviditet, soliditet ch räntabilitet (det senare 
klassificerat i enlighet med Du Ponts klassiska schema) som utgångspunkter. 
Författaren fann stor sam variation inom olika begrepp för olika definitioner; 
det förelåg också samvariation mellan begreppen. Exempelvis uppvisade de 
olika likviditets- respektive soliditetsmåtten inom sig hög sam variation; likvidi
tetsmåtten samvarierade vidare i stor utsträckning med exempelvis variabeln 
kapitalomsättning. 

Horrigan fann vidare att relationstalen samvarierade över tiden. Företagens 

soliditet exempelvis var extremt stabila över fyra-fem år och och relativt sta
bila upp till tio år, vilket innebär att relationstalen hade en förhållandevis fast 
position i branschfördelningen. Branschstratifiering, liksom konjunkturneutrali
sering, av talen är därför ett sätt att minska deras spridning. 

Horrigan diskuterar vidare relationstalens prognos- och diagnosförmåga och 

menar att det är uppbart att de kan användas för att förutse kriser och konkur
ser. Dessa aspekter vidareutvecklas i avsnitt 6A. Författaren skriver avslut

ningsvis: 

In summary, the essential statistical nature of financial ratios 
appears to be as follows: they are approximately normally distri
buted, are highly correlated with each other, are highly correlated 



43 

over time, and are subject to wide dispersion which can be redu
ced somewhat by industry stratification. (Horrigan 1965, sid 566) 

Horrigan tonar alltså ner svårigheterna att välja och mäta de "rätta" variabler
na vid sökandet efter regeibundenheter (likheter eller regelbundna olikheter) i 
företagens utveckling. 

Ett exempel på ett finansanalystiskt utvecklingarbete, som föregående arbete 
efterlyser, utgör Bertmar <5c Molin (1977), som har såväl ett mätmetodologiskt 
som deskriptivt syfte. Det förstnämnda syftet avser utveckling och prövning av 
metoder för mätning av företagets kapitaltillväxt, kapitalstruktur och ränta
bilitet. Metodutvecklingen avser ett av definitionsmässiga variabelsamband 
uppbyggt beskrivningsschema, som skall utnyttjas vid fullföljandet av det de
skriptiva syftet. Det senare innebär att på företagsnivå beskriva hur svenska 
industriföretag långsiktigt utvecklats beträffande omsättningens och tillgångar
nas tillväxt, finansiering och olika finanskällors relativa betydelse samt räntabi
litetsförhållanden. 

Bertmar <5c Molin tar som utgångspunkt en föreställningsram som konstitueras 
av ett antal variabler (mått), vilka författarna betraktar som centrala vid be
skrivning av ett företags utveckling. Dessa variabler utgör sedan kärnan i 

beskrivningsschemat. "Omsättningens tillväxt" utgör genom sin marknadsindika
tion "ingång" till schemat, varefter de ömsesidiga relationerna till variabler 
som kapitaltillväxt, skuldsättningsgrad och räntabilitet definieras. 

Bertmar & Molins studie är intressant även utifrån ett par beräkningstekniska 
aspekter. I arbetet att skapa mått för utjämning av konjunkturförloppet 1966-72 
avgränsas (liksom i föreliggande studie) fyraårsperioder varvid medelvärden 
(nivåmått) för de olika variablerna bestäms (sid 77). Vid bestämning av nivå-
och förändringsmåtten har både geometriska och aritmetiska medelvärden 
arbetats fram. Författarna har vidare genomfört en känslighetsanalys inför 
valet av den ena eller andra typen av centralmått och därvid konstaterat att 
skillnaderna är små. Slutsatsen blir därför att val av mått är av underordnad 
betydelse. 
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Ericsons (1978) rapport är med hänsyn till likheter i datamaterial och arbets
uppgift en annan viktigt referens för föreliggande studie. I s itt arbete om stag
nation, kris och utveckling beskriver författaren stagnationsprocessen i svenska 
teko-företag. Därvid utförs några delstudier på aggregerad nivå av ett antal 
traditionella företagsvariabler från resultat- och balansräkningar. Den första 
delstudien exempelvis syftar till att kartlägga stagnationsförloppets olika ka
raktärsdrag åskådliggjorda genom variabelvärdena. Därefter granskas olika 
samband mellan olika variabler. Delstudierna har två huvudsyften. Dels formu
leras ett antal frågor som blir sökriktningar för en efterföljande praktikfallsstu-
die, dels utgör aggregaten underlag för urval till fallstudien. Resultatet från 
fallstudien jämförs sedan med en deskriptiv modell som utvecklats genom de 
aggregerade studierna. Därefter utvidgar Ericson sin referensram och utvecklar 
den deskriptiva modellen mot en förklaringsmodell genom att diskutera relevant 
forskningslitteratur. 

Ericson löser sin uppgift genom att söka efter enkla statistiska samband genom 
lika enkla statistiska metoder som diskuteras ytterligare i avsnitt ^.3.4 och 

hävdar att: 

möjligheterna att finna komplexa, dynamiska förlopp som var 
knutna till de aktörsorienterade inslagen i min ansats var små 
även om mer sofistikerade, multivariata statistiska metoder ut
nyttjades. (sid 18) 

Bertmar & Molin och Ericson framstår som något av antipoder på det mättek-

niska området. I s jälva verket styrs deras val av arbetsteknik av kravet på pre
cision i arbetsuppgiften. Om man som de förstnämnda författarna tar sig an en 
sofistikerad mätuppgift krävs naturligtvis precisa arbetsverktyg. Ericson har 
upptäckt att hans datamaterial och forskningsfråga inte bör underkastas sofisti

kerade metoder och anpassar följaktligen vertygsarsenalen därefter. 

En annan intressant referens för föreliggande arbete utgör Mossbergs (1977) 
rapport om nyckeltal. Författaren menar att det vore intressant att genomföra 

en större empirisk studie som söker belysa möjligheten respektive lämligheten 
av att utnyttja nyckeltal i olika situationer. Om ekonomiska variabler och ve
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dertagna nyckeltal kan identifiera karaktäristiska egenskaper i en speciell si
tuation, borde detta vara värdefullt i ett vidare praktiskt och teoretiskt pers
pektiv (sid 220). 

Mossberg definierar "nyckeltal" som "komprimerad (väsentlig) information". 
Användningen av nyckeltal bygger på att användaren har begränsad förmåga att 
mottaga och utnyttja informationen. Varje nyckeltal har vidare en "inbyggd" 
hypotes, som utgör en beskrivning av användarens förväntan på vad talet ut
säger. Beskrivningen består av tre beståndsdelar, nämligen vad som karaktäri
serar en signal från nyckeltalet, vilken egenskap i beslutssituationen som signa
len pekar på och sambandet mellan signal och egenskap. En nyckeltalshypotes 
kan sålunda ses som en liten förklaringsmodell. Genom att koppla ihop flera 
nyckeltalshypoteser kan man få en större samlad förklaringsmodell (sid 11, 
18). Mossbergs rapport diskuteras vidare i avsnitt 6.1.2. 

Enligt Johansson (1973) som behandlar ekonomiska bedömningar av företag ger 
litteraturen en utomordenligt splittrad bild av metodiken för företagsvärdering 
(sid 11). Detta bottnar ytterst, menar författaren, i oklarheter både när det 
gäller definitioner och begrepp som används, och vad som menas med företagets 
värde eller vad värderingen egentligen syftar till. 

Johansson diskuterar vidare invändningar mot olika definitioner och varnar för 
att göra "det bästa till det godas fiende". Författaren menar att måtten och 
kraven på deras precision måste stå i relation till vad man syftar till och formu
lerar den i sammanhanget relevanta frågan: 

Är de mått som erhålls sämre eller mer vilseledande än inga alls? 
Att direkt ställa frågan: "Är måtten bra?" är att inte ge metoden 
som sådan en chans att utvecklas (sid 80). 

Denna syn har varit utomordenligt viktig vid formulerandet av problem och 
syfte i denna studie. Uppställande av "fusionshypoteser" (som kräver operatio-
nalisering till matematiska - linjära eller kurvlinjära - samband) och sökande 
efter speciella "fusionssamband" (som bygger på a priori-uppfattningar att vissa 

variabler och nyckeltal är mer "intressanta" än andra) hos en fusionspopulation 
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förutsätter att man vet vad man skall undersöka. I efterhand när förlopp och 
samband identifierats är det naturligtvis möjligt att "gä in" och förfina arbets
uppgiften och med den verktygen; men det är en annan arbetsuppgift. 

Den externa analysen som utgångspunkt tvingar till forskningspraktiska avsteg 
frän ideala variabler och har skapat insikter om användning av verktyg tillräck
ligt precisa för sina syften. Ericsons (1978) rapport utgör härvidlag genom likhe
ter i datamaterial en viktig referens, just när det gäller att formulera den mät-
tekniska ambitionsnivån. Således har den ambitionen valts att med företags
ekonomins enkla men centrala och i praxis starkt förankrade, finansiella rela
tionstal och andra nyckeltal beskriva företagens ekonomiska karaktäristiska; 
variabler och begrepp som diskuteras i exempelvis Horrigan (1965), Asztély 
(1966, 1967), Hallgren (1975) och Hansson (1976, 1978). 
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* DATAINSAMLINGAR OCH ARBETSME TODIK 

4*1 Inledning 

Begrepp, typ av datamaterial och arbetsmetodik är intimt förknippade med 
varandra och behandlas följaktligen under en gemensam rubrik. 

I nästa avsnitt redovisas källmaterial och de begrepp som varit centrala vid 

datainsamlandet. Därefter följer en presentation av tre skilda datainsamlingar. 
Den första är en studie av årsredovisningshandlingar varvid en mängd beskriv
ningsdata har insamlats för populationens företag. Den andra är en uppföljnings
studie i form av en telefonenkät i avsikt att spana efter försvunna företag. Den 
tredje insamlingen resulterar i en praktikfallsanalys över ett mindre antal före
tag ur populationen. 

Vid presentationen av datainsamlingarna redovisas de metodologiska referenser 
som bedöms vara intressanta. 

4.2 Källmaterial och begrepp 

4.2.1 Fusionsregistret 

Utgångspunkt för den i avsnitt 1.3.1 refererade bearbetningen av fusionsstatis

tiken har varit Statens pris- och kartellnämnds (SPK) fusionsregister "Marknad 
och Fusioner", i vilket sedan 1969 den årliga fusionsutvecklingen i Sveriges 
näringsliv registreras. SPK-registret omfattar förvärv av i Sverige verksamma 
företag; svenska företagsköp i utlandet är således ej medtagna. 

De årliga registren har upparbetats genom studium av ett stort antal företags 
årsredovisningar, delårsrapporter, dagstidningar, facktidskrifter, pressklipp 
m m. När en uppgift om en fusion påträffats i någon källa har SPK utarbetat en 
kortfattad beskrivning av det aktuella förvärvet och översänt det till det för
värvande företaget för kontroll med begäran om kompletterande uppgifter. 



48 

4.2.2 Begreppen förvärv och fusion 

SPK:s fusionsregister är uppbyggt av två typer av förvärv: 

- dels förvärv av juridiska personer där kriteriet är att förvärven (i fråga om 
bolag med aktier eller andelar) har resulterat i att köparen/köparna (even
tuellt från minoritetspost) erhållit mer än hälften av aktierna/andelarna 
eller röstetalet i det förvärvade bolaget 

- dels förvärv som avsett hela rörelsen, eller endast delar därav såsom en 
tillverkningsavdelning, en fastighet, patenträtter, varumärken el dyl (s k 
partiellt förvärv), exklusive den juridiska personen (s k substansöverlåtelse). 

De förvärvsbegrepp som SPK tillämpat har med andra ord innebörden av en 
ägarmässig och därmed kontrollerande samordning mellan företag. Samord
ningen kan, men behöver inte, medföra en juridisk och/eller organisatorisk in
tegrering. Begreppet är därmed vidare än aktiebolagslagens (AL) fusions- och 
samgåendedefinitioner som säger att det ena bolaget går upp i det andra, 
varefter det förstnämnda upplöses. D 

Begreppen förvärv, köp, övertagande, samgående, sammanslagning, ägarskifte 
och fusion används följaktligen som synonymer i föreliggande rapport liksom i 
de flesta andra studier och i vårt vardagsspråk. 

4.2.3 Begreppet familjeföretag 

Någon entydig och allmänt accepterad definition av begreppet familjeföretag 

kan inte hämtas från litteraturen eller svenskt språkbruk, skriver Gläder & 
Johansson (1974), i en begreppsanalys. Författarna anger som viktiga aspekter 
att familjeföretaget har formen av en eller flera individers ekonomiska och 

1) Jfr Aktiebolagslagen, kapitel 14; se kommentarer till Nya aktiebolagslagen, 
Bökmark & Svensson, 1978, sid 116. 
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organisatoriska engagemang i ett affärsföretag. Individen har vidare ett bety
dande ekonomiskt engagemang i förhållande till sin totala förmögenhet och 
kombinerar regelmässigt detta med ett aktivt deltagande i företagets verk
ställande ledning eller styrelsearbete. 

I f öreliggande rapport har som familjeföretag definierats ett företag som ägs av 
ett fåtal personer (grupper av personer), vilka har den reella beslutsrätten i 
företaget. Definitionen ansluter till företagsskatteberedningens fåmansbolags-
begrepp (jfr SOU 1975:54, sid 174) som menar att den aktuella personkretsen 
bör ha mer än hälften av röstetalet för att ett fåmansbolag skall anses vara för 
handen. Personkretsens storlek kan kraftigt variera, men det torde kunna antas 
att i vart fall 10-20 personer - sannolikt väsentligt flera om de är besläktade 
med varandra och därmed betraktas som en enhet - kan inrymmas i ägarkretsen 
av ett familjeföretag. 

I föreliggande studie väljs begreppet "familjeföretag" för att just betona den 
sociala och företagsledande kopplingen mellan individ och verksamhet före det 
skatterättsliga begreppet "fåmansbolag". Vid bearbetningen av fusionsstatisti
ken har varje ägarskifte analyserats "företag för företag". Därvid kunde noteras 
att ägarstruktren inom svensk industri tycks vara relativt polariserad. Antingen 
finns företagen noterade på börs- eller fondhandlarlistan, eller också består 
ägarkretsen oftast av som mest tio personer. Antalet ej börsnoterade företag 
med en vidare ägarkrets tycks vara relativt litet. Detta mönster har kunnat 
kartläggas genom de kompletterande uppgifter som SPK erhållit om förvärvet 
och olika utgåvor av publikationerna "Svenska aktiebolag" och "Vem äger vad i 
svenskt näringsliv?". 

Den här tillämpade familjeföretagsdefinitionen innebär i praktiken att som 
familjeföretag har klassificerats samtliga företag förutom börsnoterade företag 
eller företag ingående i börsnoterade koncerner, kooperativa eller folkrörelse-
ägda, statliga, kommunala eller utlandsägda företag. 
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kJ2A Förvärvande och förvärvat företag 

Vid statistikbearbetningen har de förvärvande företagen klassificerats i ett 
antal kategorier för att belysa ägarkoncentrationens utveckling som samman
slagningar anses ge upphov till. Till en sådan ansats uppmanar Pfeffer enligt 
diskussionen i avsnitt 2.1. Ansatsen får vidare en metodmässig motivering ge
nom diskussionen om "strategic groups" i avsnitt 3.4.3. 

De förvärvande företagen har klassificerats i kategorierna familjeföretag, in
vestment» eller kapitalförvaltande företag, övriga svenska börsnoterade före
tag, utlandsägda företag samt kooperativa-, folkrörelseägda-, statliga- och 
kommunala företag och därtill en restpost för ett fåtal övriga köpare, vari ingår 
kombinationer av de nämnda kategorierna. (Till respektive kategori har vidare 
hänförts bolag som är mer än hälftenägda.) Uppdelningen är logisk utifrån de 
olika mål- och verksamhetsinriktningar som företagen har och de variationer i 
köpmotiv som därav kan följa. Vidare belyser den ägarkoncentrationen och be
svarar Pfeffers fråga (avsnitt 2.1) om vem som köper vem? 

De förvärvade företagen har klassificerats i familje- respektive icke-familjefö-
retag. Därvid har noterats olika associationsformer, och om förvärvet avsåg 
hela företaget eller rörelsen (s k fullständigt förvärv) eller enbart delar av sub
stansen/verksamheten (s k partiellt förvärv). Det senare får betraktas som rela
tivt vanliga företagssanerande åtgärder. 

4.2.5 Studerad population 

Den population som studeras i föreliggande rapport utgörs av en grupp om 60 
familjeföretag som förvärvats 1971. Beträffande val av årspopulation har mål
sättningen varit att så långt möjligt "neutralisera" konjunkturvariationerna 
mellan perioden före och efter fusionen. Ambitionen var också att välja en så 
pass lång analysperiod att för fusionen avgörande orsaker och effekter hunnit 

speglas i materialet. Â andra sidan har den studerade perioden inte fått ligga 
alltför avlägset i tiden, eftersom studien genom praktikfallsanalys bygger på 
intervjuer med sedvanliga problem av minnesförluster. 
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I bilaga 1 redovisas utförligt de avgränsningar som lett fram till populationen i 
fråga. 

4.3 Datainsamling I - En studie av årsredovisningshandlingar 

4.3.1 Utgångspunkter för ett beskrivningsschema 

Ett företag är, som framgått, en del i ett större system - ett näringsliv. Företa
gets fortbestånd i detta system beror på dess förmåga att förse en marknad 
med varor och tjänster. Investeringar i produktionsfaktorerna arbete och kapital 
är en nödvändighet för att säkerställa detta fortbestånd. 

Ett företag ger med andra ord upphov till ett resursflöde. Företagets utveckling 
karaktäriseras därför ofta i termer som beskriver resursmängden och dess för
ändringar, som försäljning, produktion, antal anställda, investeringar och till

gångar. 

Resursflödet åstadkommer ett kapitalbehov, som kräver sin finansiering. Vari
abler som beskriver kapitalets finansiella struktur eller företagets finansiella 
stadga är därför viktiga för företagets olika intressenter. Hit hör likviditets
måtten, som anger företagets betalningsberedskap. Brister i betalningsförmågan 
utgör dagligen skäl till betalningsinställelse eller konkurser. Soliditetsmåtten 
anger förhållandet mellan eget och främmande kapital och uttrycker företagets 
förmåga att möta långsiktiga betalningsförpliktelser. Vid kris anger det företa
gets uthållighet mot förluster och anvisar därmed tid- och rådrum att arbeta sig 
ur krisen. 

Utbytesprocessen mellan företagets in- och utflöden av resurser uttrycks i olika 

effektivitets- eller vinstmâtt. Kapitalomsättningen, som fångar utbytesproces
sens betalningsströmmar, vinsten i relation till omsättningen ("vinstprocenten") 
och vinsten i relation till det arbetande kapitalet (räntabiliteten) är härvidlag 
viktiga variabler. Det senare måttet (räntabiliteten) utgör produkten av de två 
föregående (kapitalomsättning och vinstprocent), som är hörnstenarna i Du 
Ponts schema. 
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Ett företags resursmängd, dess förändringar, finansiering och utbytesprocess 
kommer till uttryck i företagets resultat- och balansräkningar, som därför av 
tradition utgör utgångspunkter för ett beskrivningsschema för ekonomisk ana
lys. Ett antal centrala variabler och nyckeltal, som enligt praxis kommit att 
användas för att beskriva ett företags utveckling och status "operationaliseras" 
i nästa avsnitt och utgör underlag för den ekonomiska analysen i föreliggande 
arbete. Sammantagna ska de här uppfattas som ett enkelt beskrivningsschema, 
där de olika begreppen skall ses som integrerade i och beroende av varandra. 

4.3.2 Studerade variabler 

Ett företags fortbestånd beror på dess förmåga att förse en marknad med varor 
eller tjänster. Omsättningen är det mest centrala måttet som uttryck för denna 
förmåga. Variabelns årliga förändring är, i relation till konkurrenter eller 
branschen i övrigt, en indikator på ändrad konkurrensförmåga. Uttryckt i fasta 
priser erhålls en uppfattning om förändringar i produktionsvolym och har här 
beräknats genom att rensa omsättningssiffrorna från prisstegringar, som varie
rat mellan branscherna. D 

Som likviditetsmått har valts kassalikviditeten, de likvida tillgångarna i relation 
till de korta skulderna, framför det mer dynamiska "rörelsekapital i relation till 
omsättningen"; detta för att nå jämförbarhet med andra studier. Balanslikvidi

tet har valts bort eftersom det inkluderar lagertillgångar som kan vara svåra 
att snabbt omsättas till likvida medel vid exempelvis företagskris. 

Soliditeten är ett mått på företagets förmåga att möta långsiktiga betalnings
förpliktelser, kriser och konjunktursvackor. Den definition som här använts 
utgörs av det egna (beskattade) kapitalet med tillägg för hälften av obeskattade 
fonder relaterat till balansomslutningen. 

1) Därvid har använts SCBss produktionsprisindex på 2- till 5-ställig SNI-nivå. 
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Rörelseöverskott i relation till omsättningen (vinstprocenten) är ett vinstbe
grepp som avser resultatet före avskrivningar, räntor, dispositioner och skatter. 
Att ett vinstbegrepp "före avskrivningar" valts, motiveras av att stora fluktua
tioner kan förekomma i denna variabel särskilt för mindre företag.*) Ett vinst
begrepp "före räntor" påverkas inte av eventuellt "onödigt" höga finansierings
kostnader som kan vara fallet vid exempelvis kraftig expansion och ogynnsam 
kaptialstruktur; en olägenhet som exempelvis en kaptialstark köpare kan råda 
bot på. 

Kapitalomsattningen ger en översiktlig bild av det totala kapitalbehovet och 
uttrycker företagets förmåga att förvalta kapital. Måttet används som komple
ment till likviditets måtten, som endast förmår fånga upp omsättningstillgångar
na, medan det förra måttet också inkluderar anläggningstillgångarna, som 
representerar en förhållandevis stor del på tillgångssidan hos industriföretag. 

Rörelseöverskott i relation till genomsnittlig balansomslutning (räntabiliteten) 
bygger på samma vinstbegrepp som ovan men är relaterat till det arbetande 
kapitalet. Det är ett mått på företagets effektivitet. 

Investeringar är nödvändiga för företagets fortlevnad och ger samtidigt uttryck 
för en framtidstro. I föreliggande rapport används två mått. Investeringar (inkl 
fastigheter) per anställd är uttryck för hur kapitalintensiv eller teknologikrä-
vande ett företag är. Skillnader i nivå mellan branschföretag eller förändringar 
från ett år till annat (till följd av antingen investeringar eller sysselsättnings
förändringar) är viktiga indikationer, som anses kunna bidra till att förklara 
företags utvecklingsmönster. 

1) I materialet finns exempel på företag som i förvaltningsberättelsen angett 
att man "under året inte haft råd med avskrivningar". 
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Investeringar (maskiner och inventarier) i relation till omsättning är ett alter
nativt mätt på ett företags investeringsbenägenhet, som till skillnad till det 
förra inte är relaterad till produktionsfaktorn arbetskraft. 

Antalet anställda är ett centralt mått på ett företags resurser; förändringar i 
variabeln är uttryck för resursanskaffning eller -avveckling. Sysselsättningen 
och dess förändringar är självklara mått vid studium av strukturförändringar. 

Omsättning per anställd används som indikation på ett företags produktivitet. 
Förändringar anses vara resultat av rationaliseringar till följd av investeringar 
eller annan omorganisation av produktionsapparaten. 

Andelen tjänstemän av det totala antalet anställda och dess förändringar är ett 
av få indikatorer som används för att identifiera rutinisering, fjärrstyrning eller 
centralisering av intellektuellt arbete till exempelvis moderbolag, som är en 
vanlig tes vid fusioner. 

Det skall tilläggas att flera av de presenterade variablerna kan (liksom den 
förstnämnda omsättningsvariabeln) uttryckas i löpande eller fasta priser be
roende på vad som skall åskådliggöras. (Exakta variabeldefinitioner framgår av 
bilaga 2.) 

Det ovan presenterade beskrivningsschemat skall användas för att söka efter 
allmängiltiga mönster och förlopp i utvecklingen före och efter fusionen. Om 
karaktäristiska drag låter sig fångas och beskrivas, har dessa i sig ett normativt 
värde. Därigenom blir möjligt att diskutera allmänna särdrag i "fusionsför
loppen" och ställa dessa mot de villkor som kännetecknar småföretag i struktur
omvandling. 

4.3.3 En not om mätproblem och val av variabler 

Under senare år har stort intresse riktats mot möjligheterna att tidigt registre

ra och tolka negativa signaler i företagens omvärld. Anledningen därtill är na

turligtvis att kostnaden, såväl monetärt som socialt, för rekonstruktioner blir 
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större ju längre ett negativt förlopp tillåts utvecklas. Nyckeltalsblanketter, 
analysscheman och checklistor har därför framtagits och anpassats speciellt för 
mindre och medélstora företag i syfte att underlätta ekonomiska bedömningar 
av utfall och budget. 

Denna medvetenhet och möjligheterna att formulera stringenta nyckeltal har 
inte alltid funnits. Det har framgått att den ekonomiska analysen baseras på 
årsredovisningshandlingar för 1971 års population. Eftersom dessa byggs upp 
med vägledning av skatteförfattningarnas minivärderingsregler, bildas dolda 
reserver i varulager och andra tillgångar. Varulager reser vens problematik utgör 
det allvarligaste hindret mot all extern räkenskapsanalys. Enligt AL (19H) 

103 § 1 mom behövde nämligen lagerreservens storlek vid räkenskapsårets slut 
eller dess förändringar mellan två bokslutstidpunkter inte anges. AL:s minimi
krav kunde tillgodoses genom en allmänt hållen redogörelse om lagerreservens 
förändring, som dock inte alltid följdes. Först fr o m 1977 kräver AL (1975) 
öppen lager reservredovisning men fortfarande bara för s k större företag.*) 

Detta dilemma gäller för föreliggande studie. Lagerreservens storlek eller dess 
förändringar har som regel ej[ v arit tillgängliga i årsredovisningshandlingarna. 
Det innebär att lagerreservens inverkan på resultat och balansomslutning och 
därmed här använda vinst- och soliditetsmått, inte har kunnat beaktas. Någon 
undersökning av avgivna skattedeklarationer för att försöka fastställa lagerre
serven och dess förändringar har av praktiska skäl inte kunnat genomföras. 

Studien delar även andra rapporters problem vad beträffar över- och underav
skrivningar, variationer i löneuttag eller andra vinstregleringsåtgärder, som 
eventuellt påverkat datamaterialet för vilket alltså inte kunnat justeras. 

Det kan vidare nämnas att årsredovisningspraxis skiljer sig åt i viss mån mellan 
olika företag. I de fall varje enskilt företag studeras över tiden, spelar skillna
der i redovisningsmetodik mellan företag och branscher dock mindre roll 
(Johansson, 1973, sid 80). Vid insamlingen av det empiriska materialet har av-

1) Se Bökmark <5c Svensson, 1978, sid 62 och 69. 
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sikten ändå varit att sä långt möjligt standardisera begrepp och analysmetoder, 
så att en jämförelse mellan företag skulle kunna bli så adekvat som möjligt. 

Restriktioner har således förelegat vid valet av variabeldefinitioner; närliggan
de studier*) och forskningsrapporter har därför varit naturliga stödpunkter. 

Här tillämpade soliditets- och vinstbegrepp (där exempelvis lagerreservens 
inverkan ej kunnat beaktas) följer dock exakt Rydéns definitioner i hans klassis
ka fusionsstudie. Rydén hävdar att det mycket väl kan tänkas att gjorda ök
ningar och upplösningar av lagerreserv på ett ungefär tar ut varandra i den 
undersökta gruppen av företag och i så fall har lagerreservförändringarna ingen 

inverkan (sid 153). 

Det finns anledning förmoda att problemen kring lagerreserven haft liten inver
kan på här studerat material. Valet av population har nämligen skett för att så 
långt som möjligt neutralisera konjunkturväxlingarna. Genom att analysera den 
ekonomiska utvecklingen över en större "konjunkturneutral" period, vilket 
kommer att ske, torde också lagerreservförändringarnas (och andra vinstregle

ringsåtgärders) inverkan ha neutraliserats. 

Ett vinstbegrepp opåverkat av avskrivningar, räntor, extraordinära intäkter och 
kostnader, bokslutsdispositioner (dock justerat för lager reserven) och skatter 
använder även Kedner (1975) i sin konkursstudie. Författaren menar att detta 

begrepp ger en acceptabel jämförbarhet mellan olika företag. Han hävdar vida
re att ett nettoresultat som ej justerats med hänsyn till bokslutsdispositioner, 
extraordinära intäkter och kostnader samt skatter är ett subjektivt begrepp 
utan praktiskt värde i analyssammanhang (sid 261). 

1) Bl a en intern arbetspromemorias Underleverantörsstudien - några balans
analytiska tips. SIND 1974-02-04, Lindström, C. 
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4.3.4 Tillvägagångssätt 

Det har framgått att de förvärvade företagens bolagsnamn blev kända genom 
SPK:s register. Via Patent- och registreringsverket (PRV) kunde därmed företa
gens bolagsnummer identifieras, varefter årsredovisningshandlingarna blev till
gängliga. 

Insamlingsarbetet har bestått i genomläsning och penetrering av handlingarna 
för nioårsperioden 1967-75; i materialet ingår, som framgått, tillväxtvariabler 
varför även vissa siffror från 1966 inhämtats. Datamaterialet har sålunda 

byggts upp genom bearbetning av ca 600 årsredovisningshandlingar. 

Vid bearbetningen av siffermassan har det varit nödvändigt att parallellt med 
kalkylerandet läsa de kommentarer som gjorts i anslutning till datainsamlingen 
och därvid göra vissa "tillrättalägganden". Det har exempelvis gällt korrigering
ar (för till synes omotiverad) aktivering av kostnader, som annars medfört över
skattning av vinsten eller enkla justeringar för brutna räkenskapsår. Det var 
också dessa bedömningar som motiverade en manuell bearbetning. (För att mi
nimera räknefel har alla räkneoperationer kontrollräknats en gång.) Vid en 
maskinell bearbetning skulle ändå dessa tillrättalägganden fått göras. Genom 
alla manuella räkneoperationer har siffermassan också "fått liv", och jag har på 

något sätt blivit "bekant" med företagen. 

En jämförelse mellan Ericsons (1978) och mitt undersökningsmaterial visar på 
både likheter och olikheter. Ericson studerar stagnationsförloppet, en företeelse 
som klart kan avgränsas till det studerade företaget. Vid en fusion är minst två 
företag involverade. Vidare härrör hans observationer från företag från en viss 
bransch (teko) och över en viss storlek (50 anställda) samt från en nioårsperiod 
(1965-73). Föreliggande arbete baseras på familjeföretag ur 1971 års fusionspo-
pulation som skall studeras under en femtonårsperiod. Någon begränsning till 
vissa branscher eller storleksgrupper har inte skett. Ericsson "utdiskriminerar" 
stagnerande företag genom definitionen "0-5 % årlig, genomsnittlig omsätt
ningstillväxt". Övriga, kontraherande respektive expanderande företag, blir ett 
slags "kontrollgrupper" mot vilka de stagnerande företagens särdrag sokes. I 
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valet av intervallet 0-5 % finns ett godtycke som naturligtvis påverkar kontroll
gruppernas "utseende". De förvärvade företagen skall jämföras med sina respek
tive branschgenomsnitt, 

I föreliggande arbete har värden beräknats för varje studerad variabel och år på 
företagsnivå. Därefter har siffervärdena aggregerats till tre olika nivåer eller 
kluster och blivit föremål för analys. Den första av dessa analyser är en 
branschstudie. I enlighet med Horrigans resonemang börjar sökandet efter ka
raktärsdrag genom branschjämförelser. I synnerhet bör detta gälla när jämförel

sestatistik finns tillgänglig. 

De studerade företagen har sålunda sammanförts till branschkluster, och varia
belvärden har aggregerats till branschtal. Siffrorna har arbetats fram genom att 
för varje företag beräkna det aritmetiska medelvärdet för varje variabels års-
värden under perioden 1967-70. Genom att studera medelvärden över en längre 
period undviks starkt oscillerande, såväl stagnerande som expanderande, varia
belvärden som inte sällan kännetecknar populationen ifråga. Därtill kommer, 
som Bertmar <5c Molin påpekar, att oregelbundenheter i lagerreservförändringar, 
investeringar, avskrivningar, löneuttag etc kan jämnas ut under den ned- och 
uppgång i konjunkturen som fyraårsperioden täcker. För att undvika extremvär
denas inverkan har i enlighet med Gandemo & Mattssons ansats medianerna av 
de olika variablernas aritmetiska medelvärden använts vid åskådliggörandet av 
de olika klustrens karaktär på branschnivå (detta motsvarar vad Bertmar <5c 
Molin kallar nivåmått). Det är med andra ord det förvärvade "medianföretaget" 
för respektive bransch eller annat kluster som är föremål för analys. 

En jämförelse mellan förvärvade företag och en kontrollgrupp av icke-förvärva-
de familjeföretag har inte varit möjlig att genomföra. Den studerade populatio
nen består av en föga homogen samling företag från olika branscher och storle
kar, varför en adekvat kontrollgrupp varit svår att frambringa. Detta gäller i 
synnerhet enär tillförlitlig officiell statistik från företag med färre än 50 an
ställda fördelade på olika branscher inte finns tillgänglig för hela den studerade 

perioden. 
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Rydén löser i sitt arbete problemet med snedfördelningar på bransch- och stor-
leksvariablerna mellan studerad population och kontrollgrupp genom att med 
olika vikter standardisera gruppen förvärvade företag. Standardiseringen med
för att siffervärdena blir hypotetiska. 

I föreliggande arbete kringgås detta problem genom att de förvärvade "median-

företagen" ställs mot två jämförelsetal från branschen ifråga. Det enali utvisar 
det aritmetiska medelvärdet under fyraårsperioden 1967 - 1970 för branschen 
som helhet och variabeln ifråga. 

För att information om utvecklingstendenser inte helt skall gå förlorad i denna 
klusteranalys kompletteras framställningen med ett andra jämförelsetal.^) 

Detta utvisar genomsnitt för branschen som helhet (aritmetiska medelvärden 
och ibland intervall) för tvåårsperioden 1969 - 1970 som föregick fusionsåret, 
och för de storleksgrupper (antal anställda) som motsvaras av fusionspopulatio-
nen. (Statistiken före 1969 tillåter inte uppdelning på de lägsta storleksklasser
na). 

De två jämförelsetalen är som framgår ovan inte konsistenta med fusionsklust-
rens siffror med hänsyn till centralmått och studerad period. 

Vidare är de i klustren ingående företagen relativa få och föga homogena med 
hänsyn till bransch-, storleks- och miljömässiga dimensioner, medan jämförelse
talen består av hundratals företag vars värden branschvis ackumulerats till 
totaler, där de stora företagen väger förhållandevis tungt. Branschbegreppets 
otillräcklighet vid strukturstudier är allom bekant. Här skall emellertid endast 
sägas att för anmält syfte är begreppet inte sämre än andra utdiskriminerings-
faktorer. 

1) Källa: SOS, Företagen 1967 - 1970, Ekonomisk redovisning. 
2) Källa: SOS, Företagen 1969 - 1970, Ekonomisk redovisning. 
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4.4 Datainsamling II - En uppföljningsstudie 

4.4.1 Pâ spaning efter försvunna företag 

Det har i avsnitt 1.3.2 framgått att ett redovisningstekniskt bortfall kunde 
konstateras vid bearbetningen av årsredovisningshandlingarna. I vissa fall avslö
jades att rörelsen lagts ner, avvecklats, gått i konkurs etc och i andra fall tyck
tes verksamheten helt ha ändrat karaktär. I slutet av fyraårsperioden efter 
fusionen kan endast hälften av företagen följas i årsredovisningshandlingarna. 
Undersökningar visade att bortfallet fortsatte även därefter. Målsättningen att 
följa en hel population historiskt och, som Leigh <5c North (1978, 1980) re
kommenderar, analysera rumsliga och institutionella förändringar ställde därför 
inte bara krav på ytterligare datainsamling utan också val av andra arbetsmeto
der. 

Bristen på adresser till de flesta av de juridiska personer som ingår i populatio-
nen, och vetskapen om att vissa av dem inte existerade längre gjorde att pos
tenkäten som insamlingsmetod aldrig var aktuell. Valet föll på telefonenkäten, 
som bedömts vara effektivast. "Bolagsnumret" som tilldelats företag vid regist
rering på PRV har därvid utgjort kvittens på identifiering vid namnbyte, som 
tycks vara vanligt vid ägarskifte eller rekonstruktion. När företag avslutats 
(som kunde vara den enda information som PRV-handlingarna erbjöd), har nam
net på företagets revisor (eventuellt från äldre redovisningshandlingar) blivit 
den enda ledtråden. Namn på revisor och ibland revisionsbyrå har efter besök på 
televerket och genomsökning av relevanta riktnummerområden gett förslag på 
olika telefonnummer. Vissa företags telefonnummer har identifierats via SCB:s 

olika företagsregister. Så småningom har efter olika hänvisningar, via exempel
vis vaktmästare som kunde vara ende kvarvarande person från "den gamla ti
den", "rätt" intervjuperson "jagats ifatt". Företagens utveckling och olika hän
delser har därefter beskrivits oftast på ett engagerat sätt och icke utan beund

ran för intervjuaren, som intresserar sig för ett företag som kanske varit 
nedlagt i tio år. Telefonenkäten har med andra ord i vissa stycken inneburit 

"rena detektivarbetet" efter försvunna företag. 
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#.4.2 "Vad hände efteråt?" 

Uppföljningsstudien riktades till populationens samtliga 60 företag och genom
fördes under sommaren och hösten 1982. Den avslutades våren 19S3 efter att 
nya frågor ställts till ett antal företag. Ambitionen var naturligtvis att fånga in 
så "färsk" information som möjligt. Det blev därför naturligt att låta analyspe
rioden avslutas med 1981 års verksamhet eller, vid brutna räkenskapsår, för 
tiden fram till halvårsskiftet 1982. 

Telefonenkätens huvudtema var "hur ser det uppköpta företagets utveckling ut 
efter fusionen?", en ansats för vilket argumenteras utförligt i avsnitt 8.4. Som 
stöd för datainsamlingen fanns en intervjumall uppbyggd av två "avdelningar" -

en för hårddata och en för mjukdata. Exempel på den förra typen var frågor om 
omsättningens eller sysselsättningens sifferutveckling, ändrade ägarförhållan
den, (större) organisationsförändringar (nedläggningar, avvecklingar, etc), inves
teringar och andra åtgärder, nya produkter och marknader, kritiska händelser. 
Exempel på mjukdata var frågor om köp- och säljmotiv, problemdefinition, 
skillnader i företagsfilosofi och ledningssyn, nya problem och möjligheter. 

Ambitionen var initiait att genomföra relativt strikta intervjuer kring frågor 
som problem - strategi, resurser - åtgärder, förändringar - stabilitet etc. Denna 

målsättning måste dock överges. Intervjuerna blev, efter några inledande frå
gor, ostrukturerade och fick karaktären av lätt styrda samtal, som varierade 
mellan £-1 timme. 1 flera fall togs en andra och tredje kontakt inom och utom 
företaget för intervjuer med andra relevanta befattningshavare. Respondenter-
na var alltid minst en från företaget ledande person, förre eller nuvarande äga
ren, förre eller nuvarande VD e ller ekonomiansvarig. Frågor ställdes dels med 
kunskap om företagets utveckling före fusionen, dels med hänsyn till kunskap 
om köparföretagets mål- och strategiformulering som eventuellt framgått av 
SPK:s postenkät (avsnitt 4.2.1). 

Intervjuerna gav information om de uppköpta företagens status drygt tio år 
efter försäljningen och resulterade i en mängd deskriptiv empiri av både hård-
och mjukdatakaraktär, som mer eller mindre utförligt beskriver händelseut
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vecklingen under en förhållandevis lång period. Frågor om ändrade förhållanden 
kring företagens produktion, försäljning, ägarstruktur är exempel på kvanti
tativa observationer som varit relativt enkla att identifiera. Frågor däremot, 
som rör företagsfilosofi, ledning, om det blev bättre eller sämre efter fusionen, 
har fullt naturligt varit svårare att besvara. Tio år efteråt är nämligen minnes
bilderna av konkreta händelser de mest levande och förklaringarna framstår 
som rationella med sannolikt inslag av efterkonstruktioner; möjligheterna till 
mer hermeneutiska resonemang kring händelser och beteenden på företagsnivå 
har därför varit begränsade. 

Frågor om reliabilitet och validitet är inte minst viktiga vid telefonenkäter, vid 
val av intervjupersoner och särskilt om man tvingas lämna sin intervjumall och 
övergå till "lätt styrda samtal". Telefonintervjuer är numera vanliga, särskilt 
vid opinionsundersökningar där trovärdighet inte är minst viktig. För här ge
nomförd uppföljningsstudie har mät- och giltighetsfrågor inte medfört problem, 
eftersom den fortsatta analysen utgår ifrån en empiri som har sin tyngdpunkt i 
hårda data av deskriptiv karaktär. 

4.5 Datainsamling m - En praktikfallsanalys 

4.5.1 Fallstudier som metod 

Fallstudier har traditionellt begränsats till explorativa och beskrivande syften. I 
Normanns (1976) arbete diskuteras fallstudier som metod för att skapa och 
validera teorier. Utgångspunkten därvidlag är i vilken utsträckning en eller ett 

begränsat antal fallstudier kan pröva eller skapa teorier kring komplexa och 
unika samhälleliga system eller händelser. 

Författaren delar in fallstudier i fyra typer genom typologin "ett eller flera 
fall" och "ögonblicksstudie eller processtudie". För föreliggande studie är fall
studietypen "flera fall och processkaraktär" av särskilt intresse. Studier av flera 
fall ger möjligheter att skapa typologier eller klassificeringar. Därmed ges 
möjligheter till generaliseringar och identifiering av olika kontextuella vari

abler. 
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Processperspektivet är dock viktigare än antalet fall, anser Normann, Endast 
via förändringsprocesser kan förståelse nås av komplexa händelser. Detta gäller 
särskilt i kritiska situationer. Genom processtudier kan växelverkansmönster, 
olika mekanismers funktioner och indikatorer kartläggas. Genom att jämföra 
mätningar och observationer från fallbeskrivningar med andra fall, formella 
teorier, idealtillstånd eller traditionella normer och föreställningar ges möjlig
heter till att pröva och utveckla ny kunskap och teori via fallstudier. 

I en handbok om praktikfallsmetodik skiljer Kjellén & Söderman (1980) på be
greppen fallstudier och praktikfall; det förra avser en process och är överordnad 

det senare. Ett av resultaten från en fallstudie kan vara ett praktikfall enligt 

författarnas synsätt. 

Författarna ser vidare fallstudien som en undersökningsmetod och inte bara en 
datainsamlingsmetod och hävdar att: 

fallstudien är en giltig metod inte bara för explorativa studier 
utan också för studier som syftar till förklaring och förutsägelse 
och i ännu högre grad förståelse och förändring (sid 19). 

Med Kjellén & Södermans synsätt ovan utgör föreliggande arbete en fallstudie 
med 60 företag. Genom det växelvisa arbetet med empirin på olika nivåer och 
litteraturstudier tonar helhetsbilder fram av händelseutvecklingen. En praktik-
fallsanalys blir sättet att illustrera, tolka mönster empiriskt och skapa förståel
se för de förändringar som skett. 

fc.5.2 Fältarbetet 

Intervjuer har genomförts med fem företag; med ägare och företrädare för 
såväl säljande som köpande företag, representanter för de anställda och vid 
behov även för banker, kommuner, utvecklingsfonder, länsarbetsnämnder och 
konkursförvaltare. För urvalskriterier redovisas i avsnitt 6.3.1. 

Företagets sifferutveckling hade på förhand inritats på diagram och blev före
mål för diskussion. Vidare hade en omfattande intervjumall upprättats med 
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frågor till de olika företrädarna som avsåg bakgrundsdata om företag och före
tagaren, om företagets utveckling före fusionen vad beträffar ekonomi, mark
nader etc. En rad detaljfrågor rörde försäljningen/köpet: initiativ, motiv, alter
nativ, förväntningar, bedömning av problem och nödvändiga insatser, branschut
sikter, kritiska händelser etc. Utvecklingen efter ställdes sedan mot motiv och 
förväntningar, olika åtgärder, förändringar och förlopp analyserades; överhu
vudtaget diskuterades allt som ansågs relevant utifrån ansats och erfarenhet. 

Intervjun var inledningsvis relativt strikt men övergick även här till lätt styrda 
samtal. Under samtalens gång gjordes noteringar, och omedelbart efter inter
vjuerna "renskrevs" svaren på frågorna och intrycken från samtalen. 

Intervjuerna inleddes under sommaren 1977, alltså sex till sju år efter fusions
tillfällena. Det innebär att glömska och medvetna eller omedvetna efterhands-
konstruktioner kan ha haft inverkan på observationsmaterialet. De intervjuade 
har emellertid haft förvånansvärt samstämmiga beskrivningar på utvecklings

förlopp och händelser som föregått respektive företags fusion. Fram till våren 
1983 har jag mer eller mindre "levt med" de fem praktikfallen, genomfört nya 
intervjuer och haft vanliga samtal vid personliga besök och genom telefon med 
olika representanter för såväl köpande som säljande enhet. 

£.6 Datamaterialets struktur 

Det känns angeläget att översiktligt sammanfatta den empiriska substansen. 

Datamaterialet i föreliggande rapport representerar en undersökning av 1971 
års population av uppköpta familjeföretag; de är 60 till antalet. För utveck
lingen centrala förlopp, händelser och variabler följs longitudinellt under en 

femtonårsperiod 1967-81. 

Genom datainsamling I har samtliga 60 företags ekonomiska utveckling för 
perioden 1967-70 fångats upp; för perioden 1972-75 har den ekonomiska utveck
lingen kunnat dokumenteras för endast drygt hälften av företagen på grund av 

det redovisningstekniska bortfallet. 
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Genom telefonenkäten i datainsamling II har dock viktiga förlopp och händelser 
för hela populationen under perioden 1971 - 1981 dokumenterats. Relevant in
formation från tiden före ägarskiftet har därvid även noterats. Under analys
arbetet har fördjupade intervjuer genomförts med ett mindre antal företag för 
att ytterligare tränga in i speciella företeelser. 

Genom praktikfallsanalysen i datainsamling III har fem företag ur populationen 
följts fortlöpande från sommaren 1977 till våren 1983 via intervjuer och besök. 
Relevant information för hela den studerade perioden har därvid noterats. 
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DEL O UTVECKLINGEN FÖRE FUSIONEN 

Disposition 

Arbetet i del II behandlar utvecklingen före fusionen. Delen inleds med kapitel 5 
där företagens ekonomiska utveckling följs historiskt under fyraårsperioden 
(1967-70) närmast före fusionsåret; förlopp och mönster analyseras från olika 
perspektiv och på olika aggregeringsnivåer. Avsikten är att förfina särdrag och i 
kapitel 6 utveckla en typologi över fusionsförlopp. Typologin relevansprövas på 
företagsnivå genom en praktikfallsanalys. Delen avslutas med kapitel 7, där 
förklaringar till utvecklingen diskuteras. Del II benämns ibland "före-studien". 
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5 MAKROANALYSER 

5.1 Inledning 

Sökandet efter förlopp, mönster, strukturella likheter och olikheter sker som 

framgått med utgångspunkt i företagens årsredovisningshandlingar. Viss infor
mation utnyttjas också från den i avsnitt 4.2.1 omnämnda PRV-enkäten. 

Nedan återges kortfattat tillvägagångssättet att söka mönster, som utförligt 
redovisats i avsnitt 4.3.4. För varje variabel presenterad i tabell 5.1 finns tre 
delkolumner angivna (med romerska siffror); kolumn I anger det förvärvade 
medianföretaget för en given bransch under en fyraårsperiod, medan kolumn II 
anger ett genomsnittsföretag för hela branschen (aritmetiskt medelvärde) under 
samma period. I den statistik som därvid använts väger de stora företagen för
hållandevis tungt, eftersom de ingående företagens omsättning, tillgångar etc 
sam manslagits till totaler för branschen ifråga. Kolumn I kan även jämföras 
med kolumn III som arbetats fram på samma sätt som kolumn II, men anger 
branschgenomsnitt (eller intervall) för tvåårsperioden före fusionen och för de 
relevanta storleksgrupperna. * ) 

5.2 Branschstudierna 

De fem branscherna som redovisas i tabell 5.1 täcker in 46 av populationens 60 
förvärv. Resterande 14 förvärvade företag finns fördelade på sju andra bransc

her och en klusteranalys för dessa är därför inte meningsfull. 

5.2.1 Fusionspopulationen som helhet 

Variabel värdena för den studerade populationen totalt är en sammanvägning av 

flera heterogena undergrupper, varför jag avstår från att analysera totalen. 

1) Framställningen i avsnitten 5.2 och 5.4 följer i vissa stycken SIND 1978:4. 
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Vidare skall här erinras om att det är helheten, mönstret, dvs variabelpositio
nerna sammantagna som i första hand skall studeras. 

5.2.2 Förvärven inom teko-industrin 

Åtta förvärv tillhör teko-industrin och av tabell 5.1 framgår att klustret haft en 
kontraktiv utveckling under fyraårsperioden före fusionsåret. Omsättningen D 
har minskat med 5 96, m edan däremot teko-industrin som helhet (kolumn II) och 
motsvarande storleksgrupper för den senare delen av perioden (kolumn III) redo
visar noll-tillväxt. Även sysselsättningen har minskat något, om än mindre än 
branschen som helhet. 

Den negativa utvecklingen för dessa företag kommer också till uttryck i andra 
variabler. Såväl "vinstprocenten" (rörelseöverskottet i relation till omsätt
ningen) som räntabiliteten (överskottet i relation till genomsnittlig balansom

slutning) understiger klart motsvarande siffror hos jämförelsegrupperna och 
framstår som otillfredställande. Det kan vara lämpligt att erinra om att vinst
begreppet representerar ett överskott före avskrivningar, räntor och skatt. 

Den dåliga lönsamhetsnivån och/eller en bristande tro på branschens framtids

utsikter slår även igenom i investeringssiffrorna, som för det förvärvade "me-
dianföretaget" endast uppgått till 500 kronor per år och anställd, vilket är be
tydligt lägre än branschen som helhet. Investeringssiffran stämmer däremot väl 
med de minsta storleksgruppernas siffra för lågkon junk t ur perioden 1969 -1970. 

En intressant iakttagelse utgör nivån på de relationstal som uttrycker de fusio-

nerade teko-företagens finansiella ställning. En kassalikviditet på 158 % över
stiger klart jämförelsetalen och en soliditet på nästan 20 % framstår som för
hållandevis tillfredställande. Soliditeten understiger visserligen genomsnittet 
för branschen för fyraårsperioden men ligger i paritet med motsvarande stor
leksgrupper för tvåårsperioden före fusionen. 

1) Observera att omsättningen redovisas i fasta priser och skall följaktligen 
uppfattas som ett volymmått. 
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Det framgår således att fusionsklustret tom varit kontraktivt, men finansiellt 

stabilare än branschen och motsvarande storleksgrupper i stort. Den för hela 
branschen vikande orderingången 1969-1970, och den därpå försvagade produk
tionen och sysselsättningen, tycks emellertid ha drabbat de studerade familjefö
retagen i större utsträckning än branschen som helhet. De fusionerade företa

gen har nämligen, med två undantag, varit synnerligen kontraktiva i såväl om
sättning (fasta priser) som sysselsättning under tvåårsperioden som föregick 
fusionsåret. De två företag som inte varit kontraktiva utan tvärtom mycket 
expansiva, har förvärvats av ett börs- respektive investmentbolag. 

Avslutningsvis skall sägas att teko-industrin kanske är den bransch som varit 
mest utsatt för importkonkurrens och därmed stora strukturella påfrestningar. 
Branschen har tvingats hålla en hög rationaliseringstakt för att förbättra pro
duktiviteten. Flera av förvärven stod i konkurs vid förvärvstillfället, vilket får 
sägas vara uttryck för en pågående sanering inom branschen. 

5.2.3 Förvärven inom trävaruindustrin 

Till detta kluster har sex företag hänförts och redovisar som grupp betraktat 
samma tillväxt i omsättningen, men stor försämring i sysselsättningen jämfört 
med branschen och motsvarande storleksgrupper i genomsnitt; sysselsättningsni
vån har försämrats mest av samtliga förvärvsgrupper under den studerade pe
rioden. Talen för likviditet och solltet överstiger branschens jämförelsetal; 
särskilt stor marginal gäller för likviditeten. Investeringar per anställd och år är 
emellertid begränsade och uppgick endast till 1 500 kronor, medan siffran för 
andra företag inom branschen var tre gånger större. De två lönsamhetsmåtten 
understiger också klart jämförelsetalen. 

Förvärven i denna bransch påminner till sin karaktär om teko-företagen i före
gående avsnitt; en god finansiell stadga här kombinerad med en viss volymtill
växt för klustret som helhet. 

Även trävaruindustrins konjunktur försämrades under 1969; nedgången i produk

tion och sysselsättning slog dock igenom först 1970 tack vare goda order
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stockar. De trävaruföretag som här studeras följer sammanfattningsvis inte 
branschmönstret, vilket särskilt understryks av sysselsättningsvariabeln. Av de 
sex företagen hade ett gjort stora investeringar och var mycket expansivt; det 
förvärvades av ett kooperativt företag. Ett andra företag med stora skogstill
gångar övergick i statlig ägo. Ett tredje företag som inställt betalningarna 
förvärvades gemensamt av ett börsföretag (majoritetsägare) och privatper
soner. Resterande tre, kontraherande och stagnerande företag, förvärvades av 
andra familjeföretag. 

5.2.4 Förvärven inom verkstadsindustrin 

Som framgått av tabell 5.1 skiljer sig verkstadsindustrins kluster till sin ekono
miska karaktär markant från de två föregående branschernas. De 17 företagen 
redovisar som grupp en betydligt högre tillväxt i volym än branschens jämförel
setal. En intressant iakttagelse är vidare att trots den kraftiga expansionen i 
omsättningen har klustrets sysselsättningsnivå inte förändrats. 

Enligt den traditionella bilden har expansiva företag ofta svag lönsamhet och 
ansträngd finansiell ställning; den profilen finns även här. Av tabellen framgår 
att kassalikviditeten uppgått till 89 %, vilket är sämre än jämförelsetalet för 
branschen som helhet. Soliditetstalet är vidare starkt avvikande och uppgick till 
drygt 7 %, vilket bör jämföras med branschgenomsnittet på 30 %. Det under
stiger också motsvarande storleksgruppers värden (13-16 %) som avser tvåårs
perioden före fusionen. Lönsamhetsbilden är splittrad men intressant. Klustrets 

"vinstprocent" understiger klart jämförelsetalen, medan det omvända gäller för 
räntabilitetsmåttet. Företagen ligger alltså lågt med sina priser och/eller har 
förhållandevis höga produktions- och marknadsföringskostnader. En ansträngd 
finansiell situation (som likviditets- och soliditetstalen tyder på) alternativt en 

föredömlig kapitalförvaltning medför vidare att tillgångarnas omsättningshas
tighet är mycket snabbare än jämförelseföretagens. Det senare är förklaringen 
till den förhållandevis goda räntabiliteten. Observera vidare att investeringsni
vån understiger branschsnittet men ligger i paritet med motsvarande storleks

gruppers. Expansionen synes därmed inte kunna förklaras av investeringsbeteen
det. 
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Orderingången för verkstadsindustrin som heihet försämrades under 1969; ned
gången i produktion och sysselsättning kom dock först 1970 tack vare goda or
derbestånd men tycks inte ha påverkat klustrets utveckling. 

Av klustrets 17 företag har åtta förvärvats av börsföretag, fyra av utlandsföre
tag, två av investmentföretag och tre av andra familjeföretag. De som förvär
vats av investmentföretag uppvisar jämförelsevis goda likviditets- och solidi-
tetstal samt utmärkt lönsamhet. Av de tre företag som förvärvades av andra 
familjeföretag var det ena stagnerande och olönsamt, men med goda likviditets-
och soliditetstal, ett stod inför konkurs och såldes i rekonstruktionssyfte medan 
det tredje redan försatts i konkurs vid förvärvstillfället. 

5.2.5 Förvärven inom de kemiska industrierna 

De sju förvärv som hänförts till detta kluster har som framgått av tabell 5.1 

även de den karaktäristiska bilden av expansiva företag; en kraftig tillväxt i 
omsättningen kombinerad med svag finansiell ställning. Särskilt otillfreds
ställande synes soliditeten på knappt 5 % vara jämfört med 34 % för branschen 

som helhet under fyraårsperioden och 18 - 24 % för motsvarande storleksgrup
per för tvåårsperioden 1969 - 1970. Samma förhållande gäller för klustrets två 
lönsamhetsmått. 

Siffran för sysselsättningens förändring har utelämnats, eftersom observatio

nerna sönderfaller i två grupper, en kontraktiv och en expansiv. 

Konjunkturutvecklingen för denna bransch är densamma som för de tidigare 
beskrivna; orderingången viker 1969 - 1970 med en snabb nedgång i produktion 
och sysselsättning som följd. Konjunkturnedgången tycks dock inte ha påverkat 
förvärven i någon nämnvärd utsträckning. En intressant iakttagelse utgör det 
faktum att kemiförvärvens investeringar per år och anställd är, liksom volym
tillväxten, de högsta av samtliga förvärvsgrupper och betydligt högre än jäm
förelsegruppernas. Klustret har vidare den största andelen tjänstemän i propor
tion till antalet anställda. 
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Av de sju företagen har fyra förvärvats av utlandsföretag, ett vardera av ett 
börs- respektive investmentbolag, medan det sjunde (som stod i konkurs vid 
förvärvstillfället) förvärvades av ett kooperativt företag. 

5.2.6 Förvärven inom jord- och stenindustrin 

Dessa åtta företags utveckling stämmer väl in med jämförelsegrupperna vad 
beträffar omsättnings- och sysselsättningstillväxt. Av tabell 5.1 framgår vidare 
att klustret har en finansiell ställning, som är sämre än branschen som helhet 
eller motsvarande storleksgrupper; det gäller i synnerhet egenkapitalandelen. 

"Vinstprocenten" för denna grupp är den högsta av alla, men understiger ändå 
snittet i branschen i likhet med investeringsnivån. 

Konjunkturutvecklingen för jord- och stenindustrin har varit något mer kompli
cerad än för de övriga branscherna. Redan i mitten av 1968 vek orderingången 
med omedelbart genomslag för såväl produktion som sysselsättning. Konjunktu
ren återhämtade sig snabbt och under första halvåret 1969 redovisas en upp
gång. Kring årsskiftet 1969/70 inträdde emellertid den "egentliga" och med de 
övriga branscherna samstämmiga konjunkturnedgången. 

Företagen har alla en svacka i såväl omsättnings- som sysselsättningstillväxt 
vid den konjunkturavmattning som inträdde i mitten av 1968. För tvåårsperio
den 1969 - 1970 har förvärven emellertid varit mer expansiva än branschen och 
motsvarande storleksgrupper och berörts mindre av den allmänna konjunktur
nedgången. 

Av de åtta företagen har fyra förvärvats av börsföretag; dessa företag har 
samtliga varit mycket expansiva och genomfört förhållandevis stora investe
ringar under en tvåårsperiod före fusionen. De resterande fyra företagen för
värvades av andra familjeföretag; två av dessa hade gått i konkurs redan innan 

förvärvstillfället. 
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5.2J Sammanfattning och slutsatser av branschgenomgångarna 

Tabell 5.1 "täcker" ^6 av de 60 förvärven fördelade på fem branscher. De 
siffervärden som redovisats i kolumn I utgör det förvärvade "medianföretaget" 
för respektive bransch. Siffervärdena utgör emellertid centralmått för en pe
riod och är därför statiska till sin karaktär. 

Den statiska analysen till trots kan ett par mycket intressanta iakttagelser 
göras; Den första å ena sidan bilden av stagnerande företag med till synes till
fredsställande finansiell ställning (exempelvis teko-klustret) och å andra sidan 
bilden av expanderande företag med svag finansiell stadga (exempelvis verk-

stads- och kemiklustren). Det finns med andra ord en branschvis skillnad i för
värvens ekonomiska mönster, och klustren synes ha positioner som ytterlighets
grupper inom sina respektive branscher. 

Den andra iakttagelsen är att det tycks föreligga en skillnad mellan olika kate
gorier av köpande företag med hänsyn till förvärvens ekonomiska mönster. 
Stagnerande, kontraherande och konkursdrabbade familjeföretag har som regel 
förvärvats av andra familjeföretag, medan de expanderande företagen förvär
vats av storföretag, ofta börsföretag. 

Dessa två principiella iakttagelser skall penetreras närmare i de följande av
snitten. 

5.3 Förlopp och mönster 

5.3.1 Variabelutvecklingen 

I en statisk analys (som i branschstudierna) går mycken intressant information 
förlorad eftersom tendensen i den ekonomiska utvecklingen inte beaktas. Om de 
årsvisa förändringarna varit positiva eller negativa i slutet av den studerade 
perioden kan ju h a varit avgörande för fusionsbeslutet. Denna brist kompenseras 
emellertid med en tidsserieanalys i föreliggande avsnitt. Avsikten är med andra 
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ord att beskriva hur variablernas tyngdpunkter (medianer) rör sig under perioden 

före fusionen. 

Bilderna av de kontraherande och expanderande förvärvsgrupperna skall alltså 
förfinas på en andra aggregerad nivå. Syftet är att klart framställa de två grup
peringarnas karaktäristiska mönster, varvid helheten - variabelmönstren sam
mantagna - är det intressanta. Klassificeringen görs genom att omsättningens 
förändring för varje företag jämförs med motsvarande siffra för respektive 
bransch, och det är den genomsnittliga tillväxten i löpande priser för perioden 

1967-70 som är diskrimineringssiffra. O 

Variabeln "omsättningens förändring" har alltså valts som sorteringsbegrepp, 
och anledningen därtill är följande: Om företaget har en omsättning som ökar 
minst lika mycket som marknaden (branschen), visar detta att företaget har 

åtminstone en produkt som kan konkurrera på åtminstone en marknad. Så länge 
detta förhållande gäller har företaget förutsättningar att leva vidare. Om där
emot omsättningen minskar (eller dess tillväxt avtar i relation till marknaden) 
är det en varningssignal på att företagets fortsatta existens är hotad. Företa
gets produkter börjar kanske bli omoderna, dess marknader börjar kanske mät
tas eller företaget har i övrigt förlorat konkurrenskraften. Resonemanget går i 
linje med diskussionen om familjeföretagens övergripande målsättning och att 
överlevelse är enda adekvata målet (avsnitt 3.5.2.2). 

Variabelredovisningen avser populationens 60 företag, varav 34 klassificerats 
som expanderande (E) och 21 som kontraherande (K). För ett handfull företag 
saknas värden på omsättningsvariabeln för enstaka år p g a ofullständigheter i 
handlingarna, varför antalet observationer inte summerar till 60. 

1) De förvärv som haft en sämre tillväxt än branschgenomsnittet benämns 
sålunda kontraherande, och inkluderar (tidigare benämnda) stagnerande 
företag. De företag som tillväxt minst lika mycket som branschsnittet be
nämns expanderande. 
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Fig. 5*1 Omsättningens tillväxt (%, löpande priser) för den expanderande? 
(E) respektive kontraherande (K) företagsgruppen* (medianvärden)" 
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Fig. 5.2 Sysselsättningens förändring (%, medianvärden) 

% 

3 

1 

-70 -69 -68 

1 

3 



78 

Fig. 5.3 Kassalikviditet (%9 medianvärden). 
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Fig. 5.5 Kapitalomsattningshastighet (%, medianvärden). 
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Fig. 5.6 Rörelseöverskott i % av omsättningen (medianvärden). 
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Fig. 5.7 Rörelseöverskott i % av genomsnittlig balansomslutning (median
värden). 
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Fig. 5.8 Investeringar (maskiner och inventarier) i % av omsättningen, 
löpande priser (medianvärden). 
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Fig. 5.9 Investeringar i relation till antalet anställda, tkr, löpande priser, 
(medianvärden). 
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Av figur 5.1 framgår den stora nivåskillnaden i omsättningens förändring (löpan
de priser) för de två grupperingarna. Däremot är profilen likartad med en ned
gång mellan 1969 - 1970, som kan förklaras av en begynnande lågkonjunktur. 

De kontraherande företagen har haft en tillväxt i löpande priser på som bäst ca 
5 % under perioden; det innebär att produktionen kan ha minskat men 
"matchats" med en prisökning, eller varit konstant utan reell prisökning på pro
dukterna, om hänsyn tas till inflationen. Av sysselsättningens förändring (fig 
5.2) framgår mer dramatiskt gruppens stora resursavtappning på en viktig pro
duktionsfaktor under hela perioden. 

I figurerna 5.3 - 5A redovisas finansiella relationstal. Här framgår klart bilder
na av de kontraherande företagens till synes goda finansiella ställning, som 
observera, inte försämras under perioden, och de expanderande företagens mer 
ansträngda ekonomi, som har en negativ trend. Den senare gruppens expansion 
har finansierats med lånat kapital. Denna bild är emellertid inte unik för här 
studerade företag. Flera studier (exempelvis SOU 1974:12 och SIND 1980:15) 
har visat att en allmän ökning av skuldfinansiering i svenska företag inträdde i 
slutet av 1960-talet. 

I fig 5.5 som uttrycker tillgångarnas omsättningshastighet inkluderas anlägg
ningstillgångarna i det finansiella mönstret. Det framgår att den kontraherande 
gruppen klart försämrat sin kapitalförvaltning sista året före fusionen. Till
gångarna har inte anpassats till en sjunkande verksamhet. 

En viss överraskning utgör mönstret för "vinstprocentens" utveckling för de två 

grupperna (fig 5.6). En påtaglig nivåskillnad föreligger endast i mitten av perio
den. Ett överskott på 5 - 7 % av omsättningen för de expansiva företagen ter 
sig otillfredsställande; från denna siffra skall också dras avskrivningar och rän
tor. Den för de kontraherande företagen kraftiga förbättringen i vinstnivån året 
före fusionsåret kan vara uttryck för kraftiga kostnadsneddragningar eller spar-
kampanjer i syfte att förbättra lönsamheten. Av fig 5.7 framgår emellertid att 
det föreligger en markant skillnad mellan gruppernas räntabilitetsutveckling. 
Den kontraktiva gruppens har varit på det hela taget stagnerade under perioden, 
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medan det omvända gäller för den expanderande. Det har framgått att detta 
förhållande till största delen förklaras av kapitalomsättningshastighetens ut
veckling, eftersom skillnaderna i gruppernas "vinstprocenttal" är mindre mar
kant, 

I figurerna 5.8 och 5.9 redovisas ett par investeringstal som båda är relativt 
samstämmiga. Den kontraherande gruppens investeringar har varit i stort sett 
konstanta under perioden såväl i relation till omsättning som sysselsättning. Här 
finns till synes inga större satsningar utan investeringarna torde ha varit av mer 
underhållskaraktär. Den expanderande gruppens investeringsmönster är oscille-
rande och ligger på en betydligt högre nivå. Detta är naturligtvis uttryck för 
denna grupps mer positiva syn på framtiden, men accentueras av ett antal för
värv från den kapitaltunga kemibranschen, medan det bland de kontraherande 
företagen finns flera sysselsättningsintensiva teko-företag. Gemensamt för alla 
fyra utvecklingskurvorna är att de beskriver en nedgång (stor eller liten) sista 
året under den studerade perioden som kan ha varit konjunktureilt betingad. 

Av diagrammen har framgått att de variabler som beskriver eller står i relation 
till tillväxtstorheter (omsättning, sysselsättning, investeringar och i viss mån 
kapitalomsättning) redovisar en klar nedgång i sina respektive förlopp året 
innan fusionsåret, som sammanföll med en begynnande lågkonjunktur. De före
tagsförsäljningar som här studeras har registrerats under 1971; i många fall 
torde därför överlåtelseförhandlingar ha pågått under 1970. För de kontra
herande företagens ägare torde vetskapen om den annalkande lågkonjunkturen 
varit särskilt oroande. För många i denna företagsgrupp har vinstutvecklingen 
varit ogynnsam under perioden, och 1969 ett år av kalkylmässiga förluster som 
tärde på eventuella reserver för flera företag. 

Även för många av ägarna till de expanderande företagen torde en period av 
sämre tider varit oroande. Som framgått har dessa företag som grupp betraktat 
en dålig beredskap genom den ansträngda finansiella ställningen; ett försälj
ningsbortfall kan snabbt försätta sådana företag i betalningssvårigheter. 



84 

Det är rimligt att tro att den begynnande lågkonjunkturen påverkat flera säljbe-
slut. Det implicerar att de säljande företagens utvecklingsförlopp skulle ha sett 
annorlunda ut, om exempelvis fusionsåret legat i en högkonjunktur. Det är möj
ligt, men behöver inte vara så med nödvändighet, eftersom det efterfrågebort-
fail som en lågkonjunktur leder till även kan inträffa genom exempelvis försälj
ningsbortfall på grund av valutakursändringar, ökad priskonkurrens och omo
derna produkter. 

5.3.2 Genomsnittsbilder 

Tabell 5.2 på nästa sida har sammanställts för att förmedla bilderna av de 
ytterlighetsgrupper, som populationen visat sig bestå av. Siffrorna represente
rar genomsnittliga värden för perioden 1967 - 1970. ̂  Observera att variablerna 
omsättningsförändring och investeringar per anställd här har rensats från infla
tion och uttryckts i fasta priser, samt att investeringarna inte enbart avser 
maskiner och inventarier utan totala investeringar. 

Tabellen visar att den kontraherande gruppen fått vidkännas såväl produktions-
omsättning i fasta priser) som sysselsättningsminskning under perioden. Inves
teringsvolymen per anställd var 3-4 gånger mindre jämfört med det expansiva 
"medianföretaget". De finansiella relationstalen däremot framstår som till
fredsställande. Kassalikviditetstalet 110% överstiger det gamla normtalet 
100 % och ett soliditetstal på närmare 23 % är ungefär dubbelt så stort som för 
förvärvspopulationen som helhet (tabell 5.1). (De undre kvartilerna för kassalik
viditet och soliditet har beräknats till 95 % respektive 7 - 8 %. Likviditeten får 
betraktas som tillfredsställande medan andelen eget kapital torde ha gjort kre
ditgivarna tveksamma till nya lån)» Vidare framstår ett rörelseöverskott på 5 % 
av omsättningen före avskrivningar och räntor som förhållandevis litet. 

1) Samma metod som för tabell 5.1 har använts. Siffrorna har avrundats. 
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Tabell 5.2 De uppköpta familjeföretagen uppdelade på kontraherande och 
expanderande grupper. Medianvärden för perioden 1967-70. 

Förvärvsgrupp Kontraherande 
företag 

Expanderande 
företag 

Variabel 

Omsättningsförändring, 
fasta priser, %/år 

-3,5 +10,5 

Kassalikviditet, % 110 80 

Soliditet, % 22,5 9,5 

Rörelseöverskott i % av 
omsättningen 

5 6 

Kapitalomsättnings
hastighet, % 

160 185 

Rörelseöverskott i % av 
genomsnittlig bal.omslutn. 

8 12 

Investeringar per anställd, 
fasta priser, tkr/år 

2 6,5 

Sysselsättningsföränd
ring, %/år 

-3 +7 

Tjänstemannaandel, % 29 20,5 

Den expanderande företagsgruppen har haft en kraftig tillväxt i såväl produk
tion som sysselsättning under perioden. Gruppen uppvisar däremot en till synes 
otillfredsställande nivå i de finansiella talen. Huruvida ställningen kan bedömas 
som svag beror naturligtvis på företagsledningens inställning till risktagning 
(såväl rörelse som finansiell) och olika strukturella faktorer. Ett mediantal för 
kassalikviditeten på 80 % (och en undre kvartil på endast 60 %), torde dock ha 
inneburit att vissa företag haft likviditetsproblem. Som framgår av tabellen 
uppgick median talet för soliditeten till 9 - 10 % (medan den undre kvartilen 
endast var 3 - 4 %), och kreditvärdigheten torde därför inte ha varit den bästa. 
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En intressant iakttagelse utgör vidare siffrorna för "vinstprocenten"; de expan
derande företagens vinstnivå överstiger de kontraherande företagens med en
dast någon procentenhet, trots att den mer lönsamma kemibranschen väger 
tungt i materialet. De expansiva företagens pressade vinstnivå har framgått 
redan av tabell 5.1 och de efterföljande branschgenomgångarna, där det konsta
terades att dessa företag haft en vinstnivå som klart understigit branschernas 
genomsnitt. Den senare gruppen har emellertid en klart bättre räntabilitet ge
nom skillnaderna i kapitalomsättningshastighet. 

Det står klart att de två grupperna haft helt olika problem att brottas med; de 

kontraherande företagens problem torde i första hand ha varit av produkt- eller 
marknadsmässig karaktär. De befann sig på en marknad med vikande efterfrå
gan som sannolikt var både konjunkturelit och strukturellt betingad. Deras fi
nansiella stadga har emellertid kunnat upprätthållas. 

Ett rakt motsatt förhållande torde ha gällt de expanderande företagen. Prob
lemen har istället varit av finansiell natur; expansionen framstår som okon
trollerad och har finansierats med lånat kapital. 

5.3.3 Samvariationen mellan olika variabler 

Det har tidigare argumenterats för att datamaterialet inte skulle bli föremål 
för sofistikerade beräkningar. I bilaga 3 har dock ett avsteg gjorts i avsikt att 
söka efter samband mellan vissa variabler. Därvid har analysen gett vid handen 
att hög tillväxt inte paras med hög vinst eller hög investeringsnivå. Det innebär 
att individ- och företagsspecifika förklaringsfaktorer som ledarförmåga, riskbe
nägenhet, produkt- och marknadskunskap samt miljö torde spela en stor roll. 
Vidare framgår att tillväxt samvarierar med låg soliditet; en växande rörelse 
leder till dålig solidaritet om inte vinstnivån är tillfredsställande. 

Analysen har däremot visat att samband föreligger mellan kontraktion och in
vesteringar; en låg investeringsnivå föregår eller följer av kontraktion. Det 
kontraktiva förloppet synes vara mer stabilt och mindre oscillerande än det 

expansiva; många företag lyckas upprätthålla viss vinst och likviditet. 
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Samvariationsanalysen har påvisat svårigheterna att tolka resultaten, såväl där 
samband föreligger (dubbelkausala eller ej) som där förväntade samband inte 
föreligger. Detta förhållande stryker under det riktiga i att som i avsnitt 2A 
plädera för en alternativ ansats. 

5A "Strategic groups" 

Den andra intressanta iakttagelsen som gjordes vid branschgenomgångarna var 
skillnaden i de uppköpta företagens ekonomiska mönster beroende på vilken 
företagstyp det förvärvande företaget representerade. Kontraherande och kon-
kursdrabbade familjeföretag har som regel förvärvats av andra familjeföretag, 
medan de expansiva förvärvats av storföretag. Inspirerad av Porters (1981) 
begrepp "strategic groups", som formerar företag med likartade strategier och 
därmed likartade beteenden, skall mönstret vidareutvecklas på en tredje aggre-

gerad nivå. 

Av tabell 5.3 framgår fördelningen av populationens 60 företag på olika köpar-
kategorier och antalet anställda i slutet av fusionsåret. 

Tabell 5*3 Populationens fördelning på olika köparkategorier och antal an
ställda 

Köparkategori Antal 
företag 

Antal anställda 
1971, (medianvärden) 

Familjeföretagen 19 30 

Börsföretagen 18 52 

Utlandsföretagen 10 46 

Investmentföretagen 5 82 

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 

8 96 

Summa 60 50 
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I tabellerna 5.4-5.9 redovisas de förvärvade företagens ekonomiska utveckling 
longitudinellt fördelade på ovannämnda kategorier. Avsikten är att illustrera 
den skillnad i olika variabelförlopp som finns mellan kategorierna och därmed 
skapa underlag för en djupare analys av fusionsförloppen. 

5AA Familjeföretagens förvärv 

Av tabellerna 5.4-5.9 som bör studeras sammantaget, framgår att de familje
företag som förvärvats av andra familjeföretag haft en negativ utveckling som 
grupp betraktat under fyraårsperioden före fusionen. Omsättningen var kontrak-
tiv i löpande priser sista året; en utveckling som även gällde antalet anställda 
de två sista åren. Lönsamhetsnivån framstår också som otillfredsställande; ett 
rörelseöverskott på 2 - 4 % av omsättningen medför att "utrymmet" för erfor
derliga avskrivningar torde vara litet. I förvaltningsberättelserna har inte sällan 
framgått att företagen inte "haft råd" med avskrivningar. Räntabilitetsnivån 
uppgår till hälften av storföretagens under perioden (tabell 5.9). Med detta 
följer naturligtvis låga investeringar, som för familjeföretagens förvärv uppgått 
till 2 tkr per anställd och år. Siffran accentueras till viss del av att 
familjeföretagen i stor utsträckning gjort sina förvärv i de arbetsintensiva teko-
och trävaruindustrierna, där framtidsutsikterna dessutom i vissa stycken varit 
nedslående. 



89 

Tabell 5.4 Omsättningens årsvisa förändring (%, löpande priser) 1967-70 hos 
de uppköpta företagen fördelade pä köparkategorier (medianvär
den) 

Köparkategori 1967 1968 1969 1970 

Familjeföretagen 7,7 5,2 1,2 -8,8 

Börsföretagen 12,1 3,2 18,0 10,5 

Utlandsföretagen 22,5 10,1 18,1 9,1 

Investmentföretagen X »  19,4 15,2 11,5 

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 

0 10,5 9,4 6,8 

Tabell 5.5 Sysselsättningens årsvisa förändring (%) 19 67-70 hos de uppköpta 
företagen fördelade på köparkategorier (medianvärden). 

Köparkategori 1967 1968 1969 1970 

Familjeföretagen ±° ±° -0,6 -3,0 

Börsföretagen 1,0 -0,4 1,0 ±0 

Utlandsföretagen -3,0 ±° 2,8 1,8 

Investmentföretagen D X  X  X  X  

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag -1,5 +0 -0,8 4,0 

1) Observationerna är för få och heterogent fördelade för att medianvärden 
skall bli meningsfulla. 
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Tabell 5.6 Kassalikviditeten (%) 1 967-70 hos de uppköpta företagen fördela
de pä köparkategorier (medianvärden). 

K öpar kategori 1967 1968 1969 1970 

Familjeföretagen 90 88 75 95 

Börsföretagen 91 90 89 89 

U tlandsf öretagen 94 96 102 92 

Investmentföretagen X »  147 143 114 

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 62 93 85 107 

Tabell 5.7 Soliditeten (%) 1967-70 hos de uppköpta företagen fördelade pä 
köparkategorier (medianvärden). 

K öpar kategori 1967 1968 1969 1970 

Familjeföretagen 15,8 12,8 11,7 13,2 

Börsföretagen 8,2 8,0 7,4 7,0 

Utlandsföretagen 12,1 15,4 10,8 11,9 

Investmentföretagen 14,2 15,5 16,8 18,2 

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 24,9 29,2 29,0 26,2 

1) Observationerna är för få och heterogent fördelade för att medianvärden 
skall bli meningsfulla. 
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Tabell 5.8 Rörelseöverskott i % av omsättningen 1967-70 hos de uppköpta 
företagen fördelade pä köparkategorier (medianvärden). 

Köparkategori 1967 1968 1969 1970 

Familjeföretagen 2,9 4,3 2,4 3,7 

Börsföretagen 8,2 7,7 5,2 6,8 

Utlandsföretagen 6.8 5,8 5,7 5,8 

Investmentföretagen 11.3 7,3 10,8 8,9 

Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 6,1 6,6 7,1 6,0 

Tabell 5.9 Kapitalomsättning, räntabilitet, investeringar och tjänstemanna
andel hos de uppköpta företagen i genomsnitt för perioden 1967-
70 (medianvärden). 

Variabler 

Köparkategori 

Kapital- Rörelse-
omsättn.- överskott 
hastighet i % av 
% gnm.snittl. 

bal.omslutn. 

Invest« per Tjänste
anställd, manna
fasta andel 
priser % 
tkr/år 

Totalt 176 9,8 4 26 

Familjeföretagen 148 6,0 2 25 
Börsföretagen 196 12,3 4,5 21 
Utlandsföretagen 182 12,6 7,5 24 
Investmentföretagen 132 12,6 5,5 22 
Statliga, kooperativa och 
folkrörelseägda företag 187 10,2 4 31 



92 

Om omsättningens tillväxt i fasta priser studeras förändras inte bilden av ut
vecklingsmönstret. En analys på företagsnivå ger vid handen att ungefär hälften 
av företagen hade minskande omsättning i såväl löpande som fasta priser. Vida
re hade fyra inställt betalningarna eller stod i konkurs vid förvärvstillfället. 
Ytterligare två företag redovisade förluster året före fusionen. 

Av tabellerna framgår vidare att gruppens kassalikviditet möjligen var något 
ansträngd 1969. Om kassalikviditetens spridning analyseras framgår att den 
undre kvartilen uppgår till ca 50 % för vart och ett av åren under perioden. Det 
är således troligt att vissa företag haft svåra likviditetsproblem som en följd av 
den stagnerande utvecklingen. 

Tabellerna utvisar klart att familjeföretagen i större utsträckning än någon 

annan köparkategori förvärvat kontraherande (inkl stagnerande) och olönsamma 
företag, medan däremot den finansiella situationen ännu inte hunnit bli otill
fredsställande. De har också förvärvat relativt små (tabell 5.3) och de flesta av 
de konkursmässiga företag som såldes 1971 och därigenom uppträtt som något 

av "städpatruller" i respektive bransch (tabell 5.10). Det sagda gäller inte en
bart för de kontraherande branscherna. När familjeföretag uppträtt som köpare 
i de expansiva branscherna har förvärven avsett i förhållande till branschen 
stagnernade företag eller konkursbon, vilket klart framgått av de tidigare ge
nomförda branschanalyserna. Detta ger familjeföretagens förvärv en defensiv 

karaktär. 
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Tabell 5.10 Antalet företag (av en vidare population av 82 företag) som stod i 
konkurs eller inställt betalningarna vid förvärvstillfället fördelade 
pä olika köparkategorier. 

Summa Familje
företag 

Börs
företag 

Statliga, kooperativa 
och folkrörelseägda 
företag 

Övriga 
företag1' 

13 9 1 2 1 

Det bör betonas att tabellen ovan bygger på en vidare population, om 82 före
tag, dvs alla uppköpta familjeföretag exklusive substansöverlåtelserna. (Se vida
re bilaga 1, tabell 2.) 

5A.2 Börsföretagens förvärv 

Börsföretagens förvärv, som i stor utsträckning tillhör den expansiva verkstads
industrin, är till sin natur familjeföretagsfusionernas raka motsats. Gruppen 
domineras av företag som haft en kraftig men oscillerande tillväxt i omsätt
ningen och jämförelsevis tillfredsställande lönsamhetsutveckling. De finansiella 
relationstalen framstår emellertid som otillfredsställande; soliditetens me
dianvärden uppgår till 7 - 8 % (och dess undre kvartiler till endast 2 - 3 %) för 
vart och ett av åren och beskriver en negativ trend. Gruppens medianvärden för 
kassalikviditet ligger kring 90 % under perioden (och de undre kvartilerna upp
går till 65 - 70 %). Siffran för kapitalomsättningen (196 %, tabell 5.9) är därför 
sannolikt mer uttryck för den ansträngda finansiella situationen än god kapital
förvaltning. Det är uppenbart att den svaga finansiella ställningen i många fall 
varit ett viktigt försäljningsmotiv. 

Om familjeföretagens förvärv har varit av defensiv karaktär, tycks börsföretag

ens förvärv snarare ha varit offensiva och uttryck för denna köparkategoris ex
pansionsvilja. Förvärven synes ofta ha kommit till stånd för att bevara eller ge 

1) Köparf öre taget ägdes till hälften av vardera ett börs- och ett familjeföretag. 



94 

det relativt stora köpande företaget en dominerande ställning på marknaden, 
för att kunna erbjuda en redan existerande kundkrets ett bredare sortiment 
eller för att trygga fortsatta leveranser för framtida expansion. Detta kan bl a 
utläsas ur den i avsnitt (4.2.1) beskrivna SPK-enkäten. Där framgår vidare att 
börsföretagen oftast artikulerar sina motiv i ord som fortsatt dominans, komp
lettering och expansion och sällan i termer av rationaliseringsvinster, resursut
nyttjande, samköming eller dylikt. 

Den offensiva karaktären hos börsföretagens förvärv styrks också av det 
faktum, att när börsföretagen uppträtt som köpare i de stagnerande teko- och 
jord- och stenindustrierna, har förvärven avsett synnerligen expansiva företag. 

De familjeföretag som börsföretagen förvärvat har haft ca 50 anställda (tabell 
5.3) vid förvärvstillfället; här finns dock en handfull företag med 10 anställda 
eller färre och ungefär lika många med mellan 250 och 400 anställda. 

5.4.3 Utlandsföretagens förvärv 

Utlandsföretagens förvärv kan i stort indelas i två grupper. Den ena gruppen 

utgörs av äldre familjeföretag med sämre omsättningstillväxt än branschen i 
övrigt, och som uppenbarligen gått in i ett stagnerande skede i sin livscykel. 
Den andra gruppen kännetecknas däremot av unga företag, som redovisar en 
kraftig tillväxt i omsättningen under den studerade perioden. 

Eftersom utlandsföretagens förvärv är föga homogena, måste tolkningen av 
tabellernas siffror göras med viss försiktighet. Likviditets- och soliditetstalen 
är emellertid totalt sett bättre än motsvarande värden för börsföretagens för
värv. Den expansiva och unga delgruppen av företag uppvisar emellertid de för 
denna företagskategori sedvanliga bristerna i finansiell ställning. 

Utlandsföretagens förvärv har, som framgår av tabell 5.9 gjort nästan dubbelt 

så stora investeringar per anställd och år jämfört med såväl börsföretagens för
värv som populationen i övrigt. Utlandsföretagens förvärv är emellertid inte 

särskilt stora; flertalet hade mellan 40 och 60 anställda vid förvärvstillfället, 
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men förefaller vara något av "nisch-företag" med en dominerande ställning på 
ett smalt marknadsområde och har som regel förvärvats av stora multinatio
nella företag. 

Utlandsföretagens förvärvsmotiv är inte lika uttalade som börsföretagens. Flera 
förvärv är vertikala; företag har köpts i egenskap av kunder eller underleveran

törer för att tillförsäkra köparen fortsatta leveranser, I andra fall har intresset, 
enligt vad som kan utläsas av SPKts enkät, avsett svenska företags marknads
kunnande, distributions- och försäljningsorganisation för att möjliggöra eller 
stärka en etablering på den svenska marknaden. 

5AA Investmentföretagens förvärv 

Investmentföretagen förvärvade endast fem familjeföretag 1971 och tolkningen 
av tabellernas siffror bör därför göras med försiktighet. Rent allmänt skall dock 
sägas att de förvärvade företagen uppvisar en synnerligen god ekonomi. Förvär
ven tillhör de mest expansiva inom sina delbranscher, medan däremot delbrans
cherna som sådana inte alltid varit särskilt expansiva; ett förvärv har exempel
vis gjorts i teko-industrin. 

En intressant iakttagelse utgör det faktum att investmentföretagen förvärvat 
de genomsnittligt sett mest likvida och näst mest solida familjeföretagsgrup
perna. De har vidare, som framgår av tabell 5.9, en betydligt sämre kapitalom
sättning (132 96) än börs- och utlandsföretagens förvärv. En analys av ett alter
nativt likviditetsmått visar att rörelsekapitalet utgör ca 20 % av omsättningen 
för investmentföretagens förvärv jämfört med ca 7 % för övriga köparkatego-
rier. 

Att gruppen haft en tillfredsställande finansiell ställning före fusionen, uteslu
ter naturligtvis inte att den i vissa fall bedömts som otillräcklig för den expan
sion som företagen planerade. Många investmentföretag har också som allmänt 
uttalat syfte att förse mindre och medelstora företag med finansiella och före
tagsledande resurser, så att företag med inneboende växtkraft kan utvecklas 
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vidare. Förvärven är också väletablerade inom sina branscher och här finns 
heller inte, som bland börsföretagens förvärv, några riktigt små företag. 

5A.5 De statliga, kooperativa och folkrörelseägda företagens förvärv 

Denna köparkategori sönderfaller i två delgrupper med till synes helt olika för

värvsmotiv. Den ena gruppen, relativt stora statliga företag och producentko
operationer i form av ekonomiska föreningar, drivs under affärsmässiga former 
och har förvärvat familjeföretag inom samma bransch. Den andra gruppen, t ex 
folkrörelser och intresseorganisationer, har av mer ideella skäl gjort sina för
värv för att trygga ett visst familjeföretags (t ex en tidnings) inriktning och 
existens. 

På grund av förvärvens bristande homogenitet bör tabellerna tolkas med försik

tighet. Rent allmänt kan dock sägas att gruppens likviditet kraftigt förbättrats 
under perioden, medan soliditeten varit stabil och den högsta av alla gruppers. 

5.5 Sammanfattning av makroanalyserna 

I föreliggande kapitel har den ekonomiska utvecklingen analyserats för en popu
lation av 60 förvärvade familjeföretag under en fyraårsperiod (1967-70) före 
fusionsåret 1971. Avsikten har varit att utifrån studier av beskrivningsvariabler 
på olika aggregerade nivåer söka indikationer på strukturella mönster och be
teenden hos såväl förvärvade som förvärvande företag. Genom att föra samman 
de enskilda företagen i branschvisa kluster (46 företag fördelade på fem bran
scher) kunde det förvärvade "medianföretagets" karaktäristika för branschen 
och den studerade perioden i fråga arbetas fram. "Medianföretagens" olika eko
nomiska variabler blev därefter föremål för jämförelser med två olika "kon
trollgrupper". 

Trots att branschanalyserna var statiska, kunde ett par intressanta iakttagelser 
göras. Den ena iakttagelsen var att de förvärvade företagen framstod som yt
terlighetsgrupper inom sina respektive branscher. Detta motiverade en analys 

av förlopp och mönster på en andra aggregerad nivå. Därvid framtonar bilderna 
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av å ena sidan den konstraktiva (inkl stagnerande) gruppen med till synes till

fredsställande finansiell ställning och å andra sidan den expansiva gruppen av 
företag med ansträngd ekonomi. 

Den andra iakttagelsen var att de ekonomiska mönstren hos de förvärvade före

tagen varierade mellan olika köparkategorier. En analys på en tredje aggreger-
ad nivå genomfördes därför för att belysa skillnader i köpmotiv eller identifiera 
gemensamma strategiska drag i köparkategoriernas beteendemönster. 

En "verbalisering" av de bilder som utkristalliserats i kapitlet ger följande ka-

raktäristik av fusionspopulationen. 

De kontraherande företagens problem torde i första hand ha varit av produkt-

eller marknadsmässig karaktär. De befann sig på en marknad med vikande ef
terfrågan som var konjunkturelit och/eller strukturellt betingat. Gruppen 

kännetecknas av dålig lönsamhet och låg investeringsvilja; faktorer som står i 
dubbelkausalförhållande till tillväxt och därför förstärkt den stagnation som 
företagen redovisat. 

Det är uppenbart att en resursavtappning pågått i dessa företag under den stu
derade perioden. Hur länge en sådan kan pågå beror naturligtvis på företagens 
reserver; företagen har befunnit sig i kris, och det har framstått som nödvän
digt att "göra något", innan den till synes tillfredsställande finansiella ställ
ningen helt urholkats av ytterligare stagnation. Det primära har varit att hitta 
lämplig fusionspartner och därigenom förhoppningsvis bryta den negativa tren
den i produktion och sysselsättning. 

De kontraherande och många gånger konkursdrabbade företagen har i stor ut
sträckning förvärvats av andra familjeföretag. De involverade företagen har 
som regel varit mycket små såväl i sysselsättning (oftast mindre än 50 anställ
da) som omsättning (mindre än 10 milj kr 1971) för både köpande och säljande 
företag. Fusionerna har därför framstått som defensiva till sin karaktär och 
som försök att åstadkomma större och slagkraftigare enheter genom hopslag
ning av ungefärligen lika stora företag i samma bransch eller region. 
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De expanderande företagens problem tycks ha varit av rakt motsatt karaktär. 
Gruppen har haft en kraftig tillväxt i såväl omsättning som sysselsättning under 
perioden. För många företag måste kreditförsörjningsproblemen ha varit avgö
rande för säljbeslutet. Min bedömning efter att ha blivit "bekant" med företa
gen genom en omfattande analys av deras ekonomi är att även denna grupp i 
stor utsträckning bör betraktas som krisföretag. Den snabba expansionen har 
inte gett utrymme för konsolidering i rimlig omfattning; de finansiella rela
tionstalen antyder den bräckliga grund som många av dessa företag vilat på. 
Undre kvartilen för kassalikviditetstalet uppgick exempelvis till 62 %, medan 
motsvarande siffra för soliditeten endast uppgick till 3 - 4 % under den studera
de perioden. Sammanslagningarna gör dock ett offensivt intryck genom den 
marknadsmässiga livskraften och köparföretagets finansiella resurser. Det är 
som regel stora företag, ofta börsföretag, som förvärvat dessa expansiva famil
jeföretag. 

De iakttagelser av förlopp och mönster som här identifierats och beskrivits i 

tentativa ordalag, skall förfinas i nästa kapitel. 
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6 EN TYPOLOGI ÖVER FUSIONSFÖRLOPP 

6.1 Arbetsuppgift och metodologiska referenser 

6.1.1 Att ordna i system 

De två principiella mönster som identifierats i det föregående skall förädlas i 
föreliggande kapitel. Avsikten är att renodla fyra typer av förlopp mot fusion 

och på företagsnivå illustrera med representativa fall. Därvid kompletteras 
makrostudiernas kvantitativa empiri med kvalitativa data från intervjustudi
erna. Detta skall emellertid inte uppfattas som byte till en aktörsorienterad 
ansats. Ambitionen har nämligen inte varit att genom dialog mellan forskare 

och aktör åstadkomma frigörande förklaringar. Snarare är det i enlighet med 
diskussionen i avsnitt 3A.2, frågan om att genom praktikfall pröva och stärka 
huvudresultaten och ge de olika förloppen empirisk tolkning. Genom att koppla 
ihop makro- och mikronivåerna i en "förklarande dialog" och studera fenomen ur 
olika perspektiv erhålles förståelse för bakomliggande processer. 

Den vanligaste fusionstypologin inom affärsvärlden är indelningen i horisontella, 
vertikala eller diversifierande fusioner. I ett arbete om sjukhussammanslag
ningar i USA, visar Starkweather (1971) hur typologier kan åstadkommas genom 
att "sönderdela" fusionsprocessen i olika faser och dimensioner. Intressant är 
också att notera att författaren ser fusionsaktiviteten som en funktion av 
dimensionerna makt och balans, synergi och komplement samt överlevelseför-
måga (min understrykning). Han hävdar exempelvis att organisationer försöker 
fusionera sig om överlevelsen är hotad, oberoende om makt eller möjlighet till 
synergi föreligger (sid 22). D 

1) Andersson (1979), som studerar samverkan och födelseprocessen av en 
sammanslagning, och Färnström <5c Ked ström (1975), som studerar makt och 
beroende i samarbetsrelationer är exempel på svenska studier om småföre
tag, som renodlar processer och situationer i ordnade system. 
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6.1*2 En analogi 

I avsnitt 3.6 har redovisats det intresse för Mossbergs arbete som föreligger för 
denna studie. I likhet med många andra författare använder sig Mossberg av 
analogin mellan medicinen och företagsekonomin i sin analys av uppföljnings
processen. Inom medicinen finns två diagnossyner. Enligt den ena innebär dia
gnosen individuella beskrivningar av enskilda patienters sjukdomsförlopp för att 
komma fram till en prognos som kan vara till hjälp vid behandlingen. Enligt den 
andra synen innebär diagnosen att hänföra det individuella sjukdomsfallet till en 
viss generell sjukdomstyp. Denna kunskap har sedan värde vid behandlingen. 
Inom medicinen dominerar idag det senare synsättet, medan det förra råder 
inom företagsekonomin. Mossberg anser att företagsekonomin skulle vinna på 
att förskjuta sitt synsätt mot medicinens och betonar därför vikten av klassifi
cering. 

Den andra dignossynen innebär att man försöker avgöra vilken typ av sjukdom 

(åtgärdsbehov i Mossbergs terminologi) som föreligger. Det innebär att efter att 
varningssignal (alarm, symptom, etc) erhållits, görs försök att karaktärisera 
eller klassificera beslutssituationen (sid 9, 140). Detta sker naturligtvis utifrån 
det informationsunderlag som finns tillgängligt. Huvudsyftet med klassificering 
är att systematiskt samla erfarenhet för framtida användning och därigenom 
öka nyckeltalens värde för alarm- och dignossyftena. 

Bristen på en utvecklad taxonomi för problem, dvs möjligheterna att definiera 

orsak, medför stora svårigheter vid problemlösning. Det innebär, menar 
Mossberg, att ambitionsnivån måste sänkas och att diagnosen får inskränkas till 
en beskrivning av situationen utan orsaksbestämning (s k beskrivningsdiagnoser). 

Klassificeringen av beslutssituationerna har som framgått inte hunnit lika långt 
inom företagsekonomin som inom medicinen. Detta torde bero på att många 
författare är kritiska till att utnyttja analogin med medicinen. Rhenman (1969) 
anser exempelvis att man inte kan tala om "sjuka" företag på samma sätt som 
sjuka människor. Andra författare (Kepner <5c Tre goe, 1965) är negativa till att 

gruppera problem efter orsak. Ett intressant undantag utgör emellertid Simon 
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(1960, sid 27). Han anser, utifrån ett beteende massig t synsätt, att problemlös
ning i stor utsträckning just innebär att koppla ihop den aktuella problemsitua
tionen med problemtyper till vilka man har en lösning lagrad. 

Normanns matris över fallstudier (avsnitt 4.5.1) har uppmuntrat till att upprätta 
klassificeringar av förvärvsobjekten; värdet av detta har understrukits av 
Mossberg. De olika typförloppen får i första hand ses som ett deskriptivt-tek-
niskt resultat. Eftersom fusionsförloppen identifierats och byggts upp med före

tagsekonomins egna termer och begrepp får typologin emellertid också ett nor
mativt värde. Ty i ett mer trivialt hänseende har naturligtvis resultaten även en 
förklarande innebörd. Distinktionen symptom - diagnos beror nämligen dels på 
vilken organisatorisk nivå, dels med vilken anspråksnivå den tillämpas. De ba
komliggande drivkrafterna är på hög organisatorisk nivå (VD-nivå, revisorsnivå) 
av andrahandsintresse. Mossberg uttrycker detta (sid 157) genom att säga att 
vid starkt föränderliga processer, och där målfunktionen förändras är orsaks

diagnos av mindre intresse. Då får man i stället lita till andra typer av förkla
ringar. 

Möjligheterna att med symptom och diagnos-analogien förutse företags förlopp 
mot fusion diskuteras utförligare i avsnitt 7.8.3. 

6.2 En typologi 

I makroanalyserna utkristalliserades två "omdömen" som särskilt beskrivande 

för företagens ekonomiska status. Det ena är "kontraherande och expanderande" 
(både för omsättnings- och sysselsättningsvariablerna) och det andra är "finansi
ell stadga" (illustrerad i variablerna likviditet och soliditet). 

Inför uppgiften att klassificera de förlopp och mönster som identifierats tas 
variablerna "omsättningens tillväxt" och "soliditeten" som utgångspunkter. Den 
förstnämnda variabeln har nedan använts som utdiskrimineringsfaktor för vilket 
också argumenterats i avsnitt 5.3.1. 
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Om omsättningen kontraherar eller stagnerar riktas uppmärksamheten mot 
företagets reserver (som här studeras i termer av synlig soliditet) och därmed 
förmågan att stå emot ekonomiska påfrestningar. Reservernas storlek anger 
företagets and- och därmed rådrum i krissituationer och är därför i det korta 
tidsperspektivet ett mått på överlevelseförmåga. Detta går i linje med Kedners 
(1975) slutsatser i sin konkursstudie, som diskuteras utförligt i avsnitt 6A. Som 
huvudsakligt analysverktyg använder författaren totalkapitalets och dess kom
ponenters (främst egenkapitalandelens) utveckling under femårsperioden före 

konkurs. 

För dessa aspekter och särskilt omsättningens tillväxt som kriterium är Baumöl 
(1967) särskilt intressant. Baumöl menar att god försäljningsvolym är ett 
mycket viktigare kriterium för företagsledningen än maximal vinst. En ofta 
använd målformulering därvidlag utgör tillväxtmaximering med krav på minimi-
värden för exempelvis vinst och soliditet. Målformulering med hjälp av norm-
värden och tumregler innebär, i enlighet med Cyert Sc Marchs (1963) obser
vation, att osäkerheten kring omgivningen, konkurrenternas reaktion och fram

tiden, finns "inarbetad" i beslutsreglerna. Baumöl skriver: 

These rules of thumb do not work out too badly. They translate 
hopelessly involved problems into simple, orderly routines. They 
save executive's time and permit a degree of centralized control 
over the firm's forflung operations. By and large; they probably 
contribute considerably to operating efficiency (sid 30). 

Uppdelningen av populationen i kontraherande (inkl stagnerande) respektive 
expanderande företagsgrupper gjordes redan i föregående kapitel. Utdiskrimine-
ringen gjordes mot respektive branschgenomsnitt. Uppdelningen i företag med 
bättre eller sämre soliditetstal ("med" eller "utan" reserver) skall ske genom att 

studera ett par histogram. 
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Fig. 6.1 Kontraherande företags soliditet i genomsnitt 1967-70D 
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Fig. 6.2 Expanderande företags soliditet i genomsnitt 1967-70 0 

Antal 
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1) Siffrorna avser klassmitter. 
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De två företagsgrupperna har, som figurerna visar, olika profiler (frekvensfunk
tioner) på soiiditetstalens fördelningar. Den kontraherande gruppens 21 observa
tioner är relativt likformigt fördelade, medan den expansiva (34 observationer) 
har en ansamling vid låga tal. Nedanstående tabell sammanfattar några çentral-
mått: 

Tabell 6.1 Centralmått för soliditeten 1967-70 

Kvartiler 

Soliditet % l:a 2:a 3:e 

Kontraktiva ftg 7,5 22,5 45,0 

Expansiva ftg 3,5 9,5 16,5 

Det är nödvändigt att relatera dessa siffror till andra undersökningar. 

I en omfattande studie om företags finansiella beteenden fann Gläder (1973) en 
soliditet (exkl. lagerreserv) på i genomsnitt 16 % för företag i vardera storleks

gruppen 5-20 och 21-50 anställda. 

I en SIND-utredning om mindre och medelstora företags finansieringssituation 
finns nedanstående tabell redovisad. 
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Tabell 6.2 Soliditetsutveckiingen i procent 1970-1978 fördelad efter industri
företagens storleksklasser 

Är Antal anställda 

20-49 50-99 100-199 200-499 500-

1970 21,2 23,5 23,5 26,6 32,9 

1971 22,3 23,7 24,2 27,2 31,4 

1972 20,9 25,2 24,0 25,4 30,7 

1973 21,9 24,0 25,8 25,7 29,5 

1974 22,0 22,7 24,0 25,3 29,1 

1975 20,4 24,0 25,1 25,3 30,2 

1976 20,3 23,8 23,9 23,3 29,4 

1977 1) 24,6 23,1 19,5 27,2 
1978 2) 1) 24,3 22,7 19,5 26,8 

Källa: SIND 1980:15, sid 19 

SIND gör bedömningen att soliditeten sjunker för alla storleksklasser. Observe
ras bör att fr o m 1977, skall enligt aktiebolagslagen vissa företag ta upp lager
reserven som en obeskattad reserv, vilket ger ökade värden på soliditeten, allt 
annat är konstant. Minskningarna av soliditeten för företag med åtminstone fler 
än 200 anställda kan därför vara något större än vad som framgår av tabellen. 
Det tycks främst vara de något större företagen som fått sjunkande soliditets-
siffror under de båda sista redovisningsåren, menar SIND. 

1) Uppgift saknas p g a att lägsta storleksklass i statistiken fr o m 1977 är 
50-99 anställda. 

2) Siffrorna för 1978 bygger på ett mindre urval av företag. 
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Tabellerna 6.1 och 6.2 är inte direkt jämförbara med hänsyn till period eller 
centralmått; endast ett år (1970) är överlappande. De kontraktiva företagens 
soliditet (22,5 %) framstår emellertid som normal, medan talet för den expansi
va gruppen (9,5 %) framstår som exceptionellt lågt jämfört med SIND-rappor-
tens två minsta storleksgrupper för år 1970. I S IND-utredningen karaktäriseras 
vidare soliditétstal under 10 % som relativt låga siffror (sid 80). Vidare menar 
Hallgren (1975, sid 113) att andelen eget kapital bör vara åtminstone 20 %, om 
beräkningen utförs på en icke-justerad balansräkning. 

För en uppdelning i "bättre" och "sämre" soliditet väljes 20 % som diskrimine
ringstal. Siffran är godtyckligt vald, men "känns" empiriskt riktig med hänsyn 
till nämnda studier. Vidare sker (som i viss mån framgår av histogrammen) en 
tudelning av observationerna just kring detta tal. (Det finns inga observationer i 
intervallet 16,5-20 % för någon av grupperna.) Därmed kan den studerade popu-
lationen sorteras in i ett klassificeringsschema med "omsättningens tillväxt" 
och "soliditeten" som beskrivande variabler. 
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Fig. 6.3 Fyra typer av fusionsförlopp med köparfördelningar angivna* 
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C 
familje- 4 
börs- 11 
utlands- 6 
investment- 2 
övriga ftg 2 

25 
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investment- 2 
övriga ftg 2 

9 

Typologimatrisen beskriver fyra skilda utvecklingsförlopp som karaktäriserat de 
uppköpta familjeföretagen under fyraårsperioden som föregick försäljningen. 
Matrisen är tre-dimensionell, eftersom köparkategorifördelningarna angivits.^) 

De fyra cellerna (A-D) skall naturligtvis inte uppfattas som statiska. Förlopp 
varken startar eller slutar, och det finns därför hela tiden "rörelse" i matrisen. 
Detta gäller i synnerhet i horisontal led genom att reserver antingen byggs upp 
eller upplöses. Vidare är klassificeringen av omsättningens förändring relaterad 
till branschutvecklingen (avsnitt 5.3.1). 

1) Med övriga företag avses statliga, kooperativa och folkrörelseägda företag. 
2) Eftersom variabelvärden ej kan beräknas för fem företag, återstår 55 före

tag att klassificera. 
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Förloppen är: 

A Kontraktion (eller stagnation) med en reservupplösning som ibland gått så 
långt att konkurs föregått försäljning; andra familjeföretag är här en domi
nerande fusionspartner. 

B Kontraktion (eller stagnation) med reserver som ännu ger rådrum eller tom 
förbättrats; andra familjeföretag och storföretag står som köpare i lika stor 
utsträckning. 

C Expansion under "finansiell obalans". Detta kan ha inneburit reservupplös
ning och rörelse från D; börsföretagen är här en dominerande köpare. 

D Expansion under "finansiell kontroll". Tillväxten har ibland skett med växan
de reserver; storföretag står nästan undantagslöst som köpare. 

Dessa fusionsförlopp som identifierats och beskrivits på aggregerade nivåer, 
skall illustreras, prövas och ges teoretisk tolkning på företagsnivå i nästa av
snitt. 

6.3 Fusionsförloppen under praktikfallsanalys 

6.3.1 Ett vidare processperspektiv 

Avsikten med analysen är att genom de "mjukdata" som intervjuerna gett, tolka 

förloppen empiriskt och därigenom skapa underlag för förståelse av de föränd
ringar som skett. 

Intervjuerna har genomförts med fem företag, vars utveckling redovisas longi
tudinellt i det följande. Praktikfallen har utvalts i syfte att vara representativa. 
Denna representativitet är naturligtvis subjektiv i så måtto att den utgår ifrån 
min helhetsbild av materialet och färgas av min förhandsuppfattning och intui
tion av vad som är intressant. De utgör exempel på de typförlopp (A-D) som 
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identifierats och representerar förvärv från vardera köparkategorierna familje-, 
börs-, utlands- och investmentföretag. 

För varje praktikfall redovisas vissa variablers sifferutveckling i tabellform. I 
bilaga 4 återges fallens omsättnings- och sysselsättningsutveckling i logaritmisk 
skala för att åskådliggöra förlopp och mönster. 

6.3.2 Kontraherande företag "utan" reserver 

6.3.2.1 Byggservice AB 

Tabell 6.3 Byggservice AB:s ekonomiska utveckling 

1967 1968 1969 1970 

Omsättning, Mkr 0,7 M 1,5 1,6 

- förändring, + % - 9 + 100 + 7 + 7 

Sysselsättning, antal 5 6 9 9 

Kassalikviditet, % 49 45 33 38 

Soliditet, % 8 5 3 2 

Rörelseöverskott i % av oms 3,5 3 0,5 8,5 

Investeringar (maskiner och 
inventarier) i % av oms 2 1 2 2 

Byggservice AB representerar det första fusionsförloppet (A); företaget gick i 
konkurs och förvärvades därefter av ett annat familjeföretag i samma kommun. 

Företaget byggdes upp i slutet av 50-talet kring produkter och tjänster för 
byggnadsindustrin av två män i ^O-årsåldern med goda branschkunskaper. Aktie
innehavet var fördelat med 2/3 respektive 1/3, och intervjun är genomförd med 
den ägare som hade aktiemajoritet. Företaget var "ensam" på den regionala 
marknaden (15-20 mils radie) och expanderade mycket kraftigt under första 
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halvan av 60-talet, som av den intervjuade kännetecknas som "rena rama Klon-
dyke". 

I slutet av 60-talet började företagets marknad emellertid att vika och när 
nedgången i byggkonjunkturen kom i början av 70-talet (i kombination med ett 
par milda vintrar som ytterligare minskade efterfrågan på företagets produkter) 
hamnade företaget snabbt i kris. En bidragande orsak till denna utveckling var 
vidare att företaget investerat i ny fastighet med stora räntekostnader och en 
redovisad förlust som följd 1969. 

Företagsägaren anser att konkursen hade gått att undvika ("bankdirektören 

tyckte att jag var en idiot") eftersom nya krediter ställts till förfogande. Äga
ren gjorde emellertid den bedömningen att konkursen måste komma "förr eller 
senare" på grund av de dåliga framtidsutsikterna som rådde för branschen; en 
bedömning som stöddes, enligt den intervjuade, av folk som var insatta i bran
schen. Av den anledningen inställdes betalningarna och företaget "överläm
nades" till en konkursförvaltare. 

Som framgår av tabell 6.3 har företaget en dålig betalningsberedskap under hela 
den studerade perioden; kassalikviditeten var 1967 49 %, en sifffra som försäm
rats successivt trots goda tider till 38 % året innan konkursen. Samma för
hållande gäller företagets soliditetsutveckling; soliditetstalet var 1967 8 % och 
försämrades till 2 % året innan konkursen. 

Företaget redovisar förlust 1969 och samma år investeras ett större belopp i 
fastigheter. För övriga år redovisas en vinst och viss avsättning (obekant hur 
mycket) sker till lagerreserven. 

Enligt säljaren själv var det ett misstag att inte konsolidera under de goda åren. 
I stället användes vinsterna till att ytterligare utvidga maskinparken. När sedan 
lågkonjunkturen kom hade företaget alltför stor kapacitet och dålig finansiell 

stadga. Han anser sig emellertid också ha fått rätt i sin bedömning av bran
schens och därmed företagets framtidsutsikter. Det har alltsedan tiden för 
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konkursen varit en dålig byggkonjunktur, och han ångrar därför inte att företa

get försattes i konkurs. 

Förutom bankdirektören hade även företagsägarnas närmaste medarbetare en 
annan uppfattning om framtiden. Denne, som vid tiden för intervjun var verk
stadschef och ende kvarvarande av företagets medarbetare från tiden före kon
kursen, bekräftar företagets goda tider under byggandets mekaniseringsskede 
under 60-talet. Han anser att ägarna försummade att konsolidera företaget och 
menar att den vikande byggmarknaden var en tillfällighet. Genom småhus
byggandets expansion ökade marknaden snabbt igen och företaget som var väl 
inarbetat hade definitivt en framtid. Medarbetaren, som liksom minoritetsäga
ren ville förvärva konkursboet men saknade pengar, menar att företagets verk
samhetsområde borde vidgats under de goda åren i stället för att drivas vidare i 
gamla hjulspår. 

Enligt medarbetarens uppfattning hade också majoritetsägaren (den intervjuade) 
tappat lusten att driva företaget vidare. En viktig orsak till denna attitydför
ändring var de försämrade relationerna till den andre ägaren. Majoritetsägaren 
ansåg nämligen att hans kompanjon (som var något av "kontorschef") anställde 
fel personer och åsamkade företaget onödiga utgifter. 

Medarbetaren anser vidare att köparens motiv i första hand var att komma över 
det konkursdrabbade företagets nybyggda och centralt belägna fabrikslokaler. 
Den nye ägaren, som inte hade någon vana från byggbranschen, flyttade också 
snabbt över köparföretagets verksamhet till de nya lokalerna. 

Någon intervju med köparen har inte kunnat genomföras eftersom denne av 
hälsoskäl emigrerade till Spanien hösten 1976. Den här intervjuade medarbeta
ren har emellertid sett hela händelseförloppet ur flera perspektiv och kan sägas 
vara en neutral bedömare. 
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6.3«2.2 Betongindustri AB 

Tabell 6A Betongindustri AB:s ekonomiska utveckling!) 

1968 1969 1970 

Omsättning, Mkr *,0 *,7 4,9 

- förändring, + % X + 18 + 4 

Sysselsättning, antal 55 57 45 

- förändring, + % X + 4 - 21 

Kassalikviditet, % 63 89 101 

Soliditet, % 4 3 4 

Rörelseöverskott i % av oms 10 12 12 

Investeringar (maskiner och 
inventarier) i % av oms - - -

Betongindustri AB är ytterligare ett exempel på det första fusionsförloppet (A); 
företaget förvärvades av ett börsföretag. 

Företaget startades som enskild firma omedelbart efter andra världskriget av 
två 25-åriga kamrater utan någon större branschkännedom. Företaget tillverka
de produkter för V A-anläggningar och byggelement och verkade på en marknad 
med 10 mils radie. Eftersom produkterna var lättillverkade, etablerades fortlö
pande företag i branschen. Företaget priskonkurrerade emellertid framgångsrikt 
tack vare rationell tillverkning och kan sägas ha haft en gynnsam utveckling 
under hela 50- och första halvan av 60-talet. Företagets svåraste konkurrent 
var ett börsnoterat företag, som skulle komma att överta Betongindustri AB, 
och som hade en egen tillverkningsanläggning på endast fem mils avstånd. 

1) Företagets första verksamhetsår som aktiebolag är 1968, varför siffror för 
1967 ej kunnat beräknas. 
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Företagsägarna, som båda intervjuats, har en mycket samstämmig beskrivning 
av händelseutvecklingen. Från mitten av 60-talet mötte företaget ett ökande 
sälj motstånd beroende på en stor överkapacitet på marknaden med en halvering 

av arbetsstyrkan fram till 1971 som följd. Samtidigt var det inte möjligt att 
möta den ökade konkurrensen med lägre priser, eftersom företagets anlägg
ningar med tiden blivit relativt nerslitna och tillverkningen följaktligen mer 
arbetskrävande. 

I detta läge sökte ägarna statligt stöd för att genomföra nödvändiga investe
ringar på ca 1,2 Mkr. Avsikten var att själva tillskjuta 0,3 Mkr och att 0,9 Mkr 
skulle utgöras av ett kombinerat lån och bidrag från AMS. AMS-ansökan avslogs 
emellertid, vilket fick en avgörande betydelse för försäljningen av företaget. 
"Luften gick ur oss på något vis och efter 25 års slit kändes det inte lika roligt 
längre". 

Vid intervju med företrädare för AMS bekräftas att ansökan avslogs, eftersom 

man ansåg det vara fel att finansiera en investering på en redan överetablerad 
marknad. 

Ägarna bedömde det vara alltför riskabelt att investera med endast privata 
medel och sålde i stället "halva företaget" i slutet av 60-talet till sin svåraste 
konkurrent (börsbolaget) samtidigt som företaget ombildades till aktiebolag. De 

båda företagsägarna kvarstod på sina befattningar som verkstadschef respektive 
kontorschef. D 

Det nybildade aktiebolaget blev emellertid inte den slagkraftiga enhet som 
säljarna hoppats på. Börsföretagets anläggning, som införlivats i det nybildade 
aktiebolaget, var visserligen modern men gick med förlust, vilket var en över-

1) Därmed upphörde egentligen Betongindustri AB att vara ett (renodlat) 
familjeföretag, eftersom företagsgrundarna inte längre hade den reella 
beslutanderätten i företaget. Det har emellertid klassificerats som familje
företag inför förvärvet 1971 och valts som praktikfall just för att beskriva 
ett intressant ägarskifte och en substantiell utvecklingsprocess. Det förkla
rar också varför antalet praktikfall är fem och inte fyra. (Företaget är det 
enda i populationen, som 1971 var hälftenägt.) 
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raskning för säljarna. Betalningen till företagsgrundarna för "halva företaget" 
hade därtill belastat det nybildade aktiebolaget med skulder och betungande 
räntekostnader som följd. Soliditetstalet enligt första årets redovisningshand
lingar var, som framgår av tabell 6.4, endast 4 %. Även likviditetsproblemet var 
överhängande; kassalikviditeten uppgick till 63 %. Är 1969 redovisade företaget 
förlust, och börsföretaget började diskutera likvidation. 

Under 1970 stod det klart att företaget måste saneras på grund av överkapaci
tet på marknaden och den därigenom dåliga ekonomin. Saneringen skulle bestå i 
att ägarna tillsköt mera kapital, och att endera av bolagets tillverkningsenheter 
skulle läggas ner. 

De två företagsgrundarna var emellertid inte intresserade av att tillskjuta nytt 
kapital utan avyttrade den resterande halvan av aktieinnehavet till börsföreta-
get. Eftersom ekonomin var dålig bedömdes aktiernas substansvärde vara nega
tivt, och de två säljarna fick därför "köpa sig fria" genom att avstå från för
måner som erhållits i samband med försäljning av den första hälften av aktier
na. Kort därefter lades verksamheten ner vid den förvärvade enheten. 

Det skall vidare redovisas att de två företagsgrundarna börjat få samarbetssvå
righeter med varandra. De bekräftar båda att de "var oense om det mesta, var 
maskinerna skulle stå, hur offerter skulle utformas". Vidare ångrar de försälj
ningen av "halva företaget" till ett "stort och professionellt börsföretag" och 
uttrycker därvid besvikelse över bankförbindelsen (som var gemensam för kö
pare och säljare) och länets företagareförening (numera utvecklingsfond). Före
tagarna hävdar att bankförbindelsen "hela tiden gick storföretagets ärenden", 
och att det lilla företaget aldrig fick det stöd det behövde. Besvikelsen över 
utvecklingsfonden, som medverkade vid avtalsskrivningen, grundas på att denna 
organisation "borde insett att ett hälftenägarskap mellan ett familjeföretag och 

börsföretag aldrig skulle hålla". 

Det köpande företagets VD bekräftar i stort den beskrivna händelseutveck
lingen. Den egna tillverkningsanläggningen var olönsam; företagets marknadsan
del var 15 % (mot ungefär det dubbla för den förvärvade enheten) och alldeles 
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för liten i relation till anläggningens kapacitet. Den sammanlagda kapaciteten 
på marknaden bedömdes vara fyra gånger så stor som efterfrågan vid tidpunk
ten för övertagandet. Enda sättet att öka företagets marknadsandel, enligt 

köparens bedömning, var att förvärva familjeföretaget, som var den svåraste 
konkurrenten. Förutsättningarna för ett förvärv hade också blivit gynnsamma 
eftersom företaget i fråga hade likviditetsproblem, fått avslag på en AMS-
ansökan och hade en anläggning som blivit sliten. 

Köparen menar vidare att bedömningen av såväl det förvärvade företaget som 
marknaden var seriös men osäker. Företagets vinst var svår att beräkna på 
grund av dålig bokföring, och värderades därför efter substansvärdemetoden. 

Marknadens omfattning och tillväxtmöjligheter var också svåra att bedöma. Ett 
uttryck för den allmänna osäkerheten utgör det faktum att köparen aldrig re
flekterat på annat än förvärv av 50 96. Det bedömdes också som angeläget att 
säljarna var kvar i företaget (framför allt på grund av personkontakter men 
även för sin duglighet som företagsledare), vilket sannolikt inte skett om före
taget förvärvats helt. 

I efterhand konstaterar köparen att såväl företaget som marknaden övervärde

rats. Företagets ekonomi var sämre än beräknat ("det flöt upp obetalda faktu
ror"), och företaget fick akuta svårigheter trots en marknadsandel på ca 45 96. 
Redan kort efter övertagandet av den första halvan av aktierna stod det klart 
enligt köparen, att en nedläggning av en av de två enheterna var nödvändig. Den 
bedömningen ville emellertid inte de båda säljarna godta, och ägarna var där
med oense om företagets fortsatta drift. Detta ledde så småningom till att 
börsföretaget förvärvade även den andra hälften av aktierna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att för att överhuvudtaget en fusion skall 
komma till stånd måste ett ömsesidigt intresse föreligga. Ett sådant intresse 
var relativt starkt uttalat i detta fall. Köparen, det stora börsföretaget med ett 
decentraliserat resultatkrav ned på tillverkningsenhet, måste slå igen eller 
vinna marknadsandelar; det senare kunde blott ske genom förvärv av en konkur
rent. 
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Säljarnas situation är däremot svårbedömd. Fusionen uttrycks mera som en 
protest mot det uteblivna lokaliseringsstödet än ekonomiskt nödvändigt. Famil
jeföretaget var dock stagnerande, antalet anställda hade halverats på några år, 
och en nysatsning med helt egna medel på en marknad med överkapacitet borde 
ha bedömts som riskfylld. 

6.3.3 Kontraherande företag "med" reserver 

Tabell 6.5 Råvaruföretag AB:s ekonomiska utveckling 

1967 1968 1969 1970 

Omsättning, Mkr 16,6 16,1 15,2 13,7 

- förändring, + % + 19 - 3 - 6 - 10 

Sysselsättning, antal 45 44 43 41 

- förändring, + % + 0 - 2 - 2 - 5 

Kassalikviditet, % 50 89 183 97 

Soliditet, % 19 22 34 28 

Rörelseöverskott i % av oms M 1,2 M 1,3 

Investeringar (maskiner och 
inventarier) i % av oms 0,2 0,1 0,9 1,0 

Råvaruföretag AB representerar det andra fusionsförloppet (B); företaget för

värvades av ett avlägset beläget familjeföretag i samma bransch. 

Företaget ärvdes av två bröder i 25-årsåldern redan i mitten av 30-talet från 
fadern, och man bedriver grossiströrelse och bearbetning av ädla metaller. 
Marknadsbilden är relativt stabil med i huvudsak stora utländska konkurrenter 

och fixerade världsmarknadspriser. Företaget hade ett litet förädlingsvärde, 
varför grossiströrelsen kan sägas ha varit mest betydelsefull. 
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Båda bröderna avböjde intervjuer, vilket får sin förklaring vid ett samtal med 
företagets VD. Enligt denne, som har en lång anställningstid i företaget och 
tidigare verkade som ekonomichef, berodde försäljningen enbart på samarbets-
problem bröderna emellan. Samarbetssvårigheterna kulminerade i en schism på 
50-talet med en åtföljande kris för företaget. Företagets bankförbindelse kräv
de vid tillfället att den ene brodern skulle avlösa den andre som VD. 

Brödernas samarbetsproblem var emellertid bestående; den ene sålde (trots 
hembudsskyldighet) sitt aktieinnehav (50 %) till ett annat familjeföretag inom 
samma bransch. Köpeavtalet var naturligtvis ogiltigt, men eftersom den andre 

brodern inte hade råd att förvärva aktieposten i fråga, sålde även han sin andel 
till samma företag. 

Brödrakonflikten resulterade åren före fusionen i beslutsförlamning på grund av 

oenighet om det mesta i företagets skötsel med successivt förfall av företaget 
som följd. Enligt en representant för de anställda, som uttalar ett allmänt miss
nöje över de två företagarna, uppmärksammades utvecklingen emellertid av 
företagets bank som aktivt verkade för ägarbyte. 

Som framgår av tabell 6.5 ligger företagets soliditetstal på en relativt hög nivå. 
Dess oscillerande utveckling och den goda likviditeten 1969 förklaras av en 
fastighetsförsäljning samma år. Det är emellertid uppenbart att företaget ge
nomgår en kontraktiv utveckling. 

Köparen var ett avlägset men tillväxtinriktat familjeföretag inom ett när
liggande verksamhetsområde; dess VD menar att förvärvet var "riskfritt" efter
som företagets värde låg i dess tillgångar i lagret. Omedelbart efter övertagan
det satsade moderbolaget en större summa för ombyggnader och upprustning av 
anläggningarna. 

Det förvärvade företagets VD, fackrepresentanten och det köpande företagets 
VD har en samstämmig beskrivning av händelseförloppet. 
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6.3.* Expanderande företag i obalans 

Tabell 6.6 Verkstadsföretag AB:s ekonomiska utveckling D 

1967 1968 1969 1970 

Omsättning, Mkr 1,2 3,2 M 6,5 

- förändring, + % X + 167 + 44 + 41 

Sysselsättning, antal 18 25 38 46 

- förändring, + % X + 39 + 52 + 21 

Kassalikviditet, % 86 68 68 89 

Soliditet, % 2,1 0,9 o,* 0,3 

Rörelseöverskott i % av oms *,8 3,2 2,5 3,4 

Investeringar (maskiner och 
inventarier) i % av oms X 2 4 2 

Verkstadsföretag AB representerar det tredje fusionsförloppet (C); företaget 
förvärvades av ett utländskt företag. 

Företaget grundades av säljarens far strax efter första världskriget. Firman var 

under ett 30-tal år ett typiskt "levebrödsföretag" utan anställda och arbetade 
med reparation och viss tillverkning av verkstadsprodukter. Efter genomgången 
yrkesskola i mitten av 50-talet övertog sonen/säljaren firman och en successiv 
utökning av verksamhet och lokaler kom till stånd. 

Firman ombildades till aktiebolag i mitten av 60-talet och därmed tar ett andra 
utvecklingssteg vid. Verksamheten expanderade kraftigt och nya fabrikslokaler 
ställdes i ordning. Utbyggnaden finansierades med lokaliseringsstöd och andra 

1) 1967 ar aktiebolagets första verksamhetsår, varför vissa sifferuppgifter inte 
kan beräknas. 
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"mjuka" lån utanför det ordinarie banksystemet. Produktionen utgjordes 
emellertid av en enda produkt, som företaget dock var "störst på i Sverige", och 
en viktig målsättning var att ha en stor volym på dess tillverkning. Man kon
kurrerade framgångsrikt med några börsföretag genom att konsekvent hålla 10 
% lägre priser, vilket möjliggjordes tack vare en mycket rationell tillverkning. 

Den snabba expansionen (se även bilaga M) och den låga vinstmarginalen 
medförde sedvanliga likviditetsproblem; kassalikviditeten pendlade mellan 68 
och 89 under fyraårsperioden före fusionen, som framgår av tabell 6.6 och 
soliditetstalen är som synes exceptionellt låga. Åren 1969 och 1970 investeras 
större belopp i fastigheter. Under dessa år sker också upplösning av lager re
serven, som f ö redovisas öppet. Omsättningens tillväxt har finansierats med 
externa medel. "Man fick tigga sig till lån, vilket inte alls var roligt". Lånen 
togs till personlig borgen och "hade det gått åt skogen, hade hela familjen varit 
utblottad". 

Företagets svårigheter att få banklån är lätt att förstå för en utomstående. 
Inklusive halva lager reserven (som var minskande under perioden före fusionen) 
uppgick företagets soliditetstal till knappt 1 % vid tiden för försäljningen. Säl
jaren ansåg det heller inte möjligt att öka andelen eget kapital; "vi hade ju 
redan satsat allt vi ägde". 

Företaget köpte sin råvara från ett stort utländskt företag och var tillika en av 
dess största kunder. Utlandsföretaget hade vidare intresserat sig för ett till
verkningspatent som Verkstadsföretag AB ägde, vilket ledde till samarbete och 
förvärv av 20 % av aktierna i det svenska företaget. Enligt säljaren själv var 
motivet vid denna delförsäljning privatekonomiskt; fem år hade gått sen bildan
det av aktiebolaget och endast 10 % av försäljningssumman behövde beskattas. 
För köparen var målsättningen att genom en försäljningsorganisation i Sverige 
sälja moderbolagets produkter, som ansågs komplettera Verkstagsföretag AB:s 
produkt. 

Samarbetet intensifierades och utlandsföretaget ville göra det svenska företa

get hälftenägt. Säljaren ansåg sig emellertid ha för dålig skolunderbyggnad för 
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att äga ett företag tillsammans med ett utländskt storföretag, och på hustruns 
inrådan såldes hela aktieinnehavet. 

Utlandsföretaget var enda spekulant, och alternativet till fusion hade enligt 
säljaren varit att fortsätta som vanligt. Verkstadsföretag AB hade också påbör
jat utveckling och viss tillverkning av en andra produkt för att minska beroen
det till sin enda produkt. Företagsägaren hade under åren haft fullt upp med att 
övervaka tillverkningen som var av avgörande betydelse för företaget, "och helt 
plötsligt upptäckte man att man hade ansvar för en massa anställda". 

Säljaren, som satt i sitt "gamla" företags styrelse några år ångrar inte försälj
ningen, "men skulle aldrig ha sålt om bankdirektörerna ställt upp". I försälj
ningsavtalet åtog sig utlandsbolaget att investera och bedriva verksamheten i 
minst 10 år. 

Enligt det köpande företagets VD var avsikten med förvärvet av det svenska 
företaget att "få in en fot på den svenska marknaden" för framtida expansion, 
samtidigt som man försäkrade sig om fortsatta leveranser. Något år efter över
tagandet halverades marknaden för företagets produkt. Företaget investerade 
emellertid kraftigt och inledde ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram 
andra produkter och samtidigt bli mindre beroende av byggkonjunkturen. 

Två företrädare för de anställda säger att beskedet om försäljningen till ett 
stort (utländskt) företag mottogs med tillfredsställelse, eftersom man varit 
medveten om företagets ansträngda ekonomi och orolig för sina jobb redan ett 
par år före överlåtelsen. De är båda övertygade om att Verkstadsföretag AB 
under sin gamle ägare och med de resurser som då fanns till förfogande, omöj
ligt hade kunnat klara den marknadssituation som uppstod 1972-73. Om inte 
någon annan hade ingripit, torde företaget ha gått i konkurs. Företaget "hölls 
nämligen vid liv" under dessa år genom stora koncernbidrag. Denna bedömning 
delas även av företrädare från länets utvecklingsfond och det köpande företa
gets VD. 
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Det skall tilläggas att säljaren relativt omedelbart efter försäljningen startade 
ett annat företag som dock snabbt avvecklades. Därefter förvärvade han ytter
ligare ett företag i annan kommun, som gick i konkurs efter några år. 

6.3.5 Expanderande företag i balans 

Tabell 6.7 Industriföretag AB:s ekonomiska utveckling 

1967 1968 1969 1970 

Omsättning, Mkr 10,7 11,2 13,1 14,7 

- förändring, + % + 4 + 5  + 17 + 12 

Sysselsättning, antal 120 117 114 104 

- förändring, + % + 3 - 2 - 3 - 9 

Kassalikviditet, % 124 147 147 171 

Soliditet, % 21 24 20 26 

Rörelseöverskott i % av oms 16 7 7 9 

Investeringar (maskiner och 
inventarier) i % av oms 2 1 1 1 

Industriföretag AB representerar det fjärde fusionsförloppet (D); företaget 
förvärvades av ett investmentbolag. 

Företaget byggdes upp "kring en smedja" i början av 50-talet av en man i 40-
årsåldern med dokumenterat tekniskt kunnande och affärssinne. Företaget, som 
var/är relativt välkänt i Sverige inom byggbranschen, både konkurrerade och 
samarbetade med svenska börsföretag och hade lyckats kombinera en snabb 
tillväxt under periodens andra hälft med en till synes sund finansiell utveckling 
(tabell 6.7). 

Enligt olika företrädare för företaget tycks grundaren ha varit av den traditio

nellt patriarkaliska typen, som såväl ur positiv som negativ synpunkt dominerat 
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företaget fullständigt i nästan tjugo år. Här finns schablonerna med julklappar 
och förmånliga lån till de antällda, men också den "dagliga promenaden" genom 
verkstadslokalerna. Denna bild bekräftas vid samtal med företagsgrundaren som 

är påtagligt besviken på yngre tjänstemän "som skall bestämma allt nu för ti
den". Mest besviken är han emellertid på sina tre söner som trots god utbildning 
inte ville överta företaget; "de är inte intresserade och saknar affärssinne". 

Vid samtal med en av sönerna som efter fusionen fortfarande arbetar i företa
get framkom en rad omdömen: "Företaget växte hela tiden och framtiden kän
des osäker". Sönerna hade dessutom sett hur fadern "slitit ut sig", och eftersom 
de hade en god utbildning fanns det ingen anledning att ta över. Därtill kom 
skatteproblemen kring förmögenheten. 

Företaget hade utvecklats gynnsamt och i stort sett utan kriser, varför inter
vjuerna gett mycket liten substans. Vissa problem fanns omedelbart före överlå
telsen p g a "idiotstoppet på byggmarknaden", men försäljningsmotivet var före
tagsgrundarens ålder och sviktande hälsa. 

Företaget förvärvades av ett stort investmentföretag med intressen inom 
samma bransch, som bjöd mest av en handfull svenska storföretag. Betalningen 
skedde i kontanter efter att Industriföretag AB:s garantifond överförts till in
vestmentbolaget eller som VD uttryckte saken "vi köpte egentligen inte ett 

företag, vi köpte pengar". 

Företagets VD (som var VD r edan några år före fusionen) menar att några orga

nisatoriska förändringar inte var påkallade och har heller inte genomförts. Någ
ra problem kring kapitalförsörjning eller produktutveckling fanns heller inte 
före fusionen. Däremot genomsyras företaget numera av en modern företagssyn 
med snabbare beslutsvägar och mera utrymme för nya idéer. "Familjeföretag 

blir lätt en institution". 

Avslutningsvis skall sägas att en företrädare för de anställda, efter att först ha 
uttalat sin beundran för företagsgrundaren, bekräftar att inga större föränd
ringar i företagets skötsel skett efter fusionen, "om man bortser ifrån att det 
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bara sitter bankdirektörer i styrelsen och att företagsledningen är yngre och 

mer utåtriktad". 

6A En jämförande konkursstudie 

Det har framgått att för många av förvärvsobjekten i här studerad population 

torde alternativet till fusion ha varit konkurs. 

Genom Kedners (1975) undersökning om svenska företagskonkurser ges möjlig
heter till jämförelser mellan en konkurs- och förvärvspopulation av aktiebolag. 
Kedner studerar bl a den ekonomiska utvecklingen under en femårsperiod i före
tag, vars konkurs avslutats 1970 i de tio sydligaste länen. De konkursdrabbade 
företagen tillhör vidare småföretagsgruppen; omkring 98 % av alla konkurser 
berör företag med mindre än 50 anställda. 

I nedanstående tabell återges några intressanta variabelvärden: 

Tabell 6.S Variabelvärden (%) under en femårsperiod i företag som gått i 
konkurs 1970* (Inom parentes värden för en kontrollgrupp.) 

år 5 4 3 2 1 

Kassalikviditet 53 (85) 57 (100) 58 (93) 51 (93) 49 (87) 

Soliditet 13 (21) 9 (19) 6 (22) 1 (22) -20 (19) 

Överskott i % av oms k  (7)  5 (7) 6 (8) 3 (5) -2 (6) 

Källa: Kedner (1975, avsnitt 7.6) 

Även om variabeldefinitionerna inte är helt överensstämmande (Kedner kan 
korrigera för lagerreserven) och skillnader kan föreligga med hänsyn till 
bransch- och storlekstillhörighet, kan några intressanta jämförelser göras. Sär
skilt frapperande är soliditetstalens negativa trend; den trend som även före
kommer i föreliggande material (tabell 5.7 sid 90), särskilt för de företag som 
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förvärvats av andra familjeföretag och börsföretag. Den negativa trenden, som 

visar att reservupplösning sker, är typiska inslag i de företag som representerar 
A-, B- och C-cellerna i typologimatrisen. 

Däremot framstår fusionspopulationens kassalikviditetstal som goda jämfört 
med konkurspopulationens och ligger i nivå med kontrollgruppens. Det beror 
naturligtvis pä att i fusionspopulationen finns kontraherande företag vars re
servupplösning inte gått särskilt långt och framförallt de finansiellt stabila "D-
företagen". 

Lönsamhetsutvecklingen tycks ha vissa likheter i sina trender populationerna 
emellan. (Kedners vinstbegrepp är identiskt med här använt "vinstprocent".) 
Som framgår av figur 5.6 (sid 79) har den expanderande och särskilt den 
kontraherande företagsgruppen sämre lönsamhetsutveckling än Kedners kon
trollgrupp. 

Kedner menar att konkursbolagens ekonomiska situation försämras måttligt 
åren 4-2. Âr 1 sker däremot en radikal försämring, särskilt i soliditetstalet. Den 
ekonomiska utvecklingen berodde inte på konjunkturen; något signifikant sam
band mellan konjunkturer och konkurser förelåg nämligen inte. 

Jämförelsen har visat att konkurs- och fusionsförloppen i mycket har gemen
samma drag. "A-, B- och C-företagen" bör därför kunna betraktas som något av 
delmängder av en jämförbar konkurspopulation. 

6.5 En jämförande fusionsstudie 

Rydéns (1971) studie om fusioner i svensk industri utgör numera ett klassiskt 

arbete på området. När dessutom Rydéns datamaterial och föreliggande har 
likheter, ter det sig naturligt att göra jämförelser. 

Rydén utgår ifrån värdegapsteorin (Gort, 1969). Det är olika informationer och 

bedömningar (från köpare och säljare) om det uppköpta företagets framtid som 
efter förhandling möjliggör transaktionen (jfr Lundman, 1966). 
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Fig. 6.4 Rydéns arbetsmodell 

orsaksanalys på: 

efterfrågan 

VÄRDEGAP 
möjliggör transaktionen 

branschnivå genom studier av relativa 
fusionsfrekvenser. 

företagsnivå genom studier av variabel
värden 

utbud 

Författaren deducerar tre hypoteser på branschnivå i syfte att förklara fusions
orsakerna: 

1) produktionstekniskt stordriftsmotiv 
2) konkurrensbegränsningsmotiv 
3) renodlat värdegapsmotiv 

Som beroende variabel används 34 branschers relativa fusionsfrekvenser defi
nierade som antalet förvärv 1958-69 i relation till företagsbeståndet 1964. Ana
lysen är relativt statisk; av åtta i hypoteserna ingående variabler är endast två 
dynamiska. 

Rydéns branschstudie följer Gort, som anser att fusioner kommer till stånd: 

a) därför att sammanslagningen leder till högre aktiekurser och 

b) på grund av att värdegap föreligger som bl a beror på (teknologi)-störningar 
i omvärlden 

Gort får stöd för värdegapsteorin, men avvisar konkurrensbegränsnings- och 

stordriftsmotiven. Gorts resultat är ofta signifikanta t o m på enprocentsnivån. 
Rydéns resultat är emellertid nedslående; inte ens på femprocentsnivån är sig-
nifikansanalysen tillfredsställande. 
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...de orsakssamband som utlöser fusioner är så komplicerade och 
heterogena att de är svåra att fånga i den typ av funktioner som 
här använts (sid 147) 

Rydéns analys på företagsnivå (ett aggregat av förvärvade företag) har likheter 
med makrostudierna i föreliggande rapport. Författaren genererar ytterligare 
fem hypoteser: 

4) effektivitetshypotesen, förvärvade företag har i genomsnitt 
sämre räntabilitet än andra branschföretag. 

5)  misskötselhypotesen, uppköpta företag har dålig likviditet, 
därför att de har dålig räntabilitet, därför att de har dålig 
konkurrenskraft (= för liten omsättning). 

6) kapitalbristhypotesen, företag har dålig soliditet, därför att de 
expanderat för snabbt. 

7 och 8) värdegaps- och skattehypoteserna, uppköpta företags 
räntabilitet och ägarnas ålder är högre än andra branschföretags. 

Hypoteserna testas på 1965 och 1969 års totalpopulationer av förvärvade in
dustriföretag. Analysen utförs på variablerna räntabilitet, omsättning, soliditet 
och likviditet (som mäts på traditionellt sätt) samt personvariabeln ålder. Re
sultaten jämförs med en kontrollgrupp. Analysen är statisk och variabelvärdena 
avser året före fusionen (dvs 1964 respektive 1968). 

Resultat av hypotesprövningen: 

- effektivitetshypotesen får klart stöd i beräkningarna. 

- misskötsel eller misslyckanden kan för 20 % av företagen vara 
ett avgörande säljmotiv 

- kapitalbristhypotesen har stor spridning, vilket tyder på att 
både misskötsel och överexpansion finns representerat i mate
rialet 

- värdegaps- och skattemotiven förekommer i materialet efter
som investmentbolagens förvärv varit de mest lönsamma. 
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Även denna del 1 undersökningen fick otillfredsställande och svårbedömda resul
tat, vilket understryks av författarens egen sammanfattning: 

Det finns inget fusionsmotiv som på ett entydigt sätt kan förklara 
flertalet genomförda fusioner. Bland de förvärvade företagen 
finns sådana som haft mycket dålig räntabilitet, likviditet och 
soliditet. Men det finns också sådana som haft extremt höga vär
den på dessa variabler (sid 167). 

Rydéns nedslående resultat är egentligen förvånande eftersom hans orsakshypo
teser är ekonomiskt logiska. Förklaringen kan ligga i att ansatsen är riktig men 
att den valda arbetsmetodiken har brister. Den statistiska metoden är relativt 
sofistikerad och har visat sig föga framgångsrik även i andra liknande studier. 
Hypotesernas operationalisering och formulering i linjära ekvationer är inte in-
vändningsfria. Framförallt saknas processperspektivet, eftersom analysen avser 
endast ett år. En annan förklaring kan vara att en viss inkonsekvens ändå före
ligger i ansatsen. Värdegapsteorin behandlar information och bedömning om 

framtiden. Hypoteserna borde därför ha varit framtidsorienterade och inte 
baserade på historiska data. 

Rydéns bearbetning av värdegapet har ett utbuds- och efterfrågeperspektiv; 
resultatredovisningen sorteras upp i logiska undergrupper (horisontella-, verti
kala«, utlandsförvärv etc) men resultatet blev som framgått ändå inte tillfreds
ställande. 

Föreliggande arbete utgår inte från deducerade hypoteser; "empirin själv" är 
utgångspunkt. Genom de relativt induktiva branschstudierna kunde utbuds- och 
efterfrågesidorna kartläggas; många företag befanns därvid vara i ekonomisk 
kris, som torde ha lockat och pressat ut företagen till en överlåtelsemarknad. 
Transaktionsförhandlingen torde därför som regel inte ha skett på lika villkor, 
utan i två steg och föregåtts av ett utbudstryck. Köpmotiven behöver därför 
inte ha varit särskilt strategiska utan mer eller mindre betingade av utbudstryc

ket, vilket också rättfärdigar att analysens tyngdpunkt lagts på de förvärvade 
företagen. 
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6.6 Kunskapsmönster och abstraktioner 

Datamaterialet har varit utgångspunkt i föreliggande arbete; genom systema
tisk bearbetning av empirin har "oplanerade" resultat erhållits, som i sin tur 
möjliggjort successiv förfining av forskningsfrågan. Klassificeringen av fusione-
rade företag i en tredimensionell typologi och det longitudinella perspektivet 
vid praktikfallsanalysen har gett insikt om de processer som framkallar "fu
sionssituationer". Genom att organisera iakttagelser och erfarenheter, som här i 
fyra principförlopp, möjliggörs ökad förståelse av ett i övrigt "tekniskt" resul
tat. Av principförloppen kan tre (nämligen matrisens A-, B- och C-celler) sägas 
karaktärisera krissituationer; bland de kontraktiva företagen har konkurs redan 
inträffat eller är omedelbart förestående, andra går en långsam död till mötes 
om trenden inte kan vändas, och de expansiva företagen med undermåliga re
server är ytterst känsliga för omvärldsstörningar och kan på kort tid försättas i 
konkurs. Företagen i D-cellen befinner sig inte i ekonomisk kris utan framstår 
mer eller mindre som vad som brukar kallas "guldägg". De kan däremot stå inför 
andra avgörande skeden i utvecklingen som exempelvis generationsskiftesprob

lem. 

Genom praktikfallsanalysen togs steg från aggregerad- till företagsnivå. Där

med erhölls "mjukdata" bestående av intervjuer av huvudaktörer, som i ett 
historiskt perspektiv formulerat sina omdömen om vad som hände. Min egen roll 
därvidlag är viktig att klargöra; vid intervjuerna har jag haft en uppfattning om 
de enskilda företagens ekonomiska belägenhet såsom den låter sig speglas i 
årsredovisningar och branschtrender. Detta har varit något av min "verklighets
uppfattning" av företagets situation. Intervjuerna syftade bl a till att stämma 
av denna verklighetsuppfattning med aktörernas egna. Jag vill här erinra om 
min industribakgrund, vilket bör ha minskat riskerna för missförstånd av 
aktörernas språk och formuleringar av sina verklighetsuppfattningar. 

Syftet med föreliggande avsnitt är att som avslutning på kapitlet, och i 

Normanns anda, peka på aspekter i aktörssystemet som har bidragit till den 
utveckling som föregått fusionen. Min avsikt har inte varit aktionsforskarens; 

att i klinisk eller emancipatorisk mening kartlägga "misfits" i aktörernas tolk
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ning av sin verklighet, vilket hade varit en nästintill omöjlig uppgift i ett histo
riskt perspektiv. Avsikten har varit att med forskarögon fånga resultat, as
pekter, problem och abstraktioner i och kring aktörssystemet för att (i nästa 
kapitel) penetrera dessa i ljuset av relevant litteratur. 

Fusionsförloppen karaktäriseras av: 

kontraktion (stagnation) under såväl upplösning som uppbyggnad 
av reserver (A och B); i hälften av fallen står andra familjeföretag 
som köpare, inte sällan avser förvärven konkursbon 

expansion under "finansiell obalans" och från en alltför liten egen-
kapitalandel (C); oftast med storföretag som köpare 

expansion under "finansiell kontroll" med ibland en växande egen-
kapitalandel (D); nästan undantagslöst med storföretag som köpa
re. 

Samvariationsanalysen mellan beskrivningsvariablerna gav vid handen att: 

expansion uppvisar inget samband med vinst eller investeringar 
utan måste förklaras av lednings- eller miljömässiga förhållanden 

kontraktion däremot paras med låg investeringsnivå 

expansion paras med låg egenkapitalandel 

svaga eller motsägande samband mellan investeringar och produk
tivitet . 

Praktikfallsintervjuerna gav följande abstraktioner: 

olika aktörer hade olika tolkningar av företagets verklighet 

huvudaktören redovisade bristande insikter om sitt företags läge i 
utvecklingsförloppet 

bristen på insikter berodde på tolkningssvårigheter eller "stör
ningar" både i den yttre och inre miljön. 

tolkningssvårigheterna berodde också på avsaknad av "ekonomiskt 
språk" och strategiska bedömningar 
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kreditinstitutens ageranden har haft inverkan 

varseblivning av kris genom konkreta och explicita händelser i den 
yttre eller den inre miljön 

krisuppfattningen orienterade mot överlåtelse som karaktäriseras 
av sälj tryck. 

Fusionsförloppen och sam variationsanalysen har diskuterats i tidigare kapitel 
och behöver därför inte närmare kommenteras. Abstraktionerna har "konstrue
rats" utifrån praktikfallsintervjuerna, men är inte adekvata för Industriföretag 
AB, vilket inte bör förvåna, eftersom detta företag representerar matrisens D-
förvärv och starkt kontrasterar mot krisföretagen. 

Genom praktikfallsanalysen har belagts att aktörer som ingått i företagets 
omedelbara omgivning ofta presenterat olika uppfattningar om branschen, före
taget och framtiden. Detta är inte förvånande utan beror naturligtvis på att de 
involverade har olika kunskaper, erfarenheter och intressen och därför tolkar 
verkligheten olika. Att rätt tolka sin omgivning försvåras vidare av olika "stör
ningar" i systemet. Genom att banker och definitivt myndigheter många gånger 
tar den större ekonomiska risken förmedlas en positiv syn som inte alltid har sin 
täckning. Störningar kan dessutom uppstå i företagsägarens förmåga att tolka 
omgivningsförändringar dels genom bristande personlig utveckling, dels genom 
alltför hög konfliktsnivå i företaget. Vid in tervjuer med ägarna har framgått att 
företag och företagare inte alltid utvecklats i samma takt och riktning. Efter
som företaget i mångt och mycket är ägarens "förlängda arm" blir bristande 
harmoni i den gemensamma utvecklingen eller samarbetsproblem inom ägar
gruppen allvarliga utvecklingshinder. 

Bristerna i insikten om företagets belägenhet är emellertid inte nödvändigtvis 
en försummelse. För utomstående med tillgång till ekonomiska och andra data i 
tidsserieföljd, som dokumenterar kontraktion och resursupplösning under en 
längre tid, framstår krisen som självklar och lätt att identifiera. Detta bara 
stryker under det självklara, att utveckling och skeenden blir "levande" först i 
retrospektiv belysning. För en beslutsfattare och i synnerhet en småföretagare 

van med knappa resurser är detta ett dilemma. Från sitt grodperspektiv oftast 
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från verkstadsgolvet är det inte alltid lätt att i nuet tolka negativa signaler. 
Många av signalerna har emellertid varit av den karaktären att de gett möjlig
heter till eftertanke. Vidden av ensidig satsning på en produkt, starkt beroende 
av en konjunktur, överkapacitet på marknaden eller utvecklingstendenser inom 

branschen har inte alltid insetts. Företagarens språk har sällan artikulerats i 
ekonomiska termer som exempelvis förmågan att bära några års förluster och 
lönsamhetskriterier. Omedvetenheten har brutits genom påtagliga händelser i 
aktörssystemet, exempelvis ett uteblivet statligt stöd, som skapat besvikelse 
och startat en varseblivningsprocess som resulterat i orientering mot försälj
ning. 





133 

7 FÖRLOPPENS DRIVKRAFTER 

7.1 En sök-lärprocess 

En sök- och lärprocess innebär att man i växelverkan med litteratur "går fram 
och tillbaka över materialet flera gånger" och når fram till en slutprodukt/hel
hetsbild; detta torde särskilt gälla när som här empirin är utgångspunkt. 

Genom bearbetningen av datamaterialet har ett informationsmönster sorterats 
fram, som i sin tur gett vägledning för fortsatt arbete. Arbetsmetoden att gå 
från en allmänt hållen forskningsfråga som under arbetets gång successivt för
finas ger många gånger svar på frågor, som annars aldrig skulle ställas. Det 
skapar möjligheter att förstå helheter och sammanhang och ger anledning till 
att i efterhand söka förklaringar i litteraturen. Detta kan vara en fördel och 
ofta en nödvändighet vid studium av komplexa och teorisvaga problemområden. 

I föregående kapitel har regelbundenheter och kunskapsmönster identifierats. 
Därmed har vetenskapens första fråga ("hur?") besvarats; genom att fastställa 
lagbundenheter kan vi nämligen göra förutsägelser och på så sätt kan vi påverka 
framtiden, vilket kanske är det mest centrala i positivismen. 

Den andra frågan, "varför?", besvaras i enlighet med diskussionen i avsnitt 3.3.2 
genom att studera de skeenden och mekanismer som leder fram till olika fu
sionssituationer. Detta skall ske i föreliggande kapitel dels genom att tolka och 
analysera utvecklingen i termer av yttre och inre miljöfaktorer, dels genom 
"konfrontation" mot relevant litteratur. Redovisningen av litteraturen syftar i 
första hand till att belysa och penetrera mina egna resultat och gör inte anspråk 
på att vara fullständig i någon mening. 

7.2 Tolkningsmodellen 

Frågan om den yttre och inre miljöns relativa betydelse, om omvärldsurval eller 
strategival, har (som framgått av resonemanget i avsnitt 3.5.2) varit fundamen
tal vid studium om industriell omvandling. Det är uppenbart att båda skolbild
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ningarna kan förmedla förståelse för "vad som hänt". Analysen har emellertid 
fortsättningsvis i kapitlet sin tyngdpunkt i ett, om inte deterministiskt så dock 
evolutionärt perspektiv. Motivet för denna ståndpunkt är att den studerade 
fusionspopulationen endast utgör storleksordningen 0,3-0,4 % av motsvarande 
familjeföretagsbestånd. Som uttryck för "de svagares utslagning" i en urvalspro
cess framstår denna andel som inte särskilt hög med hänsyn till industrisam
hällets komplexitet och familjeföretagandets villkor. Därtill skall läggas att 
praktikfallsanalysen har avslöjat att den beslutsprocess, som leder till val av 
strategier i enlighet med resonemanget i avsnitt 3.5.2, tycks vara för handen 
endast i mindre utsträckning; planering är med andra ord inget centralt för 
dessa företag (jfr Schjelderup, 1980). 

I fig. 3.2, sid 41 har "konfrontationen" mellan den yttre och inre miljön sche
matiserats. Denna bild skall användas som hjälpmedel för en analys av de 
skeenden som kan ligga bakom fusioners utvecklingsförlopp. 

Fig. 7.1 Ett tolkningsschema 

Yttre miljö: branschtrender, 
marknadsförhållanden, kon
junkturer, teknisk och 
social utveckling, lag
stiftning 

Inre miljö: företagets resurser, 
företagarens kompetens, före
tagsmål 

Yttre miljö: branschtrender, 
marknadsförhållanden, kon
junkturer, teknisk och 
social utveckling, lag
stiftning 

Inre miljö: företagets resurser, 
företagarens kompetens, före
tagsmål 

Yttre miljö: branschtrender, 
marknadsförhållanden, kon
junkturer, teknisk och 
social utveckling, lag
stiftning 

Företags 
utvecklings

förlopp 
(bl a fusion) 

7.3 Aggregatens karaktär och beteenden 

Industrin består å ena sidan av nya, växande och å andra sidan av mogna, 
stagnerande branscher. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att även 
föreliggande datamaterial sönderfaller i expanderande och kontraherande 

grupper. Vad som däremot är intressant är att analysen belägger att de försålda 
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familjeföretagen 1971 utgör de expanderande respektive kontraherande 
ytterligheterna inom sina branscher och för många torde den omedelbara 
framtiden tett sig osäker. För den studerade populationen framstår därför sam
manslagningarna som nödvändiga inslag i en omvandlingsprocess. 

Det statistiska materialet har vidare påvisat en kraftig resursavtappning för 
den kontraherande företagsgruppen under i synnerhet sista året före fusionen. 
Hur länge en sådan avtappning kan pågå är naturligtvis beroende på reservernas 
storlek. Andrummet och därmed rådrummet kan förlängas genom kortsiktiga 
åtgärder, som anställningsstopp och senareläggning av investeringar (Hedberg 
1973 och Kedner 1975). I stället för investeringar i nya produkter och mark

nader satsar företagen ofta på ökad kostnadskontroll och nya budgetrutiner som 
ger kortsiktiga förbättringar. Underlåtenheten att göra långsiktiga investering
ar leder till succesiv urholkning av företaget inifrån, som förstärker utveck
lingen mot kris. 

De enskilda företagen har naturligtvis hunnit olika långt i sina förlopp; familje
företagens förvärv har tom haft ett kontraktivt resursinflöde i såväl omsätt
ning (sista året) som sysselsättning (de två sista åren) före fusionen. De 
kontraherande företagen har emellertid en högre andel eget kapital än de 
expanderande och därmed större handlingsutrymme i krissituationen. 

Säljmotiven för den kontraherande gruppen torde ha varit homogena och defen
siva till sin karaktär, vilket också framgår av praktikfallen. Det har helt enkelt 
gällt att hitta en fusionspartner och genom sanering och samordning bli slag
kraftigare på marknaden. 

Även utifrån de köpande företagens synpunkt framstår vanligen fusionsmotiven 
som defensiva och sanerande till sin karaktär. Detta understryks av att i unge
fär hälften av fallen har ett annat (och oftast mindre) familjeföretag stått som 
köpare. Det är därvid intressant att notera att det köpande familjeföretaget 
inte sällan verkar i samma kommun och därför, som i fallet Byggservice AB, 
uppträder som något av konkursens "städpatrull". 



136 

I andra fail, som i börsföretagets köp av Betongindustri AB, får förvärvet en 
sanerande karaktär på en marknad som kännetecknas av överkapacitet genom 
konkurrensbegränsningsmotivet. Den defensiva karaktären beror vidare på att 
de kontraherande företagen först "trycks ut" på överlåtelsemarknaden. Det 
köpande företaget sitter därför som regel i en god förhandlingssituation. I 
populationen finns exempel, där hemkommunen erbjudit det köpande företaget 
kreditgarantier eller övertagit fabriksbyggnader från ett krisdrabbat företag 
och låtit det köpande företaget disponera byggnaderna gratis för att undvika en 
företagsnedläggning i en glesbygd. 

Den expanderande förvärvsgruppen har beskrivits i termer av företag i "obalans 
eller balans". Den förra gruppen består av företag som kombinerat en kraftig 
expansion med ökad skuldsättning och har i stor utsträckning förvärvats av 
storföretag. Genom avsaknad av finansiella reserver blir dessa företag mycket 
känsliga för marknadsstörningar, konjunkturväxlingar och växelkursförändringar 
med uppenbara risker för (snabba) konkurser som följd. Ett utmärkt exempel 
härpå är Verkstadsföretag AB, vars verksamhet drivits vidare genom koncernbi
drag från det utländska moderbolaget. 

Den andra gruppen består av företag som redovisar god ekonomi i kombination 
med tillväxt. Dessa företag befinner sig naturligtvis inte i någon ekonomisk 
kris, men kan stå inför andra avgörande skeden i utvecklingen som exempelvis 
generationsskiftesproblem. Industriföretag AB exemplifierar detta förlopp och 
förvärvades av ett investmentbolag. Ett annat välskött företag i denna grupp 
(som ej ingår i praktikfallsanalysen) tillhör den krisdrabbade teko-branschen och 
förvärvades även det av ett investmentföretag, vilket visar att enskilda förlopp 
starkt kan avvika från branschtrender. 

De expanderande företagens sälj motiv tycks vara fler och mer heterogena än de 
stagnerande företagens. Den förra gruppens kreditförsörjningsproblem torde 
dock i flertalet fall ha varit en avgörande faktor för säljbeslutet. Genom en 
kapitalstark partner skall förhoppningsvis företagets finansieringsproblem eli
mineras och möjligheterna till fortsatt expansion säkerställas. Till detta 
kommer ett inte oväsentligt privatekonomiskt motiv. Småföretagsägarna har 
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ofta genom borgensförbindelser samtliga eller stora delar av sina privata till
gångar bundna i företaget. I samband med företagsförsäljningen erbjöds äga
ren/ägarna fortsatt anställning av köparföretaget, vilket många gånger medför
de lugnare arbetstakt samtidigt som tillgångarna kunde omsättas i kontanter, 
pensionsförmåner etc. I vissa fall har delar av aktierna sålts ut några år före 
den egentliga företagsförsäljningen (med exempelvis option på resterande aktier 
för köparen) för att frigöra en mindre del av den bundna förmögenheten. 

Beträffande köpmotiven vid förvärv av expanderande företag framgår att dessa 

är mer entydiga än vid förvärv av stagnerande företag. Särskilt för börsföreta
gen är expansionsmotivet framträdande medan exempelvis utlandsföretag mer 
är intresserade av att etablera sig på den svenska marknaden eller säkerställa 
leveranser genom vertikala förvärv. I vilken utsträckning börsföretag köper upp 
familjeföretag i rent konkurrensbegränsande syfte är svårt att belägga, efter
som det förvärvade företaget såsom denna studie visat, många gånger befinner 
sig i någon form av kris vid förvärvstillfället. När exempelvis (expansiva) före
tag står inför generationsväxlingar, akuta likviditetsproblem, större investe
ringsprojekt eller andra "trösklar" i sin livscykel, gives därför tillfällen för det 
stora företaget att utnyttja sin överlägsna finansiella styrka. Expansion genom 
förvärv av andra företag kan, i den relativt låsta marknadsstruktur som känne
tecknar svensk industri, framstå som billigare och lättare ge marknadsfördelar 
jämfört med intern expansion. Börsföretagen själva artikulerar sällan kon
kurrensbegränsningsmotivet som primärt syfte, men hävdar samtidigt att en 
stor hemmamarknad medför ökad slagkraft på utlandsmarknaderna. 

Praktikfallsanalysen har visat att småföretag framgångsrikt kan konkurrera 
med större företag. Detta beror på att de mindre företagen oftast har lägre 
räntabilitetskrav, administrationskostnader och produktutvecklingskostnader, 
och att de tillverkar enstaka produkter och inte hela sortiment; ägarna tar vida
re sällan ut marknadsmässiga löner. Genom uppkomsten av dessa småföretag 
skapas många gånger en överkapacitet, som för det stora företaget får negativa 
priseffekter och sämre lönsamhet som följd. Det stora företaget, ofta uppbyggt 
av "divisioner" och med decentraliserat resultatansvar, kan därför stå inför 
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valet att lägga ner tillverkningen (av vissa produkter) eller öka sin marknadsan
del genom förvärv av framgångsrika mindre konkurrenter. 

7A Tolkningssvårigheter av skeenden i den yttre miljön 

I takt med teknologiska landvinningar förändras marknadskraven, som i sin tur 
kräver anpassning och utveckling av företagen i en ständigt pågående process, 
som fortplantar och sprider sig genom den hierarkiskt uppbyggda industristurk-
turen. Genom industristrukturens nät av beroendeförhållanden påverkas de 
mindre företagen förr eller senare av förändringarna. 

Förändringsprocesserna kan emellertid även sprida sig i omvänd riktning. 
Schumpeter (1961) anser, i likhet med senare forskare, att utveckling åstad
kommes genom nya "resurskombinationer". Han anser vidare att sådana nya 
kombinationer i första hand genereras av nya företag, som bildas vid sidan av de 
gamla och står för en del av de teknologiska förändringarna. ^ 

Av avgörande betydelse för företagets fortbestånd är att förändringssignalerna 
kan identifieras och tolkas av dess huvudaktörer. I f öreliggande avsnitt diskute
ras svårigheter att tolka skeenden i den yttre miljön. 

7.4.1 Generösa marknadsförhållanden 

Ett exempel på företag i Schumpeters mening kan Verkstadsföretag AB sägas 
vara. Efter ombildandet till aktiebolag i mitten av 60-talet, uppvisar företaget 
en extrem tillväxt i omsättning och sysselsättning, vilket möjliggörs av generö
sa marknadsmässiga förhållanden. Tack vare överlägsen produktionsteknik kun
de företaget slå sig in på ett marknadssegment genom att priskonkurrera med 
några börsföretag och bli marknadsledande i Sverige på produkten i fråga. Även 
om marknadsområdet i sig var smalt, var volymen förhållandevis stor med fa-

1) I en studie av svenska förhållanden har Lindström (1972) emellertid visat att 
sambandet mellan företags storlek (antal anställda) och teknisk utveckling i 
mening uppfinningsaktivitet (antal sökta patenter) inte är entydigt. Variatio
ner föreligger mellan branscher och mellan olika företagsmiljöer. 
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miljeföretagets mått mätt. Det fanns med andra ord en stor marknad som före

taget måste avstå ifrån, om inte produktionskapaciteten byggdes ut. 

Trycket på företaget att expandera var alltså stort. Sonens inträde i företaget 
och bytet av associationsform innebar vidare en nyorientering, där levebrödsfö
retagets slumrande vardag byttes mot en mer utåtriktad och ambitiös målsätt
ning. Andra generösa inslag i bilden utgör bankens, myndigheternas och andra 
kreditinstituts attityder vid beviljandet av lån och statliga bidrag. Som framgår 
av företagsbeskrivningen (tabell 6.6, sid 118) är den synliga egenkapitalandelen 
anmärkningsvärt låg; utbyggnationen har externfinansierats. Företagets gynn
samma marknadssituation var avgörande vid kreditinstitutens bedömning. 

Särskilt intressant för analys på företagsnivå framstår Penrose (1959) som stu
derar tillväxtprocessens kritiska punkter ur resursfördelningssynpunkt. Penrose 
menar att "the firm is a collection of physical and human resources" och att 
olika kombinationer av företagets resurser medför olika utvecklingsmöjligheter. 
Det är genom företagets "entrepreneurial" och "managerial" kapacitet som 
dessa resurskombinationer ("productive opportunities") åstadkom mes och skapar 
ny växt. 

Dessa två slag av resurser ("entrepreneuriell" och "företagsledande") intar en 
central roll hos Penrose. Hon betraktar företaget som bestående av produktiva 
resurser, som varierar i olika utnyttjandekombinationer över tiden. För att 
undvika kritiska punkter i tillväxtprocessen måste företagets struktur fortlö
pande anpassas till verksamhetens omfattning och innehåll. Detta kräver inte
grering och samordning av företagets resurser, vilket ger industriföretaget dess 
karaktär av ekonomisk enhet snarare än administrativ enhet. 

Penrose redogör vidare för sin syn på de små företagens möjligheter att konkur
rera med stora företag. Utgångspunkten är därvid att det stora företaget i alla 
avseenden har en komparativ fördel framför det lilla företaget. Om marknaden 
(totalt sett) växer snabbt är det emellertid inte säkert att det stora företaget 
kan eller vill utnyttja sin komparativa fördel. På områden där stordriftsfördelar 
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inte är uppenbara, ges därför möjligheter för det lilla företaget att expandera. 
Det lilla företaget måste sålunda finna verksamhetsområden som det stora 
företaget utelämnat, och på dessa "nischer" utveckla ett kunnande genom sin 
entrepreneuriella kompetens. Det är denna process som leder till specialisering 
mellan stora och små företag, en specialisering som kan fortgå så länge det 
stora företaget kan växa genom sina stordriftsfördelar. 

Det lilla företaget har, enligt Penrose, små möjligheter att konkurrera (med 
storföretag) på områden där stordriftsfördelar förekommer. Det lilla företagets 
möjligheter att växa bestäms därför av dess entrepreneuriella kapacitet; att på 
områden som de stora företagen utelämnat utveckla ett kunnande. På dessa 
smala områden kan däremot ett litet företag vara framgångsrikt och expandera. 

Verkstadsföretag AB ä r en utmärkt illustration till att småföretag framgångs
rikt kan konkurrera med storföretag genom att verka på ett smalt marknadsom
råde. Genom en rationell tillverkning av den enda produkten kunde företaget 
priskonkurrera med storföretag med sina förhållandevis höga kostnader för 
administration och produktutveckling. Expansionen i detta fall byggde med 
andra ord på stordriftsfördelar i produktion. Enligt Penrose är emellertid expan
sion på smala marknadsområden och som i stor utsträckning bygger på stor
driftsfördelar mycket riskfylld. Expansionen kan lätt upphöra vid störningar på 
marknaden. Sedan ett företag etablerats (genom en "entry advantage") och 
överlevt födelsefasen i sin utvecklingscykel, måste företaget åstadkomma nya 
resurser och resurskombinationer för att utvecklas. Förändringar över tiden i 
företagets resursuppsättning ger "productive opportunities" och tillväxtfördelar, 
som alltså är något annat än stordriftsfördelar, och säkerställer expansionen. 

Enligt Penrose avtar emellertid den företagsledande kapaciteten proportionellt 
med ökad företagsstorlek. Alla resurser binds upp för planering av expansionen. 
Hon hävdar vidare att den företagsledande kapaciteten sätter en gräns för den 
möjliga expansionen (den s k Penrose-effekten). Sedan det växande och lilla 
företaget nått denna ofrånkomliga kritiska punkt är det nödvändigt att ge före
taget en ny struktur som är anpassad till verksamhetens omfattning (sid 162). 
Penrose diskuterar också svårigheterna att anskaffa kapital och menar att "the 
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'empire-builder* tends to sacrifice co-ordination and consolidation to the pur
pose of expansion". 

Det har framgått att Verkstadsföretag AB konkurrerade med storföretag genom 
lågprissättning på en standardprodukt. Företaget kunde däremot inte tävla med 
sina konkurrenter genom ett brett sortiment eller design av produkten. Någon 
diversifiering av verksamheten till närliggande områden eller fördjupning av 
kunnandet på några specialområden, som Penrose menar är ett sätt att åstad
komma en bas för ytterligare expansion, hade inte gjorts. Företagarens tid och 
uppmärksamhet efter omorienteringen i mitten av 60-talet, hade ägnats helt åt 
att åstadkomma en nödvändig rationell produktion. 

Betongindustri AB är ett annat företag som verkat på en generös lokal marknad 

i en lättetablerad bransch. Även detta företag kunde framgångsrikt konkurrera i 
första hand med börskoncernen tack vare lägre relativa kostnader. Genom att 
avstå från investeringar och värna om en rationell tillverkning, vilket är särskilt 
viktigt i en arbetsintensiv bransch, fanns utrymme att priskonkurrera på en 
lokal marknad som kännetecknades av begynnande överkapacitet. En sådan 
filosofi är tillämplig endast på kort sikt och vid "omgivningsförändringar med 
återgång". Parallellt med uppbyggnaden av överkapaciteten på marknaden på
gick nämligen resursavtappning i företaget genom personalavgång och fortlö
pande förslitning av produktionsapparaten. Över en natt hårdnade sälj mot
ståndet; det var inte längre möjligt att ytterligare sänka priserna, och företaget 
stod inför en svår kris. 

7.4.2 Teknisk utveckling som endogen variabel 

Sambandet mellan bl a tillväxt, investeringar och produktivitet har framgått av 
samvariationsanalyserna (avsnitt 5.3.3 och bilaga 3). Därvid noterades ett signi
fikant samband mellan investeringar och omsättningsförändring för den kontra-
herade gruppen; en iakttagelse som också gäller de tre redovisade (kontraktiva) 
praktikfallen. I föreliggande arbete finns med andra ord stöd för den rådande 
uppfattningen att låg investeringsvilja (vare sig den beror på passitivitet eller 
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är resultatet av en negativ framtidstro) leder till stagnation som exempelvis i 
fallet Betongindustri AB. 

Något samband (0,06) föreligger däremot inte mellan investeringar och tillväxt 
för den expanderande gruppen, vilket också belyses av Verkstadsföretag AB, 
som i första hand åstadkommer expansion tack vare överlägsen inre effektivi
tet. Studien stöder således tesen att investeringar och i vidare mening teknisk 
utveckling inte alltid är drivkraften bakom expansion. Småföretag tycks kunna 
åstadkomma kraftig expansion genom effektivitet i exempelvis produktionssys
tem, som i ovannämnda fall resulterade i en överreaktion och okontrollerad 
tillväxt med efterföljande finansiella problem. 

Enligt litteratur på tillväxtområdet utgör behandlingen av variabeln "teknisk 
utveckling" ett av huvudproblemen vid utvecklandet av tillväxtmodeller. Det 
har inte lyckats att betrakta teknisk utveckling som endogen variabel, utan den 
måste analyseras utanför tillväxtmodellen. Salter (1960), som i första hand 
studerat tillväxtprocesser på branschnivå, menar exempelvis att införandet av 
nya tekniker i första hand bestäms av de relativa faktorpriserna, där alltså 
teknisk utveckling helt enkelt betraktas som en vara med viss produktionskost
nad. Det innebär, menar författaren vidare, att införandet av nya tekniker sker 
olika snabbt i olika branscher beroende bl a på kapitalintensiteten. I nya, expan
derande branscher kommer vidare drivkrafterna till utveckling i största ut
sträckning inifrån branschen själv. I mogna eller stagnerande branscher däre
mot, tillförs nya idéer och teknologier utifrån. Denna anpassningsprocess föror
sakad av teknisk utveckling karaktäriseras, enligt Salter, av "continous distur
bance and slow adjustment". Tekniska framsteg och ändrade faktorpriser åstad
kommer en ständig ström av nya produktionsmetoder (sid 143). Den nya tekni
ken blir genom sin produktivitetshöjande effekt en drivkraft till omvandling i 
branschen. Höjt kostnadsläge och ökad importkonkurrens förändrar också fak-
torprisrelationerna och utgör andra förklaringar till strukturförändringar, menar 
Salter (jfr Eliasson, 1980). 

En bransch består följaktligen av produktionsanläggningar som varierar mellan 

mycket moderna och ytterst föråldrade. Strukturomvandlingens intensitet (ut-
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slagningen av gamla anläggningar) i en bransch beror sålunda på branschens 
expansionstakt och bestäms av de gamla anläggningarnas möjligheter att sälja 
en produkt till endast rörliga kostnader. Betongindustri AB representerar ett 
utmärkt exempel för denna uppfattning. Trots att företaget verkade i en 
bransch som kännetecknats av hög mekaniseringsprocess under hela efterkrigs
tiden och dessutom hade erkänt branschkunniga ledare försummades nyinveste
ringar. Detta är så pass frapperande, att passiviteten måste förklaras av ledar-

trötthet eller exempelvis att ägarna var helt säkra på att lokaliseringsstöd "all
tid" gick att erhålla. 

Av intresse utgör vidare Arrows (1962) synpunkter på den tekniska utveck
lingens betydelse. Han menar att marknadsmekanismerna i ett system inte leder 
till optimal resursfördelning om tekniskt kunnande betraktas som en vara med 
viss produktionskostnad. Detta medför,, som i fallet Betongindustri AB, att det 
skapas ett ackumulerat behov av återinvesteringar, som kan vara svåra att ge
nomföra inom familjeföretagets ekonomiska ram, utan kräver en mer dramatisk 
omstrukturering, exempelvis i samordning med ett kapitalstarkt storföretag. 

Det har framgått att sammanslagningar som rör företag i en stagnationsfas 
eller som i övrigt försummat sin utveckling framstår som industrins "eget sätt" 
att omorganisera och omfördela produktionsresurserna och därigenom stimulera 
framväxten av en effektiv produktionsstruktur. Framför allt har försäljningen 
av de kontraherande företagen karaktären av sådan självsanering. 

7Am3 Produktionsekonomiska fenomen 

I företag som byggs upp kring hantverks- eller yrkeskunnande spelar produk
tionsekonomin ofta en avgörande roll (Liljenäs <5c Sun din, 1982). Det är därför 
naturligt att frågor om produktionsteknik kommer i första rummet medan 
exempelvis utvecklings- eller marknadsfrågor kommer i andra hand. Det lilla 
företaget kan genom en rationell och småskalig tillverkning relativt snabbt nå 
framgång på lokala marknader. Flera författare, exempelvis Rhenman (1969), 
rättfärdigar målsättningen att snabbt bli marknadsledare. Om företaget lyckas, 
menar författaren, är det bevis för överlägsenhet i affärsidé och produktions
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system. Genom marknadsdominans når även det lilla företaget skalfördelar. 
Boston Consulting Group (1970) har genom produktionsekonomiska beräkningar 
bl a från elektronikindustrin visat, att kostnaderna minskade (proportionellt) 
med 30 - 40 % vid varje fördubbling av produktionsvolymen. Detta förklarar i 
stor utsträckning varför mindre företag på relativt kort tid kan bli marknadsle
dare på standardprodukter. 

Av det sagda följer att det inte är fel att expandera snabbt och ensidigt. Det är 
snarare lämpligt att utnyttja tillfällena till expansion när de kommer. Möjlighe
terna att samtidigt utveckla och konsolidera ett expansivt entreprenörsföretag 
är emellertid små. Det ligger så att säga inte i entreprenörens natur att göra 

det. Med nästan nödvändighet står därför sådana företag, som Verkstadsföretag 
AB, förr eller senare inför en kris av exempelvis finansiell eller företagsledande 
natur. Att i en sådan situation åstadkomma ny struktur anpassad för företagets 
större storlek, kan många gånger bara ske genom ägarskifte. 

Ett annat fenomen inom produktionsekonomin utgör den s k Horndaleffekten. D 
Lundberg (1961) visar med järnverket i Horndal som exempel, att produktions
ökningar inom ett system kan erhållas "gratis", d v s är inte hänförligt vare sig 
till faktorerna arbete eller kapital (sid 130). Trots att inga egentliga nyinveste
ringar företagits under en 15-årsperiod utan endast ett minimum av reparatio
ner, förbättrades produktiviteten med närmare 2% per år i järnverket. Effekten 
förklaras av sådana faktorer som ökad arbetsskicklighet och bättre organisation 
eller bättre anpassning av produktion och försäljning till förändrade priser. 

Förekomsten av denna effekt, som även påvisats i andra företag, är intressant 
eftersom den (åtminstone i viss utsträckning) rättfärdigar beteendet att betrak
ta teknisk utveckling och nyinvesteringar som en insatsvara. Även om effekten 
torde ha en övre gräns, är det "förlåtligt" om småföretagare blir mindre benäg
na att nyinvestera, som i fallet Betongindustri AB, om produktionsökningar ändå 

1) Termen skall inte förväxlas med Kronlund & Wigblads definition 
(Johannisson, 1980, sid 267). 



145 

kan noteras genom att undanröja flaskhalsproblem, åtgärda slackheter eller i 

övrigt justera produktionsapparaten. 

7AA Anpassning och omorientering 

Normann (1975), som utgör en viktig metodologisk referens för detta arbete, 
lämnar även värdefulla bidrag till förståelsen av problem och processer i före
tagens utveckling. Författaren, som inspirerats bl a av Penrose och en rad orga
nisationsteoretiska forskare, har den föreställningen att ett företags utveck
lingsproblem ofta har sin grundorsak i att företagets "dominerande idéer" och 
den sociala struktur som närmast står för dess värderingar, inte har kunnat an
passas till en strategisk ny situation som företaget hamnat i. 

Ett företags "dominerande idéer" är den för tillfället förhärskande uppfatt
ningen om företagets roll och uppgift. Dessa idéer, är vidare en produkt både av 
företagets historia och de signifikanta aktörernas personliga utveckling. När 
företaget genomgår olika utvecklingsstadier, av egen kraft eller genom struktu
rella förändringar i miljön, förutsätts en kontinuerlig omtolkning av de "domine
rande idéerna" så att de hela tiden anpassas till de nya situationerna. Om före
tagsledningen misslyckas med denna anpassningsprocess uppstår bristande över-
enstämmelse (misfits) mellan företagets olika delsystem med försämrad ut
bytesprocess och lägre effektivitet som följd. Receptet mot detta är förnyelse 
och utveckling, anser Normann, och åstadkommes genom kunskapsutvecklings
processen, som intar en central roll i framställningen. Genom denna skapas 
varaktig förändring och förmåga att handskas med nya händelser och situatio
ner. 

Ett viktigt inslag i anpassningsprocessen är lyhördheten för och förmågan att 
identifiera omgivningsförändringar. Brunsson (1976) menar att företag använder 
tre sätt att möta omgivningsförändringar; kostnadsjakt, omgivningskontroll och 
omorientering. Författaren, som studerar omorienteringsförmågan, behandlar 
inte fusioner explicit eftersom dessa "utgör ett mer revolutionerande sätt" att 
åstadkomma omorientering. Brunsson menar att bästa sättet att möta beståen
de förändringar i omgivningen är att reagera så snabbt som möjligt för att und-
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vika negativa effekter. Om detta misslyckas kan företaget komma in i en ond 
cirkel som ytterligare minskar benägenheten till omorientering. 

Brunsson pekar vidare på tre faktorer som besvärar företag under stress. Den 
första är tendensen att skylla misslyckanden på omgivningen medan däremot 
framgång beror på ledningen. För det andra tenderar misslyckanden att skapa 
försiktighet medan framgång leder till ökat risktagande. Författaren menar för 
det tredje att en alltför okomplicerad omgivning medför en enkel domändefini
tion som skapar dålig beredskap och därför låg omorienteringsbenägenhet (sid 
215). Det senare är särskilt intressant och strider i viss mån mot den etablerade 
uppfattningen att småföretag är flexibla och därför lätt kan ställa om till nya 
situationer. 

Byggservice AB är ett målande exempel på Brunssons iakttagelser av företags
beteende under stress. Företagsägaren ansåg att företaget hade bra produkter 
och medarbetare, men "hade goda vänner i samhällets topp som kunde bedöma 
framtidsutsikterna inom byggbranschen", och enligt dessa skulle besvärligheter
na bli långvariga. Trots att företagaren vid intervjutillfället har något av "facit 
i hand", i den meningen att en annan familjeföretagare (utan branschkännedom) 
rekonstruerade företaget och redovisar en positiv utveckling, sitter företagaren 
fortfarande fast i sin uppfattning om en deterministisk yttre miljö. Trots att 
han anser att misslyckandet i första hand berodde på marknadsutvecklingen, har 
självkänslan dock fått sig en knäck och i fortsättningen minimerar han risken 
genom att driva enmansföretag. Företaget hade kunnande och bra medarbetare 
och borde därför snabbt ha kunnat ställa om sig och penetrera andra marknads
segment, vilket också skedde i den nya regin. 

Även andra forskare hävdar att en alltför konflikts- och problemfri omgivning 
medför att företagsledare ofta ägnar sig åt domänförsvar (Thompson, 1971) i 
stället för att förnya verksamheten genom produkt- och marknadsutveckling. 
Ett företag som redovisar stora framgångar och överskottsresurser kan bli allt
för "belåtet". Sådana företag kännetecknas av lågt organisatoriskt lärande och 
har därför dålig beredskap mot omgivningsförändringar (strategisk stagnation i 
Miller <5c M intzbergs terminologi, Ericson, sid 159). Byggservice AB utnyttjade 
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inte den bekymmer si ösa tillvaron under 60-talets första hälft till konsolidering i 

vid mening. Trots fleråriga möjligheter har orienteringar mot andra marknader 
eller utveckling av nya produkter/tjänster inte vidtagits. 

I Mattsson (1982), som behandlar internationell marknadsekonomi och industriell 

marknadsföring, betonas just det viktiga i att utveckla djupa och nya relationer 
till kunder och leverantörer. Författaren sätter in marknadsstrategierna i ett 
dynamiskt strukturekonomiskt perspektiv. Om företaget redan har en produkt 
som är lyckosam, måste det primära vara att utveckla och stärka marknadsposi
tionen. Det sker genom att bygga upp nätverk av relationer, där det egna före
taget är en av enheterna. Därigenom minskas riskerna för att missa eller miss
tolka relevanta signaler, eftersom de kan fångas upp av kunder eller leverantö
rer inom nätverket. 

Egenföretagande ställer stora krav på den personliga kapaciteten. Småföretaga
ren måste vara både tekniker, ekonom och försäljare för att inte misslyckas i 
ett modernt industrisamhälle. Expansion och omorienteringar mer eller mindre 
förutsätter därför ny eller kompletterande ledningspersonal. Sonens inträde i 
Verkstadsföretag AB i mitten av 60-talet innebär nytändning och en efterföljan
de expansion. 

Försäljning av halva aktiestocken i Betongindustri AB till en börskoncern och 
sammanslagning med en av dess tillverkningsenheter syftade till en rejäl om
strukturering. Företagsgrundarna räknade genom transaktionen med kapitaltill
skott, nya strategier och därmed överlevelse för företaget förutom en för
hållandevis god privatekonomisk uppgörelse. I praktiken ledde transaktionen 
också till totalt ledarskifte, ty även om de två företagsgrundarna var hälften-
ägare och satt kvar på sina befattningar, "hade vi inga möjligheter att komma 
till tals bland professionella tekniker och ekonomer". 

7A.5 Kreditinstitutens roll 

Bankerna har av tradition varit ett mycket viktigt inslag i småföretagens miljö. 
Många gånger utgör bankförbindelsen företagarens enda samtalspartner, som 
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genom mera personliga förtroenderelationer kan bidra till att förändra och 
utveckla företaget. I och med att regionalpolitiska stödformer infördes i mitten 
av 60-talet har småföretagens intressesfär påtagligt utökats med de organisa
tioner/myndigheter som administrerar dessa stödformer.*) I fyra av de fem 
praktikfall som studeras i föreliggande rapport har banker och/eller myndighe
ter på ett eller annat sätt påverkat huvudaktörernas beslutsprocess mot försälj
ning av sitt företag. I det femte fallet var bankerna också minst sagt involvera
de, eftersom familjeföretaget förvärvades av ett banker närstående invest
mentbolag. 

Av pr aktikf allsintervjuer na har framgått att bankers och myndigheters aktörer 
gjort annorlunda tolkningar av företagsverkligheten än huvudaktörerna själva. 
Detta har naturligtvis skett utifrån bankernas intressen att undvika konkurs och 
efterföljande ackordsuppgörelser. I fallet Råvaruföretag AB intervenerade 
bankförbindelsen efter brödraschismen på 50-talet och påfordrade VD-byte. 
Bankintervention i mer drastisk mening, där ny lednings- eller ägarstruktur 
påfordras, förutsätter enligt Boswell (1973) att företaget befinner sig i ett ex
pansivt skede och mer eller mindre är beroende av bankfinansiering. Så var 
fallet i Verkstadsföretag AB, som externfinansierade sin expansion utifrån en 
låg andel eget kapital och därmed gav bankförbindelsen möjligheter till kontrol
lerande insyn med negativ inställning till nya lån som följd. Som framgår av 
tabell 6.5 (sid 116) var Råvaruföretag AB stagnerande vid tiden för försälj
ningen. De finansiella resurserna är, som framgått av det statistiska materialet, 
oftast överdimensionerade vid sådana fall. Företaget i fråga hade dessutom sålt 
en fastighet och behövde därför inte förhandla med banken om nya lån, som 
ändå aktivt medverkade till ägarbytet. 

Bankernas agerande tyder på att det finns en absolut övre gräns för skuldsätt
ningsgraden, eftersom bankerna kunnat resa krav på ledar- eller ägarskifte för 
nya lån. Detta är ett ställningstagande för Lerner & Carleton (1964) som i oppo
sition mot Modigliani <5c Miller (1958) hävdar att det finns en optimal skuldsätt-

1) Sv.D. 29/10 -81. Reportage från Svenska Bankföreningens årsmöte. 
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ningsgrad; efter en viss skuldsättningsgrad ökar alltså finansieringskostnaderna 
relativt med ökad skuldsättning. Företagsanalyserna i föreliggande arbete visar 
att många företag hade en relativt svag finansiell ställning vid fusionstillfället. 
Detta förhållande reser frågan om inte bankerna borde intervenera tidigare och 

i större utsträckning. 

Det har under 70-talet minst sagt funnits en tendens att med samhällets stöd 
hålla krisföretag och hela branscher igång av arbetsmarknadspolitiska skäl. Ett 
aktivare bankagerande som tidigare förhindrar negativ företagsutveckling skulle 
sannolikt minska de totala samhällskostnaderna, eftersom krisdrabbade (mindre 
och medelstora) företag ofta blir föremål för rekonstruktion efter krav från 
fackliga och kommunala intressen (jfr Lindmark, 1984). 

Ett annat beteende redovisade Byggservice AB:s bankförbindelse, som ställde 
nya lån i utsikt för att företaget skulle kunna rekonstrueras under sina "gamla" 
ägare. Denna omtanke från bankens sida ter sig något senkommen. En bidragan
de orsak till att företaget gick i konkurs var nämligen investeringar i ny fastig
het med stora räntekostnader och redovisad förlust som följd 1969. I ett histo
riskt perspektiv och mot bakgrund av marknadsbilden, framstår denna satsning 
som något djärv. Detta reser frågan i vilken utsträckning som ekonomiska verk
tyg använts eller strategiska bedömningar gjorts i samband med investeringsbe
slutet och bankens roll därvidlag. 

I fallet Betongindustri AB är det med bitterhet som huvudaktörerna i efterhand 
bedömer bankförbindelsens och myndigheternas agerande. Företagsledarna me
nar att bankförbindelsen och utvecklingsfonden (f d företagareföreningen) borde 
ha insett de negativa aspekterna av hälftenägarskap med ett börsföretag, och 
därför avrått från en sådan uppgörelse. Särskilt besviken var man på bankför
bindelsen, som var gemensam för köpande och säljande bolag, och som beskylls 
för att ha gått storföretagets ärenden. 

Av fallbeskrivningen har vidare framgått att det uteblivna lokaliseringsbidraget 
haft effekten av en "psykologisk knäck" för företagsledarna och en direkt orien
tering mot försäljning. Detta reser frågan om lokaliseringsbidrag och andra 
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statliga stödformer kan ha en passiviserande och därmed negativ verkan. Det 
kan ju inte uteslutas att vetskapen om de goda bidragsmöjligheterna i vissa 
stödområden, minskar företagarnas lyhördhet för omgivningsförändringar och 
därför befrämjar insiktströghet. Strukturförändringar är nämligen sällan snabba 
och dramatiska omdaningar. Vad som däremot gör omvandlingsprocessen smärt
sam är blockeringar, ledartrötthet och oförmåga att identifiera och reagera på 
de små och alltid förekommande förändringarna. Denna tröghet hade ett högt 
pris för företaget och de anställda, eftersom verksamheten avvecklades några 
år efter fusionen. 

Om miljön i vid mening, dvs marknads- och institutionella förhållanden, varit 

generösa och haft en passiviserande inverkan på Betongindustri AB, kan likarta
de generösa miljömässiga förhållanden snarast sägas ha haft en motsatt, aktive
rande effekt på fallet Verkstadsföretag AB. Detta låter paradoxalt, men visar 
bara på hur komplexa och heterogena företagsverkligheter kan vara, och att 
inget företag är det andra likt. I fallet Verkstadsföretag AB var situationen i 
mitten av 60-talet nämligen den, att företaget lämnade en levebrödsbaserad 
målsyn i och med att sonen övertog ledningen. En annan förutsättning för ny-
tändningen var de generösa marknadsmässiga förhållandena som uppstod och 
uppmuntrade till kapacitetsutbyggnad. Utbyggnaden externfinansierades, inte 
minst genom de regionalpolitiska stödformerna, och utifrån en extremt låg 
egenkapitalnivå. Detta var möjligt tack vare företagets goda förhandlingssi
tuation gentemot sin bank och framför allt myndigheterna. De sysselsättnings
ökningar som initiait kunde uppvisas, blev argument som möjliggjorde statliga 
stöd, som i sin tur möjliggjorde ny sysselsättningsökning. Stödformerna verkade 
med drivhuseffekt på ett företag, som i sig hade inneboende växtkraft. Resulta
tet blev att företagets olika delsystem "växte ifrån" varandra, där särskilt led
ningskapaciteten släpade efter. 

I sin avhandling "Lokaliseringsstödet i företagens utveckling" hävdar Sandahl 
(1980) att stödet i huvudsak har en förstärkande effekt på den pågående utveck

lingen i företaget. (Ett resultat som f ö går i linje med Fredriksson & 
Lindmarks, 1978). Företagarna skulle troligen genomföra investeringarna även 
om de inte fick myndigheternas stöd. Det finansiella stödet kan dock medföra 
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att investeringarna tidigareläggs och att de blir större. Resultatet av myndighe
ternas åtgärder blir därför en påskyndad expansion eller stabilare företag, me
nar Sandahl (sid 147). Författaren hävdar vidare att företagarna är tvungna att 
visa att deras projekt ger ökad sysselsättning på den aktuella lokaliseringsorten 
för att stöd ska beviljas. Ökad sysselsättning är alltså ett nödvändigt villkor för 
kommunala och andra myndigheters intresse för projekt. Av rapporten framgår 
vidare att företagen "utsätts" för en bankmässig bedömning. Ett villkor för 
lokaliseringsstöd är nämligen att företagarens bankförbindelse åtagit sig de 
bankkrediter som behövs för projektets genomförande och administrerar de lån 
som staten kan tänkas bevilja. Negativa bedömningar kan emellertid övervinnas 
främst genom politisk argumentation från regionala och lokala intressen som -
uppmuntrade av de förväntade sysselsättningseffekterna - ofta stöttar pro
jekten upp till regeringsnivå om det skulle behövas. 

Det kan vara lämpligt att här redovisa några kritiska invändningar mot lokalise
ringsstöd såsom de framkommit under praktikfallsintervjuerna. Stödet anses 
vara alltför hårt inriktat på sysselsättningsökningar och förutsätter därför vo
lymexpansion. Företagaren "tvingas" expandera utanför sin lokala marknad, 
vilket medför tidskrävande och kostsammare marknadsföringsinsatser. Utöver 
finansieringskostnader åsamkas företagaren ökande försäljningskostnader. Före
taget måste med andra ord lyckas i sin volymexpansion om ekonomiska äventyr
ligheter ska undvikas. 

En annan mera abstrakt men nog så viktig invändning utgör de statliga stödens 
"manipulering" av företagarbeteenden under osäkerhet. Lokaliseringsstödet 
syftar till sysselsättningsökning genom att dela den företagsekonomiska risken 
med företagaren. I de två fall som beskrivits i föreliggande avsnitt, har (möjlig
heten till) statliga stöd haft en (passiviserande respektive) aktiverande in
verkan. Men i båda fallen har ett synnerligen ensidigt handlande uppvisats. 
Möjligheten till stöd respektive de beviljade stöden har tydligen haft en 
osäkerhetsabsorberande effekt på företagarna med en minskad handlingsfrihet 
som följd. Företagarna har exempelvis inte försökt planera bort osäkerheten 
genom att bygga upp reserver eller sprida risker. Man kan med andra ord som 
Johannisson (1980, sid 268) diskutera bidragspolitiken i termer av "det tveegga
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de samhällsstödet"; vad som är bra för företaget behöver inte vara bra för sam
hället, men inte heller behöver det som är bra för samhället vara bra för 
företaget. 

Genom olika utredningar har reformer föreslagits och genomförts som under 
senare år förbättrat de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. 
Dessa förändrade spelregler har, som Olofsson (1983) beskriver, bl a medfört att 
en speciell typ av "investeringsbolag", s k venture capital-bolag etablerats i 
Sverige, och som i princip fyller den kombinerade kapitalförsörjnings- och ma
nagementfunktionen. Inom dessa företag försöker man undvika att hamna i 
rollen som majoritetsägare och liknar i det avseendet de rena investmentbo
lagen. Arbetsuppgifterna består emellertid i att tillföra managementkunnande 
och aktivt medverka i "portföljföretagens" utveckling, och har därför likheter 
även med utvecklingsbolagen, konstaterar författaren. 

Denna typ av privata "riskkapitalbolag", framstår som en intressant ny partner 
på överlåtelsemarknaden av tillväxtinriktade familjeföretag. Överlåtelse till 
något av dessa bolag minskar sannolikt risken för kulturchock och identitetskri
ser särskilt i de fall riskkapitalbolaget har regional förankring. 

7.5 Störningar i den inre miljön 

Huvudaktörernas bristande insikter om sina företags utvecklingsförlopp och 
åtgärdsbehov kan som ovan diskuterats bero på svårigheter att tolka fenomen 
och rigidité ter i de yttre förhållandena. Tolkningen beror naturligtvis också på 
hur företagaren uppfattar sitt företags möjligheter och resurser att möta den 
verklighet som perceptueras. Perceptionerna är i sin tur avhängig företagarens 
kompetens och erfarenheter, men påverkas också av eventuella störningar i 
aktörssystemet. 

7.5.1 Ledarskapsutveckling 

I avsnitt 3.5.2.2 har småföretagarens karaktärsdrag och målsyn diskuterats. 

Därvid framgick att jag såg företagaren i initialskedet spela rollen av hantver
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kare och att i synnerhet mellankrigstidens företag etablerats enligt "levebröds
principen". Försörjning för företagaren och överlevelse för företag framstod 
som övergripande mål. Avgörande för företagets fortsatta utveckling är därför i 
vilken utsträckning företagsstartaren även kan spela rollen av företagsledare 
eller knyta sådana resurser till företaget. 

För en diskussion om ledarskapets betydelse och samspelet mellan företag, 
företagare och samhälle framstår Stan worth <5c Curran (1973) som särskilt 
intressant. Författarna utvecklar en modell för analys av olika företagsledande 
roller. Det centrala i modellen utgör begreppet "latent social identity" som står 
för företagarens mål, värderingar och allmänna föreställningar. Dessa identite
ter eller roller kan förändras över tiden i takt med företagets och samhällets 
utveckling. I den första rollen (som hantverkare) är företagaren något "socialt 
avvikande" och startar företag för att nå oberoende, självförverkligande etc. I 
den andra rollen (som klassisk entreprenör) har företagaren blivit ekonomiskt 
medveten; det gäller att överleva. I den tredje rollen (som "manager") är före

tagaren mera försiktig och tar gärna emot omgivningens erkännande och ser 
fram emot att, i någon form, överlämna frukterna av ett hårt arbete till sina 
barn. 

I sin praktikfallsbaserade undersökning av småföretagare fann Stanworth <5c 
Curran avvikelser mellan en persons personlighetsattribut och den roll personen 
tidigare spelat i samhället. Denna avvikelse (eller snarare strävan att reducera 
densamma) kan medföra att personen startar företag ("passar inte att vara 
anställd", "vill vara sin egen"). Denna strävan att reducera avvikelsen fortsätter 
och leder företagaren in i den andra rollen samtidigt som företaget utvecklas. 
Denna process är motsägelsefull, eftersom den strider mot personens ursprungs
karaktär. Därför menar författarna, är ytterligare identitetsförändring som 
skulle leda till den tredje rollen mindre vanlig. Författarna fann också att andra 
och tredje generationen ledare i företagen inte var särskilt "avvikande" och att 
en karaktärsutveckling och -anpassning därmed skett i den företagsledande 
funktionen. Om företagaren lyckas åstadkomma alla stegen i denna karaktärsut
veckling eller om företaget på annat sätt får tillgång till dessa identiteter, kan 
det bli mycket stort. 
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Johannisson (1980), som ur ett organisatoriskt perspektiv studerar småföretags
fusioner i den avgränsade sammanläggningsfasen, utvecklar Stanworth <5c 
Currans tankegångar om olika ledarroller. Johannisson tar som självklar ut
gångspunkt att ett företag är en konstruktion tillkommen i syfte att ge enskilda 
individer, andra organisationer eller samhället högre måluppfyllelse (jfr 
Kristensson, 1967). Han relaterar därför organisationens utvecklingsförlopp 
både till individens (i första hand företagaren) och samhällets utvecklingspro
cess. Författaren ser därvid företaget som något av entreprenörens förlängda 
arm, ett verktyg med vilket företagaren förverkligar sina individuella mål. 
Detta sker i en omvärld vars sociala och kommersiella komplexitet ständigt 

ökar och utgör utvecklingsbarriärer för enskilda mindre företag. Den ökande 
komplexiteten och den tekniska utvecklingen blir därför naturliga impulser till 
företagsförsäljningar. Eftersom familjeföretaget till stor del är en spegling av 
företagaren beror företagets överlevelsemöjligheter på företagarens vilja och 
förmåga till anpassning. Tröghet medför krisrisker. Småföretagaren måste där
för relativt snabbt avstå från företaget som enbart ett verktyg för självförverk
ligande och bygga in anpassningsmekanismer, hävdar Johannisson. 

De företag som ingår i praktikfallsanalysen har startats av män med låg formell 
utbildning och oftast med klart uttalade levebrödsmotiv. Tre av de fem företa
gen drevs fortfarande vid fusionstillfället av sina grundare, medan de två andra 
övertagits av andra familjegenerationen. Det är inte självklart att en person 
som startat ett företag kring ett hantverkskunnande även kan vidareutveckla 
idéer och därmed bredda den bas som företaget utgår ifrån. Än mindre själv
klart är det att företagsgrundarnas barn, som ju inte i likhet med sina fäder är 
"self-selected", ska besitta företagsledande kompetens. 

Johannissons tredje tes, att företagssamgående är en konsekvens av givna ut
vecklingsförlopp hos aktörer, organisationer och/eller samhälle (sid 162) har ett 
högt förklaringsvärde även för praktikfallen i föreliggande studie. Den bristande 

harmonin i utvecklingen mellan företag och företagare medför oförmåga att 
tolka företagsverkligheten och bottnar exempelvis i bristande personlig utveck
ling eller en alltför hög konfliktsnivå i företaget. Det senare har som framgått 
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varit ett vanligt inslag i de studerade aktörssystemen. Dessa tolkningsstörningar 
i den inre miljön resulterar i passivitet och låg planeringsmedvetenhet. 

Byggservice AB har redan diskuterats som exempel på bristande marknadsan
passning. Denna manövertröghet i företaget var en konsekvens av insiktströghe
ten hos ledningen. Att lotsa sitt företag genom etableringsfasen in i "gräns
landet" mellan å ena sidan unga, outvecklade, mindre företag och å andra sidan 
något utvecklade, större företag, ställer stora krav på företagarna. Framgångs
rika företagare torde redan från början besitta en viss företagsledarkompetens 
förutom den nödvändiga entreprenörskompetensen och förmågan att kombinera 

dessa tillgångar. Detta resulterar i vad som svepande brukar benämnas gott 
affärssinne. Enligt Stanworth <3c Currans modell kräver denna utveckling att 
företagarens värderingar och rollspel förändras över tiden och anpassas till 
företagets och samhällets utveckling. 

Rollspel eller påtaglig karaktärsutveckling i den företagsledande funktionen 
kännetecknar emellertid inte Verkstadsföretag AB före försäljningen. Företags
grundaren får sägas spela den första rollen (som hantverkare). När sonen, som 
definitionsmässigt utgör företagets andra generation, tar över i mitten av 60-
talet sker en successiv utökning. Den ökade ekonomiska medvetenheten, som 
enligt Stanworth <5c Cu rran kännetecknar den andra rollen, blir emellertid inte 
påtaglig. Han förser inte företaget med nya växtidéer (i Normanns terminologi) 
utan mjölkar ensidigt ur den ursprungliga affärsidén. Andra generationen i före
taget är följaktligen inte "mindre avvikande" och utgör därför ett undantag till 
författarnas regel. Företagaren i fråga har senare också visat sig ha svårt att 
klara entreprenörrollen. Ett antal år efter försäljningen 1971, har han startat 
och lagt ner ett andra företag. Därefter har ett tredje förvärvats, som dock 
gått i konkurs. Man kan här, liksom Stymne (1967) fråga sig om företagsledning 
verkligen ska betraktas som profession. 

Industriföretag AB är exempel på företag som framgångsrikt lotsats genom 
olika utvecklingsstadier. Företagets utvecklingsförlopp tycks ha varit så händel-
sefattigt och odramatiskt att intervjuerna gett minimal substans för tolkningar. 
Företaget har under endast ett kvartssekel byggts upp av en man av den tradi
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tionella, patriarkaliska bruksledarstilen. Han överlät ett välutvecklat och lön
samt företag till ett av Sveriges största investmentbolag. Det omvittnas att 
företagaren hade en "utpräglad fingertoppskänsla för affärer" och "släppte 
aldrig ifrån sig något". Det senare som är uttryck för en bristande delegerings-
förmåga talar snarare mot än för framgång. Företagaren skapade både irrita
tion genom sin närvaro och entusiasm genom sitt deltagande bland sina anställ
da "under sina dagliga turer över verkstadsgolvet". I beskrivningarna finns också 
samhällstillvända inslag som är typiska för bruksöverhuvuden, såsom julklappar, 
gratifikationer och förmånliga lån till sina anställda. 

Under hela uppbyggnadstiden har företaget haft en enda ledargestalt. Sannolikt 
var denne företagare en relativt utvecklad och medveten entreprenör 
(Stanworth & Currans andra identitet) redan vid etablerandet av sitt företag. 
Hans uppfattning om företagets problem och villkor tycks ha stämt med verk
ligheten. Företagaren har hela tiden utvecklats mot en mer professionell ledar
stil men behållit den gamla och patriarkaliska formen. 

Företagaren visade vid intervjutillfället upp den för sin generation (över 60 år i 
ålder vid försäljningen -71) inte ovanliga tveksamheten mot den ökande de
mokratiseringen. Det är därför inte säkert att denne företagsledare klarat de 
sociala förändringar som skulle komma under 70-talet lika bra som han klarat 
de tekniska förändringarna på 50- och 60-talen. Demokratiseringsprocessen 
hade inte framskridit särskilt långt 1971 och ett misslyckande i anpassningen 
till nya sociala villkor hade kunnat medföra konflikter av olika slag med stagna
tion som följd. 

Ett annat intressant inslag i nämnda praktikfall utgör själva generationsskiftes
problemet, som är den direkta orsaken till försäljningen. Företagaren hade fyra 
barn, varav tre söner med utmärkt teknisk utbildning. Det fanns därmed förut
sättningar att företaget skulle kunna fortleva som familjeföretag i åtminstone 
ännu en generation. Ingen var emellertid intresserad av att ta över. En av sö
nerna arbetar vidare i företaget, dock inte i någon ledande befattning. Här kan 

två olika tolkningar göras. Det måste betraktas som ett resultat av negativ 
inställning till företagsamheten från samhällets sida (skatter, attityder etc) när 
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personer med rätt ålder och utbildning prioriterar anställning före egenföreta-
gande trots att man, som i detta fall, kunde ärva ett välskött företag. Försälj
ning till andra företag förhindrar å andra sidan eventuella "släktfejder" och ger 
de anställda många gånger en mer kompetent ledning än vad fallet kan bli om 
företag stannar i familjens ägo. 

Sannolikt hade Industriföretag AB hunnit till ett skede i sitt utvecklingsförlopp, 
där en utåtriktad managementorienterad ledning borde ta vid. Ur den synpunk
ten kom generationsskiftet lägligt. När ingen i familjens yngre generation ville 
ta över, fanns möjligheten att sälja till ett investmentbolag, vars ena huvudupp
gift enligt Jönsson (1973) är att förse tillväxtinriktade familjeföretag med ma
nagern en tkunnande. 

7.5.2 Kompanjonskap 

Vissa forskare hävdar, vilket framgått av diskussionen om den yttre miljön, att 

en okomplicerad eller konfliktfri omgivning medför alltför enkel domändefini
tion som skapar dålig beredskap och därför låg omorienteringsbenägenhet. Även 
när det gäller den inre miljön menar exempelvis Burns 6c Stalker (1961) att före
komst av konflikter, spänningar eller problem befrämjar ett företags utveck
ling. Dessa får naturligtvis inte vara alltför djupa eller långvariga, utan måste 
ligga på en nivå som gör att arbetsklimatet stimuleras och inte störs. 

Av de fem praktikfallen är i tre företag ägarskapet delat på två kompanjoner, 
varav hälftenägarskap i två fall. Dessa tre företag har redovisat stagnerande 
eller tom kontraherande utveckling och i samtliga fall kan också samarbets-
problem mellan kompanjonerna beläggas. Råvaruföretag AB uppvisar ett flag
rant exempel på minst sagt samarbetsproblem mellan två bröder, som enligt 
vittnesbörd varit djup och långvarig. Det råder ingen tvekan om, att brödrakon-
flikten inverkat förlamande på företagsutvecklingen. 

I Betongindustri AB har det uteblivna lokaliseringsstödet tillskrivits avgörande 
betydelse för försäljningsbeslutet. Den stora besvikelse som artikuleras kan 

naturligtvis i viss utsträckning vara en "täckmantel" för privata och psykolo
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giskt känsliga förklaringar som samarbetsproblem ägarna emellan eller allmän 
ledartrötthet. Under alla omständigheter kan de senare möjligheterna förklara 
passiviteten och blockeringarna som föregick ansökan om statliga bidrag. 

Praktikfallsanalysen har (liksom telefonenkäten) gett vid handen att en alltför 
hög konfliktnivå i ägar- eller ledningsgruppen verkar passiviserande och leder in 
företaget i ett spiralliknande stagnationsförlopp. Om man, liksom Johannisson, 
ser företaget som något av ett verktyg med vilket familjeföretagaren förverk
ligar sina individuella mål, är det inte förvånande att djupa konflikter kan upp
stå mellan delägare som försöker förverkliga sig i samma företag. Det är natur
ligt att skilda individuella utvecklingsförlopp kan leda till "skilsmässa" med 
försäljning av företag som följd. Det kan vara lämpligt att sammanfatta några 
av delägarnas synpunkter på kompanjonskap, såsom de framkommit i intervjuer
na. 

Det kan många gånger vara en fördel att vara två eller flera vid 
startandet av ett företag. Delägarna kan var för sig ha speciella 
kunskaper och spela olika roller som verkstadschef - kontorschef, 
försäljare - tekniker och därigenom komplettera varandra. I ett 
företags initialskede ställs dessutom stora ekonomiska krav på de 
enskilda ägarna som underlättas om de delas av två eller flera. I 
ett senare skede går det emellertid många gånger sämre att sam
arbeta. Den ena tycker sig arbeta mer och dra det tyngsta lasset 
utan att ha mer betalt. Den andre anser att den förste gör dåliga 
affärer, anställer olämpliga medarbetare etc. Det spelar ingen 
roll hur det faktiskt förhåller sig, vem som har rätt eller fel; det 
faktum att situationen upplevs på nämnda sätt gör att relationer
na och därmed samarbetet mellan delägarna försämras. Denna 
utveckling är heller inte onaturlig eftersom delägarna var för sig 
utvecklas och gör erfarenheter under företagandets gång. Den 
relativa betydelsen av kompanjonens speciella kunskaper minskar 
och därmed också respekten för honom. Det som i initialskedet 
var en fördel (att man kompletterar varandra och är olika person
ligheter) kan därför i ett senare skede bli ett svårt samarbetspro
blem. 

7.6 Säljprocessens två steg 

Av praktikfallen har framgått att företagsägarna plötsligt och i ett sent skede 

fått klart för sig att en kris var förestående. Attityden av "intet ont anande" 
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kan naturligtvis vara en efterkonstruktion och avsedd att dölja en viss grad av 
medveten "mismanagement". Många gånger tycks det emellertid vara påtagliga 
händelser som "skakar om" huvudaktörerna och initierar en varseblivningspro-
cess. Som exempel har nämnts en bankförbindelses negativa inställning till nya 
lån, ett uteblivet statligt bidrag, ett oväntat marknadsbortfall eller en brors 
olagliga försäljning av halva aktiestocken. Sådana, både externa och interna, 
händelser har gett aktörerna en uttalad krisuppfattning. 

För att en företagsöverlåtelse ska komma till stånd måste, liksom vid alla tran
saktioner, säljare och köpare komma överens. Detta sker i någon form av för
handling och sällan på lika villkor. De enskilda överlåtelser som här studerats 
tycks inte ha planerats fram, utan har snarare kommit till stånd mer eller mind
re akut. 

Säljbeslutet tycks därvid kunna beskrivas i en tvåstegsprocess. Störningar och 
tolkningssvårigheter har medfört brister i insikter om företagets läge i sitt 
utvecklingsförlopp; det första steget innebär "uppvaknandet" och varsebliv-
ningen av krisen och en relativ bedömning av de egna resurserna. Det andra 
steget utgör orienteringen mot försäljning och sökandet efter lämplig fusions
partner. Försäljningens beslutsprocess kan schematiskt beskrivas enligt följande 
algoritm, som avser företag i eller nära kris: 

Försäljningsbenägenheten är en funktion (bedömning, förhandling) 
av tre faktorer och det uppfattade krisläget: 

- Bedömning av företagets överlevelsemöjligheter. 

- Överlevelsemöjligheterna begränsas av reservernas storlek. 

- Reserverna (och företagets substans i övrigt) påverkar ägarens 

privatekonomiska intresse. 

- Det privatekonomiska intresset vägs mot alternativa utkomst
möjligheter och ålder och den egna krisuppfattningen. 
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Det kan här vara lämligt att anknyta till typologin över fusionsförlopp (fig 6.3, 
sid 107), och beskrivningen av den reservupplösning som pågick i A-, B- och C-
cellernas företagsgrupper. Många kontraherande företag hade vid försäljnings
tillfället fortfarande en tillfredsställande finansiell ställning (B-celien), vilket 
torde vara uttryck för att man relativt tidigt blivit medveten om en annalkande 
kris. Det privatekonomiska intresset har sannolikt kunnat tillfredsställas; man 
har sålt i tid medan reserverna var oförbrukade. Flera företag i A- och C-
cellerna däremot hade försatts i eller stod inför konkurs med privatekonomiska 
förluster som följd för ägarna. En ökad kunskap om fusionsförloppens natur gör 
det möjligt för företagsägare att minska den privatekonomiska förlusten vid 
begynnande okontrollerade utvecklingsförlopp genom att sälja på ett tidigt 
stadium. 

7.7 Familjeföretagandets dilemma 

Familjeföretagandet är fyllt av motsägelser. I själva småföretagandets idé 
ligger att improvisera, utnyttja chanser och gripa tillfällen i flykten. Småföre
tagen arbetar därför med högt risktagande och är beroende av få produkter och 
små marknader. De måste ha en relativt liten produktutvecklingsverksamhet 
eftersom sådana aktiviteter är dyra och osäkra; de är vidare beroende av en 
eller några få personer som oftast äger företagen. 

Småföre tagandet kännetecknas med andra ord av alla-ägg-i-en-korg-dilemmat 

(Robinson, 1966) och ska så göra. Diversifiering och specialisering minskar 
visserligen riskerna och är en bra regel för stora företag men inte tillämpligt 
för de små. Robinson menar vidare att det lilla företaget ska vara försiktigt 
med skuldsättning i början och därigenom skapa ett finansiellt "slack" eftersom 
"when the opportunity for rapid growth comes, a business must be prepared" och 
då ska resurserna tömmas (sid 77). 

Men samtidigt ligger det lilla företagets framtid i att söka verksamhetsområden 
som storföretagen utelämnat och där utveckla sin entrepreneuriella kapacitet. 
Överlevelse på längre sikt kräver därför snabb avkänning av miljöförändringar 

och identifiering huruvida dessa är cykliska eller bestående. De förra bemöts 
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med resursbuffertar såsom god likviditet, medan de senare kräver anpassning 
och utveckling av företaget. Småföretagaren måste med andra ord relativt 
snabbt tillämpa ekonomiska verktyg och strategiskt tänkande. Ekonomisk kon
troll och planering strider emellertid många gånger mot entreprenörens natur, 
men blir en nödvändighet i takt med att företagets (och samhällets) komplexitet 
ökar (jfr Bohman <5c Boter, 1984). Företagsgrundarna har därför ofta en lika svår 
arbetsuppgift framför sig. 

Det finns emellertid småföretag som expanderat kraftigt och samtidigt lyckats 
undgå eller bemästra såväl finansiella som företagsledande kriser. De är företag 
som "matchat" växande med utveckling och balanserat sig in i "gränslandet" 

mellan små och stora företag. Dessa företagare har bevakat sina "äggkorgar" 
genom att i tid minska beroendet till sina ursprungsprodukter och marknader 
hur unika de än må vara. De har mätt lönsamheten i avkastning på arbetande 
kapital och inte låtit sig luras av höga absoluta omsättnings- eller vinstsiffror. 
Framgångarna har möjliggjorts genom insiktsfull ledning som haft förmåga att 
under olika utvecklingsskeden spela olika företagsledande roller och utveckla 
sin och företagets kompetenser. 

Men även framgång kräver sitt pris. Dessa i vid mening rika företag, har helt 
enkelt växt ifrån sin ägarstruktur, men inte nödvändigtvis sin lednings- eller 
organisationsstruktur i övrigt. Egenkapitalförsörjningen exempelvis har, som 
detta arbete kunnat visa, varit ett stort problem för de expansiva familjeföre
tagen på grund av kapitalmarknadens struktur och att emissionsförfarandet 
sällan är tillämpligt. 

Ett annat problem som framkommit i studien är svårigheterna att "hålla ihop" 
aktieägarna i tredje familjegenerationen. Den sociala bindningen till farfars 
eller morfars livsverk är inte alltid stark. Kusinkretsen kan därför åstadkomma 
ett socialt tryck på företagsledaren som är orimligt. Råvaruföretag AB förvär
vades av en välskött familjekoncern, som i sin tur försåldes 1976 till ett börsno
terat företag. Familjekoncernens verkställande direktör och stor delägare har 
följande syn på ansvarsfrågan: 
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...på 50-talet var varuproduktionen mycket mindre, vilket medför
de att de substituerbara varorna var färre och konkurrensen mind
re. Numera finns inget utrymme för misstag. Detta skapar ett 
socialt tryck på företagsledarna/ägarna, som kan karaktäriseras 
som ett "tre-dimensionellt ansvar". För det första tycks små
företagaren känna ett stort socialt ansvar för sina anställda (som i 
stor utsträckning kan utgöras av släktingar och vänner) beroende 
på att det mellan det lilla företaget och de anställda föreligger 
ett ömsesidigt beroende som många gånger är starkare än mellan 
ett stort företag och dess anställda. För det andra har företagsle
daren/delägaren ett krav på sig att förvalta den förmögenhet som 
ligger i släktens aktier. För det tredje har företagsledaren/deläga
ren ett ansvar för sin egen person och familj, väl medveten om 
svårigheterna att få en annan och likvärdig sysselsättning/ut
komst. Genom att sälja familjeföretaget till ett annat företag, 
men samtidigt sitta kvar på sina befattningar upphör företagsle
darnas/delägarnas "tre-dimensionella ansvar. Dessutom undviks 
frågor om och i så fall vem av släktens yngre generation som ska 
överta ledningen för företaget vid nästa generationsskifte. 

Familjeföretagandet är alltså inget självklart fortvarighetstillstånd ens för 
framgångsrika företag. Och frågan är om inte de svenska familjeföretagarna 
borde överväga ledarskiften eller tom ägarskiften i större utsträckning än vad 
som tidigare skett. De amerikanska småföretagarna exempelvis tycks ha en 
mindre konservativ syn härvidlag och erbjuder (i framför allt mindre högtekno
logiföretag) genom "stock-option-förfarandet" anställda och andra intressenter 
delägarskap med högt personligt engagemang som följd (jfr Vedin, 1982). 

Ägandets roll torde ha en avgörande betydelse för den kvantitativa arbetsinsat

sen. Aktivt ägande medför emellertid inte nödvändigtvis att management-funk
tionens stödjande, kontrollerande och planerande behov tillgodoses. Tvärtom 
kan skillnader och oklarheter mellan företagar- och företagsmål eller samman
blandning av den privata ekonomin och företagets skapa en frustrerande irratio
nalitet med passivitet som följd. Detta problem torde vara påtagligt vid famil
jeföretagande där självförvérkligande ofta är ett viktigare mål än vinsten. Fö
retagsledningens beteende styrs därför i stor utsträckning av mer eller mindre 
okända, finala samband, som utifrån företagets överlevelsemål hela tiden bör 
vara föremål för omprövning. 
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Det är naturligtvis "mycket begärt" att företagaren själv ska inse behovet av ny 
ledningsfilosofi. Här har därför bankförbindelserna en stor mission att (vid be
hov) uppmuntra till ägarskiften och sprida information om exempelvis "venture-

capitalbolagens" sätt att fungera, I en undersökning i Västernorrland visade sig 
nämligen småföretagare ha en synnerligen negativ inställning till "venture-
capitalengagemang" samtidigt som de ansåg behovet av tjänsterna vara stort 
(Kumpula & N ilsen, 1983). 

Mot bakgrund av ovanstående framstår det som olyckligt att fusioner haft och 
fortfarande har en negativ klang och uppfattats som underkännande av företa
gare eller företagarklimat. Av den organisationsteoretiska litteraturen framgår 

att villkoret för tillväxt är ett tillstånd av överensstämmelse mellan ett före
tags organisatoriska struktur och den situation i vilket det befinner sig. Enligt 
Danielsson (1974) har Ericsson (och andra storföretag) åstadkommit sådana 
organisatoriska anpassningar i första hand genom att tillsätta verkställande 

direktörer med för tiden och situationen "rätt" bakgrund och läggning. Att byta 
till rätt VD borde också vara småföretagen förunnat. Det är företaget som ska 
överleva; inte nödvändigtvis ägarstrukturen. 

7.8 Slutsatser 

Huvuduppgiften i föreliggande andra del har varit att förmedla helhetsbilder av 
utvecklingen före fusionen. I det följande sammanfattas slutsatserna från före
studien. 

7.8.1 Fusionsförlopp 

Detta arbete tyder på att fusioner inte föregås av ett entydigt och lätt diagnos-
tiserbart förlopp. Genom bearbetningen av datamaterialet på olika beskrivn
ingsnivåer har två principiella mönster, expansions- respektive kontraktionsför-
loppen, identifierats. Förfining av dessa utvecklingsmönster ledde fram till en 
tre-dimensionell typologi över fusionsförlopp. Tre av matrisens fyra celler be
står av företag som i stor utsträckning befinner sig i eller omedelbart inför kris, 
medan den fjärde gruppens företag har en säkrare framtid. Att det finns fu-
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sionsförlopp och hur dessa kan karaktäriseras har här beskrivits med företags
ekonomins begrepp och analysverktyg. Ekonomiska variablers och nyckeltals 
mätvärden har i kombination med ett processuellt perspektiv visat sig kunna 
"fånga upp" förlopp som föregår fusionen. Därmed kan vetenskapens första 
fråga sägas vara besvarad, nämligen hur de skiljaktiga fusionsförloppen kan 
identifieras och beskrivas. 

Den fjärde och välskötta gruppen består av företag som lyckats kombinera rela
tivt sett hög tillväxt i omsättning med finansiell balans. Här finns framgångsri
ka företag som helt enkelt växt ur familjeföretagsformen eller tvingats till 
ägarskiften på grund av generationsskiftesproblem. 

7.8.2 Tillväxtfällor och utvecklingshinder 

Genom de "förklaringshypoteser" som enligt Mossbergs resonemang finns in
byggda i nyckeltal och centrala variabler, skapas indikationer och förväntningar 
om den situation som företaget befinner sig i; därigenom förmedlas kunskap om 
fusionsförlopp. 

Vetenskapens andra fråga penetreras genom att praktikfallen kompletterar, 
prövar och stärker den ekonomiska analysen med observationer av kvalitativ 
natur från var och en av de fyra typförloppen. Händelser och beteenden i de 

olika fallens aktörssystem blir därigenom levande och ger förståelse för olika 
skeenden. Aktörsspråkets konfrontation med forskarspråket slutligen, och där
igenom bekräftelsen på samklangen mellan tolkningar av empirin och teoribild
ningar från företagsekonomins olika problemområden, belägger den logiska 
helhetsbilden av fusionsorsakerna, som föreliggande del har strävat efter att 
förmedla. 

I den yttre miljön konstaterades svårigheter att tolka skeenden på grund av 

olika fenomen och rigiditeter. Generösa marknads- och institutionella för
hållanden exempelvis kan få drivhuseffekt och locka företag in i tillväxtens 
fällor. Å andra sidan kan den osäkerhetsabsorberande effekt, som generösa för
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hållanden också har, samt omedvetenheten om den tekniska utvecklingens bety
delse, haft en passiviserande verkan. 

Analysen av den inre miljön blev ett konstaterande av ledarskapets fundamenta
la betydelse. Fallen gav vid handen att företagarens personliga kapacitet inte 
alltid utvecklats i takt med företagets. Bristande överensstämmelse mellan 
företagets olika system eller alltför hög konfliktnivå hindrar utvecklingen och 
ger upphov till okontrollerade förlopp. 

Mot bakgrund av den helhetsbild av fusionsproblematiken som här föreligger, 
framstår benämningen "fusionsmotiv" som något banal. Ordet speglar föga den 
dramatik som döljer sig bakom företeelsen. Motiven (såsom de framställs i av
snitten 2.2 och 6.5) utgör snarare ett antal operativa och många gånger 
tvingande åtgärder som fusionsalternativet erbjuder, och som i en oftast 
krisartad situation syftar till att ge företaget (ibland också det köpande) nya 
resurser och överlevelsemöjligheter. 

7.8.3 Prognostisering och validering 

Förekomst av skiljaktiga fusionsförlopp reser omedelbart frågan vilken möjlig
het det finns att prognostisera fusionshändelsen. Kedner menar exempelvis i sin 
konkursstudie att små företags utveckling mot konkurs kan förutses åtminstone 
två år före konkursåret (sid 296). Möjligheterna att prognostisera fusioner med 
verktyg som här använts beror naturligtvis på resultatens värde och validitet. 

Min inställning till forskningsuppgiften är i grunden positivistisk. Validerings-
problemet består då, enligt Normann (1976), i att påvisa överensstämmelse 
mellan verkligheten, de ekonomisk-logiska begreppen och de operationaliserade 
variablerna. Dessutom måste mätverktygen och mätningarna vara tillförlitliga. 
Även om brister skulle föreligga i redovisningens avbildning, är detta ingen 
allvarlig invänding beroende på att konkurs är en juridisk företeelse, som 
uppstår och definieras i redovisningssystemet och aktiebolagslagen och inte i 
"verkligheten". Om inte förr, så "sammansmälter" verkligheten och redovis

ningen just vid konkurs. Konkurs har framstått många gånger som ett alternativ 



166 

till fusionen, vilket påverkar företagsledarbeteendet och ett eventuellt beslut 
om fusion. Mot den bakgrunden har det varit logiskt att ta företagens ekonomi 
som utgångspunkt i en fusionsstudie, 

Avbildningen av verkligheten som här skett får under alla omständigheter sägas 
vara lika god som andra avbildningar i jämförande studier, eftersom traditionel
la ekonomiska termer har använts. Dessutom är mätningarna objektiva i den 
meningen att vid beräkningarna har vedertagna definitioner använts, vilket 
sörjer för kommunicerbarhet till en vidare läsekrets. Törnebohm (1973), menar 
nämligen att det subjektiva innehållet hos en sats varierar enormt för olika 
personer. Det subjektiva innehållet fackmän emellan ökar i takt med teorins 
utveckling. Genom exempelvis diskussioner kan olika personer nå samförstånd 
och satsen har därmed fått ett intersubjektivt innehåll. Vidare utgör en sats1 

subjektiva innehåll, ett kvalificerat innehåll för experter på fackområdet 
ifråga. Om en grupp experter på ett fackområde når fram till enighet rörande 
en sats' innehåll inom deras fackområde, har satsen ett intersubjektivt kvalifi
cerat innehåll för dem. Detta senare begreppsinnehåll, menar Törnebohm, är en 
rimlig precisering av begreppet objektivt innehåll. Det objektiva innehållet hos 
en sats är med andra ord dess intersubjektiva kvalificerade mening. Vidare har 
hela tiden redovisats på vilka grunder olika tolkningar vuxit fram till en logisk 
modell (typologimatrisen) med representativa fall, som är något av det analy
tiska synsättets slutresultat. 

Fältstudien var emellertid också nödvändig för att pröva och stärka helhets
bilden. Genom komplettering med kvalitativa och processuella data samt pene
trering ur olika perspektiv blir de olika förloppen förståeliga. Min tolkning av 
aktörsspråket och prövningen mot relevant litteratur och därmed bekräftelsen 
av helhetsbilden utgör validering, som alltid är komplicerad och begränsad vid 
processtudier. Objektiviteten i datamaterialet och det homogena och konsisten-
ta "språk" som använts vid bearbetning, beskrivning och analys, bör möjliggöra 
förståelse även för andra läsare. Om sådan ytvaliditet föreligger, har den tradi
tionella ekonomiska analysen visat sig relevant och ha förmåga att fånga upp 
och täcka in fusionen som "verklig" företeelse. 



167 

Trots att god ytvaliditet måste anses föreligga, bedömer jag möjligheterna att 
prognostisera enskilda överlåtelser som små. Detta beror inte bara på att det 
finns fler än ett förlopp och att företeelsen är komplex. En prognos har ett 

värde endast om den täcker in minst en planeringsperiod, åtminstone ett år för 
småföretag. Av Kedners studie framgick att en radikal försämring inträdde året 
före konkursen; möjligheterna att undvika konkurs eller fusion beror då på vilka 
möjligheter som finns att snabbt få fram nytt kapital (eget, lånat och subven
tioner) eller "skära ner" eller ställa om till nya verksamheter. Denna process 
utspelar sig över en period av endast månader eller ibland timmar för många 
småföretag. 

Genom analys av ett företags kvantitativa och kvalitativa data och penetrering 
i förloppsmatrisens termer kan emellertid möjligheten (risken) bedömas, att ett 
företag inom överskådlig tid väljer eller tvingas till ägarskifte. Riskgrupperna, 
för att använda ytterligare en analogi med medicinen, motsvaras av de tre 
"kriscellerna" i matrisen. Till riskgrupperna hör helt enkelt de företag som inte 
har handlingsfrihet. Graden av handlingsfrihet bestäms av företagets ekonomi. 
Uppbyggandet av kapitalreserver utgör därför ett medel att "planera bort" den 
oförutsägbarhet som alltid vidhänger den sociala och tekniska utvecklingen och 
ger möjligheter att genom reservupplösningar "köpa sig" ur krisen. 
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DEL M UTVECKLINGEN EFTER FUSIONEN 

Disposition 

Arbetet i del III behandlar utvecklingen efter fusionen; arbetet är "symmet
riskt" med före-studien (del II). Delen inleds med kapitel 8, där de teoretiska 
utgångspunkterna inför en efter-utveckling diskuteras. I kapitel 9 identifieras 
förlopp och mönster som konceptualiseras i en taxonomi för efter-förlopp. Ana
lysen sker över en fyraårsperiod (1972-75) för att "matcha" före-utvecklingens 
period. Detta möjliggör en jämförelse av den ekonomiska utvecklingen före och 
efter sammanslagningen. 

I kapitel 10 fortsätter analysen av händelseutvecklingen under en sexårsperiod 
(1976-1981). Därmed har populationens efter-utveckling under en tioårsperiod 
varit föremål för analys. Kapitlet avslutas med den praktikfallsanalys som 
inleddes i kapitel 6. Delen avslutas med kapitel 11 där förklaringar till efter-
utvecklingen diskuteras. Del III benämns ibland "efter-studien". 
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S TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER INFÖR EFTER-STUDIEN 

8.1 Problem och syfte - en rekapitulation 

Föreliggande rapport har det uppköpta familjeföretaget som studieobjekt, och 
arbetsuppgiften är att historiskt följa en hel population. Arbetet har därvid 
syftat till att identifiera och förmedla helhetsbilder. I föregående del analyse
rades utvecklingen före fusionen, och genom kombination av tre datainsam
lingar kunde resultaten ges teoretisk tolkning, som gav förståelse för händelse
utvecklingen och försäljningen av familjeföretag. 

Arbetet i föreliggande del avser utvecklingen efter fusionen och syftet är fort
farande att identifiera och förmedla helhetsbilder. 

Som framgått av avsnitt 4.4.1 har ett större bortfall i redovisningsteknisk me
ning konstaterats. Handlingarna avslöjade att verksamheten lagts ner, drevs i 
kommission etc. Dessa iakttagelser motiverade datainsamling II i syfte att spa
na efter populationens försvunna företag. Uppföljningsstudien genomfördes i 
form av en telefonenkät sommaren och hösten 1982 och avslutades under våren 
1983. Huvudtemat var "vad hände efteråt?", (se avsnitten 4.4.2 och 8.4) och 

avsåg perioden tom verksamhetsåret 1981, för brutna räkenskapsår medio 
1982. Frågor ställdes dels med kunskap om företagets utveckling före fusionen, 
dels med hänsyn till eventuell kunskap om köparföretagets mål- och strategifor
mulering. Respondent var alltid någon som tillhörde eller tillhört företagets 
ledning. 

Telefonintervjuerna, som intar en central roll i efter-studien, gav information 
om de uppköpta företagens status tio år efter försäljningen och resulterade i 
deskriptiv empiri av både hård- och mjukdatakaraktär. Ambitionen var, som 
framgått, att genomföra relativt strikta intervjuer kring frågor som problem -
strategi, resurser - åtgärder, förändringar - stabilitet etc. Denna målsättning 
måste, som framgått, dock överges. Intervjuerna blev ostrukturerade och fick 
karaktären av lätt styrda samtal. Tio år efteråt är nämligen minnesbilderna av 

konkreta händelser de mest levande och förklaringarna framstår som rationella 
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meri sannolikt med inslag av efterkonstruktioner; möjligheterna till mera her-
meneutiska resonemang kring händelser och beteenden på företagsnivå är därför 
begränsade. 

Att identifiera och analysera konkreta händelser, som följer efter företags
sammanslagningar är emellertid tillräckligt intressant. Dahmén menar att kart
läggning av industristrukturens förändringar över tiden är en mycket viktig 
aspekt vid kausalanalys av industriell omvandling. Författaren hävdar vidare att 

analys på hög aggregeringsnivå och med svag mikroanknytning har begränsat 
värde. Otillräcklig eller från orsaksanalytiska synpunkter irrelevant disaggrege-

ring, kan t o m ge helt missvisande resultat. Den industriella omvandlingen, 
kampen mellan det nya och det gamla, reaktioner och aktioner mellan företag, 
måste studeras på mikronivå, men samtidigt resultera i en makrobild. 

8.2 Fusionseffekter - föreställningar 

Frågan om fusioner lyckas eller misslyckas söker svar i många studier. 
(Goldberg, 1983 exempelvis sid 207, är en utmärkt redovisning för litteraturens 
syn på fusioners effekter.) Ofta betraktas motiv och effekter som två sidor av 
samma sak. Motiv operationaliseras ofta till hypoteser om effekter som testas 
med sällan signifikanta resultat. I avsnitt 2.1 har litteraturens två principiella 
skolbildningar för synen på fusioner presenterats. Det framgick att manage
mentskolan med prioritering av snabb tillväxt och storlek (för att kanske själv 
undgå att bli uppköpt) f n dominerar före den neoklassiska synen som bygger på 
antagandet om maximal vinst. Föreställningar om fusionseffekter presenteras 
översiktligt i det följande. 

8.2.1 Makroperspektiv: strukturomvandlingen och dess implikationer 

Fusioner leder till en omorganisation av industristrukturen om än, som kommer 
att framgå, inte självklart till en effektivare produktionsapparat. Ägar- och 
produktionskoncentration är ofta föremål för studium i fusionsrapporter. Utton 
(1971) visade att nästan hälften av koncentrationen (business concentration) 
inom tillverkningsindustrin i England mellan 1954 och 1965 kan hänföras 
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till fusionsutvecklingen. För att studera utvecklingen på branschnivå genomför
de Hart, Utton & Walshe (1973) en studie som visade att fusionerna förklarade 
ca hälften av koncentrationsutvecklingen inom 42 produktgrupper som bildar 
"naturliga marknader" i England för perioden 1958-1963. 

I den senare studien identifierar författarna två typer av fusioner som är av 
särskilt intresse för föreliggande arbete. Å ena sidan offensiva fusioner som 
byggde på expanderande företag och å andra sidan defensiva som karaktärisera
des av stagnation och kontraktion (sid 159). De förra syftade till såväl skalför
delar som konkurrensbegränsning medan de senare sökte nya och lägre jämvikts
lägen för sin produktion. Ansatsen att klassificera studieobjekten i kontraheran-

de (eller stagnerande) och expanderande grupper visade sig, liksom i föreliggan
de studie, vara en fruktbar strukturering av materialet. 

Edström (1976) menar att koncentrationen inte bara är en följd av företagssam

manslagningar, utan ger också upphov till sådana. Författaren menar att kon
centrationsutvecklingen åstadkommer fortlöpande omvärldsförändringar som, i 
Thompsons anda, inbjuder kapitalstarka företag till nya förvärv. Att en sådan 
utveckling verkligen skett i Sverige under 70-talet beläggs i SIND 1980:5 som 
uppmärksammar de stora företagens och de institutionella organisationernas 
korsvisa ägande; en utveckling som har fortsatt under första halvan av 80-talet 
och f n är föremål för en omfattande utredning. 

I Rydéns tidigare nämnda avhandling diskuteras fusionseffekter mer övergripan
de. Författaren begränsar sig till dimensionerna tillväxt och lönsamhet och en 
speciell köpargrupp, nämligen ett 60-tal börsföretag. Rydéns undersökningar 
tyder exempelvis på att fusionerna svarat för nära en fjärdedel av företagens 

totala omsättningstillväxt och omkring hälften av sysselsättningsökningen under 
perioden 1952-68. Författaren anför vidare att den svenska industristrukturen, 
som i många stycken har en oligopolistisk karaktär, inbjuder till fusioner; det är 
dyrt att erövra marknadsandelar genom intern expansion, vilket talar för expan
sion genom förvärv. 
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Nedläggningar som konsekvens av sammanslagningar är av utomordentligt in
tresse för föreliggande rapport. Smith & Taylor (1983) noterade i sin studie att 
storföretag med flera produktionsenheter förvärvar mindre konkurrenter och 
genomför större rationaliseringar med nedläggningar som följd. Många mindre 
företag, och inte sällan i problemområden, blev härigenom utslagna på ett ose
riöst sätt, menar författarna. I enlighet med managementskolans teser minska
de branschens totala utbud och vinsterna ökade utan motsvarande effektivitets
förbättringar. Rapporten är ett studium av den brittiska gjutjärnsindustrin 
under hela efterkrigstiden och visar att förändringar i ägarstrukturen har en 
menlig inverkan på mindre företags överlevnad i perifera områden. 

I en närliggande rapport studerade Henderson (1980) nedläggningar mellan 1966 
och 1975 i tillverkningsindustrin i Skottland. Författaren hävdar att äldre och 
mindre anläggningar har, fullt naturligt, en hög nedläggningsfrekvens. Anlägg
ningarnas kapitalintensitet var däremot inte relaterad till nedläggningsfrekven
sen. Ett annat lika intressant som motsägelsefullt resultat var att branschernas 
tillväxttakt och lönsamhet inte visade samband med nedläggningsfrekvensen. 
Sannolikheten att läggas ner var med andra ord varken relaterad till företagens 
tillväxt eller lönsamhet. 

Frågan om förändringar i ägarstrukturen som förklaring till en institutionell 
förändring som exempelvis nedläggningar, belyses ytterligare av Healey (1982). 

I en studie över nedläggningar i den brittiska teko-industrin mellan 1967-72, 
visade författaren att nedläggningsfrekvensen var större bland enheter som 
förvärvats jämfört med enheter/företag som var fristående (46 % mot 18 %). 
Ytterligare en intressant notering är att endast 20 % av den studerade perio
dens förvärv lades ner under perioden i fråga. Författaren drar därför slutsatsen 
att under en kort period efter övertagandet har de förvärvade enheterna inte 
högre nedläggningsfrekvens än de fristående. Fem eller sex år efter övertagan
det ökar emellertid sannolikheten för nedläggning drastiskt. Efter-utveckling 
skall således inte analyseras under en alltför kort period. 

De brittiska rapporterna på fusionsområdet utvecklar ofta ett regionalt per
spektiv. Smith (1979) exempelvis, studerar sysselsättningens förändring vid 
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anläggningar som förvärvats "externt". Studien avser anläggningar med mer än 
100 anställda i norra England och avser perioden 1963-1973. Författaren hävdar 
att de regionalt sett externt förvärvade företagens sysselsättningsutveckling 
har påverkats negativt. Efter övertagandet uppvisar dessa anläggningar större 
nedläggningsfrekvens och lägre expansionstal än jämförelsegrupper. En relativt 
hög tillväxt återfinns visserligen i anläggningar som inte läggs ner, men detta 
anses vara regionalt betingat, eftersom tillväxten var hög redan före övertagan
det. 

Den negativa synen på dessa externa övertaganden mildras i viss utsträckning 
av Leigh <3c No rth (1978) i en studie om regionala aspekter på fusioner inom den 
brittiska industrin, som berörde 95 köpande och 165 uppköpta företag. 
Författarna fann att nedgången i sysselsättningen ibland parades med 
produktionsökningar som i sin tur hänfördes till ökade investeringar och bättre 
företagsledande. De flesta företagssammanslagningarna var vidare av 
horisontell karaktär och syftade till marknadsutökningar och ökad 
konkurrensförmåga. Vid s ådana förvärv är de uppköpta företagens anläggningar 
ofta av sekundärt intresse, och i mer än en femtedel av fallen stängdes en eller 
flera produktionsanläggningar (som inte sällan var nerslitna) och reducerades 
till exempelvis lagerlokaler. Dessa inskränkningar planerades ofta redan under 
fusionsförhandlingarna. Författarna fann att de företag som levde vidare, 
många gånger redovisade en omedelbar förbättring i omsättning, sysselsättning 
och investeringar. Författarna betonar emellertid att utvärderingen gjordes 
endast ett par år efter ägarskiftena, och de kan därför inte uttala sig om de 
långsiktiga konsekvenserna, ökade investeringar med ökad produktion och 
diversifiering som följd, medför dock förbättringar i konkurrensförmågan och 
säkerställer därmed sysselsättningen på längre sikt, påpekar författarna. 

Att fusioner följs av minskningar i sysselsättningsnivåerna parad med lönsam
hetsförsämringar påvisas även i amerikanska rapporter (Udell 1969 och Faux 
1972). I vissa fall torde sysselsättningsförsämringen kunna förklaras av att kapi

talintensiva investeringar efter övertagandet undanröjt en tidigare överbe
manning och därmed låg produktivitet. Även dessa undersökningar har ett regio
nalt perspektiv. Sysselsättningsutvecklingens försämring befanns mera påtaglig 
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vid externa förvärv jämfört med interna. Centraliseringen av vissa funktioner 
till moderbolaget var emellertid inte tillräckligt omfattande för att förklara 
nedgången. Andra tänkbara förklaringar var att förvärvet egentligen avsåg 
konkurrenters marknadsandelar eller deras kompetenta ledare. Författarna 
pekar också på möjligheten att dotterbolagens resurser efter övertagandet an
vändes till förvärv av ytterligare företag, i stället för som tidigare interna in
vesteringar. 

Svårigheten att bedöma regionala effekter av fusioner och finansiella rekon
struktioner understryks av ytterligare några arbeten. I två närliggande 
rapporter (Massey & Meegan 1978, 1979) studeras de rumsliga konsekvenserna 
av rationaliseringar bland företag med flera arbetsställen inom den brittiska 
"elektroindustrin" under perioden 1967-1970. I första hand studeras kortsiktiga 
sysselsättningseffekter. Författarna visade att förlusten av arbetstillfällen var 
störst i de välutvecklade områdena, vilket kanske inte bör förvåna, eftersom 
det var där de flesta arbetsplatserna fanns. Mer förvånande var att i en 
avlägsen landsända som Skottland noterades en sysselsättningsökning med 12 %. 
En av de viktigare slutsatserna är att företagssammanslagningarna i slutet av 
60-talet och början av 70-talet har haft en utjämnande effekt på sysselsätt
ningsnivåerna i de olika regionerna, tvärtemot vad man kanske varit benägen 
att tro. 

Denna senare tendens till regional omfördelning av industrisysselsättningen, 
från större och tidigare starkt industrialiserade områden till mindre, svagt indu
strialiserade områden, är ett allmänt utvecklingsdrag som konstaterats i en rad 
industriländer i västvärlden under de senaste 10-15 åren (jfr Berger, m fl 1983, 
sid 8). 

Massey & Meegans ovanstående resultat låter sig emellertid inte helt stå 
oemotsagda. Henderson (1979) studerar nedläggningar och omflyttningar mellan 
regioner under perioderna 1966-1971 respektive 1972-75. Författaren visar att 
nedläggningsfrekvensen är klart högre i landets perifera områden. En annan 
intressant slutsats är att skillnaden i nedläggningsfrekvenser mellan centrum 

och periferi har en tendens att öka under lågkonjunkturer. Henderson drar, lik
som Massey & M eegan, den slutsatsen att regionala konsekvenser av rationalise-



176 

ringar och omstruktureringar är tidsspecifika; i tider med aktiv regionalpolitik 
eller under högkonjunkturer sker en kon verger ing mot regional balans (som i 
slutet av 60-talet), Under lågkonjunktur däremot (som i mitten av 70-talet) 
noteras en divergerande utveckling. 

En regional implikation som är föremål för särskilt intresse är det geografiska 
särskiljandet av ägande och kontroll. Den ökande storleken på individuella före
tag och anläggningar möjliggör storskalighet, specialisering och koncentrerade 
satsningar på produktutveckling hos moderbolaget. Dessa ändrade förutsätt
ningar för produktion och arbetsfördelning leder ofta till ett geografiskt särskil
jande av väsentliga funktioner som ledning, försäljning och produktutveckling 
från tillverkningsprocessen i de förvärvade företagen. 

Ett geografiskt särskiljande av ägande och kontroll och därmed sammanhängan
de hierarkisk uppbyggnad av de administrativa funktionerna och produktions
systemet, är frågeställningar som diskuterats i exempelvis Westaway (1974), 
Firn (1975), Fredriksson <5c L indmark (1976), Massey (1979) och Sundin (1980). 
Westaway menar exempelvis att sysselsättningsstrukturen förändras, och att 
antalet företag med flera arbetsställen tenderar att öka om ägande och kontroll 
åtskiljs geografiskt. Firn hävdar att den externa kontrollen över en regions 
industristruktur är en viktig faktor för att förstå regionens långsiktiga ekono
miska utveckling; författaren visar att sysselsättningen inom den skottska till
verkningsindustrin ägs och kontrolleras till 60 % av externa intressen. Massey 
hävdar vidare att rationaliseringar och rekonstruktioner, som fusioner ofta 
leder till, sällan kräver nyinvesteringar. 

I den mån fusioner reducerar de uppköpta företagen till rena arbetsställen, 

kommer företagets industriella kunnande och tradition att urholkas. En centra
lisering av de administrativa funktionerna till huvudkontoret medför vidare en 
minskning av internaliseringsgraden i de förvärvade företagen. Denna succes
siva urtunning av företagets utvecklingspotential ökar beroendet till ett många 

gånger fjärrstyrande moderbolag. Den ökande bristen på utbildad personal med 
exempelvis produktutvecklingskunnande leder till ytterligare försämring av 
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företagsmiljön och möjligheterna till agglomeration. Att företagsmiljöns ensi
dighet ökas ytterligare är ett grundläggande tema i de nämnda rapporterna. 

Mot en utveckling som ovan refererad och utgående från tankarna om regional 
självtillit, argumenterar Sundin för ett förhindrande av att framgångsrika före
tag i perifera områden förvärvas av koncerner förankrade i andra delar av 
landet. Den perifera regionen utsätts annars för en form av "brain drain" som 
omöjliggör positiva kumulativa processer. 

En viktig utgångspunkt i Fredriksson <5c Lin dmarks (1976) arbete är att produk

tionssystemet i ett modernt industrisamhälle bärs upp av stora företag till vilka 

en stor del av de mindre och medelstora företagen knutits i hierarkiskt ordnade 
system. Företagen fungerar i stor utsträckning som underleverantörer till de 
stora industrikoncernernas lokala tillverkningsenheter. Författarna kunde vidare 
visa att underleverantörerna hade en maskinpark, utbildningsnivå och ekonomi i 

övrigt som inte var sämre än mindre och medelstora företags i allmänhet. De 
stora företagen synes med andra ord eftersträva nationella nätverk bestående 
av många produktionsenheter och utspridda över ett stort geografiskt område, 
men med lokala förtätningar. 

8.2.2 Mikroperspektiv: framgång och misslyckanden 

Enligt den klassiska teorins synsätt är företaget en ekonomisk enhet med målet 

att maximera tillgångarnas nuvärde. Med den utgångspunkten anför Hogarty 
(1970): 

That a merger or series of acquisitions, to be considered success
ful, must increase the present value of the owners interest in the 
firm (sid 314). 

Med det som mått på en lyckad fusion undersökte Hogarty 43 företag som varit 
aktiva uppköpare under perioden 1953-1964 i USA. Författaren jämförde dessa 
företags räntabilitet (investment performance) med andra företags i samma 
bransch och fann att de fusionerande företagen i allmänhet var mindre fram
gångsrika. (Andra mindre passande mått gav vid handen att fusionerna varken 
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förbättrade eller försämrade räntabiliteten). Författaren drar slutsatsen att 
företagsförvärv är en relativt riskabel investeringsform. 

Reids (1968) arbete artikuleras i samma anda. Författaren studerade aktie vär
dets utveckling (stockholder's interest), som mått på företagets vinst, i relation 
till fusionsaktiviteten för en population om 478 amerikanska företag under pe

rioden 1951-1961. Författaren drar slutsatsen att de mest aktiva företagsupp
köparna hade en sämre aktievärdesutveckling än både de mindre aktiva, och de 
som inte alls uppträtt som fusionspartners. Reid anför vidare tesen att företag 
med svag intern tillväxt och lönsamhetsproblem prioriterar tillväxt genom 
sammanslagningar. Författarens försök att statistiskt kvantifiera den andel av 
tillväxten som är fusionsbetingad ger emellertid svårtolkade och varierande 
resultat. 

Empiriska undersökningar i Storbritannien (Singh 1971, Utton 1974 och Meeks 
1977) har samma budskap; lönsamhetens utveckling är sämre jämfört med före 
övertagandet eller jämfört med andra icke-fusionerande företag. Parallellt med 
lönsamhetsutvecklingens försämring sker ofta en absolut nedgång i sysselsätt
ningen eller åtminstone en stagnation i dess tillväxt. Den negativa utvecklingen, 
som dessa undersökningar påvisar, förstärks av att förvärvsobjekten före fusio
nen inte uppvisade de ekonomiska brister som förvärvade företag i allmänhet 
sägs ha. I den sistnämnda studien ( som utgör en metodologisk referens för före
liggande arbete och diskuteras utförligare i avsnitt 9.3.1.2), kvarstod lönsam
hetsförsämringen ännu efter sju år och torde därför inte kunna hänföras till de 
mera avgränsande sammanläggningsproblemen. Lönsamhetsnedgången var dess
utom lika påtaglig bland småföretagsförvärven där ju integreringsproblemen 
borde varit mindre besvärande, menar Meeks. 

I Sverige-delen i den tidigare nämnda "the Seven Countries Study" analyserades 
samtliga fusioner mellan svenska börsföretag under perioden 1962-1976 med 
avseende på lönsamhet, omsättning och aktiens värdeutveckling (stockholder 
performance ) under en treårsperiod efter sammanslagningen. Analysen gav vid 
handen att lönsamheten försämrades efter fusionen. Samma konstaterande 
gäller för aktievärdet undantagandes fusionsåret, medan omsättningens tillväxt 
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förbättrades efter fusionen. Resultaten tolkas som att dessa stora fusioner i 
svenskt näringsliv har varit negativa (eller i bästa fall harmlösa) för aktieägarna 
och de anställda, och möjligen positiva för konsumenterna och företagsled
ningarna - åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv. 

Författarna finner inget som stöder det neoklassiska synsättet; i stället verkar 
resultaten: 

more consistent with a managerial merger theory (Rydén & 
Edberg, 1980, sid 208). 

Författarna menar dock att resultaten inte är tillräckligt övertygande för att 
de neoklassiska utgångspunkterna skall kunna förkastas som förklaringar till de 
svenska sammanslagningarna. Beträffande de horisontala sammanslagningarna 
exempelvis, kan stordriftsmotivet (som alltså inte får stöd) vara reducerat till 
att nå internationellt bestämda, optimala produktionsnivåer, som erhålles ge

nom inbördes konkurrensbegränsning. Vidare kan analysperioden vara alltför 
kort för att effekterna skall slå igenom. 

Litteraturen anvisar endast ett fåtal rapporter, där det hävdas att fusioner 

leder till förbättringar. Lev <5c Man delker (1972) studerade räntabiliteten hos en 
population om 69 amerikanska industriföretag under perioden 1953-1963. De 
fann att de fusionerande företagen redovisade en signifikant högre avkastning 
på tillgångarna än de icke-fusionerande företagen under femårsperioden efter 
fusionsbeslutet. 

Begreppen lyckad/misslyckad fusion vidgas hos Björksten (1965) till att även 

inkludera icke-ekonomiska dimensioner samtidigt som lönsamhetskravet blir 
mindre restriktivt. En fusion klassificerades som misslyckad om något av följan
de inträffade: 

- The acquired firm did not make a profit within three years. 



180 

- The acquired products or processes had to be radically changed 

in materials and/or engineering. 

- The acquired company was later sold or liquidated. 

Av de 5 409 sammanslagningar i USA under perioden 1955-1965 som Björksten 
analyserade enligt kriterierna ovan, kunde endast 16 % klassificeras som miss
lyckade (Utterström, 1980, sid 18). 

Kitching (1967, 1974) avstår från ekonomiska måttstockar och låter i stället i 
intervjuer de ansvariga cheferna själva uttala sig i vilken utsträckning uppsatta 
fusionsmål erhållits. I d en första studien med 22 företag i USA involverade i 69 
olika fusioner bedömdes endast 21 (30 %) vara misslyckade inom en tidsrymd av 
två till sju år efter sammanslagningen. Samma storleksordning noterades i den 
senare studien som avsåg ett stickprov om 4000 förvärv i Europa. Företagsled
ningarna gjorde den bedömningen att sammanslagningarna i: 

- 53 % betecknas som framgångar. 

- 21 % betecknas som någorlunda framgångsrika men inte värda 
de gjorda arbetsinsatserna. 

- 26 % betecknas som misslyckanden. 

I analysen om orsakerna till framgång och misslyckanden gör Kitching skatt
ningen att två tredjedelar av framgången vid fusion beror på de strategiska 
övervägandena inför fusionen såsom målformulering och utvärdering. En tredje
del av framgången beror på sättet att genomföra fusionen. Författaren hävdar 
vidare att många av misslyckandena berodde på skillnaden i ledningsfilosofi 
mellan de stora och små företagen. 

Problemen med konfrontation mellan olika organisationers kulturer är även 
huvudtemat i Stewart, Wingate & Smith (1963) och Kleger (1971). I den förra 
rapporten hävdas att det är större risk för misslyckanden om fusionen kräver en 
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fullständig integration och sammanläggning, medan övertaganden som känne
tecknas av förvaltning av exempelvis holdingbolag har större möjligheter att 
lyckas. Kleger menar att den amerikanska industrins historia är fylld av små
företag som expanderat meteorlikt men slocknat lika snöpligt efter samman
slagning med ett stort företag. 

The management processes required for success differ sharply in 
small and large companies. Successful small businessmen are like
ly to fail in large organizations because they are unable to adjust 
to the different requirements (Kleger, 1971, sid 62). 

Flera rapporter med normativa ansatser har resulterat i direkta rekommenda
tioner. Hit hör exempelvis Fogg (1976) som kartlagt förvärvsprocessen och ut
arbetat en "lathund" med anvisningar för de olika stegen. "Checklistan" är av
sedd för stora företag vid utvärdering av potentiella förvärvskandidater, som 
mer eller mindre framställs som en "vara" på en marknad. Vissa svenska erfa
renheter redovisas av Sjöstrand (1977). 

Alarik (1982) slutligen, hävdar i sin studie om horisontella fusioner att de flesta 
misslyckandena kan härledas till händelser före fusionsbeslutet. Författaren 
menar dock att fusionsprocesser är mer resurskrävande än vad man vanligen 
föreställer sig, och att det finns flera faktorer som minskar effektiviteten i 
processen. 

Fusioner genomförs utan klara föreställningar om vilken större 
helhet eller affärsidé fusionsprocessen skall leda fram till. Kärn
gruppen är inte sammansatt på ett gynnsamt sätt som avspeglar 
helheten i växtidén. Ofullkomligheter i affärsidén leder till att 
storleksfördelarna uteblir eller blir mindre än förväntat. Antingen 
står de resurser som tillförs fusionsprocessen inte i relation till de 
problem som måste lösas eller också utnyttjas inte resurserna 
tillräckligt effektivt. Alltför stark maktkoncentration och oför
måga att hantera konflikter kan ge fusionsprocessen ett destruk
tivt förlopp (sid 209). 
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8.3 Mot en "företagsgeografisk" ansats 

Av föregående avsnitt har framgått att litteraturen förmedlar uppfattningen 
att fusioner oftast misslyckas eller i bästa fall är harmlösa. Denna slutsats är 
egentligen förvånande eftersom några omfattande rapporter ändå redovisar att 
stora andelar av de studerade sammanslagningarna inte kan betraktas som miss
lyckade. Vidare redovisar flera studier motsägande resultat, vilket kan bero på 
att de har skilda utgångspunkter, exempelvis avser olika tidsperioder, olika 
regioner etc. Under alla omständigheter har emellertid litteraturredovisningen 
gett vid handen att fusioner utgör stimulus till förändringar. 

I föreligggande rapport studeras fusioner i ett strukturomvandlingsperspektiv; 
strukturvariabler och omvärldsbetingelser (som landets ekonomiska utveckling) 
är därför särskilt intressant. En viktig skillnad gentemot före-utvecklingen är 
att denna avslutades med själva överlåtelsen av företaget - fusionen. Därmed 
kunde en naturlig slutpunkt på ett förlopp identifieras. Efter-förlopp slutar 
däremot aldrig. Det innebär att arbetet först måste inriktas på att identifiera 
det som skall beskrivas och analyseras. 

Det empiriska materialet är med andra ord den primära utgångspunkten även 
inför efter-studien. Analysen börjar i enlighet med Dahméns och Lundbergs 
rekommendationer med en kartläggning av förändringar bland populationens 60 
förvärv. Identifieringen av dessa förändringar leder till konceptualisering av 
olika förlopp som kan följa efter sammanslagningar. De identifierade förloppen 
utgör vidare ny struktur för fortsatt analys. 

En viktig metodologisk referens för en sådan ansats utgör rapporten Industrial 
takeovers, spatial change and regional development, Leigh <5c No rth (1980). För
fattarna konstaterar att fusionsstudier numera som regel har management-ori-
enterade eller organisatoriska ansatser. Ofta ägnas stort och detaljerat intresse 
för beslutsprocessen vid lokaliseringsbeslut och den hierarkiska och geografiska 
uppbyggnaden hos olika typer av företag; de olika stegen i beslutsprocessen vid 
utbyggnad och nyetablering och förekomst av kopplingar, mönster, nätverk etc 

av fysisk, organisatorisk eller informatorisk karaktär, är dimensioner sorn där
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vid är av särskilt intresse. Rapporterna är emellertid ofta av tvärsnittskaraktär 
och förmedlar "ögonblicksbilder" och är därför begränsade, menar författarna, 
som förordar longitudinella ansatser. Sådana ansatser skulle bättre kunna iden
tifiera information, strategier och beslut som ger upphov till de förändringar 
och mönster som studeras. Författarna inkluderar därmed: 

expansions and contractions, changes to the product mix at exis
ting locations, plant closures, and (very important but least stu
died) takeovers and mergers which, as by products, involve the 
inheritance of locations (Leigh & North, 1980, sid 34). 

När det gäller fusionsstudier, menar Leigh & North vidare, har de ekonomiska 

och företagsledande aspekterna blivit väl belysta. Studier som utgår ifrån "the 
geography of enterprise" är däremot fåtaliga, vilket bör förvåna menar för
fattarna, eftersom mycket i en sammanslagningsprocess har rent rumsliga di
mensioner och exemplifierar med följande: 

- ett förvärv/försäljning kan ses som ett alternativ till avflytt
ning, om lokalisering eller nyetablering. 

- lokala eller regionala preferenser/kriterier kan vara avgörande i 
valet mellan flera förvärvsobjekt. 

- genom förvärvet växer både företaget och dess geografiska 
miljö; det blir mer att kontrollera. 

- sammanslagningar leder sannolikt åtminstone i någon utsträck
ning till omorganisation av det förvärvade företaget, såväl 
strukturellt som vad beträffar lokalisering. 

Författarna påpekar att det är den sistnämnda aspekten som är "the heart of 
the matter", och som rättfärdigar en mer "företagsgeografisk" ansats vid stu
dium av de förändringar som följer av företagssammanslagningar. 
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Leigh òc North anvisar vidare en enkel analysmodell för att studera fusionsför
ändringar. I denna ingår begreppen väntade, oväntade och externt inducerade 
förändringar och förändringens omfattning, exempelvis en nedläggning. Tidsut-
dräkten är ett annat begrepp; sammanläggningsprocessen bör klaras inom två 
år, nedläggnings- och omlokaliseringsfrågor kan ta flera år, medan omstrukture
ringar av koncerner kan ta åtskilliga år. 

Författarna diskuterar tre principiella typer av förändringar som kan bli aktuel
la vid fusioner: 

- Byte av företagsledning. 

Innebär exempelvis ägarbytet också ledningsbyte och/eller 
fjärrstyrning? 

- Expansion eller kontraktion vid det förvärvade företaget. 
Finns det särdrag vid tillväxt eller nedläggningar? 

- Mönster och nätverk vid det förvärvade företaget. 
Förändringar av inköp, marknader etc? 

Analysmodellen, begreppen och frågorna som ställs framstår som ett sätt att 
strukturera utvecklingen efter fusionen. Frågor om det blev bra eller mindre 
bra, för företaget, för regionen eller för ekonomin som helhet låter sig inte 
besvaras så lätt. Leigh & North uttalar sig om detta dilemma och menar att 
verkningarna har både positiva och negativa effekter i förhållande till vad som 
studeras: företaget, regionen etc. Därtill kommer tidsaspekten; verkningarna 
kan mycket väl ha positiva kortsiktiga effekter. Författarna uttalar emellertid 
den uppfattningen att: 

In the long run the loss of senior decision-making functions, the 
loss of top level job opportunities, peripheral location in corporate 
systems, and the impoverishment of local external economies by 
the loss of previous service linkages are likely to be more serious; 
they add up to a poor environment for self-generated economic 
growth, and a generally weaker regional economy (sid 41). 
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ZA Fusionseffekter - förväntningar 

För förståelsen av utvecklingen efter fusionen intar före-studien en central roll. 
Arbetet i del II har resulterat i slutsatser om försäljning av familjeföretag som 
förmedlats i makrobilder av utvecklingsförlopp mot fusion. Samtidigt har fusio
nernas alternativ diskuterats; en diskussion som ofta saknas i efter-studier där 
utvecklingen efter, många gånger ändå påstås vara sämre än utvecklingen före. 
De förlopp och beteenden som föregått fusionen, reser förväntningar om företa
gens omedelbara framtid. Analysen har visat att många företag befunnit sig 
nära eller i kris. Ett antal har varit kontraherande eller stagnerande och gått en 

(långsam) "död" till mötes. Andra har externfinansierat en kraftig expansion och 
urholkat sin beredskap inför den kris som alla företag förr eller senare ställs 
inför. 

I och med försäljning inträder emellertid nya såväl möjligheter som restriktio
ner i företagens yttre och inre miljöer. Familjeföretagets dilemma vid exempel
vis "riskmanagement" och egenkapitalförsörjning bör i sammanslagningar med 
storföretag ha undanröjts. Företaget blir ett verktyg i andra människors händer 
med samverkansmöjligheter många gånger både med moder- och systerbolag; 
mål och strategier torde ha omformulerats. Mot den bakgrunden blir det lätt 
spekulativt att utifrån historiska data om fusionsmotiv formulera hypoteser 
inför framtiden. I avsnitt 3.5.2.1 har dessutom framgått att den ekonomiska ut
vecklingen i Sverige varit turbulent under 70-talet, och efter 1974 mer eller 
mindre krisbetonad. En av anledningarna därtill var att Sveriges industristruktur 
var illa anpassad till de förändringar som skulle komma. Konjunkturförskjut
ningar och strukturfenomen hade bäddat för stora påfrestningar under andra 
halvan av 70-talet på en rad olika områden; stora omvärldsförändringar skulle 
komma att störa tron på storskalighet och sammanslagningar, som var 70-talets 
lösning på allehanda strukturproblem. 

Leigh <5c N orth har genom sin teoretiska ansats att studera efter-utvecklingen 
inspirerat till en kartläggning av de rumsliga och institutionella förändringarna 
bland populationens 60 företag. Uppföljningsstudien (datainsamling II) utgör 
därvid utgångspunkt och temat är "vad hände efteråt?" (jfr Esping, 1977). Hän
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delseutvecklingen avser perioden t o m år 1981, eller för brutna räkenskapsår 
halvårsskiftet 1982. Därmed kan redovisas populationens status tiotalet år efter 
ägarskiftena. 

I kombination med den företagsgeografiska ansatsen och typologimatrisen över 
fusionsförlopp, kan ett par "förväntningar" skisseras inför det fortsatta arbetet. 
Ett av huvudförloppen mot fusion beskriver kontraherande företag som genom
lever en fortlöpande reservupplösning. Dessa företag har byggt upp sina reser
ver under ett tidigare expansivt eller moget skede av livscykeln. Många av 
dessa företag förvärvades av andra familjeföretag enligt städpatrullstesen syf
tande till att åstadkomma en slagkraftig enhet. 

Förväntning 1: Sammanslagningar mellan särskilt familjeföretag medför stora 
rationaliseringsmöjligheter med ett antal nedläggningar som 
följd. För övriga torde kontraktionen upphöra och en rörelse 
mot C- och D-status förväntas. 

De flesta av de expansiva företagen har övertagits av förhållandevis kapital
starka storföretag. Nya produkter och marknader, liksom lednings- och kapital
resurser kan tillföras. 

Förväntning 2: Inslag av rationaliseringar bland horisontella fusioner. Tryggad 
kapitalförsörjning och nya resurskombinationer möjliggör fort
satt expansion. Konsolidering bland finansiellt svaga företag. 

Utvecklingen förväntas med andra ord sträva mot den ideala D-cellen i typolo
gimatrisen enligt fig 8.1 nedan. 
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Fig. 8.1 Tankemodell inför efter-studien 

Soliditet/reserv 

utan med 
A B 

Kontraktion 
Omsättning 

Expansion C 

Det kan här vara lämpligt att rekapitulera studiens forskningsfrågor. Arbets
uppgifterna är att följa fusionspopulationens utveckling och förmedla helhets
bilder. Det sker genom: 

att på aggregerad nivå identifiera, beskriva och analysera karak
täristiska förlopp och mönster hos uppköpta familjeföretag 
före och efter fusionstillfället 

att på aggregerad nivå jämföra den ekonomiska utvecklingen 
efter fusionen med utvecklingen före 

att på företagsnivå illustrera, söka ökad giltighet och ge teore
tisk tolkning åt resultat och slutsatser. 
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9 AVVECKLING OCH ANPASSNING. DET MEDELLÅNGA PER
SPEKTIVET 

9.1 Arbetsuppgiften 

Arbetsuppgiften i föreliggande kapitel är att identifiera förlopp och mönster 

och därigenom förmedla helhetsbilder av händelseutvecklingen i de uppköpta 
företagen under fyraårsperioden efter fusionstillfället. Denna analysperiod har 
valts för att kunna ställas mot före-studien och betraktas, som kapitelrubriken 
anger, som medellång. Vidare avslöjar telefonenkäten att nedläggningar och 
andra förändringar inträffar med några få undantag de två åren närmast efter 
fusionen. Därefter inträffar en ny våg av förändringar under åren 1976-77. 
Årsskiftet 1975/76 utgör därför en naturlig slutpunkt på första analysperioden. 

I nästa avsnitt redovisas de rumsliga och institutionella förändringar som följt 
efter sammanslagningarna för populationen som helhet. Avsikten är att syste
matisera förändringarna i en taxonomi över efter-förlopp. Med rumslig föränd
ring avses förflyttning till andra lokaler. Med institutionell förändring menas 
att företaget upphör att existera som självständig extern redovisningsenhet och 
drivs vidare i exempelvis kommission eller integreras i det köpande företagets 
verksamhet. 

Avsnitt 9.3 ägnas åt deluppgiften att jämföra den ekonomiska utvecklingen före 
och efter sammanslagningen där så kan göras. Det sker genom att analysera 
utvecklingsförloppen över nioårsperioden 1967-75 för samma variabler, som 
användes för att beskriva skeendet före fusionen. 

9.2 En taxonomi över rumsliga och institutionella förändringar 

9.2.1 Analytiska grupperingar 

Telefonenkäten möjliggjorde att viktiga händelser för vart och ett av de 60 
företagens utvecklingsförlopp kunde registreras. Fyra typer av rumsliga och 
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institutionella förändringar i företagens verksamhet har identifierats. Dessa 
förändringar är: 

- verksamheten läggs ner och upphör helt. 

- verksamheten flyttas från orten och integreras med andra kon
cernenheter. 

- verksamheten drivs vidare på orten som arbetsställe varvid 
företaget upphör att vara en självständig extern redovisnings
teknisk enhet. 

- verksamheten drivs vidare på orten men samlokaliseras och 
integreras med andra koncernföretag. 

En femte gruppering utgörs av företag vars verksamhet kan följas genom årsre
dovisningshandlingar, tillgängliga på PRV. Dessa dotterbolag framstår som 
självständiga externa redovisningstekniska enheter. De fem grupperingarna 
analyseras i det följande och åskådliggörs i fig. 9.1 på nästa sida. 

När termerna "företagsdöd", "dödlighet" el dyl används i texten avser de inte 
bara den första analytiska grupperingen utan även den andra. Avflyttning för
sämrar den lokala sysselsättningen och företagsmiljön. 

9.2*2 Verksamheten läggs ner och upphör helt 

Den mest dramatiska effekten av en fusion är naturligtvis när något av de in
volverade företagen läggs ner och verksamheten upphör helt. Så har skett vid 
fyra sammanslagningar, och i samtliga fall var den köpande parten annat famil
jeföretag inom såväl samma delbransch som geografiskt marknadsområde. Två 
av företagen tillhörde teko-branschen och två företag förvärvades i konkurs, 
vilket ytterligare understryker den branschsanerande karaktären av dessa fusio
ner. 

En av de nedlagda företagens anläggningar, tillhörande jord- och stenvaruindus-
trin, förvarades efter sammanslagningen i "malpåse" och fungerade som produk

tionskapacitetsreserv och arbetsställe under 70-talet. Sommaren 1982 jämnades 
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emellertid anläggningarna bokstavligen med marken för att ge plats för ett 

bostadsområde. 

Fig. 9.1 En taxonomi över rumsliga och institutionella förändringar 
sorterad pä köparkategorier. Status vid årsskiftet 1975/76* 

K öpar kategori 
och antal 
förvärv 

Typ av analytisk 
gruppering och antal 
observationer 

Utlandsföretag 

Familjeföretag 

Börsföretag 

Investment-
företag 

Statliga företag 
etc*) 

Verksamheten läggs 
ner och upphör helt 

Verksamheten drivs 
vidare i självständiga 
dotterbolag 3b 

Verksamheten drivs 
vidare på orten som 
arbetsställe 8 

Verksamheten flyttas 
från orten och integre
ras med andra koncern
enheter 102' 

Verksamheten drivs 
vidare på orten men 
samlokaliseras med 
andra koncernföretag 

S:a 60 förvärv S:a 61 observationer2) 

1) Statliga, kooperativa och folkrörelseägda företag. 
2) Ett fall dubbelräknat, se förklaring avsnitt 9.2.3. 
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De tre andra nedlagda företagens verksamheter var inrymda i fastigheter som 
sannolikt utgjort de egentliga förvärvsobjekten. Företagen har nämligen ändrat 
sina verksamheter till fastighetsförvaltning och hyr ut lokaliteterna till lager-
eller affärslokaler. Särskilt attraktiv för en sådan upplösning tycks de två för
värvade teko-företagen ha varit med sina centralt belägna lokaler. Ett av dessa 
för fastighetsförvaltning ombildade bolag såldes vidare inom ett par år efter 
övertagandet sedan lager, inventarier och övrig utrustning avskaffats. 

Bland denna gruppering av förändringar är det branschsanerande motivet uppen

bart. Familjeföretag har förvärvat konkurrenter i syfte att eliminera överka
pacitet och erhålla attraktiva lokaler. Den ekonomiska risken torde ha bedömts 
som minimal och köpeskillingen torde ha motsvarat fastigheternas substans
värden. 

9.2.3 Verksamheten flyttas från orten och integreras med andra kon
cernföretag 

Förflyttning av en verksamhet och därmed urtunning av ortens företagsmiljö 
har lokal- och regionalekonomiskt intresse. I föreliggande studie läggs den loka
la tillverkningen ner i tio fall och införlivas med andra koncernföretag på andra 
orter. Av telefonenkäten framgår att i ett fall lokaliserade köparen, ett av 
landets största börsföretag och en aktiv fusionspartner i denna studie, en er
sättningsindustri till de "gamla" fabrikslokalerna. Även om sysselsättningsnivån 
inte nådde den tidigare verksamhetens, framstår detta fall som ett undantag i 
socialt hänsynstagande, eftersom sysselsättningsgraden på orten inte förändra
des nämnvärt. 

De resterande nio avflyttningarna förorsakade emellertid permitteringar och 
minskad sysselsättning i full utsträckning på sina respektive orter. Sex av dessa 
orter får sägas tillhöra glest industrialiserade regioner varför avflyttningarna 
påtagligt försämrade företagsmiljön och därmed möjligheterna till agglomera
tion. 
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I inget fall i denna gruppering har de anställda "följt med", med undantag av 
enstaka personer i nyckelbefattningar, när verksamheterna förflyttades till 
andra orter. Detta gäller även i de fall anställda erbjudits fortsatt anställning, 
vilket i några fall kunnat dokumenteras genom pressklipp från lokala tidningar. 

Med hänsyn till företagsmiljö och sysselsättning i ett lokalt perspektiv förelig
ger ingen skillnad mellan nedläggnings- respektive avflyttningshändelserna. I 
praktiken torde också den förra händelsen varit det mest sannolika utvecklings
alternativet, åtminstone i ett längre perspektiv, för de flesta företagen i denna 
gruppering. Av telefonintervjuerna har nämligen framgått att flera företag nått 
stadier, där relativt stora investeringar framstod som nödvändiga. Î dessa fall 
stod företagsledningen inför valet att genomföra för familjeföretaget stora och 
eventuellt riskfyllda satsningar eller att överlåta avgörandet till ett större 
företag. "Ett bra pris och tryggad anställning avgjorde saken", var en företags
ägares kommentar till sin beslutssituation. 

Av de tio förvärven i föreliggande gruppering har hälften karaktären av 
diversifiering eller kompletteringar av vissa produktgrupper. Övriga förvärv har 
karaktär av horisontella och konkurrensbegränsande fusioner. Det gäller defini
tivt ett par förvärv inom den s k "vitvarubranschen" (som tilldelats C-
respektive D-status i typologimatrisen) med ett och samma börsföretag som 
köpare. Dessa företags verksamheter inordnades helt i börsföretagets storskali-
ga produktionssystem på andra orter i Sverige. 

Till den senare typen hör också förvärvet av praktikfallsföretaget Betongindust
ri AB. Som redan framgått av avsnitt 6.3.2.2 förvärvades företaget som enskild 
firma i slutet av 1960-talet och slogs omedelbart samman med en produktions
enhet tillhörande ett börsföretag. Denna konstruktion medförde att det nybilda
de aktiebolaget blev hälftenägt av två enskilda personer och ett börsföretag. Så 

småningom stod det klart att den förstnämnda produktionsenheten "måste" 
läggas ner, varvid de två företagsgrundarna överlät sina andelar till börsföreta
get som 1971 därmed blev ensamägare. I föreliggande studie betraktas den 
förstnämnda firman/enheten som avflyttad från orten och införlivad med kon

cernföretaget och utgör följaktligen en av denna grupperings tio observationer. 
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Aktiebolaget lever emellertid vidare som självständigt dotterbolag med en pro
duktionsenhet och en verksamhet som till två tredjedelar (30 respektive 15 % av 
marknaden) bör hänföras till det uppköpta företagets. Sammanslagningen be
dömdes tidigt som ett intressant praktikfall. Eftersom företagets ekonomi kan 
följas ingår det följaktligen i analysgrupperingen självständiga enheter. Detta är 
anledningen till att analysgrupperingarna i fig 9.1 och tabell 9.2 summerar till 
61 och inte 60 observationer. 

Bland denna gruppering av förändringar är börsföretagen en dominerande köpar-
grupp (fig 9.1), som förorsakat avflyttningar i sju fall. Hälften av kategorins tio 
avflyttningar har bedömts vara av konkurrensbegränsande karaktär och hälften 
diversifierande. I ett fall kompenserades avflyttningen, som framgått, med en 
ersättningsindustri. 

En notering som förvånar utgör det faktum att investmentföretagen bidrog med 
ett fall till gruppen som avflyttades från orten. Detta skedde redan efter ett 
par år och i samband med att rörelsen försåldes till ett statligt ägt företag. Ett 
sådant beteende iscensatt av ett av landets mest aktiva investmentbolag, 
strider flagrant mot vad som sägs vara denna köparkategoris mission, nämligen 
att tillförsäkra tillväxtinriktade familjeföretag fortsatt självständighet och 
expansion. 

9.2.4 Verksamheten drivs vidare på orten som arbetsställe 

Företagssammanslagningar skapar möjligheter till rationaliseringar. Uppenbara 
fusionsvinster kan åstadkommas i de ekonomiska och administrativa funktioner
na. En vanlig invändning mot förvärv av familjeföretag är den fjärrstyrning som 
sägs bli följden av att ägarfunktionen inte längre är belägen på orten. Fjärrstyr
ning förväntas vidare leda till att de intellektuella arbetsuppgifterna inom eko
nomi och administration centraliseras till moderbolaget. 

Som framgår av sammanställningen (fig 9.1) har i åtta fall verksamheten drivits 
vidare på orten i form av arbetsställe. Företagen har därvid upphört som exter
na redovisningsenheter och drivs samtliga i kommissionärsförhållanden med 
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andra koncernbolag, vilket möjliggör att exempelvis omstruktureringar kan 
genomföras utan insyn från konkurrenter och bredare allmänhet. Efter några år 
upplöstes även den juridiska personen i några fall. 

Graden av omstruktureringar och rationaliseringar varierar emellertid starkt 
mellan de olika fallen. Inte ens bland börsföretagens förvärv tycks samordnings
insatserna ha varit homogena. Produkter och marknadsbearbetning har själv
klart blivit föremål för översyn. Detta har i ett par fall, där förvärven haft två 
eller flera produktionsenheter, medfört att någon enhet lagts ner för att sanera 
och organisera fram storskalighet eller i övrigt anpassa produktion till efterfrå
gan. Inte minst har detta skett i det fall ett producentkooperativ förvärvade ett 
konkursbo. 

Beträffande centralisering av de intellektuella arbetsuppgifterna finns heller 
ingen klar tendens. I ett fall har inga som helst funktioner överflyttats till mo
derbolaget; i andra fall har ekonomi- och försäljningsenheter samt FoU-ledning 
integrerats i andra koncernbolag, medan däremot arbetsuppgifterna inom perso
nal«, inköp-, produktionsteknik- och FoU-verksamheter legat kvar i de förvärva
de företagen. 

Fjärrstyrning uppstår definitionsmässigt när ägarfunktionerna avskiljs och ex-
ternlokaliseras. I här studerad gruppering har detta skett i sju fall; det åttonde 
fallet avser en fusion mellan två stockholmsföretag. Fjärrstyrningens avstånd 
uppgår som mest till 40 mil och i tre fall är ägarfunktionen belägen i Stock
holmsområdet. 

Bland denna gruppering av förändringar står börsföretagen återigen som domi

nerande köpare med hälften av fallen. Intressant är vidare att någon entydig 
tendens till centralisering eller rationalisering inte kunnat noteras; samtliga 
företag drevs vidare i kom missionärsförhållanden. 
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9.2.5 Verksamheten drivs vidare på orten men samlokaliseras med andra 
koncernföretag 

Om det köpande företaget (eller annan koncernenhet) är beläget på samma ort 
som det uppköpta uppstår möjligheter till fullständig samordning och lokalise
ring till gemensamma lokaler, I fem fall har en sådan utveckling identifierats, 
varav i tre fall familjeföretag står som köpare. I telefonintervjuerna uttalas att 
för två av dessa familjeföretag var det de förvärvade företagens (varav det ena 
redan försatts i konkurs) lokaler, som var huvudmotivet till sammanslagningen. I 
övriga tre fall samlokaliserades och integrerades verksamheterna; efter hand till 
gemensamma och nybyggda lokaler. Även ett av dessa senare företag förvärva
des i konkurs av några privatpersoner och drevs vidare i handelsbolagsform 
efter en avsevärd minskning i produktion och sysselsättning. Efter endast några 
år upprepades samma händelser; företaget försattes åter i konkurs och överläts 
till ett familjeföretag. 

I tre fall av fem finns besluts-/ägarfunktionen kvar på orten, medan två förvärv 
måste betraktas som fjärrstyrda, eftersom utländska företag står som köpare. 

Bland denna gruppering av förändringar är familjeföretagen en dominerande kö-
pargrupp, varav i två fall uttalas att fastigheterna är de egentliga förvärvsob
jekten. Två företag förvärvades i konkurs. 

9.2.6 Verksamheten drivs vidare i självständiga dotterbolag 

En av föreställningarna vid familjeföretagsöverlåtelser är att det lilla företaget 

får tillgång till företagsledande och finansiella resurser och därigenom kan 
fortsätta efter en expansiv och självständig utvecklingslinje. Föreliggande stu
die visar att av populationens 60 företag har endast drygt hälften undgått rums
liga eller institutionella förändringar i sin verksamhet under fyraårsperioden 
efter fusionstillfället. I 34 företag kan den ekonomiska utvecklingen följas ex
ternt, och de framstår därför som relativt självständiga dotterbolag. Av 
sammanställningen (fig 9.1) framgår att ca hälften av familje- och börsföreta
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gens förvärv kan hänföras till denna analysgruppering; klassificeringen gäller 
däremot som regel för övriga köparkategorier. 

Förändringar har naturligtvis inte heller uteblivit bland företag i denna gruppe
ring, I tre fall har exempelvis nedläggning skett av viss produktion och i sex 
andra fall har ägarskiftet lett till större omstruktureringar av produktsorti

ment, övertagande av vissa rörelsegrenar och överhuvudtaget en hårdför sam
ordning i produktion och marknadsbearbetning med andra koncernbolag. En 

handfull av dessa företag har efter samordningen till stora delar en ny och bre
dare bas att arbeta vidare från. Börsföretagen är den dominerande köparkatego-
rin bland dessa senast beskrivna förvärv som trots en bevarad självständighet 
blivit föremål för större samordningsåtgärder. 

Naturligtvis har även andra företag inom grupperingen blivit föremål för nor
mala samordningsinsatser. De uppköpta företagen har utan undantag inordnats i 
de köpande företagens redovisningssystem, kapitalförvaltning och rapporte
ringsrutiner i övrigt. Det senare gäller inte minst de företag som förvärvats av 
utländska företag. 

Telefonintervjuerna har vidare gett vid handen att fyra av förvärven i gruppe

ringen återigen bytt ägare inom den studerade medellånga perioden. Ett tidiga
re omnämnt aktivt investmentföretag har återigen försålt rörelsen i ett förvär
vat företag till ett börsföretag, medan lokaliteterna fortsättningsvis förvalta
des i ett fastighetsbolag med tre anställda. (Även fastighetsbolaget försåldes 
till ett börsbolag så sent som i början av 1980-talet). Ett annat ägarskifte av
såg ett utlandsförvärvat företag som övertogs av några enskilda svenskar och 
därigenom återigen blev ett svenskt familjeföretag. 

Till denna gruppering har hänförts 34 företag; endast drygt hälften av popula-
tionen har rned andra ord undgått rumsliga eller institutionella förändringar. 
Omstruktureringar har dock inte helt uteblivit; nedläggningar av viss produktion 
har noterats i tre fall och i sex andra fall har större omstruktureringar genom
förts. En handfull företag bedöms ha en helt annan bas att arbeta ifrån efter 
sammanslagningarna. Vidare har nya ägarskiften noterats. 
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9.2.7 Nya ägarskiften 

Frekvensen av nya ägarskiften bland populationens 60 företag är en intressant 
företeelse som skall uppmärksammas i detta avsnitt. Inom 4 år efter fusions
tillfället 1971 har åtta företag åter bytt ägare. Flera av dessa företag involve
rades i ännu flera ägarskiften åren efter här studerad period och framstår som 
något av vandringspokaler eller stafettpinnar. 

I "tabellen" nedan redovisas i "telegramform" samtliga ägarskiften för de åtta 
företag som återigen bytt ägare under den medellånga perioden. Ett avsteg har 
därmed gjorts från ett strikt studium av perioden 1972-75. I gengäld erhålles en 
beskrivning av "stafettpinneeffekten" som bedömts vara angelägen att förmed
la, men samtidigt är svår att åskådliggöra. 

Tabell 9.1 Ägarskiften, varav det första inträffat under åren 1972-75 

Företag nr 1 med typologistatus A fö rvärvades i konkurs av ett famil
jeföretag 1971. Företaget gick åter i konkurs och förvärvades ånyo av 
ett familjeföretag 1973, som drev verksamheten vidare i form av 
arbetsställe. Företaget överläts ännu en gång till ett familjeföretag 
1977, som sålde det till ett börsföretag 1980, och som i sin tur försål
de det till ett familjeföretag 1981. Företaget har alltså haft fem 
olika ägarkonstellationer under en elvaårsperiod. 

Företag nr 2 med status A förvärvades av ett börsföretag, som drev 
rörelsen vidare som arbetsställe. Företaget överläts till ett familje
företag 1974, som sålde det till ett börsföretag 1979. 

Företag nr 3 med status B förvärvades i konkurs av ett familjeföre
tag. Företaget förvärvades återigen av ett familjeföretag 1973, 
varvid rörelsen lades ner; fastigheterna förvaltas fortsättningsvis i 
särskilt bolag. 

Företag nr 4 med status B förvärvades av ett familjeföretag, som 
överlät det till ett börsföretag 1974. 

Företag nr 5 med status C förvärvades av ett utlandsbolag, som över
lät det till ett familjeföretag 1974. Företaget gick i konkurs 1981 och 
förvärvades därvid av ett familjeföretag. 
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Företag nr 6 med status C förvärvades av ett börsföretag, som över
lät det till ett annat börsföretag 1974. Rörelsen överläts till ett fa
miljeföretag 1978. 

Företag nr 7 med status C förvärvades av ett investmentbolag. Rö
relsen överläts till ett statligt företag 1974, varvid den också för
flyttades från orten och integrerades med det statliga bolagets övriga 
verksamheter. Vid överlåtelsen behöll investmentbolaget förvärvets 
juridiska konstruktion, som fortsättningsvis förvaltas som namn-
skyddsbolag. 

Företag nr 8 med status D förvärvades av samma investmentbolag 
som ovan. Aven i detta fall överläts rörelsen till ett börsföretag vid 
årsskiftet 1975/76, samtidigt som aktiebolaget övergick till fastig
hetsförvaltning. Detta senare bolag överläts slutligen till ett annat 
börsnoterat fastighetsförvaltande bolag 1981. 

Sammanställningen visar att typologitillhörigheten, dvs företagets ekonomiska 

status före fusionen, inte uppvisar något karaktäristiskt mönster för de företag 
som återigen bytt ägare. Alla fyra typologitillhörigheter finns representerade 
och inte ens "D-företaget", som dessutom förvärvats av ett investmentföretag, 
existerar längre än fyra år efter fusionstillfället. 

9.2.8 Ekonomisk status som förklaringsfaktor till rumsliga och institu
tionella förändringar 

Kartläggningen av de olika förändringarna bland de förvärvade företagen har, 
som framgått av fig 9.1, haft köparkategorier som utgångspunkt. Dessa infördes 
som analysbegrepp redan i kap 5. Köparkategoriindelningen visade sig vara ett 
fruktbart verktyg för orsaksanalysen i del II och utgör en viktig dimension i 
typologin. 

Redovisningen av de olika analytiska grupperingar som identifierats i efter-
utvecklingen har som framgått byggts upp framförallt av uppgifter från tele
fonintervjuerna och med kommentarer om typologitillhörighet. En intressant 
fråga därvidlag är om den ekonomiska statusen före fusionen, uttryckt enligt 
typologimatrisen, uppvisar något karaktäristiskt mönster med utvecklingen 
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efter. Något samband bland de åtta företag som åter bytt ägare har som fram
gått inte kunnat noteras. 

I syfte att söka besvara denna fråga har nedanstående tabell arbetats fram, som 
utgör en kombination av före- och efter-utvecklingens två taxonomier. 

Tabell 9.2 Förvärvens status före och efter fusionen 

Status efter Status före 

S:a A B C D ej klass. 

Nedläggning 4 - 1 1 - 2 

Avflyttning 10 2 1 <D © 2 

Arbetsställe 8 2 1 CD 0 1 

Samlokalisering 5 2 1 2 - -

Självst 
dotterbolag 34 k 8 16 6 -

S:a 61 10 12 25 9 5 

Typologitillhörigheterna (A, B, C och D) har definierats i avsnitt 6.2. Därvid har 
också framgått att fem företag ej kunnat klassificeras eftersom erforderliga 
variabelvärden saknas. 

Av taxonomin över efter-förlopp (fig 9.1) och diskussionen om nedläggningar har 
framgått att i samtliga fyra fall var annat familjeföretag köpare; två förvärva
des i konkurs och två tillhörde den stagnerande teko-branschen. 

Beträffande avflyttningar har framgått att börsföretagen är den dominerande 
köparkategorin med sju av tio förvärv. Av tabellen 9.2 ovan framgår vidare att 
fem av fallen har klassificerats som C- eller D-företag; datamaterialet avslöjar 
att i fyra och i ett av fallen står börs- respektive investmentföretag som köpa
re. Denna iakttagelse är förvånande och strider mot ekonomisk-logiska för
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väntningar om att expansiva företag under en kapitalstark partner kan säker
ställas en fortsatt positiv utveckling. 

Även i grupperingen företag som reducerats till arbetsställe är börsföretagen en 
dominerande köparkategori med fyra fall varav tre klassificerats som C-före
tag; återigen tillväxtinriktade företag som trots fusionen med förhållandevis 
kapitalstarka partners reducerats till arbetsställen. D-företaget har förvärvats 
av ett producentkooperativt företag i syfte att säkerställa för en delbransch 
nödvändiga leveranser. 

Möjligheten till samlokalisering av köpande och säljande enheters verksamheter 

till gemensamma lokaler på orten kan i sig vara ett tillräckligt fusionsmotiv. I 
tre av de fem sam lokaliseringsfallen står andra familjeföretag som köpare; 
förvärven hade svaga finansiella resurser och två hade redan försatts i konkurs 
vid förvärvstillfället. Två av de köpande familjeföretagen uttalade också att 
det var lokaliteterna som var huvudmotiv till sammanslagningen. 

Verksamheten drivs vidare i självständiga dotterbolag i drygt hälften av fallen. 
Av taxonomin (fig 9.1) har framgått att bland familjeföretagens förvärv har 
ungefär hälften (9 av 19 fall) undgått rumsliga eller institutionella förändringar. 
Detta trots att sex av dessa har (som framgår av fig 9.2, sid 205) klassificerats 
som kontraherande (A- och B-fall) och fem som finansiellt svaga (A- och C-fall) 

före fusionen. Mot bakgrund av att den ekonomiska statusen före fusionen inte 
var särskilt stark, hade omstruktureringen bland förvärven kunnat vara för
hållandevis större. 

Ett analogt resonemang vad beträffar börsföretagens 18 förvärv ger vid handen 
att 1^ tilldelats antingen C- eller D-status (fig 6.3). Av dessa senare förvärv 
drivs endast hälften vidare i mer eller mindre självständig form. Sju företag 
(fem C- och två D-fall) har antingen avflyttats från orten eller reducerats till 
arbetsställen. Omstruktureringarna får anses vara relativt många med hänsyn 
till den ekonomiska statusen och köparföretagens relativa finansiella styrka. 
Denna utveckling är naturligtvis uttryck för den omorganisation av ett företags 
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totala produktionssystem och andra funktioner som sammanslagningar oftast 
möjliggör. 

9.2.9 Roller och beteenden i omvandlingsprocessen 

Indelningen av de köpande företagen i olika kategorier har visat sig vara ett 
givande analysverktyg även för efter-studien. Genomgången ovan av de olika 
analysgrupperingarna har belagt att familjeföretag och storföretag, i synnerhet 
börsföretag, spelar olika roller vid sammanslagningarna och ger därför efter 
hand upphov till olika beteenden. 

Familjeföretagen har på det hela taget förvärvat företag som befunnit sig i 
omedelbar kris eller tom redan försatts i konkurs. Direkt därefter har viss 
avveckling skett i syfte att eliminera överkapacitet i enlighet med de förvänt
ningar som skisserats i avsnitt 8.^. Detta beteende har karaktär av uppstädning 
och sanering av oftast stagnerande delbranscher eller marknadsområden. I hän
delseförloppet finns inslag som utförsäljning av varulager och övertagande av 
attraktiva lokaliteter, som alltid får alternativ användning. 

Vidare har framgått att ungefär hälften av familjeföretagens förvärv har "över
levt" fusionen i mening att någon rumslig eller institutionell förändring av verk
samheten inte skett under fyraårsperioden. Med hänsyn till att flertalet av 
dessa bedömts vara kontraherande och/eller finansiellt svaga vid övertagandet, 
kan utvecklingen inte sägas vara särskilt negativ. 

Börsföretagen har på det hela taget förvärvat expansiva företag. Hälften av 
förvärven har bedömts vara av horisontell karaktär och mer eller mindre kon-
kurrensbegränsande. Den andra halvan har bedömts ha karaktären av diversifie-
ring. Vidare gav telefonintervjuerna vid handen att många av företagen i denna 
grupp vid fusionstillfället befann sig i ett utvecklingsskede, som med familjefö
retagets mått krävde stora och även riskfyllda insatser. I så motto befann sig 
även dessa företag i kris i vid mening genom att underlåtenhet att fatta nöd
vändiga beslut skulle komma att inverka menligt i ett längre perspektiv. I en 
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sådan beslutssituation är det naturligt att privatekonomiska bedömningar, i 
enlighet med presenterad algoritm i avsnitt 7.6, blir vägledande. 

Det intressanta med de företag som börsföretagen förvärvat är att drygt hälf
ten, trots till synes goda förutsättningar i utgångsskedet, har flyttats från orten 

eller reducerats till arbetsställen och därigenom upphört att vara självständiga 
företag. Omstruktureringarna är med andra ord förhållandevis stora bland dessa 
förvärv. 

Även bland de börsföretagsförvärv som inte genomgått rumsliga eller institutio
nella förändringar har större genomgripande omstruktureringar av produktions
apparaten skett i syfte att åstadkomma en för hela koncernen rationell tillverk
ning. 

De tre övriga kategorierna utlandsföretag, investmentföretag samt statliga, 
kooperativa och folkrörelseägda företag har var och en ett betydligt färre antal 
förvärv att redovisa. Tendenserna är dock relativt entydiga för de förstnämnda 
och sistnämnda kategorierna. Utlandsföretagens förvärv har tyngdpunkten inom 
verksamhetsområden som kemisk och medicinsk teknik. En utländsk fusionspart
ner har varit naturlig med hänsyn till att fortsatt expansion förutsatte 
utlandssatsningar. För den köpande parten var inbrytning på den svenska 
marknaden ett viktigt motiv. Möjligheterna till störe omorganisationer är för 
denna köparkategori av naturliga skäl begränsade; en avflyttning och två 
samlokaliseringar på orten har dock noterats. 

För kategorin statliga etc företag som köpare har såväl köp- som säljmotiven 
haft syftet att permanenta den rådande intressestrukturen. Producent- eller 
konsumentkooperationer har förvärvat familjeföretag, vissa har befunnit sig i 
ekonomisk kris - ett hade redan försatts i konkurs, för att säkerställa fortsatta 
leveranser. Vidare har två tidningar övergått till folkrörelseägda organisationer 
för att säkerställa den partipolitiska hemvisten. Samtliga enheter drivs vidare, 
varav två som arbetsställen. 
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Den återstående kategorins, investmentföretagens, beteende strider mot vad 
som sägs vara dessa företags mission. Ett av förvärven avyttras under perioden 
tiil ett statligt företag och avflyttas därvid från orten. Samma köpare upprepa
de samma procedur vid årsskiftet 1975/76 för ännu ett förvärv, vars rörelse 
överläts till ett börsföretag och därvid också avflyttades från orten. 

9.3 En jämförelse av den ekonomiska utvecklingen före och efter 
fusionen 

9.3*1 Utgångspunkter 

En av huvudfrågorna vid fusionsstudier är om det blev "bättre eller sämre" efter 
ägarskiftet och avser oftast förhållandet för det enskilda företaget (jfr avsnitt 
8.2.2). I föreliggande avsnitt genomförs en jämförelse "före och efter" för de 
förvärv som har kunnat analyseras i redovisningsteknisk mening. 

9.3.1.1 Det empiriska materialet 

Datainsamlingen och kringliggande frågor har diskuterats i avsnitt 4.3. Här skall 

endast erinras om att de redovisningsdata som efter-studien bygger på, är kon
sistent med materialet för före-studien. Hela det kvantitativa materialet för 
analysperioden 1967-75 samlades in under en koncentrerad arbetsperiod bortsett 
från att kontroll och kompletteringar gjorts vid senare tillfällen. Årsredovis
ningshandlingarna har bearbetats och standardiserats med syftet att enskilda 
företag skall vara jämförbara dels över tiden, dels sinsemellan i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Den efter-studie som presenteras i det följande bygger på jämförelser av den 
ekonomiska utvecklingen före och efter fusionen hos enskilda förvärvsobjekt 
och förutsätter därmed att de förvärvade företagen lever vidare som självstän
diga dotterbolag. Analysen kan därför endast avse de 34 företag som diskuterats 

i avsnitt 9.2.6 och vars ekonomiska utveckling kan följas under hela den stude
rade nioårsperioden 1967-75. 
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Jämfört med typologimatrisen (fig 6.3) faller 21 förvärvsobjekt bort inför efter-
studien. De återstående företagen fördelade på köparkategorier och matrisens 
olika fusionstyper framgår nedan. 

Fig. 9.2 Fördelning av de 34 analyserbara förvärven 

Soliditet 

< 2 0 % > 20 % 

Kontrak
tion 

Omsättning 

Expan
sion 

A 
familje- 3 
börs- 1 

4 

B 
familje- 3 
utland- 1 
investment- 1 
övriga ftg*) 3 

8 

C 
familje- 2 
börs- 6 
utlands- 5 
investment- 1 

övriga ftg 2 
16 

D 
familje- 1 
börs- 1 
utlands- 1 
investment- 2 

övriga ftg _1 
6 

9.3.1.2 Metodologisk referens 

Som framgått av föregående kapitel utgör Meeks (1977), som studerar räntabili
tetsutvecklingen (vinst efter avskrivningar i relation till nettotillgångar) hos ett 
aggregat av förvärvade företag före och efter fusionen en viktig metodologisk 

1) Med övriga företag avses statliga, kooperativa och folkrörelseägda företag. 
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referens för efter-studien. Den genomsnittliga vinsten (sammantaget för köpare 
och säljare) under treårsperioden före fusionen jämförs med enskilda år upp till 
sju år efter sammanslagningen. Vinsten är den enda variabel som studeras och 
betraktas som en god approximation av företagens inre effektivitet, som 
sammanslagningar antas leda till. Vinstsiffrorna "viktas" med hänsyn dels till 
konjunkturen, dels till branschskillnader samt rensas från den överbetalning 
("sockring") som köparen ofta får prestera för förvärvsobjektet. 

Meeks1 datamaterial består av 233 större objekt från perioden 196^-72 och mot
svarar en tredjedel av den tänkbara totalpopulationen. Ett stort antal av objek
ten faller emellertid bort under sjuårsperioden främst beroende på att data
banken inte finns tillgänglig efter 1972. Andra faller bort därför att köpare 
eller säljare ingår i nya sammanslagningar. Av de ursprungliga 233 förvärven 
återstår 113 (ca hälften) analyserbara efter fyra år och endast 23 företag (10 %) 
sju år efter fusionen. 

Undersökningens resultat visar att vinsten blir bättre själva fusionsåret men 
sämre under hela den efterföljande sjuårsperioden. Studien mynnar ut i en dis
kussion om att fusionskontrollen bör skärpas eftersom fusioner inte leder till 
högre effektivitet. 

Föreliggande rapport inskränker inte analysen till en variabel utan studerar 

flera. Därmed ges möjligheter till en helhetsbild av den ekonomiska utveck
lingen. Konjunkturens inverkan neutraliseras genom att det är 1971 års popula
tion som studeras; fyraårsperioderna före och efter detta år har (fig 3.1) ett 
relativt samstämmigt konjunkturförlopp. Det redovisningstekniska bortfallet 
inför efter-studien är i föreliggande studie ungefär lika stort som hos Meeks 
(50 % efter k år). Vidare jämförs efter-utvecklingen med före-utvecklingen för 
en och samma företagspopulation, som alltså jämförs "med sig själv" över tiden, 
vilket inte sker hos Meeks. 
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9.3.2 Konvergerande utvecklingsförlopp 

Av fusionspopulationens 60 förvärvsobjekt har sålunda i 34 fall den ekonomiska 
utvecklingen kunnat följas såväl före som efter fusionen. Jämförelserna och 
presentationen av utvecklingen sker liksom i före-studien på aggregerad nivå. I 
det följande redovisas medianobservationen för den kontraktiva gruppens 12 
respektive den expansiva gruppens 22 objekt för respektive variabel och år. 
Figurerna åskådliggör således hur gruppernas medianobservationer -tyngdpunk
ternas positioner - förändras över tiden. 

Snedfördelningar föreligger även med hänsyn till branschtillhörighet, varför viss 
försiktighet bör iakttas vid jämförelsen mellan grupperna. Denna reservation 
påverkar dock inte tolkningen av gruppernas variabeltrender. 

9.3.2.1 Storleksvariablerna 

Fig. 9.3 Omsättningens årliga förändring (fasta priser) 1967-75 för de 
kontraherande (K) och expanderande (E) förvärvsgrupperna (%, 
medianvärden) 

% 

20 

-73 1967 - \ 

-10 -
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Storleksvariablerna tycks radikalt ändra förlopp efter fusionen. Av fig 9.3 fram
går att den kontraktiva gruppens negativa utveckling före fusionen brutits och 
vänts i en positiv, medan den expansiva gruppen inte förmått upprätthålla 
tillväxten. Kurvorna visar omsättningens utveckling i fasta priser och skall 
alltså uppfattas som ett produktionsmått. De individuella företagens omsättning 
har deflaterats med prisfaktorer på 2- till 5-ställig SNI-nivå. Det föreligger 
naturligtvis risk för att de använda faktorerna inte är helt överensstämmande 
med företagens produktsammansättning. Â andra sidan framstår det som nöd
vändigt att justera för inflationen eftersom dess takt skiljer sig väsentligt åt 
mellan de två perioderna och mellan de olika industrigrenarna. 

De två kurvornas utveckling över åren förmedlar vidare en visuell bild som är 
intressant att notera. Kurvorna beskriver sammantaget ett konvergerande för
lopp, som strävar mot någon slags jämvikt, ett fenomen som även låter sig iden
tifieras i sysselsättningsmönstret i följande figur. För såväl omsättning som 
sysselsättning uppvisar nämligen de två variablerna mer eller mindre oscilleran-
de utvecklingar före fusionen. Efter inträder en påtaglig samstämmighet i 
svängningarna, och kurvorna utvecklas i stor utsträckning parallellt. 

Fig. 9A Sysselsättningens årliga förändring 1967-75 (%, medianvärden) 

% 

5 -

o*—ir
is 

i 

/ \ \ ' 
\ / 

\ / 
\ / \ t 

-10 



209 

Den positiva utvecklingen för den kontraktiva gruppen och den negativa för den 
expansiva understryks av fig 9A, som åskådliggör sysselsättningens föränd
ringar. Nedgången för de kontraktiva företagen har upphört oçh sysselsätt
ningen tycks ha stabiliserats kring nivån vid fusionstillfället. De expansiva före
tagen däremot som före fusionen redovisar en stabil tillväxt har efter fusionen 
ett förlopp med viss kontraktion i slutet av perioden. 

Den expansiva gruppens försämrade tillväxt är vid en första anblick förvånande. 
De i gruppen- ingående företagen har, som fig 9.2 anger, i stor utsträckning 
förvärvats av storföretag, som enligt myten skall säkerställa fortsatt expansion. 
Den negativa utvecklingen går emellertid helt i linje med de resultat som iden
tifierats och diskuterats i avsnitt 9.2. Även om företagen bibehåller en själv
ständig institutionell form, torde den naturliga saneringen i produktsortiment, 
samordningen av marknadsbearbetning (särskilt vid konkurrensbegränsande för
värv) och de därmed följande ingreppen i produktionsapparaten för att organise
ra fram storskalighet, vara förklaringen till produktionens och sysselsättningens 
försämrade tillväxt. Utvecklingen, som inte har formen av den annars vanliga 
svackan omedelbart efter sammanslagningen, är självklart negativ för dotterbo
lagen i fråga, eftersom ingreppen kan ha försämrat och rent av eliminerat före
tagens inneboende utvecklingspotential, och därmed urholkat förutsättningarna 
att överleva: i ett längre perspektiv. 

Trendförbättringarna hos den kontraktiva gruppen är svårare att tolka; särskilt 
med hänsyn till att hälften av företagen har förvärvats av familjeföretag. Skill
naderna i utvecklingstrender mellan den expansiva och kontraktiva gruppen 
torde helt enkelt ha sin förklaring i skillnader i förvärvsmotiv och strategiska 
överväganden. 



9.3.2.2 

Fig. 9.5 
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De finansiella variablerna 

Soliditetens utveckling 1967-75 (%, medianvärden) 

25-

20-

15 -

io -

1967 -70 -71 -75 

Kassalikviditets- och soliditetsvariablerna har använts för beskrivningen av den 

finansiella stadgan. Trots att många av de finansiellt svaga förvärvsobjekten 
fallit bort inför denna delstudie, kan bilderna av den kontraktiva men finansiellt 
stabila gruppen respektive den expansiva men resurssvaga dokumenteras synner
ligen väl. Den expansiva gruppens reservupplösning före fusionen är logisk och 
paras också med en försämrad likviditet (fig 9.6) sista året. Däremot ter sig den 
kontraktiva gruppens reservuppbyggnad året före fusionstillfället som märklig; 
denna trend infaller dessutom för tiden för det s k "idiotstoppet" på kreditmark

naden. 

Bilden stämmer emellertid med Hedbergs (1973) iakttagelser om stagnationsbe

teende. Författaren menar att stagnationsutvecklingen ofta karaktäriseras av 



211 

tvä kriser. Efter den första krisen har ledningen blivit medveten om läget och 
förbereder "övervintring". Många av då vidtagna åtgärder syftar till att exem
pelvis genom anställningsstopp, sparkampanjer och senareläggning av investe
ringar förbättra ekonomin, (Att så verkligen har skett, antyder förbättringen i 
vinstprocenten före fusionen enligt fig 9.7). Sådana åtgärder har en rent defen
siv karaktär och urholkar företagens utvecklingspotential. Försäljningen av 
företaget kan vara uttryck för ledningens bedömning att företaget inte skulle 
klara en andra kris. En faktor som kan ha bidragit till en sådan bedömning utgör 
det uppmärksammade "idiotstoppet" på kreditmarknaden 1969-70. Som fig 9.6 
utvisar försämras också likviditeten för de två företagsgrupperna det påföljande 
året. 

Fig. 9.6 Kassalikviditetens utveckling 1967-75 (%, medianvärden) 
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Även bland de finansiella variablerna kan som synes ett konvergerande förlopp 

identifieras. Särskilt uttalat är detta fenomen för soliditetens utveckling. 
Iakttagelserna reser frågan om det finns en "optimal" nivå både med hänsyn till 
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kapitalreserver och betalningsberedskap. Särskilt anmärkningsvärd är den kon-
traktiva gruppens reservupplösning efter fusionen. Den försämrade soliditeten 
kan möjligen i viss mån förklaras av en positiv trend i investeringarnas utveck
ling (fig 9.10), som i så fall i stor utsträckning internfinansierats. Å a ndra sidan 
tycks även vinstnivån ha förbättrats (fig 9.7 och 9.9), om än något oscillerande. 
Kapital kan därför ha förts ut från dennè* grupp för att exempelvis finansiera 
själva överlåtelsen eller andra koncernbolaga investeringar. 

Den expansiva företagsgruppen däremot redovisar radikala förbättringar i de 
finansiella relationstalens utveckling. Denna utveckling är inte förvånande 
eftersom den övervägande delen av företagen förvärvades av kapitalstarka 
storföretag, där förvärv av företag i vinstregleringssyfte kan ha varit inslag i 
motiven. Den expanderande gruppen har i slutet av den studerade perioden 
ungefär samma finansiella stadga som den kontraktiva. Soliditetsförbättringen 
torde kunna förklaras av kapitalöverföringar till dotterbolagen, inte minst för 
att tillvarata outnyttjade reserveringsmöjligheter. 

9.3.3 Andra studerade variabler 

I detta avsnitt skall ett antal andra studerade variabler kommenteras. Utveck

lingen bör tolkas med viss försiktighet, eftersom variablerna utgör relationer av 
andra variabler och därför är mer känsliga för oscillerande förlopp. 

Den kontraherande företagsgruppens resultatförbättringar under fusionsåret, 

som kan vara uttryck för "övervintringsåtgärder", har redan kommenterats. Den 
relativt höga nivå som därvid uppnåddes kan emellertid inte upprätthållas under 
perioden därefter. Den negativa trenden till trots, tycks nivån dock vara bättre 
efter fusionen än före; såväl vinstprocenten (fig 9.7) som räntabiliteten (fig 9.9) 
har i genomsnitt förbättrats med storleksordningen en procentenhet. Kapital
omsättningshastigheten ligger däremot på en lägre nivå efter övertagandet 
trots viss ökning i produktion och neddragning av den finansiella kapaciteten. 
Anläggningstillgångarna torde därför ha växt än snabbare, vilket stöds av inves
teringsvariabelns utveckling (fig 9.10). 
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*.7 Rörelseöverskottet i % av omsättningen* Utvecklingen 1967-75 
(medianvärden) 
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*.S Kapitalomsättningshastighetens utveckling 1967-75 (%, median
värden) 
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Fig. 9.9 Rörelseöverskottet i % av genomsnittlig balansomslutning. 
Utvecklingen 1967-75 (medianvärden) 
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Fig. 9.10 Investeringar per anställd. Utvecklingen 1967-75 (tkr, fasta priser, 
medianvärden) 
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Den kontraktiva gruppens investeringsutveckling har, som framgår, en positiv 

om än något oscillerande trend. 



215 

Fig. 9.11 Produktivitetens utveckling 1967-75 (Omsättning per anställd, 
tkr, fasta priser, medianvärden) 
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En viss förbättring i produktivitetsnivån (fig 9.11) har också skett efter fu

sionen, som bl a ett resultat av tjänstemannaandelens klart negativa trend (fig 
9.12). Det senare förklaras av att de "gamla" ägarna, som upprätthöll lednings
funktioner, oftast lämnar sina företag när ett annat familjeföretag står som 
köpare. Denna regel är nästan utan undantag om det uppköpta företaget dess
utom befinner sig i kris. Rationalisering av administrativa funktioner kan därför 
ske genom naturlig avgång. 
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Fig. 9.12 Tjänstemannaandelens utveckling 1967-75 
(% av totalt anställda, medianvärden) 
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^en expansiva gruppens resultatutveckling är intressant. Räntabiliteten (fig 9.9) 

är oscillerande, men ligger på en oförändrad genomsnittlig nivå. Måttets två 
komponenter beskriver emellertid två helt motsatta trender. Vinstprocenten 
(fig 9.7) har försämrats och utvecklas i negativ riktning, medan kapitalomsätt
ningen (fig 9.8) har förbättrats radikalt. Det senare tyder på hård styrning av 
investeringar med påtaglig kapitalrationalisering som följd. Detta går i linje 
med investeringarnas utveckling, som har en negativ trend, men ändå åstad
kommit en radikal förbättring i produktivitetens utveckling. Produktivitetsför

bättringarna antyder därför att investeringarna i första hand avsett produk
tionsapparaten och befrämjat storskalighet, vilket går i linje med i avsnitt 9.2 
beskrivna iakttagelser av storföretagens beteende. Att rationaliseringar inte 
skett i full omfattning talar emellertid tjänstemannaandelens utveckling för, 

som faktiskt redovisar en positiv trend, vilket tyder på att företagens service
funktioner relativt sett förstärks efter fusionen. Utvecklingen förklaras av, 
menar en verkställande direktör i ett börsföretag, att storföretag har svårt att 
friställa tjänstemän, utan inrättar ofta dubblerade chefsbefattningar på olika 

nivåer. Dessutom stannar de "gamla" ägarna inte sällan kvar tills vidare bland 
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storföretagens förvärv för att bl a upprätthålla viktiga kontakter med företa
gets intressegrupper. 

9.3.4 Anpassning till "lagom-företag" 

De 34 företag som drivs vidare som självständiga redovisningsenheter har varit 
föremål för en över tiden jämförande ekonomisk analys. Företagsgrupperna, 

som i före-studien klassificerats som kontraktiva och expansiva, har i mycket 
en kontrasterande utveckling. Den kontraktiva gruppens negativa trend har 
brutits. Företagen har en positiv produktionsutveckling vilket tyder på en åter
vunnen konkurrensförmåga. Detta bekräftas av att sysselsättningen är relativt 
stabil och oförändrad efter fusionen. För denna grupp framstår därför fusionen 
som på det hela taget framgångsrik, eftersom företagens utbytesprocess 
uppenbarligen förbättrats. Företagen tycks ha återfunnit ett jämviktsläge, och 
utvecklingen mot företagsdöd har hejdats. 

Även övriga variabler har utvecklats positivt för den kontraktiva gruppen. 
Detta bör även gälla de finansiella relationstalen. Andelen eget kapital torde ha 
bedömts som överdimensionerad med hänsyn till företagens verksamhetsomfatt
ning och därför "dragits ner" till en sundare nivå genom kapitalutflöde. Det 
torde därför ha funnits finansiellt utrymme (men kanske inte skäl) för en än 
bättre investeringsutveckling än den nu redovisade. Dessa iakttagelser överens
stämmer med Udells och Faux1 arbeten, där det hävdades att dotterbolagens 
resurser fått en extern användning efter fusionen. 

Den kontraktiva gruppen har i stor utsträckning förvärvats av andra familje
företag i samma eller något större storleksklass. Saneringen eller centralise
ringen av de företagsledande funktionerna (som den minskande andelen tjänste
män tyder på) i kombination med en förhållandevis blygsam investeringsutveck-
ling stärker karaktären av det defensiva beteendet bland köpare och säljare i 
denna förvärvsgrupp. Det har gällt att göra två (mindre) familjeföretag till ett 
slagkraftigare. 
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Den expansiva gruppen redovisar en klar försämring i storleksvariablernas 
utveckling och någon förbättring i lönsamheten sker inte. Resultaten överens
stämmer därför i stort med de tidigare refererade brittiska och amerikanska 
rapporterna. 

Storleksvariablernas utveckling måste emellertid relateras till konjunkturen. Av 
fig 3.1 (sid 36) framgår att konjunkturen utvecklas negativt under fusionsåret 
1971 och vänder uppåt under 1972. Först under den studerade periodens sista år 
(1975) är konjunkturen återigen påtagligt negativ. Produktionsökningen 1972 
enligt fig 9.3 (för båda förvärvsgrupperna) är därför naturlig medan den 
negativa trenden omedelbart därefter framstår som ologisk. Detta torde vara 
uttryck för sanering i produktsortimentet och därmed sammanhängande föränd
ringar i produktionsapparaten, som kan ha inverkat negativt på företagets lång
siktiga utvecklingspotential. Det är genom en rationell tillverkning och andra 
samordningar som stora fusionsvinster kan göras. Fusionssvackornas längd är 
beroende på omfattningen av de samordningsproblem som de fusionerade före
tagen ställs inför. Bernhoff <5c Wir sen (1970) och Brandinger (1975) hävdar att 
fusionssvackorna åtminstone delvis kan vara uttryck för förlorad marknadsan
del. "Gamla" kunder vill helt enkelt inte fortsätta att vara kunder i det "nya" 
företaget. 

Den expansiva gruppens finansiella ställning före fusionen var osäker och många 
av företagen torde ha stått på randen av en konkurs. Denna förvärvsgrupp för
bättrar sina finanser avsevärt under perioden, vilket har skett genom kapitalin
flöde från andra koncernbolag. Investeringsutvecklingen är emellertid negativ. 
Investeringarna torde därför ha avsett förbättringar i produktionsapparaten 
eftersom produktiviteten ändå förbättrats. Dessa iakttagelser, som gäller för 
den expansiva gruppen, överensstämmer även med tidigare studier. Leigh & 
North (1978) exempelvis fann att sysselsättningsnedgången parades med produk
tionsökningar och därmed bättre konkurrensförmåga på sikt. 

Det är svårare att ge ett sammantaget omdöme för den expansiva gruppens ut
veckling. Trots att många företag måste betraktas som krisföretag och sanno
likt inte klarat sig igenom lågkonjunkturen, framstår utvecklingen efter fusio
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nen (såsom den låter sig analyseras på denna aggregerade nivå) som mindre 
lyckosam jämfört med de förväntningar som skisserats i avsnitt 8.4; expan
sionen och framför allt investeringarna har inte kunnat upprätthållas. Trenden i 
gruppens räntabilitetsutveckling är oförändrad, och tycks ha åstadkommits 
genom en hård kapitalstyrning. 

Beträffande räntabilitetsutvecklingen redovisar Meeks (för köpande och säljan
de företag sammantagna) förbättringar fusionsåret och därefter försämringar 
under hela sjuårsperioden. I föreliggande studie redovisar den kontraktiva 
gruppen en nivåförbättring, medan den expansiva gruppens är oförändrad under 
fyraårsperioden därefter. 

Identifieringen av konvergensfenomenet i föreliggande rapport är utomordent
ligt intressant. Det har tidigare framgått att den kontraktiva respektive expan
siva gruppen består av "ytterlighetsföretag" inom respektive branscher. Denna 
brist på anpassning till omvärldsförändringar eller överreaktion genom olika 
omständigheter i företagets yttre och inre miljöer har diskuterats i kapitel 7 
som förklaringar till försäljningar av familjeföretag. Efter försäljningen sker 
uppenbarligen normering och anpassning av variabelvärdena som, likt ett själv
regler ande system, tycks sträva mot någon slags jämvikt. Förklaringar till 
denna "homogenisering" eller lagom-utveckling skall sökas i det fortsatta arbe
tet. 

9.4 Avslutning 

I föreliggande kapitel har redovisats en longitudinell analys av händelseutveck
lingen bland de 60 företagen under fyraårsperioden efter fusionen. Studien har 
syftat till att förmedla makrobilder av förändringar i ett medellångt perspektiv. 
Händelseutvecklingen har sammanfattats i avsnitt 9.2.9. Här skall endast kon
stateras att analysen gav vid handen att endast 34 företag överlever perioden 
som relativt självständiga dotterbolag. Vidare noterades att olika köparkatego-
rier spelat olika roller och därmed uppvisat olika beteenden under omvandlings
processen; förhållandevis få omstruktureringar redovisas bland familjeföreta

gens förvärv, medan det motsatta gäller för börsföretagens. Något karaktäris
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tiskt mönster mellan företagens ekonomiska status före och utvecklingsför
loppen efter föreligger inte. 

I kapitlet har vidare genomförts eo analys "före och efter". Denna jämförelse 
har sammanfattats i avsnitt 9.3A. Här skall endast nämnas att de före fusionen 
kontraherande och expanderande gruppernas oscillerande variabelutveckling 
konvergerar mot någon slags jämvikt, mot lagom-företag, efter fusionen. 
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10 AVVECKLING OCH OMORIENTERING. DET LÄNGA PERSPEK
TIVET 

10.1 Arbetsuppgiften 

I föregående kapitel utvecklades en taxonomi för efter-förlopp. Detta kunde ske 
genom att kartlägga och systematisera utvecklingen med köparkategorierna 
som utgångspunkt (jfr fig 9.1) för tiden fram till "bokslutsårsskiftet" 1975/76. 

I föreliggande kapitel analyseras händelseutvecklingen efter nämnda tidpunkt 
och fram till och med verksamhetsåret 1981, eller medio -82 för brutna räken
skapsår. En tidsperiod om tio år har därmed förflutit efter fusionsåret 1971 och 
varit föremål för analys. 

Händelseutvecklingen, som presenteras i avsnitt 10.2, beskrivs i de efter-för-
lopp som tidigare identifierats och sammanfattats i taxonomin. Analysen sker 
vidare på nivån "köparkategorier" liksom i del II. För varje kategori har ett 
"analysschema" sammanställts som visar status "tio år senare". Samman
ställningarna redovisar också läget 1975/76 (på den vänstra delen), dvs samma 
information som förmedlas i fig 9.1. Därigenom åskådliggörs förändringar (rö
relser mellan olika analytiska grupperingar) som inträffat under sexårsperioden 
1975/76 till 1981/82 - ibland benämnt den senare analysperioden -och som pe
netreras i föreliggande kapitel. 

De förlopp och mönster som identifieras skall därefter (i avsnitt 10.3) illustre
ras och prövas på företagsnivå; därmed fullföljs den i kapitel 6 påbörjade prak-
tikfallsanalysen. Händelseutvecklingen kan bättre förstås om processer och 
företeelser låter sig tolkas och analyseras på företagsnivå. 
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10.2 Populationens status tio âr senare... 

10.2.1 Utvecklingen för populationen som helhet 

Sammanställningen (fig 10.1, sid 224) ger vid handen, att tiotalet år efter 
fusionen har åtta företags verksamheter helt lagts ner, vilket är en fördubbling 
av antalet nedlagda företag jämfört med föregående period; ytterligare tre 
enheter har avflyttat och integrerats med andra koncernenheter på andra orter. 
Därmed kan konstateras att sysselsättningen på etableringsorten upphört för 21 
f d familjeföretag, motsvarande en tredjedel av populationen. 

Resterande företags verksamheter drivs emellertid vidare på orten. Fem av 
dessa har reducerats till arbetsställen och drivs i kommissionärskap med annat 
koncernbolag. Vidare har fyra företag samlokaliserats och integrerats med på 
orten befintliga koncernbolag. Följaktligen återstår 31 företag, ca hälften, som 
fortfarande efter tiotalet år kan betraktas som relativt självständiga dotterbo
lag. 

Denna senare grupp "självständiga enheter" är emellertid inte särskilt homogen, 
vilket motiverar nedbrytning i undergrupper. Endast 17 företag av de ursprung
liga 60 kan sägas drivas vidare efter ägarskiftet utan större förändringar i 
organisation eller ingrepp i produktsortiment. Vidare har fem fall genom 
koncernsamordning och omstruktureringar (omedelbart efter fusionen) bedömts 
ha fått en annan bas att arbeta från. Det kan ha gällt omfördelning av tillverk
ning från andra koncernenheter eller att dessa tom inordnats organisatoriskt i 
det förvärvade företaget, som då blivit samlande enhet inom koncernen för 
någon eller några produktfamiljer. 

En intressant notering utgör det faktum att fyra förvärv återfått sin självstän
dighet i mening att de återigen är externa redovisningsenheter, vars handlingar 
kan följas på PRV. Företagen, som utgör hälften av de som tidigare fungerat 
som arbetsställen, har återfått sin självständighet i samband med nya ägarskif
ten. 
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Slutligen har verksamheterna i fem företag "starkt avvecklats" under perioden; 
i samtliga fall försattes företagen i konkurs och överläts i samband med rekon
struktionen till nya äga»*e, varvid produktionen justerades ned och anpassades 
till marknadens efterfrågan. 

En av efterstudiens mest intressanta iakttagelser utgör de återkommande ägar
skiftena. Under här studerad period var hela 27 företag återigen involverade i 
ägarskiften. En handfull av företagen har bytt ägare mer än en gång, varför 
hela 39 ägarskiften har noterats bland 30 (hälften) av populationens 60 företag 
under tioårsperioden. 

Fig 10.2 anger den nya fördelningen mellan köparkategorierna och förändringar
na från 1971. Bilden visar att ägarkoncentrationen faktiskt minskat under tio
årsperioden; tidigare har framgått att åtta företag lagts ner (en minskning som 
helt faller på familjeföretagens förvärv), varför endast 52 enheter återstår. 

* 

Börs-, utlands- och investmentföretagen redovisar tillsammans nettominsk
ningar om sex enheter, medan kategorin statliga företag etc har oförändrat 
antal och familjeföretagen ökat med en. De återstående fem företagsenheterna 
har förvärvats av enskilda personer, varav i två fall de anställda som kollektiv 
är dominerande ägare. 

I det följande redovisas och diskuteras förändringar för respektive köparkate-

gori. Det bör då observeras att det är den ursprungliga köparkategorin från 1971 
som analysen utgår ifrån. 
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Fig. 10.2 Förvärvens fördelning mellan köparkategorier 1971 respektive 
1981/82 

Köparkategori och 
antal förvärv 1971 

Köparkategori och 
antal förvärv 1981/82 

Familjeföretag 
19 

Familjeföretag 
12 

Börsföretag 
18 

Börsföretag 
16 

Utlandsföretag 
10 

Utlandsföretag 
7 

Investmentf öretag 
5 

Investmentföretag 
4 

Statliga företag 
etc 
8 

Statliga företag 
etc 
8 

Enskilda/anställda 
5 

S:a 60 förvärv S*a 52 f örvärv 

10.2.2 Utvecklingen bland familjeföretagens förvärv 

Som framgår av fig 10.3 har ytterligare fyra företags verksamheter lagts ner 
och upphört; sammanlagt åtta enheter under hela efter-perioden. Vid tre av 
dessa fall har nedläggningen skett i samband med konkurs. 

Ett av nedläggningsfallen har registrerats efter en större organiserad omstruk
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turering inom en gren av tekobranschen. På initiativ av Industridepartementet, 
som ställde medel till förfogande, tillskapades i slutet av 1970-talet ett större 
företag genom en rad sanerande åtgärder. Företagets ägarstruktur kom att 
bestå av ett börsföretag och två investmentföretag med ett av de senare som 
dominerande. Enheten byggdes upp genom att bl a här studerat familjeföretag 
lades ner, samtidigt som varumärken, agenturer och viss tillverkning omgruppe
rades inom det nya företaget. Ägaren behöll fastigheterna, som omdisponerades 
till affärsbutiker. Statsmakternas avsikt med koncentrationen av resurserna till 
ett större företag var naturligtvis att organisera fram en mot importkonkur
rensen slagkraftig inhemsk enhet och därmed tillförsäkra Sverige viss produk
tion av varan ifråga. 

Ett annat av nedläggningsfallen gällde ett företag inom träindustribranschen. 
Företaget hade förvärvats 1971 av ett annat familjeföretag inom samma 
bransch i syfte att genom omstrukturering och samordning skapa en slagkrafti
gare verksamhet. Sammanslagningen varade i fem-sex år, ty 1977 försattes det 
uppköpta företaget i konkurs. Några av de anställda tog över driften och i sam
verkan med ett annat familjeföretag drevs verksamheten vidare ett halvt år, 
varefter driften återigen tvingades läggas ner. Företaget upphörde därefter för 
gott och fastigheten omvandlades till industrihotell. Ytterligare fem år senare 
ställde även (det förvärvande) moderbolaget in betalningarna och var medio 
1982 föremål för rekonstruktion genom en konkursförvaltares försorg. 
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Familjeföretagens förvärv har, som analysschemat avslöjar, en hög "dödlighet" i 
denna period; endast åtta företag (ca 40 %) återstår som bedriver verksamhet 
på orten av de 19 f d familjeföretagen. 

Till analysgruppen "självständiga enheter" har fyra förvärv hänförts. I två av 
dessa har konkurser och rekonstruktioner under nya ägarstrukturer avlöst var
andra det gångna årtiondet under stark reducering av verksamheten. Ett av 
dessa senare företag är en "verklig vandringspokal" och redovisar en konkurs 
och fyra nya ägarskiften efter 1971, varav det senaste ägarskiftet möjliggjordes 
genom insatser från Industridepartementet. Därmed kunde det ägande börsföre
tagets nedläggningsplaner undanröjas. För det andra företaget noteras två kon
kurser och lika många nya ägarskiften. Inte ens de två förvärv som klassifice
rats som relativt oförändrade efter försäljningen 1971 har undgått ingrepp. 
Båda företagen (varav ett är Råvaruföretag AB, vars utveckling följs senare 
som praktikfall) har återigen bytt ägare. 

Analysen av de enskilda företagens rumsliga och institutionella förändringar ger 
bilden av en intensiv omvandlingsprocess bland familjeföretagens förvärv; kart
läggningen avslöjar att perioden 1976-1981 varit mer omvandlande än perioden 
närmast efter 1971. Exempelvis har ytterligare två avflyttningar skett under 
1976, dvs mer än fem år efter fusionsåret 1971; de fyra senaste nedläggningarna 
ägde rum åren 1977-79, upp till åtta år efter fusionsåret. Flera av dessa 
händelser har inträffat i samband med nya ägarskiften, i vilka hela nio företag 
varit involverade en eller flera gånger. Omstruktureringsvågen bör inte förvåna; 
hela det svenska näringslivet genomled en lönsamhetskris under dessa år (jfr 
avsnitt 3.5.2.1). 

Den utdragna omvandlingsprocessen blir logisk i skenet av ett par förklaringar. 
För det första är köparkategorin "andra familjeföretag" en på det hela taget 
kapitalsvag fusionspartner med köpmotiv som tidigare nämnts varit av defensiv 
karaktär syftande till att skapa en konkurrenskraftig företagssamhet av två 
svaga enheter. Denna städpatrullstes får sägas bli belagd av senare händelser 
som att de uppköpta enheterna eller rent av moderbolaget självt går i konkurs. 
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Andra omständigheter som stöder tesen är de branschingripanden som företas 

av statsmakterna. 

För det andra tillhör merparten av de 19 studerade företagen två industrigrenar 
som kraftigt omstrukturerats under hela efterkrigstiden. Den ena, teko
branschen med sex förvärv, har pä grund av importkonkurrensen varit i kris 
under långa tider. Den andra, jord- och stenbranschen med fyra förvärv, har 
under 1960- och -70-talen kännetecknats av en stor mekaniseringsprocess som 
möjliggjort rationaliseringar i produktionen och befrämjat storskalighet. Detta 
har i sin tur lett till överkapacitet och uppmuntrat till nedläggningar eller sam
manslagningar. Av de fyra förvärven från jord- och stenindustrin som här stude
ras har ett lagts ner och upphört, ytterligare ett reducerats till arbetsställe 
(med sex anställda och förvaltare av råvarutillgången) och två har varit föremål 
för stark avveckling, varvid det ena "räddats" från nedläggning av staten, vilket 
tidigare beskrivits. 

Den utdragna omvandlingsprocessen har vidare möjliggjorts av den relativt höga 

soliditet som de stagnerande företagen kunde redovisa vid fusionstillfället. Det 
fanns med andra ord reserver att tära av, vilket också skett. Detta beläggs av 
den reservupplösning, försämringen i soliditetstalens utveckling, som redovisats 
för den kontraherande gruppen åren närmast efter fusionen enligt fig 9.5. 

Sammanfattningsvis skall konstateras att omvandlingsprocessen varit mer in
tensiv för familjeföretagens förvärv under här studerad period än för tiden 
omedelbart efter fusionen. 

10.2.3 Utvecklingen bland börsföretagens förvärv 

Utvecklingen bland börsföretagens förvärv skiljer sig markant från familjeföre
tagens. Som framgår av fig 10.4 har inte några "försämringar" skett i de rumsli
ga eller institutionella förhållandena under den senare analysperioden; tvärtom 
har analyskategorin "självständiga företag" ökat i antal. Detta har kunnat ske 
genom att tre enheter, som efter fusionen 1971 reducerats till arbetsställen, 
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återfått sin ställning som självständiga externa redovisningsenheter efter nya 
ägarskiften; ett företag har tom övergått i enskild ägo. 

Dessa tre senare enheter har några intressanta gemensamma drag. Alla tre 
tillhör en kemisk-teknisk bransch och avyttrades åren 1978-79. Säljare till två 
av dem var ett av våra större börsföretag. Enheterna överläts med ett vardera 
till familjeföretag, utlandsföretag och annat börsföretag. Telefonenkäten gav 
vid handen att sälj motivet vid alla tre tillfällena var strävan att renodla kon
cernernas verksamheter och koncentrera sig till de ursprungliga bärande affärs
idéerna. Den diversifieringsstrategi som formulerats tiotalet år tidigare, och 
som inneburit att främst familjeföretag med verksamheter angränsande till de 

egna kompetensområdena förvärvats, hade nu övergivits. Motivet till omorien-
teringen var att utvecklingskostnader, konkurrens och därmed affärsriskerna 
inom branschen ökat. Det gällde att bli bättre, helst bäst på det man redan var 
duktig på. 
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Inom grupperingen "självständiga enheter" har tre andra förvärv genom omorga
nisationer, varav två efter nya ägarskiften, blivit samlande enheter för hela 
affärsområden inom sina respektive koncerner. Dessa dotterbolag arbetar nu
mera utifrån helt andra förutsättningar än vad som var fallet under familjeföre
tagstiden. 

Vidare har ett företag blivit föremål för stark avveckling under perioden. Enhe
ten tillverkar trätofflor och har avvecklats i takt med att efterfrågan minskat 
till förmån för joggingskor. I början av 1980-talet "gick botten ur" trätoffel
marknaden; företaget gick samman med en annan trätof felfabrik i familje
företagsform för att möta konkurrensen från ett företag ägt av Samhällsföretag 
AB. Trots samordning och produktionsnedskärningar gick det nya företaget i 
konkurs kort efter saneringen och drevs vid tiden för telefonenkäten i konkurs
förvaltares regi. 

Slutligen har ett tidigare självständigt företag efter några förlustår reducerats 
till arbetsställe och övergått till att drivas i kom missionärsförhållande med 
moderbolaget. Enheten ifråga, som är Betongindustri AB, analyseras senare som 

praktikfall. 

Beträffande de nio företag som ånyo varit involverade i tio ägarskiften har som 
tidigare nämnts i tre fall detta varit uttryck för en strävan att renodla verk
samheterna; en sådan omorientering bedöms vara förhållandena vid ytterligare 
två förvärv. I det ena fallet avvecklade ett läkemedelsföretag en tidigare för
värvad tillverkning av sjukhusutrustningar, och i det andra fallet försåldes ett 
dotterbolag som tidigare övertagits för att tillgodose ett språngvis ökat krav på 
tillverkningskapacitet vid en exceptionellt stor internationell affär. 

För fyra företag, inklusive den ovannämnda trätoffelfabriken, är sammanslag
ningarna horisontella eller konkurrensbegränsande till sin karaktär. Det gäller 
definitivt en fusion inom den s k vitvarubranschen, där ett börsföretag förvär

vat ett annat börsföretag inklusive ett 1971 förvärvat familjeföretag. En annan 
sammanslagning inom livsmedelsindustrin ökar koncentrationen avsevärt även 

för denna bransch. 
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Sammanfattningsvis skall konstateras att börsföretagen sålt ut sex enheter 
motsvarande en tredjedel av förvärven, i mycket som uttryck för strävan att 
renodla verksamheterna, 

10.2.4 Utvecklingen bland utlandsföretagens förvärv 

Av utlandsföretagens tio förvärv har som framgår av fig 10.5 inga förändringar 
vad beträffar lokalisering eller självständighet inträffat under den senare ana
lysperioden. Redan 1974 överläts en enhet till enskild person och blev därmed 
familjeföretag igen. Utlandsföretagets sälj motiv uppgavs vid telefonintervjun 
vara dålig lönsamhet. Företaget omstrukturerades kraftigt under den nye 
ägarens ledning. I början av 1980-talet bearbetade företaget ett affärsprojekt i 
Polen, som till värdet var dubbla storleksordningen av företagets årliga 
omsättning. De politiska oroligheterna i landet ifråga medförde emellertid att 
affären aldrig blev av med en konkurs som följd 1981. Efter kraftig avveckling i 
konkursförvaltares regi fick företaget återigen ny ägare. 

En annan enhet, där ett amerikanskt läkemedelsföretag stod som köpare, inte
grerades relativt omgående efter 1971 med ett svenskt dotterbolag, som förvär
vats något år tidigare. Anledningen till dessa amerikanska förvärv av företag 
inom medicinsk teknik har uppgetts vara önskan om diversifiering från den rena 
läkemedelsbranschen. Denna strategi i sin tur motiverades av det socialiserings
hot, som den amerikanska läkemedelsindustrin ansågs stå inför vid 1970-talets 
början. Knappt tio år senare köpte grundaren av det svenska familjeföretaget 
tillbaka sitt livsverk inklusive det integrerade systerbolaget. Sälj motivet har 
angivits vara dålig lönsamhet och att socialiseringshotet i USA hade elimine
rats. En annan viktig faktor som uppgetts påverkat säljbeslutet var ledningspro
blem som hade sin grund i kulturskillnaden mellan å ena sidan ett stort multina
tionellt företag och å andra sidan ett litet svenskt företag, vars uppbyggnad och 
filosofi genomsyrats av en entrepreneuriell livsstil. 

Av utlandsföretagens tio förvärv har, som fig 10.5 ger vid handen, fem återigen 
blivit svenskägda företag. Ett ingår i en stor börsnoterad koncern, ett annat 
(Verkstadsföretag AB) är dotterbolag till ett familjeföretag och följs i fältstu-
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studien; resterande tre slutligen ägs av enskilda personer. I ett av dessa senare 
fall är de anställda som kollektiv en dominerande ägargrupp. 

Sammanfattningsvis har utan undantag bristande lönsamhet, i ett och annat fall 
förstärkt av ledningsproblem beroende på skillnader i organisationskulturer och 
oro över frågor som MBL, löntagarfonder och utvecklingen av det svenska före-
tagarklimatet, varit drivande krafter bakom den omorientering som utlandsfö
retagen som köpare redovisat under den senare analysperioden. 

10.2.5 Utvecklingen bland investmentföretagens förvärv 

Av investmentf öre tagens fem förvärv har, som framgår av fig 10.6, verksamhe
terna i två fall flyttats från orten. Detta inträffade i båda fallen i samband med 
nya ägarskiften och hade samma investmentbolag som säljare. Av tabell 9.1 har 
redan framgått att i det ena fallet övertogs rörelsen av ett statligt företag, och 

i det andra var köparen ett börsföretag. Den senare överlåtelsen registrerades 
under den tidigare analysperioden medan avflyttningen sker under den senare. 
Denna transaktion avsåg vidare endast rörelsen medan industrilokalerna fort
sättningsvis hyrdes ut i fastighetsbolagsform. Även denna verksamhet avyttra
des efter ett antal år. Dessa transaktioner, som till sin karaktär påminner om 
s k "affärsklipp", avsåg företag som i typologimatrisen klassificerats som C-
respektive D-företag. 

Även ett av de förvärv som hänförts till analysgrupperingen "självständiga en
heter" har varit föremål för ägarskifte. Även den köpande parten var här ett 
investmentföretag. Därmed har det intressanta inträffat att alla tre "självstän
diga enheter", som noteras i fig 10.6, har samma investmentbolag som ägare. 
Överlåtelsen från ett investmentföretag till ett annat är uttryck för de samord
ningssträvanden och den förändring i sin mission, som denna köparkategori arbe
tat med under senare delen av 1970-talet, och som syftat till att renodla och 
inordna dotterbolagen i homogena och samverkande affärsområden. Även in
vestmentbolagets två andra enheter har varit föremål för organisatoriska om
flyttningar, där det ena blivit "moderbolag" för ett affärsområde och det andra 
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ingår som en enhet bland 15 andra. Det senare företaget ingår bland praktik
fallen och kommenteras ytterligare nedan. 

En intressant kompanjonskapsrelation skall redovisas; när ett av de ovan be
skrivna familjeföretagen försåldes 1971, var bristande samarbete mellan två 
delägare ett viktigt inslag i sälj motivet. De hade bl a olika uppfattningar om 
hur företaget borde skötas, men tillräcklig insikt om att osämjan hade negativ 
inverkan. Vid försäljningen satt den ene kvar som VD tills vidare, medan den 
andre övertog ett annat företag. Tio år senare återförenas de två kompanjoner
na och återupptar samarbetet i ett annat gemensamägt företag; gammal kärlek 
rostar inte i företagarvärlden heller. 

Sammanfattningsvis konstateras att nya överlåtelser även noterats för denna 

köparkategori. Här finns inslag både av transaktionsekonomi och "homogenise-
ring" av affärsområden. 

10.2.6 Utvecklingen bland statliga, kooperativa och folkrörelseägda före
tags förvärv 

Denna köparkategori har karaktären av "övrig grupp" bestående av, som rubri

ken anger, tre olika undergrupper. 

Vid fyra av förvärven står producentkooperativ som köpare, varav två enheter 
omgående reducerades till arbetsställen. Ett av dessa senare företag var försatt 
i konkurs vid förvärvstillfället 1971, men återuppbyggdes och har som fig 10.7 
utvisar återigen blivit extern redovisningsenhet efter en mindre förändring i 
ägarförhållandena. Detta är ett exempel på en lyckad insats för att bevara ett 
för en delbransch viktigt serviceföretag. 

Ett annat producentkooperativt förvärv har samordnats med sitt moderbolag 
som var beläget på samma ort. I d etta fall var det köparen som flyttade över 
till det uppköpta företaget i samband med en större modernisering av lokaler 
och maskinpark. 
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En enhet har, som sammanställningen utvisar, varit föremål för avveckling 
under perioden. Även detta företag ägdes av ett producentkooperativ, men 
hotades av nedläggning när moderbolaget försattes i konkurs i slutet av 1970-
talet. Enhetens rörelse övertogs emellertid av ett familjeföretag, och verksam
heten drevs vidare på en halverad sysselsättningsnivå. 

Bland övriga enheter vars verksamheter förblivit relativt oförändrade, finns två 
tidningsföretag som förvärvades 1971 i syfte att säkerställa den politiska hem
visten. I ett av dessa fall noteras ett nytt ägarskifte i samband med byte av 
associationsform, dock utan förändring i politisk tillhörighet. 

Sammanfattningsvis konstateras att några större förändringar inte har inträffat 
under perioden. 

10.2.7 Förlopp och mönster i det långa perspektivet 

I föreliggande avsnitt har händelseutvecklingen under en sexårsperiod, 1976-
1981 varit föremål för analys. Därmed har redovisats, sammantaget med kapitel 
9, ett drygt tioårigt händelseförlopp för 1971 års population av uppköpta 
familjeföretag. Analysen har gett vid handen att populationen som helhet varit 
föremål för en kraftig omvandlingsprocess under åren. I vilken utsträckning alla 
dessa förändringar kan hänföras till fusionshändelsen 1971 skall penetreras i 
nästa kapitel. 

Sammanställningen i fig. 10.1 visar att av populationens 60 företag existerar 

endast ca hälften som "självständiga enheter" tio år efter försäljningen. I fem 
av dessa senare fall har en stark avveckling noterats, medan i fem andra fall 
har företagen blivit samlande enheter inom sina affärsområden. Vidare har i ett 
20-tal fall (en tredjedel av populationen) verksamheten lagts ner eller avflyttats 
från orten. 

Analysen har vidare avslöjat en rad nya ägarskiften; inte heller "företagsäkten
skap" varar för evigt. Hälften (30 företag) av populationens företag har bytt 
ägare, några tom flera gånger. Tyngdpunkten i frekvensen av ägarskiften 
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ligger i den senare analysperioden, dvs efter 1976. Dessa ägarskiften har 
faktiskt resulterat i en minskad ägarkoncentration, eftersom börs-, utlands- och 
investmentföretagen redovisar nettominskningar. I stället har fem företag över
gått i enskilda personers ägo, varav i två fall de anställda som kollektiv är en 
dominerande ägargrupp. 

Den senare analysperioden kontrasterar även i några andra avseenden mot pe
rioden åren närmast efter fusionen. Analysen visar att familjeföretagens för
värv sex-sju-åtta år efter överlåtelserna går in i en påtaglig omvandlingsprocess 
uttryckt i företeelser som konkurser och nya ägarskiften med nedläggningar, 
starka avvecklingar och avflyttningar som följd. Omstruktureringen är uppen
barligen mer intensiv än åren närmast efter fusionsåret. Andra intressanta ob
servationer i materialet är statsmakternas industripolitiska ingripanden vid ett 
par tillfällen, och de anställdas försök att driva nedläggningshotade verksamhe
ter vidare i egen regi. 

Utvecklingsförloppen bland börsföretagens förvärv kontrasterar starkt mot de 
ovan beskrivna. Ägarskiftena är även här frekventa, men resulterar inte i ned
läggningar. Nettoförändringarna bedöms i stället vara positiva, eftersom anta
let självständiga dotterbolag ökar och några blivit koncernens sammanhållande 
enheter inom sina affärsområden. En mycket intressant tendens kunde noteras i 
samband med ägarskiftena; i fem av de nio företag som åter bytt ägare har 
motiven uppgetts vara strävan att renodla koncernernas affärsområden, och 
därmed är diversifieringsstrategin från 70-talets början övergiven. 

Den förhållandevis höga frekvensen av ägarskiften gäller även bland utlandsfö
retagens förvärv. Det intressanta därvidlag är att företagen återigen blivit 
svenskägda. I samtliga fall har bristande lönsamhet och inslag av problem be

roende på kulturskillnader uppgetts vara orsak till utförsäljningen. 

En intressant företeelse i materialet är samordningssträvandena bland invest-
mentföretagens förvärv. Dessa syftar, liksom hos börsföretagen, till renodling 
av verksamheterna genom att organisera de olika enheterna i avgränsade 

affärsområden. 
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Några större förändringar bland de statliga, kooperativa och folkrörelseägda 
företagens förvärv har inte inträffat under perioden. Detta var väntat, efter
som det dominerande fusionsmotivet var att permanenta en existerande intres
sestruktur. 

10*3 Förlopp och beteenden pä företagsnivå 

10.3*1 Praktikfallsanalys 

De makrobilder av utvecklingsförlopp efter fusion som identifierats och syste
matiserats i taxonomin, skall relevansprövas genom illustrationer på företagsni
vå i det följande. Detta sker med samma tillvägagångssätt och samma praktik
fall som i före-studien i avsnitt 6.3. I bilaga 4 återges fallens omsättnings- och 
sysselsättningsutveckling i logaritmisk skala. 

De första kontakterna med företagen togs under 1977. Därefter har jag mer 
eller mindre "levt med" de fem företagen. Flera personliga besök, samtal med 
gamla och nya VD:ar, gamla och nya koncernchefer, representanter för de fack
liga organisationerna, "vanliga" anställda samt en och annan "utomstående" som 
exempelvis bankmän har gett en hel del intervjumaterial. Samtidigt har inte 
avsikten varit att som aktörsforskaren "krypa under skinnet". Medvetenheten 

om den ekonomiska situationen, och de många utsagorna om varje praktikfall 
har ändå möjliggjort kontroll och en egen tolkning av händelseutvecklingen. Som 
3ick (avsnitt 3.4.2) påpekar fångas genom denna ansats ett holistiskt porträtt av 
fenomenen, och vidare ges möjlighet att genom kvalitativa data pröva och stär
ka kvantitativa huvudresultat. 

Men först ett erkännande till praktikfallsmetoden som arbetsform och de upple
velser den kan förmedla. Nämligen upplevelsen att ha ett företags 15-åriga 
(1967-1981) ekonomiska utveckling "samlad på skrivbordet", dokumenterad och 
koncentrerad i arbetspapper, att retrospektivt följa dess uppgång och fall och 
uppgång igen, att höra involverade personer ge sina beskrivningar och förkla
ringar av vad som hänt. Och framför allt; att en månad före en sjuk och gammal 
företagsgrundares bortgång genomföra en intervju, som mera utvecklades till 
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ett socialpsykologiskt samtal om glädjeämnen, besvikelser och oro och därefter, 
få ta del av vad som verkligen hände hans livsverk; det var en upplevelse... 

10.3.2 Byggservice AB 

Detta företag är enligt diskussionen i avsnitt 6.3.2.1 det första typfallet i typo-
logimatrisens fyra fusionslopp, nämligen kontraherande företag utan reserver. 
Företaget gick i konkurs 1971 och förvärvades (genom konkursförvaltare) av ett 
annat, men i samma kommun beläget familjeföretag. Byggservice AB rekonst
rueras med 1972 som ett "första" verksamhetsår. Därefter kommer ett verk
samhetsår om 18 månader, varefter företaget drivs i kommission med moderbo
laget. Uppgifterna därefter om omsättning och antal anställda avser moder- och 
dotterbolag sammantagna, vilket förklarar den kraftiga ökningen för dessa vari
abler efter 1973/74. 

Tabell 10*1 Byggservice AB:s ekonomiska utveckling 

1967 68 69 70 71 72 75 

Omsättning, 
Mkr 0,7 1,4 1,5 1,6 x 0,8 1,4 x 

- förändring, 
+ 96 -9 +100 +7 +7 x x +75 x 

Sysselsätt
nin g ,  a n t a l  5  6 9 9 x 5  5 x  

Kassalikvi
ditet, % 49 45 33 38 x 61 85 x 

Soliditet, % 8 5 3 2x5,5 9x 

Rörelseövers. 
i % av oms 3,5 3 0,5 8,5 x 1,5 15,5 x 

Invest, (mask 
o invent) i 
% av oms 2 1 2 2 x 9,5 7,5 x 
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Som framgått av diskussionen i före-studien kring detta fall var det avgörande 
motivet att förvärva det konkursdrabbade företagets nybyggda och centralt 
belägna fabrikslokaler, även om företagen i vissa stycken hade en gemensam 
kundstruktur. 

Företaget såldes på exekutiv auktion till högsta anbud; de anställda hade därför 
inga möjligheter att påverka valet av ny arbetsgivare. Deras reaktion blev 
också negativ inför den nya ägaren, som var känd som en duktig men odiploma
tisk företagsledare och besvärlig arbetsgivare. Samtliga (inklusive den här in
tervjuade medarbetaren) slutade faktiskt vid företaget, eftersom det inte var 
något problem att få ny sysselsättning. 

Byggservice AB drevs vidare utan några större förändringar i verksamheten. De 
två företagen samlokaliserades så småningom till gemensamma lokaliteter, då 
också kom missionärsförhållandet träder in. 

Som framgår av variabelsammanställningen i tabell 10.1 "hinner" dock Byggser
vice AB i likhet med makrobilderna redovisa en viss förbättring i sin ekonomi 
redan innan dess verksamhet smälter samman med moderbolagets. Det bör dock 

påpekas att investeringstalen framstår som exceptionellt stora på grund av en i 
absoluta tal liten omsättning. 

Beträffande förre majoritetsägaren har han efter konkursen fortsatt att på egen 

hand arbeta med försäljning genom agenturer, men säger sig inte vilja att på 
nytt starta ett företag med anställda. Han menar att självrespekten fick sig en 
knäck i samband med konkursen även om den i och för sig var odramatisk och 
utan otrevliga kommentarer från något håll. ("Har man varit med om det en 
gång, så räcker det.") Denna känsla bottnar i att säljaren anser att en företags
ledare inte bara får anställa utan också har ett ansvar för sina medarbetare. 
Detta förstärks kanske ytterligare om lokalsamhället som i detta fall är litet 
och alla känner varandra ("jag hade anställt bekanta och bekantas bekanta"). 

Säljaren menar vidare att agenturförsäljning lämpar sig utmärkt för "ensam
stående", och dyra omkostnader för exempelvis kontor kan därmed undvikas. 



Beträffande samarbetet med sin kompanjon säger säljaren att det alltid varit 
bra, men menar att det bästa ändå är att vara ensam ägare till ett företag. 

Den intervjuade medarbetaren ägde själv en liten serviceverkstad under 60-
talet och förvärvades 1967 just av Byggservice AB. Han startade pä nytt ett 
serviceföretag 1973 helt enkelt därför att de "gamla" kunderna inte ville samar
beta med "nye" ägaren (jfr Bernhoff <5c Wirs én, 1970 och Brandinger, 1975). Men 

eftersom han var framgångsrik i sin konkurrens med Byggservice AB, köptes han 
åter över till Byggservice AB 1975. 

Under 1976 inträffar ett nytt ägarskifte, när såväl moder- som dotterbolag 

överlåts till ett börsnoterat företag. De förvärvade företagen drivs i kommis
sion av den nye köparen. Enligt intervjuer med den ekonomiansvarige, som har 
lång anställning i företaget, har inga som helst förändringar skett efter 
börsföretagets övertagande, "om man undantar att vi startat en filial i en annan 
kommun." 

Intervjuer med tre olika medarbetare har resulterat i begränsade men entydiga 
uttalanden. Företaget har efter konkursen/fusionen haft en på det hela taget 
gynnsam utveckling, vilket visar att här intervjuad f d ägare torde ha missbe
dömt företagets och branschens framtidsutsikter. Mot den bakgrunden var kon
kursen "onödig". Å a ndra sidan fanns uppenbara inslag av "misskötsel", eftersom 
ägarna haft möjlighet att konsolidera företaget under en följd av år. Det kan 
därför sägas ha varit bra att företaget, vars produkter och tjänster "behövdes" 
inom regionen, fick en mera kompetent ledning. Den nye familjeföretagaren 
lyckades bryta stagnationen, vände utvecklingen och sålde hela koncernen efter 

fem år till ett börsföretag. 

10.3.3 Betongindustri AB 

Detta företag är enligt diskussionen i avsnitt 6.3.2.2 ytterligare ett exempel på 

det första typfallet av fusionsförlopp, nämligen kontraherande företag utan 
reserver. I detta fall förvärvades företaget i konkurrensbegränsningssyfte av ett 
börsföretag (till hälften 1968 och helt 1971) och är fortfarande i dess ägo. 
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Tabell 10.2 Betongindustri AB:s ekonomiska utveckling 

1968 69 70 71 72 73 7k 75 76 

Omsättning, 
M kr 4,0 »,7 4,9 5,7 6,3 6,8 5,9 5,6 4,1» 

- förändring, 
+ % X +18 +4 +16 +11 +8 -13 -5 -21 

Sysselsätt
ning, antal 55 57 ^5 38 31 32 28 21 21 

- förändring, 
±% X +4 -21 -16 -18 +3 -12 -25 +0 

Kassalikvi
ditet, % 63 89 101 225 3^6 183 129 136 186 

Soliditet, % 4 3 4 5 8 16 26 29 19 

Rörelseövers. 
i % av oms 10 12 12 18 20 11 11 7 -6 

Invest, (mask 
o invent) i 
% av oms - -- -32-8 16 

Som redan framgått av fallbeskrivningen i före-studien sammanfördes de två 

företagens produktionsenheter under ett bolagsnamn 1968. Det är detta bolags 
ekonomiska utveckling som redovisas i ovanstående datamaterial. Det har vida
re framgått att det förvärvade familjeföretagets produktionsenhet lades ner 
redan 1972. 

De ursprungliga ägarna stannade krav några år som anställda även efter försälj
ningen 1971. Den ene blev därefter återigen egenföretagare medan den andre 
"pensionerade sig". 

Fusionsåret 1971 och åren omedelbart därefter redovisade företaget, som fram

går av tabell 10.2, vinstförbättringar tack vare den förändrade konkurrenssitua
tionen som förvärvet och nedläggningen resulterade i, vilket går i linje med 
andra rapporter om omedelbara förbättringar. Företagets resursavtappning 
fortsatte emellertid främst genom minskningen av antalet anställda och så 
småningom genom en kontraktion i omsättningen. 
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Denna utveckling kontrasterar mot makrobilden för den kontraktiva förvärvs
gruppen men förklaras av att marknadssituationen ytterligare försämrats. Ännu 
ett konkurrerande familjeföretag lades visserligen ner, men två nya etablerades 
i stället inom området. Ett av de senare startades av en verkmästare som varit 
anställd vid Betongindustri AB. Att etablera företag inom denna verksamhet 
bedöms som inte alltför svårt, eftersom branschen kännetecknas av låg teknik
nivå. 

För att möta konkurrensen från särskilt ett av de nyetablerade företagen, be
slutade Betongindustri AB om ett omfattande investeringsprogram för att kunna 
erbjuda konsumenterna ett komplett varusortiment. Investeringsfondsmedel och 
koncernbidrag har överförts till bolaget 1974 och 1975. Programmet var genom
fört 1976. 

Intervjuer med platschef och moderbolagets ekonomichef samt verkställande 
direktör (som också han en gång i tiden blivit "uppköpt") ger emellertid vid 
handen att investeringarna i efterhand bedöms som onödiga. I mitten av 70-
talet kom nämligen den lokala marknaden återigen att kännetecknas av överka
pacitet. Denna utveckling, som gällde branschen som helhet, berodde på minsk
ningarna i bostadsbyggandet, de kommunala investeringarna och statliga bered
skapsarbetena och medförde mindre efterfrågan på de byggelement och pro
dukter för V A-anläggningar företaget producerade. En viss konkurrens från 
plastmaterial kunde också förmärkas. 

Överkapaciteten medförde att de mindre företagen dumpade priserna liksom 
Betongindustri AB tidigare gjort. Särskilt framgångsrika vid prisförhandlingar 
sägs de kommunala gatukontoren ha varit, som värnade om de anläggningar som 
var belägna i hemkommunen och därför kunde diktera villkoren. "Helt plötsligt 

tvingades vi lämna 65 procents rabatt på branschlistorna", berättar platschefen. 
Enligt uppgift har företaget gått med förlust alltsedan 1975, med undantag av 
1979, och från 1977 drivs företaget i kommission för moderbolaget. 

Verkställande direktören hävdar att företagets konkurrenssituation under andra 

halvan av 70-talet och fortfarande i början av 80-talet är densamma som tio år 
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tidigare. Företaget förlorar pengar men fortsätter att köpa marknadsandelar 
genom att överta familjeföretag, lägga ner och därigenom undanröja överkapa
citet. 

De intervjuade gör emellertid bedömningen att branschen utvecklas i sådan 
riktning att det gynnar storföretag. Endast kapitalstarka företag har råd att 
investera och samtidigt bära förluster av den storleksordning som strukturom

vandlingen redan åsamkat och ännu en tid kommer att åsamka branschen. Vida
re sker en fortlöpande mekaniseringsprocess samtidigt som ökande arbetsmiljö-
krav ställs på tillverkningen. Detta ökar initialkostnaderna och därmed hindren 

för nyetableringar. Möjligheterna för exempelvis platschefer att starta eget blir 
därför successivt svårare, samtidigt som gatukontoren och andra inköpare får 
svårare att diktera affärsvillkoren mot storföretagen. 

I föreliggande praktikfall redovisas ett öppet erkännande av förvärv och ned

läggning som en åtgärd att begränsa konkurrens. Fallet utgör ett utmärkt exem
pel på hur familjeföretag i en oligopolistisk bransch köps upp, inordnas i ett 
stort börsföretags hierarkiska produktionssystem och därefter faller för lönsam-

hetskriteriet. 

Från köparföretagets sida bedöms fusionen som misslyckad eftersom kostnader
na varit större än intäkterna. Det förvärvade familjeföretaget hade sannolikt 
gått i konkurs under första halvan av 70-talet och hade därmed kunnat försvinna 

ur marknadsbilden. Beroende på branschens speciella karaktär är marknadssi
tuationen, trots hård konkurrensbegränsning, inte särskilt annorlunda än tiotalet 
år tidigare. Mot den bakgrunden reses frågan om köparföretagets strategi att 
förvärva konkurrenter varit meningsfull; en strategi som för övrigt använts år 
efter år. Börsföretaget har uppenbarligen haft svårt att bedöma marknadsut
vecklingen. Den negativa följden av de institutionella ingreppen med bered
skapsarbeten och en därmed konstlad marknadsefterfrågan har exempelvis inte 
förutsetts. Möjligen har begränsningsmotivet med tiden och ökade etablerings-

hinder blivit mer rationellt. 
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10.3.4 Råvaruföretag AB 

Detta företag representerar enligt diskussionen i avsnitt 6.3.3 det andra typ
fallet av matrisens fyra fusionsförlopp, nämligen kontraherande företag med 
reserver, som ofta förvärvats av andra familjeföretag. I detta fall var köparen 
ett familjeföretag hemmahörande i en avlägset belägen kommun, men i ett 
närliggande affärsområde. 

Råvaruföretag AB:s ekonomiska utveckling uppvisar stora likheter med makro-
bilderna av de kontraherande företagens ekonomiska utveckling efter fusionen. 
Vid en jämförelse mellan tabell 10.3 och fig 9.3-9.10 (sid 207) för analyspe
rioden 1972-75 framgår det gemensamma trendbrottet i storleksvariablernas 
utveckling. (Se även bilaga 4:3.) Soliditetstalen har dock inte försämrats utan 
ligger kvar på relativt hög nivå, medan likviditeten i enlighet med makrobilden 
minskar något. Vinstprocenten oscillerar på en högre nivå efter fusionen liksom 
makrobilden. 

Flera intervjuer har genomförts med företagets verkställande direktör, som har 
en mycket lång anställningstid i företaget. Han hade vid tiden för sista inter
vjun 1982 just avgått med pension men samtidigt engagerats som konsult för att 
vidareutveckla företagets exportorganisation. 

Intervjupersonen menar att utvecklingen efter överlåtelsen 1971 kan beskrivas i 
två steg, som båda sammanfaller med ägarskiftena. Företaget (inklusive hela 
familjeföretagskoncernen) har i enlighet med makrobilden nämligen återigen 
bytt ägare och 1976 förvärvats av ett börsföretag. 
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Den passivitet som kännetecknade företaget före 1971 under ledarskap av två 
bröder i konflikt med varandra, förbyttes i expansion och framtidstro. Det kö
pande familjeföretaget, en liten koncern med ett par företag, leddes av far och 
son (styrelseordförande respektive VD). "Inom några år stod fräscha lokaler 
färdiga, finansierade bl a med koncernbidrag från moderbolaget, och vi hade ett 
fint flyt", beskriver intervjupersonen. Han redovisar emellertid också den upp
fattningen att den enda större förändringen efter ägarskiftet var att företagets 
marknadsföring blev mer målinriktad. Förbättringarna bör i stället, menar res-
pondenten, tillskrivas det faktum att Råvaruföretag ABss egen unika kompe
tens lösgjordes under den nya ledningen. Att företagets egen kompetens, före
trätt av framförallt här intervjuad avgående VD och den tekniske chefen (ny 
VD), fick komma till sin rätt berodde i sin tur på att det köpande företaget inte 
självt besatt den speciella nischkunskap som var företagets. Man fick med andra 
ord relativt fria händer, och det var tillräckligt för att lösgöra en inneboende 
potential. 

Lönsamheten förbättrades avsevärt från och med fusionsåret. Medel avsattes 
till fonder av olika slag. Till moderbolaget överfördes koncernbidrag, som finan
sierade förvärv av ytterligare några familjeföretag; detta går i linje med tolk
ningen av soliditetens utveckling för den kontraktiva gruppen (avsnitt 9.3.2.2), 
som sjunker drastiskt efter fusionen. 

Intervjupersonen menar emellertid att koncernledningen (far och son) inte hade 
tillräcklig kompetens att hantera framgången och de handfull småföretag som 
ingick i koncernen. Faderns (född i början av seklet) patriarkaliska läggning 
("förhållningsorder om hur lampor skulle släckas utfärdades") började förmärkas 
med viss fjärrstyrning som följd och en viss oro i ägarleden började spridas. Det 
kan här vara lämpligt att erinra om sonens och tillika koncernchefens uttalan
den om familjeföretagarens tredimensionella ansvar, som återgivits i avsnitt 7.7 
(sid 162). 

Hela familjekoncernen överläts till ett börsnoterat företag 1976 (efter att först 

ha konstaterat att egen börsintroduktion var dyr och tidsödande), och därmed 
tar det andra steget vid i företagets utvecklingsprocess, hävdar dess avgående 
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VD o ch uttrycker sig närmast lyriskt om sin nya koncernledning. Respondenten 
menar att "nu kom det riktiga lyftet". Inte heller den nya ledningen hade någon 
fackkunskap utan bidrog enbart med "managementkompetens". Man. uppmuntra
des till att öka förädlingsgraden genom att utveckla nya legeringar och en in
tensiv bearbetning av exportmarknader inleddes. Den senare åtgärden har lett 
till att exportandelen ökat från 10 till 25 % efter övertagandet. Någon fjärr
styrning från moderbolaget i Stockholm känner företaget inte av utan uppfattar 
koncernledningen mer som en samtalspartner. 

Intervjupersonen menar att den oscillerande tillväxten i omsättning, särskilt 
under 70-talets avslutande del, i stor utsträckning beror på de ökade metallpri
serna. Råvaruföretag AB är emellertid koncernens lönsammaste företag och 
lånar numera ut pengar till sin bank, samtidigt som företaget fortsätter att 
bygga ut sin utlandsverksamhet. 

Utvecklingen efter fusionen 1971 visar att ny ledning, där passivitet och kon
flikter undanröjs, kan vara tillräckligt för att lösgöra en inneboende tillväxtpo
tential. Slutsteget mot professionellt ledarskap togs i och med börsföretagets 
förvärv. Trots två ägarbyten med åtföljande nya överordnade inom loppet av 
fem-sex år har någon identitetskris eller problem i samband med de troliga 
skillnaderna i organisationskultur inte noterats. Detta bör tillskrivas det faktum 
att entreprenörkompetensen genomsyrat hela företaget och inte minst den 

tidigare "second-management-nivån"; den nivå som sedermera kom att utgöra 
den verkställande ledningen, och som blev bärare och vidareutvecklare av 
företagets kunskaps- och affärsidé. Börsföretagets roll blev att fungera som 
samtalspartner och stå för en ekonomisk grundtrygghet. 

Föreliggande praktikfall har i mycket gemensamma utvecklingsdrag med Bygg-
service AB. Båda företagen övertogs av andra familjeföretag med uppenbarligen 
kompetenta ledare. Stagnation och passivitet kunde brytas och företagen "vin

schades åter upp" till expansion. Båda familjeföretagskoncernerna överläts 
efter fem år till var sitt börsföretag. 
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10.3.5 Verkstadsföretag AB 

Detta företag är enligt diskussionen i avsnitt 6.3.4 ett typfall för det tredje 
fusionsförloppet, nämligen expanderande företag i obalans, som ofta övertas av 
ett stort företag. I detta fall övertogs företaget av ett stort utlandsföretag, 
dock inte multinationellt. Det köpande bolaget var medvetet om den dåliga 
ekonomin, enligt en intervju hösten 1977 med dåvarande dotterbolagschefen. 
Köpmotivet var att säkerställa leveranser, men framför allt att etablera sig på 
den svenska marknaden. Målet var att integrera de två företagens produkter, 
som kompletterade varandra, i s k systemlösningar. Marknadsföringen skulle ske 
via det svenska dotterbolaget. 

Företagets ekonomiska utveckling uppvisar stora likheter med makrobilden av 
de expanderande företagens ekonomiska utveckling efter fusion. En jämförelse 
mellan tabell 10.4 och fig 9.3-9.10 (sid 207) för analysperioden 1972-75 bekräf
tar samstämmigheten i storleksvariablernas stagnerande utveckling. (Se även 
bilaga 4:4.) Här finns vidare den typiska bilden av förbättringar i egenkapitalet. 
Den synliga soliditeten är fortfarande för låg, men lagerreserven är enligt 
boksluten under uppbyggnad i periodens början. Likviditeten har inte förbätt
rats, men de korta skulderna är till stor del leverantörsskulder till det 
kapitalstarka moderbolaget. Företagets vinstutveckling är stagnerande under 
perioden, dock parad med ökade investeringar. 

Efter övertagandet intensifierades det utvecklingsarbete som redan inletts. Ett 
omfattande produktutvecklingsprogram mognade fram, samtidigt som en mo
dern industribyggnad färdigställdes. En seriös bearbetning av marknaden i 
Tyskland påbörjades och ett försäljningskontor i Stockholm inrättades. Investe
ringarna finansierades både genom lokaliseringsstöd och transfereringar från 
moderbolaget. 

Åren närmast efter övertagandet genomfördes med andra ord förväntade åtgär
der såsom aktiv omvärldsorientering, minskning av beroendet till en produkt och 
rekonstruktion av kapitalstrukturen. Trots den offensiva satsningen förbättrades 
inte företagets totala situation. En förväntad nedgång av huvudproduktens 
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försäljning slog igenom med dålig verkstadsbeläggning som följd. Problemen 
blev överhängande när det vidare konstaterats att exportsatsningen misslyckats. 
Så småningom stod det dessutom klart att moderbolagets produkter var mycket 
svårsålda på den svenska marknaden, vilket inte minst berodde på att de två 
företagens kundstrukturer var helt olika. Den svenska försäljningsorganisationen 
passade helt enkelt inte moderbolagets produkter. Möjligheterna till systemle
veranser var därmed mer eller mindre obefintliga. 

Beskrivningen bekräftas vid intervjuer med två fackliga företrädare, varav den 
ena verksam på ekonomiavdelningen. De är vidare missnöjda med företagets 
ledning. "Det förekom aldrig en långtidsprognos, bara en ettårsbudget som of
tast drogs i mars budgetåret i fråga. Det gjordes inga seriösa marknadsunder
sökningar. Man hade inget grepp om marknaden utan det var ungefär som att ta 
en lott," menade fackrepresentanterna, som varit anställda i företaget sedan 
slutet av 60-talet. Misskötseln dokumenteras, menar man, av att företaget haft 
fyra verkställande direktörer under sjuårsperioden efter ägarskiftet och varit 
något av en "VD-skola" för moderbolagets ledningspersonal. 

Verkstadsföretag AB har gått med kalkylmässig förlust från och med 1974 med i 
genomsnitt ca 1 % av omsättningen. Förlusterna har täckts med koncernbidrag i 
miljonbelopp. Redan 1976 fick en av fackrepresentanterna av en slump tillgång 
till ett dokument, som visade att ett stort svenskt börsnoterat företag var int
resserat av att ta över. Affären blev dock inte av, eftersom börsföretaget ifrå
ga i stället förvärvade ett annat företag i branschen. Det stod emellertid klart 
att moderbolaget ville avveckla, och våren 1978 diskuterades nedläggning i brist 
på intresserade köpare. Nedläggningshotet följdes av numera sedvanlig uppställ
ning av kommunalråd, fackrepresentanter och långivare för uppvaktning i in
dustridepartementet. Resultatet av "förhandlingen" blev att företaget övertogs 
197S av ett i samma kommun beläget välrenommerat större familjeföretag. 
Dessförinnan avskrevs emellertid statliga lån och utlandsbolaget tillsköt ett 
större driftsbidrag, "så att vi fick en snygg balansräkning", slutar en av fackrep

resentanterna. 
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Enligt samtal med den nye koncernchefen hade utlandsbolaget underskattat 

Verkstadsföretag AB:s problem vid övertagandet 1971. Han menar vidare att 
köparen borde ha lanserat och förankrat sina produkter på den svenska markna
den innan försäljningsorganisation och produktionsanläggningar införskaffades i 
Sverige. Koncernchefen gör bedömningen att produktutvecklingssatsningarna 

var alltför omfattande och planlösa. Strategin efter övertagandet 1978 blev i 
stället att minska antalet produkter och renodla verksamheten kring ursprungs
produkten, som med en marknadsandel på 40 % i Sverige utgjorde hälften av 
företagets verksamhet. Vidare var målsättningen att öka förädlingsgraden och 
minska kapitalbindningen, och enligt planerna skulle verksamheten "gå break
even" 1982, vilket också blev utfallet. Marknadsanpassningen och den därav 
följande produktsaneringen resulterade i kontraktion, som tabell 10.4 visar, i 
såväl omsättning som sysselsättning. 

Ett stort företag med offensiv strategi gav alltså upp efter sju år och storleks
ordningen tio Mkr i förluster. Även om här finns inslag av "mismanagement" och 
kraftig underskattning av problem visar fallet hur svårt det är att ta över pro
blemföretag (en produkt - dålig ekonomi) trots till synes goda yttre förutsätt
ningar. Problemen löser sig inte utan vidare trots miljonsatsningar. Koncernche
fen, som på nära håll följt utvecklingen redan från 1971, anser emellertid att 
misslyckandet inte beror på skillnader i organisationskultur mellan ett stort och 
utländskt köparföretag och ett mindre svenskt familjeföretag. Misslyckandet 
torde snarare ha sin grund i felaktiga tolkningar av företagets och affärsområ
dets möjligheter och restriktioner; helt enkelt fel problemdefinition. Därtill 
kommer, som fackrepresentanterna också påpekat, att utlandsföretaget var mer 
personorienterat än problemorienterat, vilket medförde att uppkomna problem 
försökte lösas med ledningsbyten. 

Det kan här vara lämpligt att nämna att det nya moderbolaget utvecklat något 
av en affärsidé att verka som en slags "lokal företagsdoktor" och överta ned-
läggningshotade företag. Genom sitt goda renommé i samhällets olika beslutan
de organ har företaget kunnat förhandla sig fram till att mer eller mindre utan 
kostnad "förvärva" flera konkursmässiga, men i övrigt intressanta företag, 

ytterst i syfte att rädda sysselsättningen. Det senare har varit ett mycket 
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framgångsrikt argument, eftersom krediterna i första hand utgjorts av lokalise

rings- och andra samhällsstöd. 

Föreliggande praktikfall bedömdes som något av en vertikal integrering (att 
säkerställa leveranser), men kom så småningom, när möjligheterna att integrera 
produkterna till system och marknadsföringssamordningen misslyckades, att 
framstå som en diversifieringsfusion. Fallet är därför ett utmärkt exempel på 
att omorientering sker, (här genomfört av ett utlandsföretag och efter stora 
förluster) och åter blir ett (dotterbolag till ett) svenskt familjeföretag, som i 
sin tur genomför anpassningsåtgärder. 

I slutskedet av föreliggande studie rapporteras att Verkstadsföretag AB åter
igen byter ägare. Denna gång står en enskild svensk person som köpare. Företa
get har därmed under en 12-13 års period överlåtits till i tur och ordning ett 
utlandsföretag, därefter till ett annat svenskt familjeföretag och slutligen till 
en enskild person. Därmed har företaget åter blivit ett självständigt famil
jeföretag utgående från samma utsprungsidéer som vid första överlåtelsen 1971, 
dock med den skillnaden att antalet anställda har halverats. 

10.3.6 Industriföretag AB 

Detta företag är enligt diskussionen i avsnitt 6.3.5 det fjärde typfallet i 
typologimatrisen, nämligen expanderande företag i balans, och som inte sällan 
förvärvas av investmentföretag. Så är fallet för Industriföretag AB, som inte i 
något ekonomiskt avseende kan karaktäriseras som krisföretag utan försåldes på 
grund av generationsskiftesproblem. Företagets ekonomiska utveckling efter 
övertagandet kontrasterar i mycket med makrobilden för den expansiva 
gruppen. 
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Som framgår av tabell 10.5 redovisar företaget (efter en nedgång fusionsåret) 
en kraftig omsättningstillväxt under fyraårsperioden efter fusionen, bl a som 
resultat av exportsatsningar; även sysselsättningen ökar. De finansiella variab
lernas utveckling är intressant; de har försämrats efteråt från en förhållandevis 
hög nivå. Särskilt har soliditeten dragits ner efter fusionsåret. Denna utveckling 
kan åtminstone delvis vara det "pris" som betalats för den kraftiga expansionen 
under tiden närmast efter fusionen. 

Från mitten av 70-talet utvecklas, som framgår av tabellen, såväl omsättning 
som sysselsättning oscillerande. Intervjuer under åren med företagets VD s amt 
genomläsning av årsredovisningshandlingarna bekräftar bilden av ett företag 
icke utan problem. Företaget framstår som relativt känsligt för byggkonjunktu-
ren. Investeringarna är dessutom ringa och enligt förvaltningsberättelsen av 
ersättningskaraktär. Internt pågick en diskussion om "hur länge affärsidén skulle 
hålla" samtidigt som andra utarbetades. Trots kontraktion ett par år har 
emellertid vinstnivån kunnat upprätthållas. Företaget har nämligen för vart och 
ett av åren efter fusionen avlämnat koncernbidrag till moderbolaget med ett 
belopp uppgående sammanlagt till ca 50 % av det egna kapitalet för 1981. Soli
diteten kunde med andra ord ha uppgått till 30-35 %, skattekonsekvenserna 
undantagna. 

Inlemmandet av ett familjeföretag i ett investmentbolag bland en mängd andra 
företagsenheter medför oftast en rad organisatoriska omställningar. Tiotalet år 
efter fusionen var Industriföretag AB en enhet i nedanstående organisatoriska 
struktur. 
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Fig. 10*8 Investmentbolagets hierarkiska struktur 

Investmentbolag 
ca 50 företagsenheter 

"Paraplybolag1 

ca 15 enheter 

Industriföretag AB 
- två divisioner 

Av figuren framgår att Industriföretag AB befinner sig på den andra hierarkiska 
nivån under koncernchefen. Detta är ett resultat av de många företagsförvär
ven och nödvändigheten att organisera enheterna i olika "familjer". Företagens 
olika funktioner bantas därvid bort och centraliseras till andra nivåer i koncer
nen. För Industriföretag AB:s del finns en central ekonomienhet i ett storstads
område och en annan viktig serviceenhet i ett annat. Det är lätt att förstå, att 
för den lokale chefen innebär sådana omgrupperingar "nya hierarkiska nivåer 
och en rapportering i förbannelse både formellt och informellt med begränsad 
handlingsfrihet som följd". Även på det lokala planet har omorganisation skett. 
Företagets verksamhet har, som fig 10.8 anger, delats upp i två divisioner med 
skilda verksamhetsområden. 

"Paraplybolagets" chef utvecklar tankarna kring vad han kallar "grupperingstek
niken" i en intervju. Grupperingstekniken möjliggör en djup delegering med ett 
definierat ansvar som relateras till en operativ budget. Budgetarbetet är för
hållandevis sofistikerat "och innehåller inte bara siffror utan berör hela bilden 
med marknader och teknik". Paraplybolagets ledning är branschkunnig och 
penetrerar realismen i budgetförutsättningarna. Kontroll sker genom månads-
rapportering där kriteriet är budgetavvikelsens storlek. "Om man rasar ur bud
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geten är spelreglerna de, att företagsenheten/divisionen tar initiativ till en 
diskussion". 

Förutsättningen för en sådan grupperingsteknik, med decentraliserad planering 
och beslutsfattande men bibehållen central kontroll, är ett väl utvecklat infor
mationssystem med möjligheter till snabba resultatuppföljningar. 

Men grupperingstekniken blir också ett instrument för vad respondenten kallar 
"att växa genom delning". När en idé utvecklas till en ny produkt vid ett före
tag, skapas många gånger status och en viss "glamour" kring företeelsen som 
"tar över" uppmärksamheten i företaget ifråga. För personer på "second-
management-nivå" uppstår då möjligheten att bära fram både sig själv och 
produkten till en mer framskjuten position i hierarkin. Med en viss förenkling, 
menar respondenten, kan därför en idé/produkt genom en "enmans-show" under 
ett antal år leda fram till att en ny produktgrupp eller division bildas. De gamla 
och föråldrade affärsidéerna som avskilts kommer därvid i dagen och "får börja 
kämpa för sin existens". 

Att växa genom delning är med andra ord ett sätt att utkristallisera såväl nya 
verksamheter som ledningspersonal inom koncernen. Därmed finns också ett 
slags internutbildning inbyggd i systemet. Denna ledarutveckling, hävdar res
pondenten, består vidare i att företagsenheternas styrelser består av tjänste
män från syster- eller andra koncernbolag "som har något att ge" och därmed 
delar med sig av sina kunskaper. 

Paraplybolagets ledning har alltså en koordinerande och policyskapande roll. 
"Koncerntankens idé är att utveckla det man har och fördela det optimalt". 
Familjeföretagets dilemma är att vinsterna samlas på hög och så småningom 
beskattas. Med en övergripande kapitalförvaltning och "växeldragning" mellan 
koncernenheterna sprids resurserna ut, vilket medför att soliditeten hamnar på 
20-25 % för var och en av enheterna, hävdar respondenten. 

Paraplybolagets chef avger i sin tur en koncernbudget, som förutom de ekono

miska variablerna innehåller strategiska formuleringar om den närmaste framti-
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den och intentioner om exempelvis nya företagsköp. En övergripande målsätt
ning är att den företagsgruppering som här benämnts "paraplybolaget" skall 
avskiljas investmentbolaget och introduceras på aktiebörsens All-lista inom 
överskådlig tid. 

Intervjupersonen anför vidare att den samordning mellan investmentbolag som 
identifierats i föreliggande arbete och redovisats i avsnitt 10.2.5 var tillfällig 
och definitivt inte uttryck för någon uppdelning av revir investmentbolagen 
sinsemellan. Självklart undersöker bolagen möjligheterna att genom nya kombi
nationer av företagsenheter åstadkomma synergi och företagsutveckling. Syn
sättet dokumenterar att varje företags- eller produktionsenhet betraktas som 
en komponent, något av en vara, i varje system. 

Avslutningsvis skall konstateras att bristen i ledarskap för familjeföretaget, 
som kunde ha blivit fallet om någon av grundarens söner tagit över, och de la
tenta konflikter som finns inbyggda i ett större familjeföretags andra och tredje 
generation, undanröjdes genom investmentbolagets förvärv. Företaget redovisar 
en positiv utveckling under hela den studerade perioden. 

10.3.7 Abstraktioner på företagsnivå 

Praktikfallsanalysen har gett vid handen att en positiv utveckling kännetecknar 
tre av fallen, nämligen Byggservice AB, Råvaruföretag AB och Industriföretag 
AB. Dessa bör betraktas som lyckade fusioner. 

Övriga två fall, Betongindustri AB o ch Verkstadsföretag AB bör betraktas som 
misslyckade fusioner, eftersom båda fallen åsamkar de köpande företagen stora 
förluster under en längre period. 

I s amtliga fem fall medförde ägarskiftena också ledningsskiften. Vid ledningsby
ten blir alltid företagens problemdefinition föremål för penetrering. Nya ögon 
ser på företagets möjligheter och restriktioner; nya insikter och tolkningar 
utvecklas särskilt med hänsyn till möjligheterna att samverka med moder- eller 
andra koncernföretag. 
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För Byggservice AB och Råvaruföretag AB medförde ledarbytena att den passi

vitet som tidigare kännetecknat ledningsfunktionerna kunde brytas. I inget av 
företagen genomfördes några större omorienteringar eller tillsköts nya utveck
lingsresurser. I det förstnämnda företaget noterades en för konkursdrabbade 
företag sedvanlig anpassning till marknadsefterfrågan, och i det andra företaget 
ökades insikten om exportberoendet. Blott och bart ledarskiftet som sådant, 
tycks ha frigjort en inneboende potential. 

Särskilt för Råvaruföretag AB har fusionen haft effekten av en emancipation 
med en ytterst positiv efter-utveckling som följd. Detta förklaras av att företa
gets kompetens eller entreprenörskap hade dränerats ner i personalleden. De 
två bröder som tidigare ägde företaget var med andra ord inte de enda bärarna 
av utvecklingspotentialen. Denna egenskap är avgörande vid ägarskiften som 
också leder till ledarskiften särskilt om företaget utgår från en komplex affärs
idé. Det innebär att det köpande företaget inte nödvändigtvis behöver besitta 
bransch- eller sakkunskap utan kan endast fungera som förvaltare av entrepre
nörsföretaget. Därmed minimeras också riskerna för identitetskriser eller kul
turchocker som kan uppstå vid ägarbyten. 

Byggservice AB grundades däremot inte på någon hög teknologisk komplexitet, 
varför "second-level-management" inte spelade någon viktig roll vid överlåtel
sen. Däremot verkar företaget i en bransch som, inte minst enligt förre ägaren, 
kännetecknas av en svårtolkad yttre miljö. Den nye ägaren, helt utan bransch
kunskap, spelade även han rollen som förvaltare av företaget, och hinner redo
visa en positiv trend, innan det redovisningsmässigt smälter samman med 
moderbolaget. 

Efter-utvecklingen hos Byggservice AB och Råvaruföretag AB har några intres

santa gemensamma drag. Ägarskiftet medförde ledarskifte som bröt passivite
ten och vände stagnation och kontraktion till expansion. Fem år efter överta
gandet bytte företagen återigen ägare; i det första fallet på grund av hälso- och 
åldersproblem och i det andra fallet på grund av ledningsproblem i vid bemär
kelse för ett framgångsrikt familjeföretag. I båda fallen stod börsföretag som 
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köpare av hela familjeföretagskoncernerna och därmed tog en ny utvecklingsfas 
vid. 

Även Betongindustri AB och Verkstadsföretag AB var i stort behov av ny ledar

kompetens vid överlåtelsen. Det förstnämnda företaget kännetecknades av en 
uppenbar ledartrötthet. I det senare fallet hade ledarskapsutvecklingen inte 
hållit jämna steg med företagets utveckling i övrigt. En viktig skillnad mellan 
dessa två misslyckade fusioner och de två tidigare nämnda lyckade fallen, utgör 

målsättningen att integrera de köpande och säljande företagens verksamheter. I 
de lyckade fallen hade de köpande företagen enbart en förvaltande roll. I fallet 
Betongindustri AB var avsikten att integrera en produktionsenhet i ett större 
hierarktiskt system. Problemsituationen framstod som relativt enkel; målet var 
att konkurrensbegränsa en oligopolistisk marknad i en bransch med låg teknik
nivå. Trots den relativa kompetens som bör tillskrivas börsföretag gjordes 
uppenbara felbedömningar även på kort sikt, både med hänsyn till det förvärva
de företagets potential och branschens beroende av beredskapsarbeten och 
andra institutionella förhållanden. 

Även i fallet Verkstadsföretag AB var det övergripande fusionsmotivet system
integrering. De köpande och säljande företagens produkter skulle utformas till 
systemlösningar, vilket dock misslyckades genom det banala faktum att företa
gen hade olika kundstrukturer. Vidare skulle beroendet till en produkt och en 
dominerande kund brytas, med följd att ett omfattande arbete med produktut
veckling (som sedermera benämndes planlös) och marknadsbearbetning (utan 
planer som grund) påbörjades. Från en ytterlighet till en annan. De många skif
tena på posten som verkställande direktör (fyra på sju år) dokumenterar avsak
naden av kontinuitet och handfast ledning. 

Fusionsidén att integrera Verkstadsföretag AB i koncernen måste betraktas som 
en svår arbetsuppgift. Köparen var ett utlandsföretag och vidare var dess pro
dukter inte etablerade på den svenska marknaden. Verkstadsföretag AB hade 
ekonomiska problem och dess affärsidé, som vilade på en produktionsteknisk 
"ingenjörskonst", var centrerad till ägaren och genomsyrade inte, som i fallet 
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Råvaruföretag AB, även andra nivåer. Ingen kunde överta rollen som kulturför
medlare och därmed var det upplagt för identitetskriser och kulturchocker. 

Av fallbeskrivningen har emellertid framgått att nye koncernchefen efter andra 
överlåtelsen inte vill karaktärisera svårigheterna och misslyckandena som resul
tat av två företags olika organisationskulturer; problemen var mer resultat av 
en feltolkad verklighet. De ambitiösa utvecklingsarbetena som fjärmade företa
get från dess ursprungsidé och de många chefsbytena medförde dock en identi
tetskris. Efter andra övertagandet blev därför målsättningen att minska antalet 
produkter och koncentrera sig till det ursprungliga och hemvanda. 

Frånvaron av kulturförmedling och utvecklingen av en identitetskris är anmärk
ningsvärt eftersom företagets förre ägare medverkade som styrelseledamot 
under några år. Två tolkningar kan därvid göras. Några år är en för kort tid för 
att upptäcka de svåridentifierade processer och skevheter som föregår en kris, i 
synnerhet som även de flesta företagsäktenskap torde börja med ett "smekmå-
nadskurtiserande". Den andra och inte uteslutande tolkningen är att förre äga
ren med undermålig utbildning och därmed behäftade eventuella barriärer (lik
som de två grundarna av Betongindustri AB), inte kunde göra sig gällande till
sammans med s k "professionella tekniker och ekonomer". 

Även det femte praktikfallet, Industriföretag AB, stod i behov av ledarskifte i 

början av 70-talet genom grundarens tilltagande ålder och försämrade hälsotill
stånd. Företaget befann sig dock inte i ekonomisk kris, vilket understryks av 
uttalandet "vi köpte egentligen inte ett företag, vi köpte pengar". 

Efter övertagandet 1971 genomfördes inga strategiska förändringar, med undan
tag av exportsatsningen. Köparens/investmentbolagets roll var med andra ord 
att äga, förvalta och att förse dotterbolaget med ledarkompetens. Från mitten 
av 70-talet inträdde emellertid en ny fas i utvecklingen. Företagets växtidé 
började svikta och vissa omorienteringar kunde iakttas. Nya ledningsprinciper 

infördes och moderbolagets första roll som förvaltare fick stå tillbaka till för
mån för en mer aggressiv marknads- och produktionsorienterande syn. Genom 
grupperings- och delningstekniker tillskapades paraplyorganisationer för hela 
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affärsområden, varvid Industriföretag AB integrerades som en del i ett område. 
Investmentbolagets mission har, liksom även Jönsson (1973) konstaterade i sin 
rapport, förändrats under årens lopp. 

10 A Avslutning 

I föreliggande kapitel har redovisats en longitudinell analys av händelseutveck
lingen bland populationens företag under en sexårsperiod 1976-1981. Även detta 
kapitel har förmedlat helhetsbilder. Det har framgått att tiotalet år efter 
fusionen existerar endast ca hälften av de 60 företagen som relativt självständi
ga dotterbolag; en tredjedel har lagts ner eller avflyttats från orten. Det har 
vidare framgått att den senare analysperiodens händelseutveckling kontrasterar 
med perioden omedelbart efter 1971. 

I kapitlet har vidare en praktikfallsanalys genomförts som i mycket stärkt de 
kunskapsmönster som identifierats på aggregerade nivåer och i övrigt förmedlat 
förståelse för skeendet. Efter-utvecklingen sammanfaller med ett årtionde som 
kännetecknas av omfattande strukturomvandling p g a kraftigt ökade energipri
ser, snabb teknikutveckling och datorisering. Nödvändigheten att prestera rätt 
problemdefinition och snabbt identifiera nya situationer är uppenbart. 

Avsikten är inte att här sammanfatta; kunskapsmönster och abstraktioner har 
redan sammanfattats i avsnitten 9.2.9, 9.3.4, 10.2.7 och 10.3.7, som skall upp
fattas som en "brygga" över till det följande, övergripande och "förklarande" 
kapitlet 11. 
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11 FUSIONER SOM YTTRING AV INDUSTRIELL OMVAN DLING 

11.1 Att förstå förlopp 

I inledningen till föreliggande arbete diskuterades de begränsade möjligheterna 
att utifrån etablerade teorier och empiriska tester fördjupa sig i frågan om den 
industriella omvandlingen. Beträffande forskning om fusionseffekter exempelvis 
har flertalet rapporter haft en neoklassisk prägel; motiv har formulerats till 
hypoteser och blivit föremål för sedvanliga signifikanstester med oftast motsä
gande och förvirrande resultat som följd, I stället pläderas numera i litteraturen 

för en helhetssyn, som bättre förmår fånga upp de många mekanismer och rela
tioner mellan företag som synligt eller osynligt, utspelar sig på marknader och 
utgör drivkrafter bakom utvecklingen. 

Den övergripande arbetsuppgiften i del III har varit att besvara frågan om vad 
som hände efter fusionen. För att tolka skeenden och överföra kunskap krävs 
tillgång till en begreppsapparat - ett språk - för studieområdet i fråga, och man 
kan (liksom Melin, 1983, sid 2) fråga sig vad som skiljer en begreppsapparat från 
en teori inom vår disciplin. Begreppsutveckling och teoretisering av organisa
toriska förändringar och strukturomvandlingens drivkrafter har alltid varit en 
angelägen forskningsuppgift. Litteraturen anvisar emellertid inte något allmänt 
vedertaget och användbart synsätt utan ansatsen får oftast en situationsan-
passad utformning. 

Efter-studien har i mycket en explorativ karaktär. Det har framstått som na
turligt i avsaknad av begrepp och språk för att studera fusionseffekter. Denna 
brist har (inspirerad av Leigh <5c N orth, 1980) resulterat i identifiering av ett 
antal rumsliga och institutionella tillstånd (nedläggning, avflyttning etc) som 
kan följa efter ägarskiften. Dessa tillstånd, som sammantaget formar en taxo-
nomi, representerar (som analyserna gett vid handen) inget jämviktstillstånd 
utan ett status vid ett givet tillfälle. Som framgått av de två föregående 
kapitlen har flera av de uppköpta företagen "vandrat från det ena tillståndet till 
det andra" beroende på dels köparkategoritillhörighet, dels i vilken fas i det 
turbulenta 70-talet som företaget befunnit sig i. 
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Identifiering och beskrivning av de tillstånd som kan följa efter ett ägarskifte 
är ett viktigt konceptuellt bidrag i föreliggande arbete. Analysen av "vad som 
hänt" i termer av yttre och inre miljöer och med en longitudinell ansats ger 
förståelse för efter-utvecklingens olika skeenden. Arbetsmetodiken, att med 
individuella företag som utgångspunkt, konstruera analytiska grupperingar för 
att erhålla makrobilder, går i linje med Dahméns (1980) rekommendationer om 
hur strukturomvandling bör studeras. Genom ansatsen erhålles kunskap om hur 
företagssammanslagningar påverkar den industriella omvandlingen. 

11.2 Tiotalet år senare... 

11.2.1 En taxonomi för efter-utveckling 

I avsnitt 9.2 har redovisats de exkluderande tillstånd som populationens företag 
har kunnat hänföras till. Fördelningen bland dessa har framgått av avsnitt 
10.2.1. Av populationens 60 familjeföretag har tiotalet år efter ägarskiftena: 

- verksamheten lagts ner och helt upphört i åtta fall 

- verksamheten flyttats från orten och integrerats med andra 
koncernenheter i 13 fall 

- verksamheten drivits vidare på orten i form av arbetsställe i 
fem fall 

- verksamheten drivits vidare på orten men samlokaliserats och 
integrerats med andra koncernenheter i fyra fall 

- verksamheten drivits vidare i självständiga redovisningsenheter 
i 31 fall1) 

1) Antalet summerar till 61 fall; se kommentar avsnitt 9.2.3. 
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Med andra ord har hälften av populationens företag upphört att existera (i form 
av självständiga enheter), och vidare har en tredjedel av företagens verksamhe
ter lagts ner eller förflyttats från orten. 

Den andra halvan av populationen som består av relativt självständiga bolag har 
emellertid också varit föremål för olika omstruktureringar; fem företag exem
pelvis har genom olika omorganisationer blivit mycket större och samlande 
enheter för något affärsområde inom sin koncern medan fem andra företag 
blivit föremål för en kraftig avveckling och reducerats i storlek. Fyra företag 
har efter olika turer återigen blivit "fristående" familjeföretag. Det innebär att 
av de 60 observerade företagen har ägarskiftena i endast 17 fall passerat utan 
större förändringar för företagsenheten i fråga. 

Ännu ett uttryck för den turbulens som populationen utsatts för under 70-talet 
utgör de många ägarskiftena. Trettio företag, hälften av populationen, har 
återigen bytt ägare, några flera gånger varför 39 ägarskiften har noterats. 

11.2.2 Företagsdöden och begravningsentreprenörerna 

Den höga "dödligheten" kan, som framgått av de föregående kapitlen, beskrivas 
i framför allt två centrala företeelser. För det första de rena nedläggningarna 
(storleksordning 13 %), som samtliga inträffat bland kategorin familjeföre
tagens förvärv. För det andra de många avflyttningarna (storleksordning 20 %), 
där flertalet genomförts av börsföretagen. En intressant notering är att även 
två av investmentföretagens förvärv avflyttats från orten. 

Rapporten kan med andra ord belägga att de rumsliga och i ännu högre grad de 
strukturella förändringarna har, liksom flertalet brittiska studier också påvisar, 
varit omfattande. De beskrivna tillstånden representerar emellertid inga jäm
viktslägen som infunnit sig omedelbart efter fusionstillfällena. Med vissa undan
tag utgör de snarare "ögonblicksbilder" från bokslutsskiftena 1975/76 och 
1981/82 (dvs fyra respektive tio år efter ägarskiftena), bakom vilka döljer sig 
mångskiftande förändringar. Dessa förändringar, aktioner och reaktioner, är 
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en del i omvandlingsprocessen och diskuteras i ett mer longitudinellt perspektiv 
i nästa avsnitt. 

11.3 Strukturella företeelser och utvecklingsmekanismer 

11.3.1 En longitudinell överblick 

Analyserna i de två föregående kapitlen har visat att händelseutvecklingen 
kontrasterar mellan de två studerade perioderna. I det medellånga perspektivet 
har utvecklingen karaktären av en hårdhänt anpassning av utbud och efterfrågan 
med initiait ökad koncentration. Därvid noterades en skillnad mellan familjefö
retagens och börsföretagens beteenden som köparkategorier. Den senare grup
pen genomdrev fusionsåtgärder omedelbart med en relativt hög "dödlighet" och 
omstruktureringsgrad (i form av avflyttningar och reducering till arbetsställen) 
biand förvärven som följd. För familjeföretagen däremot görs bedömningen att 
"dödligheten" och omstruktureringen var mindre än väntad med hänsyn till för
värvens ekonomiska status. 

I det långa perspektivet gäller omvänt förhållande. Sex-sju-åtta år efter fusio
nen (1977-79) går familjeföretagens förvärv in i en omstruktureringsfas med 
konkurser, nya ägarskiften, nedläggningar etc som följd. Denna period är uppen
barligen mer intensiv än åren närmast efter 1971. Börsföretagens förvärv redo
visar inte sådana förlopp; ägarskiftena är även här frekventa men resulterar 
inte i nedläggningar. Förändringarna har tom haft den effekten att de minskat 
ägarkoncentrationen, eftersom antalet självständiga enheter ökat. Intressant är 
därvid att notera att utförsäljningen har oftast syftat till att renodla koncer
nernas affärsområden. 

11.3.2 Den ekonomiska utvecklingen som förklaringsfaktor 

Förståelsen för de ovan beskrivna förloppen ökas om de relateras till det all
männa ekonomiska läget. Fusionspopulationen är "hämtad" från ett av de s k 
förlorade åren; den stora andelen krisföretag bör därför inte förvåna. Året 

därpå gick den svenska ekonomin in i en högkonjunktur som bidrar till att 
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förklara att den kontraherande gruppen av förvärv (som i stor utsträckning 
förvärvats av familjeföretag), kunde vända den negativa trenden till en positiv 
och redovisa en förhållandevis liten "dödlighet". Detta sker emellertid till priset 
av en kraftig reservupplösning och försämrad motståndskraft (fig. 9.5), och i 

den djupa recession som sedan följde skördas många offer. 

De yttre betingelserna kastar också ljus över storföretagens många utförsälj

ningar och ambitionen att renodla verksamheterna. Industrins räntabilitet föll 
nämligen drastiskt under recessionen, och börsbolagen redovisar en negativ 
avkastning på eget kapital 1977 (Lundberg, 1983, sid 24). Mot den bakgrunden 
framstår det som särskilt naturligt att avveckla verksamheter som i någon me
ning inte passar in i helheten. 

Den överbryggningspolitik som fördes 1974-77 förhindrade med andra ord inte 
alla de "bad" som industristrukturen bör "rena sig i" med jämna mellanrum. 
Nedläggningarna, avvecklingarna och ägarskiftena under andra halvan av 70-
talet representerar nya kombinationer i en evolutionär utveckling mot ett opti
malt produktionssystem och är viktiga inslag i omvandlingsprocessen. 

11.4 Skeendet under makroytan 

11.4.1 Omvärldsurval och strategiurval 

Vid tolkningen av utvecklingen före fusionen pläderades (avsnitt 7.2) för en 

evolutionär utgångspunkt. Av resonemanget i avsnitt 3.2 har vidare framgått 
att orsaks- och avsiktsförklaringar skall ses som komplementära, där de förra 
anger ramarna för de senare. 

Vid överlåtelser får företagen nya ägarförhållanden och i de flesta fall nytt 
ledarskap. Nya ögon ser på företagets resurser och utvecklingsmöligheter, och 
det finns anledning att förmoda att den företagsledande kapaciteten som regel 
har förbättrats. Det innebär att ledningen bättre kan tolka omvärldsbetingelser
na och därefter formulera strategier. Vidare torde den nya ledningen inte ha 
några emotionella band till det förvärvade företaget, (det är ju inte deras livs
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verk), vilket torde medföra rationella och snabbare beslut vid nya krissitua
tioner. Av resonemanget följer att efter-utvecklingen i högre utsträckning än 
före-utvecklingen är resultat av strategival. De omgivande strukturernas inver
kan är dock dominerande och anger "kausalramarna" inom vilka ledningen fattar 
ändamålsenliga beslut. 

11.4.2 Lyckat eller misslyckat 

Av praktikfallsanalyserna har framgått att tre fusioner bör betraktas som 
lyckade och två som misslyckade. Denna bedömning görs utifrån det köpande 
företagets synpunkt och med hänsyn till resursförbrukningen. 

Bedömningarna kan bli annorlunda om andra utgångspunkter väljs. Förvärvet av 
Betongindustri AB exempelvis bedöms som misslyckat enligt resonemanget i 
avsnitt 10.3.3 även av det köpande börsföretaget självt. En sannolik alternativ 
utveckling hade varit konkurs; det måste vidare bedömas som relativt sannolikt 
att företaget rekonstruerats och fortsatt att verka på orten i fråga, eftersom 
andra enheter lyckats etablera sig senare, istället för att som hände flyttas och 
integreras med en annan koncernenhet. För de anställda och för lokalsamhället 
hade sannolikt denna alternativa utveckling varit mera lyckad. Det som hände 
torde därför vara lyckat endast för grundarnas privata ekonomi. 

Det ur köparsynpunkt misslyckade förvärvet av Verkstadsföretag AB (avsnitt 
10.3.5) var inte bara privatekonomiskt lyckat för säljaren, eftersom konkurs var 
mest sannolik även för detta fall. Även för de anställda, för lokalsamhället och 
för det samlade kunnandet inom företaget självt beläget i en glesbygd, framstår 

det som lyckosamt att köparen var kapitalstark nog att förbruka miljoner 
kronor under flera år innan den gav upp. Det gav tid- och rådrum som familje
företagsformen aldrig kunnat ge. 

Enligt den klassiska synen kan frågan om "lyckat eller misslyckat" formuleras 
enkelt; sammanslagningar skall förbättra produktionssystemets effektivitet och 
resultera i lägre kostnader för konsumenten. I SOU 1977:51 diskuteras svårighe

terna att påvisa sådana effekter och i föreliggande rapport finns fall som be
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lyser komplexiteten att göra sådana bedömningar. Hit hör exempelvis det ovan 

refererade misslyckade försöket att begränsa konkurrensen genom förvärvet av 
Betongindustri AB; en analys av drivkrafterna till konkurrensförhällandena (en
ligt exempelvis Porter, 1980, sid 4) skulle klarlagt att konkurrensbegränsning 
var olämplig som strategi med hänsyn till de låga etableringströsklarna och 

konsumenternas starka förhandlingsposition i branschen, 

I ett annat fall i populationen uppträder ett av Sveriges största företag som 
uppköpare av familjeföretag inom den s k vitvarubranschen. Förvärven syftar 
till storskalighet i produktion och har resulterat i en nästintill monopolställning 
på hemmamarknaden. För att en fusion skall vara lönsam för parterna krävs, 
åtminstone vid större sammanslagningar, befrielse från realisationsvinstbe
skattning, som beviljas av regeringen. Att befria från sådan skatt vid samman
slagningar som leder till monopolsituationer är inte självklart och blir ett 
dilemma, eftersom argumentationen från fusionsparterna går ut på att fusionen 
är nödvändig för att bevara konkurrenskraften på exportmarknaden och därmed 
har sysselsättningspolitiska implikationer (SvD i/11, 1977). Man får som Melin 

(m fl, 1983) i sin plädering för helhetssyn konstatera, att företag i en lokal 
näringslivsstruktur, även är en del i ett internationellt branschnätverk. 

11.4.3 Ledarskapsskiftets betydelse och implikationer 

I samtliga fem fall medförde ägarskiftena också ledarskiften, och i samtliga fall 
framstår behovet av ledarbyten som mer eller mindre akut. 

För Byggservice AB och Råvaruföretag AB medförde ägarskiftena att lednings
passiviteten bröts. Det förstnämnda företaget "vinschades upp" efter konkursen 
av en annan familjeföretagare som sedan överlät sina företag till ett börsföre
tag efter fem år. Exakt samma förlopp redovisas för det senare företaget, för 
vilket ledarbytet innebar en emancipation. 

Vid överlåtelsen kännetecknas Betongindustri AB av ledartrötthet och i fallet 
Verkstadsföretag AB hade ledarskapsutvecklingen inte hållit jämna steg med 
företagets utveckling i övrigt. Trots att ett börsföretag respektive ett stort 
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utlandsföretag stod som köpare kan inte den företagsledande kapaciteten sägas 
ha ökat. Anledningen till att dessa fusioner misslyckades är helt enkelt fel pro
blemdefinition. Konkurrensbegränsning respektive systemintegrering av företa
gens produkter var inga bärande fusionsidéer. 

I det femte fallet hade företaget nått stadiet då en patriarkalisk ledning 
behövde ersättas av en mer tidsenlig, vilket också skedde. 

Beträffande de lyckade förvärven har följande "fusionssituationer" noterats. 

Företaget: 
- blir föremål för integrering (sammansmältning) eller "bara" förvaltning. 
- lever på en komplex affärsidé (hög kompetensnivå) 
- har en (fungerande) second-management-nivå. 

Fig. 11.1 Olika situationer av företagssamgåenden. 

Komplexitet 
låg hög 

Förvaltning 

Integrering 

1 
1 

Byggservice AB j Råvaruföretag AB 

J Industriföretag AB 
i ' 

4. 
1 

Industriföretag AB 
i ' 

4. ~1 
1 1 
1 1 1 
1 • 
1 
1 
1 

Byggservice AB saknade vid överlåtelsen ställföreträdande ledarskap. Trots att 
köparen saknade branschkunskap föll "äktenskapet" väl ut sannolikt beroende på 

att företaget arbetade med relativt okomplicerade produkter. De två företagen 
fördes samman till gemensamma lokaler, men hade artskilda verksamheter. 
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Köparen av Råvaruföretag AB tog på sig en svårare arbetsuppgift. Företaget 
hade utvecklat en relativt hög "ingenjörskonst", som genomsyrade stora delar av 
företaget. När de trätande bröderna lämnade företaget, innebar det en emanci
pation som fick potentialen att blomma ut. Trots att köparen hade bransch
kännedom görs bedömningen att den var otillräcklig för ett framgångsrikt och 
växande familjeföretagskonglomerat. Mot den bakgrunden, och ett sannolikt 
behov av en framtida integrering av enheterna, var överlåtelsen av hela kon
cernen till ett stort börsföretag sannolikt välbetänkt. 

Industriföretag AB stod vid ett typiskt generationsskiftesproblem vid överlåtel
sen till ett investmentbolag. Från början försågs företaget med framför allt 

företagsledande stöd enligt den klassiska mission som sägs vara investmentbola
gets. Av avsnitt 10.3.6 och analysen av investmentföretagens förvärv (avsnitt 
10.2.5) har framgått hur denna missionsuppfyllelse utvecklats. Industriföretag 
AB är numera integrerat i ett affärsområde och utgör en samverkande kompo
nent i ett större system. (Investmentföretagens mission diskuteras utförligare i 
avsnitt 11.5.3.) 

Slutsatsen av resonemanget i föreliggande avsnitt är att fusionsidén naturligtvis 
först och främst måste bygga på rätt problemdefinition. För två av de fem här 
studerade företagen kan orsaken till misslyckandena hänföras till förhållanden 
före fusionsbeslutet, vilket enligt Alarik gäller flertalet av misslyckandena 
bland horisontella sammanslagningar. 

Vidare måste den företagsledande kapaciteten stå i paritet med arbetsuppgif
tens svårighetsgrad. Att "bara" förvalta ett företag med en okomplicerad verk
samhet är lättare än att smälta samman (integrera) två kunskapsintensiva verk
samheter. Det senare underlättas vidare om företagsledningen i det säljande 
bolaget sitter kvar och spelar rollen som "god man" (Jönsson, 1973), givet att 
kompetensen finns eller att second-managementnivån träder in och fungerar. 

I de praktikfall som här studeras sitter som framgått säljarna/grundarna kvar i 
den nya ledningsgruppen i mycket liten utsträckning. En av två grundare i Be
tongindustri AB sitter kvar på en ledande befattning, och säljaren av Verk
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stadsföretag AB blir styrelseledamot. Skillnader i utbildningsnivåer och känslan 
av ett mer byråkratiskt styrelsesätt gör emellertid att dessa relativt snart helt 
lämnar sina "gamla" företag. 

11.4.4 Kulturkonfrontation och identitetskris 

Johannisson (1980) hävdar att second-managementnivån spelar en utomordent
ligt viktig roll vid den konfrontation mellan två företagskulturer som ofta sker 
vid sammanslagningar, och som kan leda till svåra identitetskriser. I föreliggan
de material finns exempel på svåra kulturkonflikter mellan familjeföretag ge
nomsyrade av entreprenörskap, som förvärvats av stora multinationella företag. 

Av avsnitt 10.2.4 har framgått att av utlandsföretagens tio förvärv, har fem 
återigen blivit svenskägda, varav fyra blivit familjeföretag. Vid intervjuer med 
dessa företagare har framkommit en rad skillnader i företagsfilosofin, här tol
kade och återgivna i sammandrag av en företagare som köpte tillbaka "sitt" 
företag från ett stort multinationellt företag efter nio år: 

Kravet på rapportering ökade drastiskt och blev till en plåga. 
Boksluten skulle vara klara efter tio dar och sändas per telex ett 
visst klockslag. Management-utövandet var påtagligt, och vi 
skämtade om att de hade en DC-10 i luften för jämnan med 
direktörer på väg att kontrollera sina olika bolag. De hade en 
trög attityd till investeringar som inte passar entreprenörfö
retag. Den anglosachsiska kulturen är vidare mycket fixerad vid 
hur balansräkningen kommer att se ut; cash-flow och pay-off är 
mycket viktigt. Det beror på att maskiner måste man leva med, 
medan de anställda sparkas i USA. Framgångskriteriet är ett 
procenttal på det arbetande kapitalet, och det skall uppfyllas. I 
Sverige ser vi mera till resultaträkningen och lönsamhetskraven 
är lägre åtminstone i familjeföretag. 

Det hårdare lönsamhetskravet och en ökad administrativ börda gjorde att moti
vationen försämrades. Kunskapsutvecklingen som i hög grad bygger på entu
siasm i småföretag minskade och därmed också den operativa handlingskraften. 

Företaget gick in i ett stagnerande förlopp med passiviteten som "drivkraft". 
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Företagaren är mycket besviken på direktörerna i det multinationella företaget 
som "jobbade i fack och saknade helhetssyn". Han har vidare tappat respekten 
för storföretagens kunskap och tror inte på den företagsformen, "möjligen om 
det gäller att bryta malm". Företagaren hävdar också att företagsamhet som 
bygger på entreprenörskap, innovativa processer etc skall ledas av entreprenö
rer; entreprenörsanda går inte att överföra till storföretag. 

Det amerikanska moderbolaget var missnöjt med lönsamhetsutvecklingen och 
sålde tillbaka företaget till grundaren, som hela tiden arbetat i "sitt" företag. 
Han menar att kulturskillnaderna var drivkraften bakom den stagnerande ut

vecklingen. Vid sista intervjutillfället förberedde företaget sin introduktion på 
OTC-marknaden för att stärka egenkapitalförsörjningen. 

Utlandsförvärvet Verkstadsföretag AB avyttrades efter stora förluster. Miss
lyckandet har sin grund i att fusionsidén inte var bärande. Någon konfrontation 
på grund av kulturskillnader mellan moder- och dotterbolag utvecklades aldrig. 
Däremot råkade företaget in i en identitetskris på grund av de många VD-skif-
tena och allmän "mismanagement". 

Även Betongindustri AB r åkar ut för en "kulturchock" vid inordnandet i en stor
koncern och den konfrontation med professionell företagsledning som därvid 
följer. Ursprungsägarna är besvikna på sin bank och utvecklingsfonden i länet 
som borde ha kunnat förutse konsekvenserna och följaktligen varnat för sam
gående med ett storföretag. 

I en rapport om den amerikanska ekonomins problem avlivar Hayes <5c Abe rnathy 
(1980) en rad myter om amerikansk företagsledning. I en uppsats med titeln 
"Managing our way to economic decline", beskrivs ledarskapet som "ekonomer
nas diktatur" med "return on investment" som heligt mått. Vidare kritiseras 
"the merger mania" eftersom det medför låsning eller större risker vid snabba 
förändringar. Amerikanarna sägs ägna sig mera åt "det beprövade" än riskfyllda 
innovationer. Om denna karaktäristik är riktig och allmänt rådande förklarar 
den i stor utsträckning konfrontationen med den svenska småföretagskulturen. 
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Författarna påpekar emellertid att en ökad medvetenhet växer fram om sam
manslagningarnas begränsningar. Och liksom i Sverige (som utvecklas i ett föl
jande avsnitt) "...A number of US companies are now divesting themselves of 
previously acquired companies" (sid 76). 

11.4.5 Utförsäljning och koncentration 

Utförsäljning på grund av (vidare) lönsamhetsaspekter har också identifierats 
bland fem av börsföretagens 18 förvärv. Den allmänt försämrade samhällseko
nomiska utvecklingen, inte bara i Sverige utan internationellt, framtvingade en 
renodling av verksamheterna och en koncentration till de bärande växtidéerna. 

En intervju med ekonomiansvarig vid ett av landets största börsföretag ger 
följande bild av situationen: 

Diversifieringsstrategin från slutet av 60-talet var resultat av 
målsättningen att bättre utnyttja koncernens stora försäljningsor
ganisation. Detta gick också i linje med en fortsatt förväntad 
expansion inom konsumentsektorn. 

Under^ andra halvan av 70-talet gjorde den nya koncernledningen 
en analys tio år framåt. De expansiva tiderna hade upphört och 
för att överleva måste man vara stor på sina områden. De stora 
inarbetade företagen skulle klara sig, men de perifera skulle få 
svårt. Vi sålde ut allt vad vi köpt på oss och lite till! 

Genom utförsäljningen genererades resurser till det man "hade försprång på". 
Men det handlade inte bara om pengar utan också om att koncentrera "manage
ment-time" till det som var viktigt, understryker respondenten (jfr begreppet 
Penrose-effekt). 

När diversifieringssträvandena började togs principbeslut på att alla bolag 
skulle drivas i kom missionärsförhållanden. Anledningen var inte så mycket att 
minimera skatten som att begränsa det administrativa arbetet; man slapp att 
upprätta en mängd balansräkningar och skatteplaneringen underlättades. 
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De förvärvade bolagens olika funktioner som inköp, ekonomi etc hade centrali
serats i mycket liten omfattning. Samordning hade skett på försäljningssidan, 
men någon fjärrstyrning var det aldrig tal om, menar respondenten. Det innebar 
att organisationerna "ute i periferin" var i det närmaste intakt, och det var inga 
problem att "klippa banden". I stället uppenbarade sig nackdelen med kom-
missionärsdrift. "Det fanns ju ingen balansräkning att sälja", och det blev en 
mödosam arbetsuppgift att samla ihop all information till nya balansräkningar. 

11.4.6 Objektiva begränsningar 

Omvärldsförändringar sker fortlöpande och identifieras genom subjektiva tolk
ningar. De absorberas genom insiktsfullhet och manöverrörlighet. Vissa föränd
ringar kan emellertid inte (alltid) förutses och skapar objektiva begränsningar 
som är mer eller mindre omöjliga att påverka. 

I några intervjuer (med bl a trätoffeltillverkare) har uppbyggnaden av Samhälls-
företag AB beskyllts för att snedvrida konkurrensen med följd att familjeföre
tag eller dotterbolag till börsföretag försatts i konkurs. Det framförs att det är 
svårt att "bevisa" snedvridningen, eftersom Samhällsföretag AB oftast har mo
dernare maskinpark och därmed effektivare produktion. 

Ändrade lagar och förordningar för braskaminer gjorde att "botten gick ur 
marknaden" och förorsakade problem för åtminstone ett företag i populationen. 

Ett annat företag hade lagt ner resurser på en stor affär i Polen som gick om 
intet på grund av den politiska utvecklingen där. Företaget gick snabbt i kon
kurs. 

Köparen av Betongindustri AB uppger (avsnitt 10.3.3) att minskningar i bered
skapsarbeten och kommunala investeringar minskade marknadsefterfrågan kraf
tigt. Kommunerna sägs vidare prioritera inköp från företag i den "egna" kom
munen. Denna form av kommunalt "industristöd" tvingade fram prisdumpningar 
från "externa" tillverkare. 
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Slutligen har framgått hur Industridepartementet tagit initiativ till omstruktu
rering av en delbransch. Genom industripolitiskt stöd organiserades fram lämp
lig ägarstruktur för produktionen i fråga (avsnitt 10.2.2). Dessa yttre krafter 

tvingar företagen mer eller mindre till anpassningsåtgärder. 

11.5 Olika missioner vid kris 

Genom agerande och samspel på olika marknader åstadkommes arbetsfördelning 
mellan branscher och mellan företag inom näringslivet; av arbetsfördelningen 
följer en rollfördelning. I föreliggande avsnitt framförs tesen att olika företag, 
genom en given rollfördelning och efterföljande beteendemönster, mer eller 

mindre aktivt påtar sig olika missioner vid olika krissituationer. 

11.5.1 Nätverksbyggare 

En viktig utgångspunkt i Fredriksson <5c Lin dmarks (1976) arbete är att produk
tionssystemet i ett modernt industrisamhälle bärs upp av stora företag till vilka 
en stor del av de mindre och medelstora företagen knutits i hierarkiskt ordnade 
system. Analysen i de föregående kapitlen har visat hur storföretagen och 
främst börsföretag tillämpar fusioner som verktyg för att inordna för koncernen 
relevanta familjeföretag i sådana hierarkier. Detta har skett dels genom att 
verksamheten fysiskt flyttats och inkorporerats i befintliga produktionssystem, 
dels genom att företag reducerats till "rena" arbetsställen. Även i de fall där 
dotterbolagen existerar som till synes självständiga enheter visar analysen att 
en degenererande utveckling kan vara för handen. Den negativa trenden i 
storleksvariabler och investeringar kan tyda på att enhetens egen växtpotential 
håller på att urholkas. 

Dessa storföretagens strävanden att bygga nätverk framstår som en viktig driv
kraft bakom beslutet att förvärva familjeföretag. I avsnitt 7.6 hävdas att den 
ökande krismedvetenheten hos familjeföretaget, genom en reaktiv process, ut
vecklar ett säljtryck som gör att en överlåtelsemarknad uppstår; ett expansivt 
företag som befinner sig i finansiell kris, kan därför framstå som ett attraktivt 
förvärvsobjekt för byggare av nätverk (jfr Hägg & Johansson, 1982). 
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Förvärven av Betongindustri AB (konkurrensbegränsning på en stagnerande oli-
gopolistisk marknad) och Verkstadsföretag AB syftade till uppbyggnad av olika 
nätverk. I det senare fallet, som var en vertikal integration, ville köparen bl a 
säkerställa fortsatta underleveranser till en stor konsument. Fallet framstår 
som typexempel på Williamsons (1975) transaktionsekonomiska resonemang, där 
begreppet "osäkerhet" spelar en viktig roll. Verkstadsföretag AB stod nämligen 
mycket nära konkurs; om företaget fått andra ägare skulle lojaliteten (atmos
phere) mellan företagen kanske försämras; opportunism och ökad konfliktnivå 
kunde bli nya inslag vid kommande förhandlingar. Den drastiskt ökade osäker
heten gjorde att en internalisering var att föredra. Williamson konstaterar; 

As had been indicated repeatedly, internal organization and mar
ket exchange can be usefully regarded as substitutes (sid 194). 

Arbetsfördelningen inom industrin, strävan att bygga hierarkier, skapa stor
drifts» och specialiseringsfördelar och undanröja osäkerhet, ger olika företag 
olika beteenden - missioner - vid krissituationer. De fusioner och andra former 
av samverkan som initierades under större delen av här studerad period, känne
tecknas enligt Dahmén (1977, sid 8) i många fall av "uppehållande försvar" or
sakad av en försämrad internationell konkurrenskraft. Nya konkurrenter med 
lägre kostnadsnivåer på traditionella svenska exportmarknader tvingade svenska 
företag till omstruktureringar. Dahmén hävdar att många av dessa kortsiktiga 
rationaliseringar visade sig vara olönsamma i ett längre perspektiv och otill
räckliga i det nya internationella läget. Detta förklarar utförsäljningsvågen och 
koncentrationen till det komparativt fördelaktiga (avsnitt 11.4.5), som identi
fierats under senare delen av årtiondet. 

11.5.2 Lokala företagsdoktorer 

Ett analogt resonemang rättfärdigar de förhållandevis kapital- och lednings
svaga familjeföretagens intresse för de kontraktiva (eller stagnerande) företa
gen. Denna krisgrupp går en långsam företagsdöd till mötes och hinner ibland 
försättas i konkurs innan köparen anmäler sig. Materialet redovisar härvidlag 
två undergrupper: dels det rena branschsanerandet där lokaler, maskiner och 
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lager är föremål för intresse, dels "pånyttfödandet" där den negativa trenden 
bryts. Hos båda undergrupperna finns ofta inslag av starka personligheter -
något av "lokala företagsdoktorer" - som med fast hand sanerar och pånyttfö-
der. 

Köparna av Byggservice AB och Råvaruföretag AB fram/„år som sådana "före
tagsdoktorer" (den senare dock inte lokal), som vänder en negativ trend och så 
småningom säljer vidare med god förtjänst. 

Till företeelsen "lokal företagsdoktor" hänförs också den familjeföretagare som 
1978 förvärvade ett fortfarande i kris varande Verkstadsföretag AB från ut
landsföretaget. 

11.5.3 Med uppgift att utveckla 

Enligt Jönsson (1973) är investment-/utvecklingsbolagens syfte "att medverka 

till att små och medelstora företag med inneboende växtkraft får tillfälle till 
ytterligare utveckling", och genom att fylla denna mission blir investmentbo
lagen ett instrument i strukturomvandlingen (sid 3). Utifrån sin empiri formule
rar författaren vidare två huvudhypoteser som rör missionen. Avsikten är inte 
att här testa dessa hypoteser (för detta hade krävts operationaliseringar och 
mätningar) utan endast att diskutera frågorna mot föreliggande rapports empiri 
om investmentbolagen. 

Den första hypotesen avser "utvecklingen av det strukturella arrangemanget", 
dvs formerandet av enheterna mot divisionalisering och skapandet av ett sofis
tikerat informationssystem (sid 173). 

Genom fig 10.8 förmedlas en visuell bild av uppbyggandet inte bara av divisio
ner utan av konglomerat av enheter, som sorteras in i större affärsområden. 
Industriföretag AB ingår i en gruppering om 15 enheter som alla har gemen
samma kopplingar via produkter och/eller marknader. Denna utveckling är inte 

resultat av en decentralisering; det har det alltid varit, utan snarare av en ko

ordinering, så att centralenheten genom formaliserade och informella styr-, 
kontroll- och informationssystem kan övervaka utvecklingen. Av avsnitt 10.3.6 
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framgår vidare att kommunikationerna mellan policy-skapande centrum och de 
operativa enheterna är omfattande och av både kvantitativ och kvalitativ natur. 
Systemet karaktäriseras sålunda av en stark central ekonomisk kontroll, men 
med decentraliserad planering och beslutsfattande. 

Jönssons andra hypotes avser mekanismen för policyförändringar i ett decen

traliserat system med ofullständigt utvecklat informationssystem och instabil 
omgivning. Författaren har nämligen noterat en alltför stor fördröjning mellan 
observation och åtgärd. Jönsson anför uppfattningen att en hög grad av kun
skapselement (mått och dimensioner) respektive kausal koppling (mellan ele

menten) är nödvändig för att absorbera osäkerhet och minska anpassningströg-
heter. Det bör förtydligas att hypotesen formulerats för ett ofullständigt infor
mationssystem. 

Informationssystemet i här involverat investmentbolag torde vara färdigutveck
lat. Av praktikfallsbeskrivningen framgår att bankdirektörerna numera ersatts 
av branschkunniga människor. "Grupperingstekniken11 medförde vidare, menar 
Paraplybolagets chef, djup delegering med budgetansvar. Vidare befolkas de 
olika enheternas styrelser av tjänstemän från andra koncernbolag dels för att 
tillföra kunskap, dels för att utbilda sig. Systemet har således tillgång till en 
mångfald av kunskapselement, och det existerar en relativt stark kausal kopp
ling mellan dessa. Risken att rådande kognitiva bilder av verkligheten skall vara 
"felaktiga" och så förbli en längre tid, bör vara mycket liten. Tekniken "att 
växa genom delning", dvs att skilja det nya från det gamla, innebär vidare att 
förändringsprocessen är inbyggd i systemet; gamla produkter och stelnade 
strukturer kommer därför snabbt under belysning. Grupperingstekniken och 
uppbyggnad av tjänstemannastyrelser ger också ledarskapsutbildning som bipro
dukt. Därmed kan investmentbolaget i stor utsträckning internrekrytera perso
ner till ledande befattningar, vilket Jönsson anförde som ett stort framtida 
problem. 

Man kan med visst fog ställa sig frågan om investment-/utvecklingsbolagens 
mission förändrats över tiden. I avsnitt 10.2.5 har nämligen framgått att två 
familjeföretag (med C- respektive D-status) avflyttats från orten och "slaktats" 
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i samband med nya ägarskiften. Organisatör av dessa händelser har varit ett 
investmentbolag, som är känt för vad som brukar kallas "transaktionsekonomi"; 
det är med andra ord skillnad på investmentbolag och investmentbolag. 

Här redovisad uppbyggnad av nätverk, paraplybolag och divisioner är emellertid 
inte uttryck för en modifierad mission utan snarare en utveckling av medlen att 
fylla denna mission, eller som "paraplybolagets" chef uttrycker saken: 

Koncernledningens roll är att utveckla det man har och fördela 
optimalt. Det tar sig uttryck i "växeldragning" mellan enheterna 
över konjunktursvackor och genom olika riskfyllda projekt. 

Denna tolkning av investmentbolagets mission är vad Jönsson kallar "the over 
all problem" (sid 23). 

Cable (1983) bidrar teoretiskt genom sin "Search theory of diversifying merger" 
till att förklara framför allt investmentbolagens ageranden. Författaren anför 
att diversifiering genom företagsköp helt enkelt är ett sätt (search mode) att 

vinna information om och tillgång till nya investeringsmöjligheter. Informatio
nen som sådan utgör alltså ett köpmotiv i sig (sid 18) och bidrar till att förklara 
varför stora och mindre lönsamma företag med begränsade investeringsmöjlig
heter förvärvar mindre och lönsammare företag. 

1 1.5.4 Med uppgift att bevara 

Många företagsenheter har förvärvats och överlåtits igen, som vilken insats vara 
som helst och blivit föremål för olika strukturgrepp. Vilka ägarna varit och 
blivit har i stort sett varit ointressant. Så har emellertid inte varit fallet för de 
statliga, kooperativa och folkrörelseägda företagens förvärv. Den viktigaste 
missionen för denna kategori har varit att bevara den ursprungliga intresse
strukturen och endast smärre förändringar har noterats efter övertagandet 
1971. Den köparkategori som framstått som särskilt heterogen och något av 
"övrig grupp" skulle alltså visa sig ha en ytterst homogen och enkel mission, 
nämligen att bevara. 
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11.6 Ef ter-utvecklingen 

11.6.1 Förväntningarna 

I avsnitt 8.4 formulerades ett par förväntningar som arbetshypoteser inför 
efter-studien, som båda pekade på en utveckling mot (fortsatt) expansion och 
finansiell konsolidering. Av denna entydiga förväntan blev intet. Beträffande 
den kontraktiva gruppen har gjorts bedömningen att nedläggningarna blev färre 
än väntat, eftersom storleksvariablernas negativa trend kunde brytas. Gruppens 

relativt stora reservupplösning hade heller inte förutsetts. 

Beträffande den expansiva gruppen har bedömningen gjorts att omstrukture
ringarna med exempelvis avflyttningar och reduktion till arbetsställen som följd 
varit mer omfattande än väntat. Det har framgått (tabell 9.2) att den ekono
miska statusen före fusionen inte kan bidra till att förklara de rumsliga och 
institutionella förändringar som identifierats. Vidare hade för den expansiva 
gruppen storleksvariablernas negativa trend inte förutsetts, medan däremot den 
finansiella förbättringen var väntad. 

överhuvudtaget har ef ter-utvecklingen, inte minst i telefonenkäten, artikule

rats i termer av omorganisation och marknadsanpassning och inte i termer av 
investeringar och produktutveckling. 

11.6.2 Tre principiella efter-processer 

En av utgångspunkterna har varit att en företagsledning inför beslut tolkar 
fakta från företagets yttre och inre miljöer mot kunskap och tidigare erfaren
heter. Det har framgått att litteraturen gärna diskuterar huruvida den ena eller 
andra miljön dominerar strategivalet. Ledningen teoretiserar situationen och 
penetrerar problemet om övertagande eller ej. Därvid bedömer man företagets 
ekonomi, samverkans- och rationaliseringsmöjligheter, branschutvecklingen, fu
sionsvinster etc. Det har framgått att överlåtelsebeteendena för här studerad 
population dominerats av säljtryck, varför den köpande parten torde ha lett 

fusionsförhandlingarna. När väl övertagandebeslutet har skett, fanns också en 
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mer eller mindre uttalad genomförandestrategi, som resulterat i tre principiella 
efter-processer. 

Fig. 11.2 Genomförandeprocesser. 

avveckling och anpassning 

Ägarskifte -» genomförandestrategi -r» omorientering 
växt och utveckling 

De tre principiella efter-processerna är: 

- avveckling och anpassning av produktionskapaciteten till mark
nadsefterfrågan genom resursminskning, exempelvis genom per
sonalminskning. I fallet Betongindustri AB avvecklades verk
samheten på orten, och i fallet Byggservice AB skedde denna 
process i samband med konkurs som omedelbart föregick ägar
skiftet. Detta förlopp är typiskt för familjeföretagens förvärv 
under hela analysperioden och bland börsföretagens horisontella 
och kompletterande förvärv omedelbart efter övertagandet. 

- omorientering genom nya produkt- och marknadskombinationer 
med eller utan resurstillskott. Samverkan med andra koncernfö
retag eftersträvas, exempelvis integreringen av Verkstadsföre
tag AB:s och moderbolagets produkter. Detta förlopp är typiskt 
bland utlandsbolagens förvärv och börsföretagens diversifie-

ringsförvärv. 

- växt och utveckling utan (större) strategiska förändringar i 
verksamheten med eller utan resurstillskott. I Industriföretag 
AB sker växt genom delning och i Råvaruföretag AB frigörs 
utvecklingspotentialen. Detta förlopp är inte typiskt för alla 
investmentbolag. Det har identifierats hos en handfull börsföre
tagsförvärv och gäller som regel för den statliga etc köpar-

kategorien. 
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Efter-processerna är varandra naturligtvis inte uteslutande; självklart finns 
inslag av de två andra i den tredje eller att de avlöser varandra. Efter en första 
anpassning kan, som storleksvariablerna hos de kontraktiva företagen (fig 9.3 
och 9.4) och rekonstruktionen i Byggservice AB visar, en positiv utveckling 
redovisas, inte sällan tack vare någon "lokal företagsdoktor". 

Vidare kan processerna avbrytas när nya miljöfakta identifieras. Således avbröts 
omorienteringsprocessen hos Verkstadsföretag AB när det så småningom stod 
klart att problemdefinitionen var felaktig; en avvecklings- och anpassningspro
cess tog i stället vid under genomförande av ett välrenommerat familjeföre
tagskonglomerat med en "företagsdoktor" i ledningen. Återigen en typisk situa
tion där ett familjeföretag får rycka in och städa upp. 

Hos Industriföretag AB varseblev man tidigt beroendet av byggkonjunkturen och 
en ny- och omorienteringsfas inleddes. 

Ägarna till Råvaruföretag AB gjorde bedömningen att konglomeratet växt ur 
familjeföretagsformen och valde, eftersom börsintroduktion 1976 framstod som 
dyr och tidsödande, att sälja sig. Därefter tog en ännu påtagligare växt- och 
utvecklingsperiod vid. 

Andra exempel på processer som avbrutits är då diversifieringsmålen övergavs 

efter tiotalet år, eller då utlandsbolagens lönsamhetskrav inte kunde infrias. 
Ändrade ekonomiska förutsättningar iscensatte nya omstruktureringar med nya 
resurskombinationer som följd. 

11.6.3 Myten om storföretag som fusionspartner 

I en fusion med ett storföretag förväntas familjeföretagets olika problem och 
hinder för fortsatt utveckling snabbt bli lösta. Genom det nya moderbolaget får 
företaget tillgång till resurser som tidigare varit förhållandevis knappa. Stor
företag har en professionell ledning och ett omfattande kontaktsnät, som ställer 
i utsikt en radikalt förbättrad omvärldsorientering. Den finansiella uppback-
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ningen ger möjligheter att utveckla nya idéer, eventuellt i samverkan med ny 
FoU-kompetens och att bearbeta nya marknader. 

Beskrivningarna från praktikfallen Betongindustri AB (avsnitt 6.3.2.2) och Verk
stadsföretag AB (avsnitt 6.3.4) stöder denna mytbildning. Men där finns också 
medvetenheten om den anonyma fjärrstyrningens konsekvenser, och om risken 
för centralisering och därmed indragning av ledningsfunktioner. Det gamla fa
miljeföretagets intressegrupper som de "gamla" ägarna, de anställda, kommuner 
etc tycks dock sällan se negativt på försäljningen utan ser framtiden an med 
viss tillförsikt. "Nu är man ändå anställd i ett stort och tryggt företag." 

Analysen av de rumsliga och institutionella förändringarna visar att den be
skrivna myten om storföretag som fusionspartner bör vederläggas. Intressegrup
perna bör definitivt inte räkna med att som det brukar heta, "verksamheten 
fortsätter som förut utan några förändringar". Företagssammanslagningar ut
gör, som Leigh <5c North påpekar, stimulus till förändringar. Avgörande för 
händelseutvecklingen är inte bara köparföretagets bedömning och målformule
ring före sammanslagningen utan också hur enheten visar sig "passa in" i en 
helhet. Lönsamhetsutvecklingen kan visa sig vara sämre än beräknat, eller skill
nader i företagskulturer kan medföra identitetskriser. 

Händelseutvecklingen för börsföretagens förvärv har varit skiftande och därför 

också särskilt uppmärksammad. Om förvärvet är av horisontell art, dvs konkur-
rensbegränsande eller i viss mån kompletterande, har utvecklingen oftast haft 
karaktär av "ytterlighetshändelser". Antingen har verksamheten flyttats från 
orten, oberoende av ekonomisk status, och integrerats med andra koncernenhe
ter. Eller så har verksamheter från andra koncernenheter inplanterats i det 
"gamla" familjeföretaget, som därefter egentligen blivit ett helt annat företag 
med nya växtmöjligheter. Dessa förändringar faller ut som praktiska konsek
venser av vad Jönsson hos investmentbolagen kallar "the over all problem"; att i 
varje ögonblick ha, en för ett långsiktigt mål, optimal resurskombination. Men 
denna målformulering är inte unik för investmentbolagen utan gäller för alla 
koncernbildningar. Ytterst är det aktieägarna som, i enlighet med aktiebolags
lagen, beviljar koncernledningen ansvarsfrihet. Det är med andra ord kon
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cernens samlade verksamhet, nästan uteslutande i termer av lönsamhetskrav, 
som blir föremål för bedömning. Detta synsätt, menar Melin (m fl, 1983), gör 
att en helhetssyn överordnas de enskilda bolagens intressen. Helhetssynen 
formas av och utgår från, menar författarna, koncernledningen och utgör dess 
tolkning av vilket agerande som är förnuftigt eller logiskt, koncernlogiskt. 

Denna av koncernlogiken framdrivna helhetssyn på resursallokering bidrar 
starkt till att förklara de konvergensfenomen som beskrivits i avsnitt 9.3.2. 
Genom kapitalplanering exempelvis, som sker vid en central koncernstab, an
passas de olika företagens finansiella ställningar. Överlikviditet reduceras och 
egenkapitalandelen förändras genom bokslutsdispositioner och koncernbidrag. 
De finansiella variablerna (fig 9.5 och 9.6) tycks anpassas mot ett slags optimalt 
eller "lagomt" jämviktsläge åren efter fusionen. Denna övergripande kapital-
och skatteplanering och "växeldragningen" mellan koncernenheterna gör (som 

dokumenterats i avsnitt 10.3.6) att resurserna styrs till enheter där de enligt 
ledningen ger bästa avkastning. 

11.6*4 Fjärrstyrning och centralisering 

Av koncernlogiken följer att dotterbolag aldrig betraktas som helt självständiga 
ekonomiska enheter utan alltid är utsatta för någon form av koncernlogisk styr
ning och kontroll. Dessa förhållanden utgör också utgångspunkter för Malmberg 
(1982) i en rapport om konsekvenser av fjärrstyrning. Med hjälp av en resurs
allokeringsmodell försöker författaren förklara centrum-periferi-mönster i fö
retags rumsliga expansion. 

Föreliggande rapport ger som framgått stöd åt en av de mest uttalade hypote
serna, nämligen att fjärrstyrning (externt ägande) ofta medför nedläggningar. 
Det har emellertid också framgått att alternativen inte framstått som särskilt 
fördelaktiga. I övrigt finns inga entydiga tendenser om fjärrstyrning eller cen
tralisering, inte ens bland de företag som reducerats till "rena" arbetsställen. 
Dessa senare företag drivs samtliga i kommission med oftast moderbolaget, 
men ger detta till trots högst varierande svar på frågorna om centralisering och 
fjärrstyrning. Bland förvärv av mer diversifier ad karaktär är också möjligheter
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na till samordning och centralisering ofta begränsade. Företagen har många 
gånger olika kundgrupper, underleverantörer etc. Reducerande till arbetsställen 
medför med andra ord inte en självklar integrering i köparföretaget och en med 

den följande urtunning av den intellektuella miljön. Detta i sin tur innebär att 
det "gamla" familjeföretaget snabbt kan avyttras, om så skulle bli önskvärt, 
vilket framgår av resonemanget i avsnitt 11.4.5. 

Malmberg framkastar tesen att fjärrstyrda enheter kan möta ett högre avkast
ningskrav än icke-fjärrstyrda enheter om tillgängliga projekt är osäkra, och 
företaget har begränsad tillgång till företagsledarresurser. Detta kan i sin tur 
förklara att verksamheten vid fjärrstyrda enheter inte sällan får en rutiniserad 

karaktär. 

Dessa utsagor får stöd i föreliggande material. Det har visserligen framgått att 
fjärrstyrning inte behöver innebära rutinisering, men centralenheten blir mera 
observant på lönsamheten och kontrollen ökar. Denna tendens var mest fram
trädande vid de utländska förvärven, där ökade krav på lönsamhet och kontroll 
skapade identitetskriser och försämrad kunskapsutveckling. 

Avsnitt 11.4.5 gav också vid handen att ett hårdnande ekonomiskt klimat först 
drabbade idémässigt perifera affärsområden, som förvärvats genom diversifie-
ringsstrategin. Därvid spelade knappheten på företagsledande resurser den s k 

Penrose-effekten en viktig roll. 

Beträffande de enheter vars sysselsättningsutveckling kan följas efter ägarskif

tena är tendensen oklar. Som framgår av fig 9.4 ligger sysselsättningen på unge
fär samma nivå år 1975 som fyra år tidigare. Denna utveckling framstår som 

negativ för de företag som före 1971 varit expansiva, och som i stor utsträck

ning förvärvats av storföretag. 

Tjänstemännens andel (fig 9.12) har emellertid utvecklats på ett intressant sätt. 

De kontraktiva företagens tjänstemannaandel har minskat över tiden, vilket i 
stor utsträckning torde bero på att de "gamla" ägarna lämnat sina företag; i de 
riktigt små företagen utgjorde de nämligen en relativt stor del av tjänste
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männen. Andelen tjänstemän ökar emellertid i de expansiva företagen. Detta 
förklaras av en respondent med att storföretag av tradition haft svårare att 
per mittera tjänstemän än kollektivanställda. Storföretagen har vidare lättare 
att konstruera reträttposter på olika nivåer. Föreliggande rapport stöder med 
andra ord inte den vanliga hypotesen att andelen tjänstemän är lägre vid fjärr
styrda enheter. 

Den rumsliga differentieringens problem som hantering av osäkerhet, admini
strativ effektivitet, överföringskostnader etc diskuteras i Johnsson (1984) på ett 
mer okonventionellt sätt. Han konfronterar Williamsons (1975, 1979) trans

aktionsteori med Horvath & Ramströms (1973) intraorganisatoriska analys av de 
problem som följer av geografiskt särskiljande. Med det senare perspektivet 
löses samordningen av geografiskt skilda enheter genom återkoppling och 
personkontakter, som förorsakar transaktionskostnader. I Johnssons tillämpning 
av Williamsons teori får koncernlogiken träda tillbaka för ett konfliktsynsätt 
mellan centrum och periferi, som inbegriper prioriteringsproblem, suboptime-
ring och opportunism; det senare perspektivet ökar förståelsen för storföreta
gens centraliseringssträvanden för att minska transaktionskostnaden. 

11*7 Fusionseffekten och dess livslängd 

En viktig skillnad mellan före- och efter-utvecklingen har varit att den förra 
avslutades med fusion. Därmed fanns en naturlig slutpunkt på de förlopp som 
skulle studeras. Efter-förlopp slutar emellertid aldrig; arbetet fick följaktligen 
inledas med att identifiera vad som skulle analyseras. Arbetet i del III har där
för resulterat i utvecklandet av en taxonomi för förloppen efter fusioner -en 
systematisering i Linnés anda - och med diskussion kring de processer och me
kanismer som lett fram till de olika "tillstånden". 

Ett annat inslag i efter-studien har varit en jämförelse "före och efter". Många 

är de rapporter som försökt besvara frågan om fusioner är "bra eller dåliga", en 
fråga som framstår som mindre meningsfull om alternativ saknas. Frågan måste 
dessutom besvaras mot en given analysnivå; "bra eller dålig för vem?" 
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Det har framgått (SOU 1977:51) att en cost-benefit-ansats Inte är särskilt 
framkomlig för att utvärdera fusionseffekter. För det krävs en jämförelse 
mellan det mest sannolika utvecklingsalternativet vid icke-fusion med den fak
tiska utvecklingen. Via Leigh & North (1980) har detta mätproblem reducerats 
till frågan "vad hände efteråt". Fig 11.3 ger en schematisering av problemati
ken. 

Fig. 11.3 Identifiering av fusionseffekter. 

"före" 

företagets 
utveckling 

fusions
tillfället 

"efter" 

alternativet? 

ny uppsättning ob
jektiva förhållanden 

avveckling och anpassning 

omorientering 

växt och utveckling 

Det har framgått att här studerad fusionspopulation till stora delar befunnit sig 

i kris vid fusionstillfället. Avveckling/nedläggning och anpassning till marknads
förhållanden torde därför ha varit en sannolik alternativutveckling under alla 
omständigheter och är därför inte unik för fusionshändelsen. Utvecklingslinjerna 
omorientering respektive växt och utveckling förutsätter däremot nya re
surskombinationer, exempelvis ny företagsledning, för att kunna realiseras. 

Vad menas då rent konceptuellt med "fusionseffekter" och när upphör verk
ningar att kunna hänföras till just fusionshändelsen? Det har tidigare framgått 
(avsnitt 3.2) att positivismens kritiker menar att handlingar och därmed ut
vecklingsförlopp "bäst" låter sig förklaras utifrån individens och gruppens av
sikter; teleologiska förklaringar bör alltså ersätta kausalförklaringar. Vid ägar
skifte sker också ledarskifte, åtminstone utökas ledningsgruppen, och därmed 

förändras mål och avsikter. Effekterna av denna förändring kan, som framgått, 
variera från att företaget avflyttas från orten till att verksamheten drivs vida
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re oförändrat, möjligen i kommissionärsförhällande. En effekt hänförlig till 
ägarskiftet är just den nya uppsättningen avsikter, som enligt koncernlogiken 
kan få omvälvande verkningar. 

Vad som är bestående och varar "utan återgång" så länge ägarförhållandena 
gäller är med andra ord de mål och resurser som förknippas med den nya led
ningen, den inre miljön, som samordning med eventuella koncernbolag, even
tuellt bättre ekonomi och större ledningskapacitet etc. Den yttre miljön däre
mot, som branschkonjunktur, teknisk och social utveckling är inte bestående. 
Förändringar i omgivningen, framväxten av en ny uppsättning objektiva för
hållanden, gör det mindre meningsfullt att göra "rena före-efter-mätningar". 
Vid " framskrivningen" av den mest sannolika alternativutvecklingen gäller det 
således att försöka förutse hur den "gamla" ledningen med sina resurser skulle 
ha perceptuerat, tolkat och hanterat en framtida uppsättning objektiva begräns
ningar. Resonemanget leder fram till tesen att fusionseffekter är skillnader 
mellan faktisk och den troligaste alternativutvecklingen och varar fram till dess 
att en ny uppsättning yttre miljöfaktorer ligger för handen; att fråga sig hur 
den "gamla" ledningen skulle ha bemött en rry; b eslutssituation blir en fråga om 
spekulationer och är därmed enligt positivismen metafysiska och ovetenskapliga 
funderingar. 
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DEL IV AVSLUTNING 

Disposition 

Föreliggande fjärde dekutgör en fristående avslutning. I delens enda kapitel 
sammanfattas resultat och slutsatser. Det vetenskapliga bidraget diskuteras i 
termer av vidare forskning. 
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12 FÖRETAG I OMVANDLING 

I föreliggande rapport har en population av uppköpta familjeföretag varit före
mål för longitudinell analys över en fem tonårsperiod. Målet har varit att erhålla 
kunskap om fusioner som strukturhändelse genom att följa företagens förlopp 
och förmedla helhetsbilder av utvecklingen, 

12.1 Fusionsförloppen 

Analysen av förlopp och mönster före fusionstillfället inleddes med att bransch-
klustra de förvärvade företagen och jämföra aggregatens ekonomiska utveckling 

med respektive branschgenomsnitt. Populationen sönderföll i två ytterlighets-
grupper, en kontraherande och en expanderande. Dessa två principiella mönster 
visade sig, liksom hos Hart, Utton & Walshe, vara en fruktbar utgångspunkt för 
fortsatt analys. Mönstren renodlades på en andra aggregerad nivå. Genom 
sökandet efter Porters strategiska och homogena grupperingar på en tredje 
nivå, genom införandet av en köparkategorifördelning, kunde en tre-dimensio-
nell typologi för fusionsförlopp utvecklas. 

Förloppstypologin ger vid handen att företagens utveckling före fusionen karak
täriserades av: 

- kontraktion (eller stagnation) under såväl upplösning som upp
byggnad av reserver; i hälften av fallen står andra familjeföre
tag som köpare, inte sällan avser förvärven konkursbon, 

- expansion under "finansiell obalans" och från en alltför liten 
egenkapitalandel; oftast med storföretag som köpare, 

- expansion under "finansiell kontroll" med ibland en växande 
egenkapitalandel; nästan undantagslöst med storföretag som 
köpare. 

Studien hade så långt utförts på olika klustrade nivåer. För att pröva och härda 
identifierade förlopp och mönster genomfördes därefter en praktikfallsanalys. 
Perspektivbytet gav tillsammans med de tolkade intervjusvaren möjligheter att 
diskutera förklaringar till och skapa förståelse för drivkrafterna bakom händel
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seutvecklingen. En jämförelse med en konkursstudie gav vidare stöd för upp
fattningen att fusionspopulationen i stor utsträckning utgjordes av företag, som 
befann sig i eller nära kris. 

Praktikfallsintervjuerna avslöjade att olika aktörer hade olika tolkningar av 
utvecklingen. Huvudaktören redovisade brister i insikterna om företagets läge i 
förloppet. Bristen på insikter berodde på tolkningssvårigheter eller störningar i 
företagsmiljön, men också på avsaknad av ekonomiskt språk och strategiska 
bedömningar. Företagsledningen blev varse om kris först genom konkreta och 
explicita händelser. Krisuppfattningen orienterade mot beslut om överlåtelse 
som karaktäriserades av säljtryck. Säljprocessen innehöll följaktligen två steg: 
För det första företagsledningens "uppvaknande" och varseblivning av kris med 
en bedömning som följd av de egna resurserna. För det andra orientering mot 
försäljning och sökande efter lämplig fusionspartner. 

Drivkrafterna bakom förloppen "lokaliserades" till olika fenomen och rigiditeter 
i de yttre och inre miljöerna. Generösa (lokala) marknadsförhållanden, inte 
sällan i kombination med kreditgivande instituts och myndigheters lika generösa 
attityder, kan få drivhuseffekt och locka in företag i tillväxtens fällor. Alterna
tivt kan de generösa förhållandena ha en osäkerhetsabsorberande effekt med 
passivisering och stagnation som följd. Vidare drivs familjeföretag inte sällan 
utifrån en svag finansiell ställning och en levebrödsprincip. Småföretagaren med 
alla sina vardagsproblem ser därför många gånger "FoU och utbildning" som en 
insatsvara, vars värde bedöms kortsiktigt, med en utebliven fortlöpande anpass
ning till den tekniska och sociala utvecklingen som följd. Andra hinder för före
tagens utveckling har varit bristande överensstämmelse i utvecklingen av före
tagets olika system, framför allt den företagsledande kapaciteten, och en 
alltför hög konfliktnivå i företagets lednings- och ägarstruktur. 

12.2 Förloppens relevans och signalsystem 

Ett företag kan försättas i konkurs och därefter genom ackordsuppgörelser bli 
föremål för rekonstruktion inom ramen för det gamla eller ett nybildat bolag. 
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En konkurs representerar därför sällan slutet utan mer en början på en verksam
het och oftast till en lägre kapitalkostnad. 

Föreliggande studie har visat att fusioner/ägarskiften är ett alternativt sätt att 
genomföra rekonstruktion. (Ibland har tom förvärv skett först efter konkurs.) 
Det innebär naturligtvis inte att rekonstruktion genom fusion alltid är defensiv 
till sin karaktär i sökandet efter en lägre produktionsvolym. Tvärtom finns, som 
framgått, exempel på företag som befunnit sig i utförsbacken, men vars inne
boende potential kunnat frigöras genom ägarskifte. 

Beskrivningsmodellen, typologin för olika fusionsförlopp, är ett teoretiskt-tek-
niskt bidrag i föreliggande rapport. Med hänsyn till behovet av kunskap om 
strukturomvandling framstår en prövning av modellens giltighet på andra fu-
sionspopulationer, som en intressant framtida arbetsuppgift. Steiner skrivers 

... it does not seem possible to find definitive support for a prin
cipal cause of merger activity, but remembering that a merger 
wave is an aggregate of many mergers, there is substantial 
support in these data and in the historical experience taken as a 
whole for a multiple motivation model, (sid 206) 

Därmed understryks, och som i föreliggande studie visats praktiskt, det utomor

dentligt viktiga i att rätt disaggregera och klustra ett empiriskt material. För 
en fruktbar forskning inom ett så komplext område som "fusioner", är det 
sannolikt nödvändigt att tidigt avgränsa uppgift och empiri till så homogena 
undergrupper som möjligt, exempelvis en viss typ av fusioner, en bestämd 
kategori av företag, en speciell aspekt av fusionsproblematiken. 

Givet sålunda att här föreliggande ansats är relevant i ett vidare perspektiv och 
att fusionsförlopp låter sig fångas av företagsekonomins egen terminologi, får 
modellen ett normativt värde. Framtida forskning kan inriktas på att förädla 
beskrivningsschemat genom att förfina såväl signalspaning som -mottagning och 
därigenom söka fånga de signaler som alltid finns, men som svårligen låter sig 
identifieras bland allt signalbrus som företagaren exponerar sig i. Genom ett 
analogt tillämpande av den medicinska termen "riskgrupper" ges möjlighet att 
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identifiera företag som sannolikt kommer att tvingas till eller prioritera en 
sammanslagning. Riskgruppresonemanget blir därmed ett instrument för prog-
nostiseringar. Resonemanget kan tillämpas av inte minst företagare själva, som 
genom medvetenhet om säljprocessens tvä steg och dess beslutsalgoritm, kan 
minska (eller öka) den privatekonomiska förlusten (eller vinsten) genom att sälja 

vid rätt tidpunkt. 

12.3 En begreppsapparat för efter-utveckling 

Identifieringen av olika förlopp före fusion reser frågor och förväntningar om 
händelseutvecklingen efter. Frågan om företagssammanslagningar lyckas eller 
misslyckas, är "bra eller dåliga" söker sitt svar i många fusionsrapporter. Litte
raturens två principiella synsätt på fusioners effekter har redovisats inför ef-
ter-studien. Därvid framgick att den managementorienterade synen (maxime
ring av tillväxt och storlek) numera är förhärskande framför den neoklassiska. 
Om företagssammanslagningar huvudsakligen underbyggs av företagsledande 
önskemål kan det vara förklaring till varför hypoteser om motiv och effekter 
byggda på en neoklassisk syn (vinstmaximering, rationalitet etc) svårligen låter 
sig verifieras. Frågan om fusioners effekter i föreliggande studie har därför fått 
formuleringen "vad hände efteråt?" 

"Efter-förlopp" upphör aldrig till skillnad från "före-förlopp". Arbetet fick följ
aktligen inledas med att identifiera vad som skulle analyseras. En viktig teore
tisk utgångspunkt därvidlag, och särskilt för en fusionsstudie med ett struk
turomvandlingsperspektiv, har Leigh <5c Nort h (1980) utgjort. 

Författarna har inspirerat till utvecklandet av en taxonomi för efter-förloppens 
rumsliga och institutionella förändringar. Klassificeringssystemet konstitueras 
av följande analytiska grupperingar där verksamheten: 

- läggs ner och upphör helt 

- flyttas från orten och integreras med andra koncernenheter 
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- drivs vidare på orten som arbetsstäiie varvid företaget upphör 
att vara en självständig extern redovisningsteknisk enhet 

- drivs vidare på orten men samlokaliseras och integreras med 
andra koncernföretag 

- drivs vidare i självständiga dotterbolag. 

Grupperingarna skall naturligtvis inte uppfattas som (statiska) tillstånd. Tvärt
om har över det tiotalet år som efter-studien sträcker sig, åtskilliga enheter 
"vandrat" från det ena tillståndet till det andra. Sammantaget utgör gruppe
ringarna en begreppsapparat, ett språk, ett tolkningsschema för att skapa för
ståelse för de strukturförändringar som kan inträffa efter ett ägarskifte och är 
följaktligen ett viktigt konceptuellt bidrag i studien. Begreppsapparaten kan 

vara en intressant utgångspunkt för vidareutvecklandet av en referensram, en 
teori om utvecklingsprocesserna. Vilka ställningstaganden (koncern- eller mark-
nadsbetingade) ledde till de olika förloppen? Hur påverkas informationshante
ring och beslutsprocess? Fjärrstyrning, agglomeration och sårbarhet? Föränd
ringar i marknader och produkter? Hur sprids sysselsättningen, och ställs det 
större ekonomiska krav på perifera enheter? Kort sagt, vad innebär koncernlo
giken, på kort och lång sikt, för hierarkiskt och geografiskt skilda företagsenhe
ter? 

12A Principiella utvecklingsmonster 

Skillnader i omvandlingsintensitet och andra karaktäristika föranledde en tudel-
ning av den studerade perioden: 

Det medellånga perspektivet, som omfattar åren 1972-1975 och "matchar" före
studien, kännetecknas av produktionssystemens anpassning till marknadsef
terfrågan och uppvisar följaktligen, liksom i Smith <5c Taylors studie, en hel del 
avvecklingar och nedläggningar. Endast drygt hälften av de studerade företagen 
drivs vidare som relativt självständiga dotterbolag efter sammanslagningarna. 
Något samband mellan företagens rumsliga och institutionella förändringar 
efter fusionen och deras ekonomiska status före synes, liksom hos Henderson 
(1980), inte föreligga. Förändringarna är däremot relaterade till köparkategori-
tillhörighet. Analysen har nämligen visat att olika köparkategorier spelat olika 



301 

roller och därmed uppvisat olika beteenden under omvandlingsprocessen. Famil
jeföretagens förvärv uppvisar exempelvis en relativt låg "dödlighet" och om
struktureringsgrad, medan det motsatta gäller för börsföretagens. 

Vidare genomfördes en jämförelse av den ekonomiska utvecklingen "före och 
efter" fusionstillfället, varvid konvergensfenomenet identifierades. Den före 
fusionen kontraherande gruppen, som i stor utsträckning förvärvats av andra 
familjeföretag i syfte att göra två mindre företag till ett slagkraftigare, vände 
utvecklingen till en positiv. Den expansiva gruppens utveckling är mer svårbe
dömbar; omsättningens tillväxttakt och investeringsnivån kunde inte upprätthål
las, men å andra sidan hade många av gruppens företag sannolikt inte klarat sig 
på egen hand genom lågkonjunkturen. 

Det länga perspektivet, som sträcker sig från årsskiftet 1975/76 till årsskiftet 
1981/82, kännetecknas av (ännu) en kraftig omvandlingsprocess, som resulterat i 
omorientering med avveckling som följd framför allt genom nya ägarskiften. 
Sammantaget under hela efter-perioden har 30 företag varit involverade i 39 
nya ägarskiften. Tiotalet år efter fusionstillfället 1971 existerar endast hälften 
av populationens 60 företag som självständiga dotterbolag. En tredjedel av 
företagens verksamheter har lagts ner eller förflyttats från orten. Endast i 17 
fall kan ägarskiftena sägas ha passerat utan några större förändringar för 
företagsenheten i fråga. 

Den senare analysperioden kontrasterar mot perioden närmast efter fusionen. 
Analysen visar att familjeföretagens förvärv under åren 1977-79 går in i en på
taglig omvandlingsprocess med konkurser, ägarskiften, nedläggningar, avveck
lingar och avflyttningar som följd. Uppenbarligen är omstruktureringarna, lik
som i Healeys studie, mer intensiva än under åren närmast efter sammanslag
ningen. Börsföretagens förvärv uppvisar inte sådana förlopp. Ägarskiftena är 
även här frekventa men resulterar inte i nedläggningar. Nettoförändringarna 
bedöms i stället vara positiva, eftersom antalet självständiga dotterbolag ökat 
och några tom blivit koncernens samlande enheter inom sina områden. Föränd
ringarna har sammantaget tom haft den effekten att ägarkoncentrationen 
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minskat. Det har alltså konstaterats att diversifieringsstrategin i stor utsträck

ning övergivits till förmån för en omorientering mot företagens ursprungliga 
affärsidéer. 

Den i före-studien inledda praktikfallsanalysen har även genomförts i efter-
studien parallellt med bearbetningen på olika aggregerade nivåer. Avsikten har 
varit att på företagsnivå pröva och förfina förlopp och mönster samt inhämta 
intervjudata för att diskutera förklaringar och skapa förståelse för händelseut
vecklingen. Förädlingsarbetet resulterade i tre principiella efter-processers 

- avveckling och anpassning av produktionskapaciteten till mark
nadsefterfrågan. Processen är typisk för familjeföretagens för
värv under hela efter-perioden och bland börsföretagens hori
sontella och kompletterande förvärv omedelbart efter över
tagandet. 

- omorientering genom nya produkt- och marknadskombinationer. 
Processen är typisk bland utlandsföretagens förvärv och börsfö
retagens diversifieringsförvärv. 

- växt och utveckling utan större strategiska förändringar i verk
samheten. Processen är inte typisk för alla investmentbolag; 
den har identifierats bland börsföretagsförvärv och gäller som 
regel för de statliga, kooperativa och folkrörelseägda 
företagens förvärv. 

Skeendet under makroytan styrs av nya ledar- och ägarförhållanden som söker 
foga in den nya delen i en helhet. Om detta misslyckas eller om nya objektiva 
begränsningar uppstår, reagerar ledningen i enlighet med koncernlogiken med 
nedläggning eller utförsäljning. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige 
och internationellt, utgör en viktig komponent för "kausalramarna" och därmed 
för förståelsen av de olika förloppen och utvecklingslinjerna. Den studerade po-
pulationen från 1971 är "hämtad" från ett av de s k förlorade åren. Den stora 
andelen krisföretag bör därför inte förvåna. De yttre betingelserna är från 1974 
direkt krisartade då Sveriges ekonomi gick in i en djup recession och en lång 
period av stagnation fram till hösten 1978. Den överbryggningspolitik som där-
emellanåt fördes förhindrade dock inte alla de "reningsbad" som företagen med 
jämna mellanrum bör konfronteras med. De många nya nedläggningarna, av

vecklingarna och ägarskiftena som inträffade under andra halvan av 70-talet får 
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ses som industristrukturens egen evolutionära utveckling mot ett optimalt pro
duktionssystem. 

12.5 Dialektiken mellan de kausala och finala systemen 

De principiella förlopp och utvecklingsmönster som identifierats i föreliggande 
arbete skall i första hand inte ses som ett prognosinstrument utan som en platt
form för analys och penetrering av alternativa utvecklingslinjer. 

Att och varför fusioner inträffar är självklart resultat av dialektiken mellan de 
kausala och finala systemen i företagens miljö. I före-studien artikuleras förkla
ringar med tyngdpunkt i det kausala systemet. Det beror på att företagets re
surser, inklusive den företagsledande kapaciteten, framstår som svag relativt 
den yttre miljön. Familjeföretaget har mer att anpassa sig till miljön än att 
kontrollera den. Därtill kommer att företagaren ofta har starka emotionella och 
sociala bindningar till sitt företag som sannolikt medför att de finala inslagen 
är rigida och begränsade. De evolutionära mekanismerna blir därför utslagsgi
vande. Fusioner och utförsäljningar bör därför ses som naturliga och högst "legi
tima" inslag i omvandlingen, och inte betraktas som misslyckanden eller ha den 
negativa klang de fortfarande har. Det strider mot entreprenörers natur att 
planera; de ska fånga tillfällen i flykten. Det är därför inte fel, att exempelvis 
ensidigt låta sitt företag expandera, eventuellt i kölvattnet bakom ett stort 
företag och på en nisch som det senare utelämnat. "Felet" består i en (even
tuellt) bristande mental och praktisk beredskap för hur utmaningen kan sluta. 

Ty, Schumpeter säger att teknologiska förändringar startas av unga företag vid 
sidan av de gamla genom nya resurskombinationer. Dessa mindre företag blir 
ofta attraktiva förvärvsobjekt, eftersom tilväxtens gränser bestäms av den 
företagsledande kapaciteten; det säger Penrose. 

Börsföretagens och andra företags agerande är följaktligen avgörande inslag i 
de mindre företagens yttre miljö. Tidigare har framförts tesen att företagsam
hetens arbets- och därmed rollfördelning präglar ett beteende vid fusionssitua
tioner, i synnerhet på (som i vårt land) oligopolistiska marknader. Tillväxt-

inriktade mindre och medelstora företag blir därför lätta byten vid avvikande 
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(positiva eller negativa) förlopp. Fortlevnad inom familjeföretagsformen förut
sätter därför lagom-utveckling. 

Analysen av efter-utvecklingen har kunnat belägga intensiva omvandlingspro

cesser och nya ägarskiften. Det förvärvade familjeföretaget framstår som en 
vara, en pusselbit, som ständigt söker en plats i en större helhet. Beror detta 
sökande på att företagsenheterna var avvikande redan från början och därför 
svåra att omforma? Eller är det uttryck för omtolkningar vid nya uppsättningar 
objektiva förhållanden under tryck av koncernlönsamhetskrav? 

I växelspelet mellan de kausala och finala systemen har tyngdpunkten sannolikt 

förskjutits mot det senare i efter-utvecklingen. Resurserna, inklusive den före
tagsledande kapaciteten, torde vara relativt större, och de emotionella och 
sociala blockeringarna eliminerade. Omtolkningar av verklighetsbilderna sker 
ständigt och genomförs konsekvent. Och den turbulenta ekonomiska utveck
lingen i Sverige efter 1974 har tvingat till fortlöpande strategiöverväganden. 
Om exempelvis konsumentsektorn fortsatt att expandera, hade börsföretaget 
sannolikt inte sålt ut förvärvet, som syftade till att ge skalfördelar i försälj
ningsorganisationen (avsnitt 11.4.5). Om beredskapsarbeten och kommunala 
investeringar inte minskat drastiskt, hade konkurrensbegränsningsförvärvet av 
Betongindustri AB sannolikt inte misslyckats. Om inte entreprenörföretagen 
drabbats av kulturchock och identitetskris vid konfrontationen med sina multi
nationella moderbolag (avsnitt 11.4.4), hade de kanske fortfarande varit ut-
landsägda. 

Av resonemanget följer att såväl förvärv som utförsäljningar (ägarskiften) 
framstår som rationella. Och det som är rationellt för en småföretagare i ett 
lokalsamhälle, är kanske inte rationellt för ett börsföretag i internationell kon
kurrens. Det ger uttryck för dialektiken mellan de kausala och finala system, 
som utspelas på olika nivåer och har sin tyngdpunkt i än det ena och än det 
andra. En intressant framtida arbetsuppgift kan därför vara att kombinera en 
analytisk ansats på aggregerad nivå med en stringent aktörsorienterad ansats på 

företagsnivå och försöka klara ut hur spelet försiggår och vad som "egentligen 
rör sig i huvudet på en beslutsfattare". 
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Fusioner är sålunda uttryck för dynamiken i växelspelet mellan systemen, och 
ökar i intensitet vid ökad turbulens i den yttre miljön. Idealt borde därför den 
institutionella, sociala, tekniska och konjunkturell utvecklingen vara "lagom". 
Tvära kast ökar omvandlingen och mot detta har familjeföretaget svårt att 
skydda sig med annat än tidigt uppbyggande av reserver och, varför inte, tidig 
breddning av ägandet. Det är företaget som skall överleva, inte nödvändigtvis 
ägarstrukturen. 
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SUMMARY 

THE RESTRUCTURING OF FAMILY BUSINESSES 
- A study in Merger Processes and Patterns of Development 

1 INTRODUCTION 

1.1 Background 

During the first half of the 1970fs the number of acquisitions of businesses 
within Swedish industry and trade increased rapidly (fig. 1.1 p 1).D As most of 
them were family owned, this development focused it's interest on the problems 
of small and medium-sized companies. Furthermore, the following public debate 
was emphized by the fact that the Swedish economy had met with a recession 
followed by a long period of stagnation. In these circumstances The National 
Swedish Industrial Board (SIND), subordinated to the Ministry of Industry, initi
ated an investigation concerning mergers and the acquisition of family busi
nesses. 

The reseach (SIND 1978:4, which I conducted) began with a descriptive analysis 
of each one of the 1700 acquisitions within Swedish industry during the period 
1970-1976. The work resulted in the charting of acquires within different types 
of companies and the different characteristics of each company acquired. 
Structural disparities between branches e.g. acquisition frequency, were then 
examined. 

After the charting had been completed the economic progress of the number of 
family businesses acquired in 1971, was explored. Economic data from external 
account statements available at The National Swedish Patent and Registration 
Office, were collected from each business in the population researched over the 

1) The terms acquisition, takeover and merger are used synonymously through
out the study. 
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pre- and post-merger periods. The purpose was to identify merger effects. 
However, the level of ambition concerning the economic analysis was lowered 
considerably due to the volume of data and the discovery of complicated 
methological issues. 

The most important issue was the considerable "drop off" of businesses. When 

collecting economic data, it was found that many businesses could not be obser
ved through external statements after the acquisition. They had either gone 
bankrupt, merged, closed or were continued on a commission basis. It felt unsa
tisfactory to analyse merger effects in economical terms, when, perhaps the 

largest changes were to be found in non-economical dimensions. I experienced 
the urgency to carry out a longitudinal study of all the businesses and thereby 
capture spatial and institutional changes. 

Another important experience was the difficulty in trying to identify the 

effects on an individual business level. Every acquisition seemed to be unique 
and had its own features. It was found that one way of eliminating this problem 
was to look for changes on different aggregated levels. But if merger patterns 
can be identified on aggregated levels, it must also, on the other hand, be true 
that the motives of development are to be found on an individual level as having 
their roots amongst the decisions that manage the companies. It is clear that 
merger effects must be analysed wih a combined macro- and micro approach. 

1.2 The Purpose of the Study 

The above mentioned research is to be regarded as a pilot study which provided 
me with knowledge within the merger field and made me aware of the complex
ity of the problem. Moreover, it raised new questions to be answered, especially 
in the role of the merger as a force in the restructuring process of the industry. 

In this study, a number of acquired family owned businesses is to be analysed 
over a period of 15 years. The intention is to follow the companies historically 
for four years before, and ten years after the acquisition. The work aims at 

mediating "holistic pictures" of development. "What happened before and after 
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the acquisition? Are the processes characteristic in any way? What spatial and 

institutional changes have occured, and what explanations can be given to the 
course of events?" 

Thus the aim of the study is to identify dominating and differing processes and 

behaviour in different variables of the businesses during a pre- and post-merger 
period. This will be done through the following: 

- on an aggregated level identify, describe and analyse charac
teristic processes and patterns by the acquired businesses 
before and after the acquisition. 

- on an aggregated level compare the post-merger performance 
to the pre-merger. 

- on an individual business level, illustrate, validate and theoreti
cally interpret results and conclusions. 

The analysis are carried out on the level of individual companies as well as on 
different aggregates and with both quantitative and qualitative data. 

2 THE THEORETICAL AND EMPIRICAL POINTS OF D EPARTURE 

2.1 The Literature on Mergers 

The literature points out two principal scholars on mergers. One emanates from 
the neoclassical economic theory hypothesizing that the takeover mechanism 
selects the "efficient", that is the profit-maximizing firms. The selection pro
cess is said to result in reallocation and a more effective production system. On 
the other hand managerial economists argue that because of imperfections 
within the markets, the takeover mechanism is more likely to favour the surviv
al of large firms or those that pursue fast growth, rather than those that are 
efficient in the neoclassical sense. 

The "confrontation" between neoclassical and managerial economists seems to 
be most evident in the merger research field, and there is no doubt that the 
perspectives of the latter group dominate the literature. 
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The literature is, according to the discussion above, somewhat confusing and 
contradictory. According to Gort, "no writer has offered a general theory of 
mergers" (1969, p. 624), and Steiner asks "why an impressive quantity of empiri

cal work into the post-war merger movement by a wide range of scholars has 
proven so disappointing?" (1975, p. 180.) 

Furthermore, in the comprehensive, so called, "Seven Countries Study", it is 
pointed out that perhaps the most important finding was the pattern of results 
not observed rather than those found. 

One conclusion one might draw from these results is that Peter 
Steiner's (1975) "eclectic" theory of mergers holds; that is, since, 
no single hypothesis explains all mergers, a variety of hypotheses 
must be assumed to govern. (Mueller ed., 1980, p. 313.) 

Concerning the evalution of effects upon firms acquired, much attention has 
been given to financial performance and on structural aspects. Leigh âc North 
(1980) find that surprising since there would seem to be several aspects of the 
takeover decision process which have a clear spatial component. E.g. the pro
cess of post-acquisition integration is likely to involve some degree of spatial 
change since it implies structural and locational reorganisation of the acquired 
firms' activities. The authors regard this aspect as "the heart of the matter" 
and "a justification for a geographical study of industrial acquisition activity" 
(p. 35). 

Two Swedish reports have special interest in the present study. Rydén (1971) is 
the classic work in the field, testing hypotheses induced from the theory of the 
value gap, and to a large extent relying on a vast volume of economic data. 
Johannisson (1980) is the opposite extreme concerning data and methology. The 
study is implemented from an organizational point of view and is built on inter
views from three cases. 
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2.2 An empirical approach 

2.2.1 The working paradigm 

The literature review, which in this summary is very short, has shown that the 
formulation of hypotheses and the use of sofisticated statistical methods for 
researching merger patterns, has not been successful. Therefore this present 
study has not primarily, a theoretical, but an empirical point of departure. 

As mentioned in section 1.2 the purpose is to mediate "holistic pictures". Pro
cesses, patterns and course of events shown by the acquired businesses are en
couraged by the works of Zetterberg (1967) and Normann (1976), classified in 
taxonomies/typologies, in an attempt to answer what has happened. Analysing 

and interpreting forces and mechanisms which have formed the classifications 
are encouraged by the work of Gal tung (1977); in an attempt to answer why it 
has happened. 

An important underlying opinion - and one used as a model for analysis and 
interpretation - is that the business is a part of the larger structures of the 
economy and society. Furthermore, the "confrontation" between "the external 
environment and internal resources" creates forces which reorganize and initi
ate development processes. This results in dynamics which cause a great impact 
upon the firms and are captured in financial as well as structural terms (c. 
Leight &: North, 1979). 

2.2.2 Data collections 

The population studied consists of 60 family businesses acquired in 1971. The 
acquistion has sometimes implied a merger but usually just a takeover, i.e. a 
proprietory coordination with parent group companies. No distinction is made 
here between these subjects. 

The data are collected through three different surveys. The first is the econom

ic data observations made from the above mentioned SIND-investigation. A 
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number of central dimensions and key-variables well established in practice and 
used to describe an economic business position were collected, covering a four-
year-period before and after the takeover (1967-75). The variables (shown in 
table 5.1, p. 69 from left to right) are: 

- annual change (%) of sales at fixed prices 
- acid liquidity 
- solidity 
- return (before depreciations, capital costs, funding and tax) on 

sales 
- capital-turnover 
- return (defined as above) on working capital 
- investments per employee at fixed prices 
- annual change (%) of employment 
- the white-collar share of employment 

These variables form a frame of description, built on the scheme of Du Pont, 
and are used to determine the economic status of the companies. 

Whilst collecting the above data, it was discovered that many businesses could 
not be observed through external statements after the acquistion. They had 
either gone bankrupt, merged, closed or were continued on a commission basis. 
The findings initiated a second follow-up survey. This approach was inspired by 
the previously refered to Leigh <5c No rth (1980) report, which demands a longi
tudinal "geography of enterprise" method when analysing industrial change and 
merger effects. Through a telephone inquiry all 60 businesses were asked to 
answer a questionaire on the theme "what happened afterwards?" and concerned 
the period including the financial year of 1981. The questionaire gave quan
titative information of spatial and institutional changes in the acquired busines
ses such as closures, removals, (larger) changes in the organization, critical 
events, new ownership etc. Qualitative information collected included merger 

motives, business ideas, disparities in policy and management between the mer
ging partners etc. 

Since many of those businesses did not even exist at the time of the interview, 

the inquiry implied, in some cases "detective research for lost businesses". 
However, interviews have been accomplished with at least one leading person 
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(e.g. the former owner, president, treasurer etc) in each business within the 
field of survey. 

The third collection of data concerns a case-study of five companies from the 
number studied, whose developments are followed throughout the 15-year 

period studied (1967-81). Discussions have been carried out over a number of 
years (through visits and by telephone) with owners and other representatives 
for both companies, such as the employees, credit institutions, official re
ceivers, regional and local authorities. Questions have been discussed in detail 
concerning initiative, motives, expectations, actions, processes, behaviour etc. 

2.3 Research methods 

It is obvious that the collections of data have resulted in a lot of quantitative 
and qualitative observations, in which case there are, as Jick (1979) points out 
opportunities: 

to search for a logical pattern in mixed-method results..., piecing 
together many pieces of a complex puzzle into a coherent whole 
(p. 608). 

Such research strategy means that the same phenomenon is examined from 
multiple perspectives and through combinations of methodologies and collec
tions of data. It is called "triangulation" and has been applied by dick (among 
others) to a study on the effects a merger has on employees. 

The quantitative information from the first, economic data survey, has been 
examined on three aggregated levels. The cross validation findings and conclu
sions can be confirmed by comparing results from the second, follow-up survey. 
Thus the strategy checks the reliability of the results gained by the descriptive 
frame work. 

However, the multi-method research strategy is not only a way of compensating 
weaknesses in single methods through combining multiple perspectives and 
methods. According to Jick it can also capture a more complete, holistic and 



314 

contextual portrayal of the units being studied. In particular, qualitative 
methods and data from the third study can play a prominent role by illuminating 
elements of context and thereby enrich our understanding. 

3 CONCLUSIONS FOR THE PRE-MERGER PERIOD 

3.1 A Typology of Merger Processes 

The economic data for the variables described converged around a first aggre
gated level within different branches of industry. Cluster-medians were then 

determined, showing jointly "the median-aquired business" for each branch res
pectively. The cluster-medians for the variables (col I in table 5.1 p. 69) were 
then compared to corresponding (arithmetical means) values for the branch as a 
whole (col II) and for corresponding numbers of employees and the final two 
years before the acquisition (col III). 

Through this discriminatory process two principal patterns were identified. The 
acquired businesses turned out to be extremes within each branch consisting on 
one hand of very expansive companies (E), combined with weak financial stand
ing, and the other of contrative, including stagnating companies (K), but 
appearing (still) to have satisfactory financial reserves. 

These patterns, constituted by the key-variables "the yearly change in sales" 
(indicating competitiveness) and "solidity" (setting out persistence against 
losses), were refined on a second level. 

On a third level, and inspired by Porter's (1981) "strategic groups", a distribu
tion of different types of acquirers were introduced making it possible to 
analyse disparities in merger motives and behaviour* The acquiring categories 
introduced were: 

- (other) family businesses, 

- investment development companies, 
- other Stock Exchange companies, 
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- foreign companies 

- state companies, cooperatives and popular movement owned companies. 

After the refinements it was possible to account for a three-dimensional 
typology of merger processes (fig 6.3, p 107) showing four characteristic 

courses: 

A Contraction (or stagnation) in combination with the dissolving of 
financial reserves. A number of businesses had become bankrupt 
before the acquisition. Family businesses were the dominating 
category. 

B Contraction (or stagnation) combined with improved financial 
reserves which provide a period of reprieve for consideration. 
Family businesses and big companies are acquired to the same 
extent. 

Expansion under uncontrolled financing and in several cases under 
dissolution of reserves. Stock Exchange companies are the domi
nating acquirers. 

Expansion under "financial control" and in some cases with 
growing reserves. Big companies are acquirers almost without 
exception. 

3.2 Process Mechanism 

In order to capture a wide spectrum of contextual elements, the five cases in 
the third study represented all processes found and with different acquiring 
categories. The case-study showed that different actors had different interpre
tations of the position of development of the company and that the head-actor 
was less aware of the "real" one. 
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The low degree of awareness depended on the difficulties in interpreting the 
external environment but also on "disturbances" within the internal resources. 
The problems also depended on the lack of an "economic language" and business 
strategy. 

It was discovered that different phenomena and lack of insight made it difficult 
to interpret the external environment. Rapidly growing markets combined with 
generous institutional conditions (e.g. subsidies and "soft loans") promote 
"greenhouse-effects" and allure businesses into growth traps. These generous 
conditions may also be absorbing uncertainty and thereby having a passive 
e f f e c t  c a u s i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  n e g l i g e n c e  o f  i n v e s t m e n t s  a n d  R & D .  

These negligences are understandable and "excusable" in the light of some 
production economy phenomena. The experience-effect (Boston Consulting 
Group, 1969) and the Horndal-effect (Lundberg, 1961) show that large cost-
reductions and expansions can be brought about without making new invest
ments. These effects "legitimise" managers of small businesses to regard 
"technical development" as a production factor/exogene variable which requests 
short-term revenues (Salter, 1960). These phenomena and lack of insight and 
ability to interpret the external environment prohibite continuous adjustments 
to economical, technical and social changes, which are especially important for 
the survival of family businesses. 

The analysis of the internal resources became an ascertainment of the funda
mental magnitude of leadership. Lack of harmony in the development of 
business and managerial capacity has caused misfits between the different 
systems within the company (Penrose, 1959). Too high a level of conflict among 
the actors has been another decisive element causing passivity and uncontrolled 
business behaviour. 

The head-actor has become aware of a forthcoming crisis through concrete and 
explicite events in both "the external environment" (e.g. a market-drop or bank-
intervention) and "the internal resources" (e.g. a brother's selling off his share 
of the shares). The crisis-awareness orients to the transfer of ownership, which 
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is characterized by the pressure of selling. The transfer process is consequently 
formed by two steps; the awareness of a crisis and then the search for a 

suitable partner. 

4 CONCLUSIONS FOR THE POST-MERGER PERIOD 

4.1 A taxonomy for spatial and institutional dianges 

The analysis of the post-merger processes originates from the observations of 
the "geography of the enterprises". Spatial and institutional changes within the 
60 businesses of the population have been classified taxonomically. 

A good ten years after the transfer, the businesses had: 

- closed down in eight cases 

- moved away from the community and merged with group companies in 13 

cases 

- kept going but reduced to a production unit in five cases 

- kept going in the same community but shared joint premises with other group 

companies in four cases 

- kept going as an "independent" accounting unit in 31 cases ^ 

The taxonomy reveals that one third of the population have closed down and/or 
moved. Half of the population no longer exist as independent units. However, 
the other half, consisting of relatively independent subsidiaries have also met 
with restructions of varying degrees. Five businesses, through reorganisation 
have become considerably bigger and group assembling units in some business 
areas. Five other companies have, on the contrary, met with substantial aboli
tion. 

1) One case has been doubled for special reasons, which brings the sum up to 61 
cases. 
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Four companies through new transfers have again become "independent" family 
owned businesses. To summarize; in only 17 cases out of 60 has the acquisition 
passed on without larger infringements for the businesses. 

This report confirms that spatial and structural changes also revealed in British 
reports, have been extensive. The pre-merger economic status does not seem to 

explain the post-merger performance, which in turn does not represent equi
librium maintained immediately after the transfer. On the whole they tend to 
represent "snapshots" after ten years, essentially intermediating changes, 
actions and reactions as expressions of the reorganization of the industry. 

4.2 A longitudinal survey 

Two contrasting courses of events during the post-merger period have been 
explored. In the medium term (1972-75) the course of development can be 
characterized as a sharp adjustment of demand and supply. A difference in 
behaviour was noticed between family and other businesses (above all Stock 
Exchange companies) as acquirers. The latter categories carried through 
coordination activities immediately after the takeover which resulted in a 
relatively high "death-rate" (closures and removals) and the development of 
restruction (reduction). The "death-rate" for the family business acquisitions 
was less than could be expected in respect to the economic status before the 
transfer. 

In the long term (1976-1981) the conditions are the exact opposite. Six to eight 
years after the merger (1977-1979) the family business1 acquisitions have met 
with a new restructuring phase resulting in bankruptcies, new partnerships, 
closures etc. These years coincide with the same period in which Swedish 
industry as a whole accounted for a negative earning ratio, and were apparently 
more intensive than the years immediately following the transfer. 

The acquisitions made by Stock Exchange companies does not show such a 
course of events. The acquisitions of this category also changed partners to a 
higher degree, but the transfers did not result in closures. The changes have 
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even decreased the concentration since a number of businesses have once again 

become family owned. The sell out has aimed to refine the original business 
ideas of the group. 

It is obvious that the population has been exposed to turbulence during the 70's, 

and the divesting of previously acquired companies is just one example of that. 
To summarize, 30 businesses (comprising 50 % of the population) have again 
changed partners, some more than once, so the number of new aquisitions after 

1971 add up to 39. 

5 A PRE- AND POST-MERGER COMPARISION OF THE DEVELOP
MENT 

One of the main issues when studying mergers is whether they were a failure or 

a success. Economic data from 34 acquired businesses of the population can be 
examined during a four-year period before and after the transfer. The compari
sons consider the "median-business" of the contractive cluster of 12 units (K) 
and the expansive (E) of 22. The comments refer to figures 9.3-9.12 on p. 207. 

The two groups do have contrasting courses of development. The negative trend 
of the contractive group is broken. The group has a positive trend in out-put 

(fig. 9.3), indicating recovered competitiveness, which is also confirmed by the 
stable employee-variable (fig. 9.4). On the whole, the mergers appear successful 
since a negative trade-off has apparantly turned out to be positive and the 
course towards "death" is halted. The solidity-variable (fig. 9.5) has problably 

been found to be overdimensional with respect to the volume of business, and 
therefore shut down through capital outflow. This observation is consistent with 
findings in American studies claiming that the resources of the acquired busi
nesses are spent in external investments. 

The business in the contractive group is, to a large extent, acquired by other 
family businesses of approximately the same size. Rationalization among white-
collar employees (showed by the decline fig. 9.12) and admittedly a positive but 

low trend in investments (fig 9.10), mediates the defensive strategy of buyer 
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and seller in this category. The purpose has obviously been to transform two 
(smaller) businesses into one more efficient. 

The expansive group shows deteriorations in the output - and employee-
variables (fig 9.3 and 9.^). These observations go hand in hand with conclusions 
referred to in British and American reports. 

The size variables must, of course, be examined with respect to larger econo
mic trends. The increases in the out-put variables for 1972 (for both groups) are 
therefore logical whilst the later negative trends are inconsistent. This observa
tion is problably a result of coordination of markets and products and contin

uous adjustments within production plants. 

The profit development of the expansive group is interesting. The course of 
return on investment (fig. 9.9) is oscillating but on an unchanged level. 
However, its components have opposite trends. The return on sales (fig. 9.7) has 
worsened, but the capital-turnover (fig. 9.8) has improved dramatically. The 
latter trend suggests "tough" planning and control of investments followed by 
capitalrationalization. The thesis is in line with the trend of investments which, 
in spite of a negative course (fig. 9.10), has caused a radical improvement in 
productivity (fig. 9.J L 1). The interpretation must be that the investments have 
mostly concerned the production system and promoted scale-economy. These 
observations are in line with Leigh <5c N orth (1978), who found that decreasing 
employment was connected with expansion of volume and consequently strengt
hening the long term competitiveness. 

The expansive group had a bad financial standing (fig. 9.5-9.6), and several busi
nesses would have been insolvent before the transfer. However, considerable 
improvements are made during the post-period through inflow of capital. 

It is not easy to summarize the post-merger performance for the expansive 
group. In spite of the fact that several businesses must be regarded as crisis-
stricken, the post-merger development (examined here on an aggregated level) 
seems to be less successful than expected. 
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The variable developments of the two groups mediate interesting visual 
pictures. The curves converge towards some kind of equilibrium. This phenome
non can be identified for almost all variables. The pre-merger anaysis has shown 
that the businesses emerged as two groups of extremes (E and K) before the 

merger, and there is apparantly some kind of standardization afterwards. The 
variables are adjusted and seem to search for a non-extreme trend. When trying 
to explain this convergence phenomenon, "the over ail problem" (Jönsson, 1973) 
is an important aspect. Allocating resources in a parent company is guided by 
an "holistic inter-company logic" and implemented by a central group of staff 
planning for an optimum course and balanced positions, resulting in non-
extreme variable values and trends. 

6 MERGERS AS STIMULUS FOR CHAN GE 

6*1 Processes under the macro-surface 

The interpretation of the pre-merger development had an evolutionary centre 
because of the relatively small financial and managerial capacity of the family 
businesses. Through increased resources and less emotional connections with the 
acquiried unit, the post-performance would problably be more of a result gained 
from strategy choices. Thus the shift of leadership itself means big changes 
resulting in emancipation in feud-stricken companies, reorientation or re-selling 
the business, if the merger idea is not holding, or when "objective conditions" of 
the business are changed. 

The question of "success or failure?" must be made from a certain starting-
point. The valuations may differ with regard to what perspectives are being 
analysed: i.e. employees, owners, local business environment etc. 

Three out of the five cases studied must be regarded as successful and two as 
failures. This (subjective) valuation is made from (and confirmed by) the compa
nies' point of view and regards spending of resources. 
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Half of the acquired group of foreign companies have once again become 
Swedish-owned. The creating processes had deteriorated in companies often 
very innovative through bigger administrative burdens and higher profit require
ments. Such culture confrontation has caused a crisis of identity and brought 
businesses into stagnation with "passivness" as a driving force. 

The Stock Exchange companies have also disinvested several of their acquisi
tions. The general deterioration of the economy as a whole (resulting in e.g. 
diminishing consumer power) is an important factor when explaining why the 
diversifying strategy from the late 60's has been abandoned. Re-selling and 
concentration means more resources for "what's in advance". However, it is not 
only a matter of money, but also the concentration of management time "to 
what's important" (c. the Penrose-effect). 

Political and institutional changes have also brought about bankruptcies and 
new transfers. E.g. the disturbances in Poland and actions initiated by the 
Ministry of Industry to reconstruct a Swedish textile-branch, compel businesses 
to make adjustments. 

6.2 Missions in crisis-situations 

There is a division of labour between branches and companies within industry 
and trade. This study brings forward the theory that the division of labour also 
causes a division of role resulting in a pattern of behaviour, whereby different 
categories of acquirers more or less undertake different missions in different 
types of crisis-situations. 

An important point of departure in Fredriksson <5c L indmark's (1976) study is 
that the production system in a modern industrial society is formed by hierarch
ies of systems and is to a large extent built up of small and middle-sized com
panies supplying the large ones. This study has shown how those large companies 
use the acquisition as a tool to arrange relevant family businesses into such 
systems from removals or reductions to production units. These efforts by the 
big companies to build networks are obviously an important factor of decision 
when acquiring family businesses. 
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The contractive group slowly approaching "death" is acquired, to a large extent, 
by other family businesses. The companies can be divided into two sub-groups. 
On one hand the rationalization and "cleaning up" of premises, machines, 
inventories etc, and on the other "the rebirth" showing how negative trends 
have changed to positive ones. In this category, a strong personality is often 
found, acting like the "local business-doctor", who cleans up the mess and 
resurrects the company with a firm hand. 

According to Jönsson (1973) the mission of an investment development company 
is to contribute to further development in family businesses. The acquisitions of 
this category are always grouped or arranged according to business areas and 
hiearchic systems. "The technique of grouping" results in multiplying by 
splitting "the new from the old", which guarantees that the process of 
reorganization is built in the system and delegates responsibility. Furthermore, 
the boards of different units are populated with white-collar-employees from 
other group companies for contributional and coordinational purposes. This 

latter approach gives, as a bi-product, internal education of leadership, strongly 
reducing the problem of management recruiment which is supposed to be a big 
problem for investing development companies. 

The family businesses acquired by the previously mentioned categories have, to 

a large extent, been taken over, reorganized and resold as ordinary 
commodities. This observation however, does not correspond to the final 

acquiring category, viz the state companies, cooperatives and popular 
movement owned companies. No larger reorganization or change in ownership 
can be observed after the transfer of 1971. This very category, which seemed to 
be a miscellaneous heterogeneous group, has shown to have an exceptional 
homogeneous motive, viz to preserve existing structures. 
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6.3 Three principal post-merger processes 

It is clear that the transfer behaviour, to a large extent, is characterised by 
selling pressure which is due to the aquiring company leading the negotiation. 
Once the transfer decision is made, there is probably, an implementation 
strategy resulting in three principiai post-processes. 

Figure 1. Implementing processes 

The three principal post-processes ares 

- liquidation and adjustment of the output capacity to market demand, through 
e.g. reduction of employees. This strategy is typical of family business (clo
sures) during the whole period, and for Stock Exchange companies (reductions 
and removals) immediately after the takeover. 

- reorientation through new product- and market combinations with, or without 
contribution of resources. Coordination and integration with group companies 
is aimed for. This strategy is typical of foreign companies and the diversi
fying acquisitions of Stock Exchange companies. 

- growth and development without (larger) contribution of resources through 
"multiplying by splitting" and emancipation of expansion potential. However, 
this strategy is not typical of every investment development company, but is 
recognisable in some Stock Exchange companies and applies, as a rule, to 
state owned companies etc. 

The post-processes are not of course exclusive. There are certainly elements of 
each in the other. They can replace each other or be discontinued when new 
environmental factors are discovered. 

acquisition—• implementing strategy 
liquidation and adjustment 
reorientation 
growth and development 
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7 CONCLUDING REMARKS 

Through this study two principal pre-merger patterns have emerged. The 
acquired businesses turned out to be extremes within each branch consisting on 
one hand of very expansive companies, combined with weak financial standing, 
and, on the other, of contractive (and stagnating companies), but apparently 
still having satisfactory financial reserves. The businesses appeared to be crisis-
stricken to a large extent. 

Furthermore, the study has confirmed considerable spatial and institutional 
changes and restruction following the acquisition. The myth that large compa
nies make good and secure partners to merge with, is denied. Decisive for the 
course of events is not only the acquiring company's forecasting and strategy 
before the takeover but, and above all, how the unit will fit into a coherent 
whole. Besides, the development of profits can appear worse than expected, 
disparities in business cultures can cause crisis of identity and new objective 

restrictions can emerge. 
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1 VAL AV UN DERSÖKNINGSPOPULATION 

1.1 Teoretiska avgränsningar 

Kraven på ett långt förändringsperspektiv och en balanserad konjunkturutveck
ling avgränsade antalet möjliga undersökningspopulationer till ett fåtal i 1970-
talets början. 

Av fig 3.1 (sid 36) framgår att nioårsperioden 1967-75 (fyra år före och efter 
fusionsåret 1971), framstår som relativt symmetrisk med hänsyn till konjunktur
variationerna. Båda perioderna täcker in en låg- och högkonjunktur. Populatio

nen var samtidigt den mest aktuella, som kunde analyseras över en fyraårig 
efter-period när datainsamlingen påbörjades 1976/77. 

Valet av 1971 års population var lämpligt även med hänsyn till en institutionell 
aspekt. En utredning hade nämligen året innan tillsatts för att "se över regler
na" för realisationsvinstbeskattningen. Utredningen lämnade ett betänkande 
1975, som följdes av en avisering i budgetpropositionen 1976 om en skärpning av 
reglerna, som kom att gälla från april samma år. 

Vetskapen om utredningen och dess arbetsuppgift torde sannolikt ha tidigarelagt 
ett antal försäljningar och därigenom höjt fusionsaktiviteten fram till 1976 och 
minskat densamma åren därefter. Denna effekt torde knappast ha hunnit påver
ka 1971 års försäljningar (jfr fig 1.1, sid 1). 

Från utredningen (SIND 1978:4) kan nedanstående tabell sammanställas . 
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Tabell 1 Fusioner 1971 respektive för perioden 1970-76 

1971 1970-76 

Antalet förvärv inom näringslivet 
varav förvärv inom industrin 
varav familjeföretag 

309 
140 
104 (74%) 1.283 (75%) 

3.703 
1.700 

Av tabellen framgår att industrin svarar för storleksordningen knappt hälften av 
förvärven. Vidare utgör familjeföretagen en dominerande grupp, 74 respektive 
75 % av förvärven inom industrin. Den dominerande andelen familjeföretag 
bland förvärven motiverar en avgränsning till denna kategori; valet att studera 
fusioner i ett strukturomvandlingsperspektiv motiverar en avgränsning till 
industrin men är också rimlig av tidsskäl. Efter dessa teoretiska avgränsningar 
återstår, som tabell 1 visar, 104 företag av 1971 års fusioner. 

1.2 Arbetstekniska avgränsningar 

Målsättningen att genomföra ekonomiska analyser, och detta under relativt 
praktiska förhållanden, medför några arbetstekniska avgränsningar. Analysen 
skall ske genom externa årsredovisningshandlingar och vara tillgängliga vid 
Patent- och registreringsverket (PRV). 

Vid en genomgång av årsredovisningshandlingarna har ett antal företag be

funnits vara omöjliga eller meningslösa att analysera, vilket redovisas i tabellen 
nedan. 
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Tabell 2 Förvärvade familjeföretag inom industrin 1971 

Antalet förvärvade familjeföretag 104 

därav förvärv avs 
substans exkl juridisk person 22 

vilande bolag 2 

handelsbolag eller enskilda firmor 7 

företag i kommission 10 

företag som saknat eller har ofullständiga 
handlingar vid PRV 3 

Studerad population 60 

Som framgår av tabell 2 har ett antal förvärv avsett substansen dvs det säljande 
företagets rörelse, tillgångar och skulder utan att beröra företaget som juridisk 
enhet. D I de allra flesta av de i tabell 2 redovisade 22 fallen, avser överlåtelsen 
endast delar av verksamheten (s k partiella förvärv) såsom tillverkningsavdel
ning, fastigheter, patenträtter, varumärken el dyl. Dessa partiella förvärv får 
betraktas som relativt normala och odramatiska företagssanerande åtgärder. 

I några fall synes överlåtelsen avse praktiskt taget företagets hela verksamhet. 
Den gamle ägaren behåller i dessa fall den juridiska konstruktionen, bolagets 
namn (som kan ha good-will-värde) och viss utrustning för eventuellt fortsatt 
verksamhet i ny eller mindre skala. 

Substansöverlåtelserna är inte meningsfulla att analysera eftersom de avser 

verksamheter som är partiella och/eller inte kan identifieras efter övertagan
det. Rörelsen har antingen övertagits av ett vilande bolag, som därefter bedri
ver verksamhet, eller inkorporerats direkt i t ex ett moderbolag. 

1) Sådana överlåtelser (där den juridiska personen formellt står som säljare) 
kan ibland vara skattemässigt fördelaktigare än aktieöverlåtelse. Se vidare 
Johansson (1973, sid 52). 
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Ett par förvärv har avsett vilande bolag och berört tillverkningsrättigheter. 

Vissa förvärv har avsett handelsbolag eller enskilda firmor, vars årsredovis
ningshandlingar ej finns tillgängliga vid (PRV). Företagen har ombildats eller 
smält samman med andra bolag i samband med fusionen och kan inte identifie
ras efter fusionstillfället. 

Vissa förvärv har avsett företag som före fusionstillfället drevs i kommission. 
Inte heller sådana förvärv kan anlyseras eftersom verksamheten redovisas i t ex 
moderbolaget för att t ex minimera administrativa insatser. 

Slutligen måste några företag utgå ur analysen på grund av ofullständigheter i 
eller total avsaknad av de årsredovisningshandlingar som skall finnas tillgängli
ga vid PRV. 

Som framgår av tabellen återstår 60 företag som kan analyseras eller är 
meningsfulla att analysera under fyraårsperioden 1967-70. Det är alltså denna 
grupp som utgör studerad population i föreliggande arbete och i det följande 
benämns "familjeföretagsförvärven11, "de uppköpta familjeföretagen", "fusions-
klustret" el dyl. 

1.3 Representativitet 

Det är angeläget att få en uppfattning om de uppköpta företagens relativa an
del av motsvarande familjeföretagsbestånd. Om samtliga (inkl. de partiellt) 
förvärvade familjeföretagen 1971 (104 st) relateras till företagsbeståndet under 
200 anställda inom industrin (ca 30 000 st, som betraktas som en approximation 
av antalet familjeföretag) erhålles storleksordningen 3-4 °/oo. Populationen 
representerar följaktligen en begränsad del av företagsbeståndet, även om prob
lemområdet är angeläget. 

Arbetsuppgifterna i föreliggande rapport är, som formulerats i avsnitt 1.4, att 
historiskt och bl a genom årsredovisningshandlingar följa en fusionspopulation 
och därigenom förmedla helhetsbilder av utvecklingen. Av detta följer att 
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företagens verksamheter med nödvändighet skall kunna analyseras tidsserie
mässigt för en bestämd period före fusionstillfället och kunna identifieras efter, 

I föregående avsnitt har framgått hur den studerade populationen urvalts genom 
olika avgränsningar från gruppen förvärvade familjeföretag 1971. Dessa re
duktioner är inget bortfall i traditionell mening utan följer av arbetsuppgiftens 
formulering. Huruvida de förvärv som avgränsats är avvikande jämfört med 
studerad population är omöjligt att uttala sig om just därför att de inte kan 
analyseras i enlighet med arbetsuppgiften. 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 

I avsnitt 4.3.2 presenteras de nyckeltal och finansiella relationstal som använts 

för att beskriva företagens ekonomiska utveckling. Här redovisas hur vissa av 
dessa variabler definierats. 

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar, exkl varulager 
Kortfristiga skulder 

Checkräkningskredit hänförs till långfristiga skulder. 

Soliditet = Eget kapital + 50 % av obeskattade reserver 
Balansomslutning 

Lagerreservens storlek eller dess förändringar har som regel ej varit tillgängliga 
i årsredovisningshandlingarna. Det är nämligen först fr o m 1977 som aktiebo
lagslagen kräver öppen lagerreservredovisning, och då bara för större aktiebo
lag, sådana som skall ha auktoriserad revisor. (Jfr avsnitt 4.3.3.) För de enstaka 
bolag och år som lagerreserven angetts har erforderliga korrigeringar genom
förts för att uppnå jämförbarhet. De olika variabelvärdena har följaktligen 
beräknats utan kännedom eller hänsyn till lagerreserven och dess förändringar. 
(Jfr även Gläder 1973). 

Kapitalomsättning = Omsättning 
IB + U B/2 

Investeringar = UB - IB + a vskrivningar + re alisationsförluster 
- realisationsvinster - uppskrivning 

Definitioner av övriga relationstal som använts i studien, framgår av den 
löpande texten. 
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SAMVARIATIONEN MELLAN OLIK A VARIABLER 

I kapitlen 2 och 3 har argumenterats för att här studerat material inte skulle bli 
föremål för sofistikerade statistiska metoder. I föreliggande bilaga 3 skall 
avsteg från denna regel göras. I tabellerna 1 och 2 redovisas produktmoment-
korrelationskoefficienterna mellan ett antal variabler. Avsikten med analysen 
är att söka identifiera samband mellan vissa variabler och därmed söka 
förklaringar till utvecklingsförloppen. 

Beräkningarna avser samvariationerna mellan variablernas aritmetiska medel
värden under den studerade fyraårsperioden. Sökandet efter variabelsamband 
kan göras nästan hur omfattande som helst; för exempelvis varje år, med 
fasförskjutning och med ytterligare variabler. Här väljes emellertid en låg 
ambitionsnivå. 

Tabell 1 Korrelationskoefficienter mellan omsättningens förändring och 
vissa andra variabler. Aritmetiska medelvärden för perioden 
1967-1970. 

Hela Exp. Kontr. 
popula- före före
tionen tag tag 

Rörelseöverskott i % av omsättn. 0,20 0,09 0,62l) 

Kassalikviditet -0,16 -0,13 0,60D 

Soliditet -0,28 -0,36l) 0,29 

Investeringar (mask. o inv.) 
0,62l) i % av omsättn. 0,26 0,06 0,62l) 

Variabeln "omsättningens förändring" har varit diskriminant vid klassificering i 

kontraherande och expanderande grupper. Det är därför naturligt att söka dess 

1) Korrelationen är signifikant på femprocentsnivån. 
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samvariation med andra variabler. Av tabell 1 framgår att något samband med 
vinstvariabeln inte finns inom den expanderande gruppen. Det innebär att 
många expansiva företag har dålig vinstnivå. Detta är inte överraskande 
eftersom det ofta finns ett dubbelkausalt samband mellan tillväxt och räntabili
tet (Eriksson 1975). Snabb tillväxt ger tillväxtkostnader och sänker räntabilite
ten, medan ökad räntabilitet möjliggör ökad tillväxt. Inom den kontraherande 
gruppen finns emellertid ett på femprocentsnivån signifikant (0,62) samband. 
Datamaterialet avslöjar att det kontraherande utvecklingsförloppet har varit 
mer stabilt och mindre oscillerande än det expanderande; företag som lyckas 
upprätthålla en viss tillväxt (de stagnerande) har ändå en viss vinst (sannolikt 
tack vare sparåtgärder) medan kontraktiva företag inte sällan är förlustbringan-
de. 

En snabb tillväxt är oftast likviditetspåfrestande; ett högt tillväxttal bör därför 
sam variera med ett lågt likviditetstal. Tendensen (minustecken) är riktig för 
den expansiva gruppen, men koefficienten är för låg, och ett samband kan 
överraskande nog inte sägas föreligga. Eventuellt hade ett mer dynamiskt 
likviditetsmått, som exempelvis "rörelsekapital i % av omsättningen", gett stöd 
åt denna allmänna förhandsuppfattning. 

Variabelsambandet inom den kontraherande gruppen är däremot signifikant 
(0,60) men genom det positiva förtecknet till synes motsägande. Med hjälp av 

samma resonemang som för dessa företags vinstsiffra, blir emellertid även 
likviditetssiffran logisk. För de företag inom gruppen som har en viss tillväxt 
kan betalningsberedskapen upprätthållas (även om lönsamheten är otillfreds
ställande). De (rent) kontraktiva företagen inom gruppen tär däremot på 
reserverna och har i likhet med flera expansiva företag en ansträngd likviditet. 

Variabelsambandet mellan tillväxt och soliditet är signifikant för den expansiva 
gruppen och stämmer med förhandsuppfattningen att hög tillväxt sam varierar 
med lågt eget kapital. Sambandet stämmer vidare med Bertmar <5c Molins 
uppfattning att räntabiliteten på det egna kapitalet sätter en övre gräns för 
dess tillväxttal. Det innebär att en växande rörelse (genom kravet på ökat 
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rörelsekapital) så småningom leder till dålig soliditet om lönsamheten inte är 
relativt hög eller emission kan genomföras. 

Variabelsambandet för den kontraktiva gruppen är till synes ologiskt; av 
datamaterialet framgår emellertid att gruppen rymmer flera äldre, relativt 
solida och kontraktiva företag. 

En mycket intressant fråga rör sambandet mellan investeringsnivå och tillväxt. 
En hög tillväxt bör samvariera med hög investeringsnivå, eftersom en ökande 

verksamhetsvolym bör medföra ökande behov av anläggningstillgångar och vice 
versa. Ett signifikant (0,62) samband för den kontraherande gruppen föreligger; 
kontraktion föregås eller följer av låg investeringsnivå. Däremot finns inget 
samband för den expanderande vilket förbryllar. Det innebär att investeringsni
vån inte kan förklara den expanderande gruppens tillväxt. Möjligen kan samband 
identifieras om analysen sker årsvis och med fasförskjutning. Med hänsyn till 
att genomsnittsvärdena ändå helt saknar samvariation indikerar det att de 
expansiva företagens utveckling inte kan förklaras i enbart ekonomiska termer. 
Individ- och företagsspecifika förklaringsfaktorer, såsom ledarförmåga, riskbe
nägenhet, produkt- och marknadskunskap samt miljö torde spela en stor roll. 

Tabell 2 Korrelationskoefficienter mellan investeringsnivå och vissa andra 
variabler. Aritmetiska medelvärden för perioden 1967-1970. 

Hela Exp. Kontr. 
popula- före före
tionen tag tag 

Omsättningen per anställd -0,11 0,28 0,13 

Soliditetet -0,13 -0,12 0,62l) 

1) Korrelationen är signifikant på femprocentsnivån. 
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I tabell 2 åskådliggörs ytterligare ett par variabelsamband. Investeringsnivåns 
(maskiner och inventarier i % av omsättningen) samvariation med produktivi
tetsmåttet "omsättning per anställd" är inte signifikant på femprocentsnivån 
för någon av grupperna. Tendensen (0,28) är emellertid riktig för de expansiva 
företagen. 

Beträffande investeringsnivåns samband med andelen eget kapital antyder vissa 
utredningar (exempelvis SIND 1976:1) att en låg soliditet medför låg investe
ringsbenägenhet och vice versa. Denna tes får stöd enbart för den kontraktiva 
gruppen, som uppvisar ett signifikant (0,62) samband. 

En sammanfattning av analysen ovan ger vid handen att signifikanta samband 
erhållits för ett mindre antal variabelpar. Vissa samband kan genom dubbelt 
kausalsamband uppfattas som motsägande, medan brister i andra förbryllar. En 
bidragande orsak till detta kan vara att de expansiva företagen uppvisar ett mer 
oscillerande utvecklingsmönster jämfört med de kontraherande. Dessa senare 
företag tycks ha ett stabilare utvecklingsmönster i den meningen att föränd
ringar i omsättningsvariabeln paras med ungefär lika stora förändringar i de 
andra variablerna. Denna företagsgrupp kan därför antas bestå av homogena 
undergrupper med exempelvis en viss tillväxt, som innebär en lugn "planflykt", 
eller en kontraktiv förändring, som innebär en fortlöpande reservupplösning. 

Enligt litteraturen brukar tillväxt oftast förklaras med räntabilitet och storlek 
som oberoende variabler. Vinstnivån kan, som framgått, inte förklara de 
expansiva företagens tillväxt i denna studie. Beträffande storleken mätt i antal 
anställda ligger medianantalet runt 50 anställda (tabell 5.3). Det är inte troligt 
att särskilda tillväxthinder föreligger i storleksintervallen kring denna syssel
sättningsnivå. Inte heller kan investeringsnivån förklara tillväxten för den 
expanderande gruppen. 

Det är möjligt att en mer omfattande sambandsanalys kunnat ge "bättre" 
samvariation. Det är också möjligt att materialet (55-60 företag) är för litet 
för att identifiera samband. Ingen av koefficienterna för "hela populationen" är 
signifikant på femprocentsnivån, vilket visar på nödvändigheten av "rätt" 
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disaggregering. En annan indelning (än kontraherande och expanderande 
grupper) hade därför kunnat ge "bättre" samvariationer. Beräkningarna har 
emellertid gett den erfarenheten att inte heller här studerat material har 
lämpat sig för sofistikerade statistiska metoder. 
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PRAKTIKFALLENS OMSÄTTNINGS- OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING. 
LOGARITMISK SKALA. 

4:1 Byggservice AB 

Omsättning (löp priser) 
Antal anställda 
log skala Oms 

Anst 
Oms, 

/ 

' Anst 

1967 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 
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Betongindustri AB 

Omsättning (löp priser) 
Antal anställda 
log skala 

Oms 

Anst 

1967 -69 -73 -71 -75 -77 -79 -81 
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:3 Råvaruföretag AB 

Omsättning (löp priser) 
Antal anställda 
log skala 

Anst 

Oms 

1967 -69 -71 -73 -75 -77 -79 -81 
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tysty Verkstadsföretag AB 

Omsättning (löp priser) 
Antal anställda 
log skala 
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Industriföretag AB 

Omsättning (löp priser) 
Antal anställda 
log skala 

Oms 

Anst 

-7 i -77 1967 -69 •73 -75 -79 
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