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"de som inte lärt från det för

flutna är dömda att upprepa det" 

George Santayana 

EPILOG 

Ett försök att blicka tillbaka på "forskningsprocessen" fyller säkerligen 

de flesta avhandlingsförfattare med ömsom vemod och ömsom tillförsikt. 

Tillförsikt, om inte annat så för att man äntligen satt punkt för en l,ängre 

tids prövning i konste n att tänka i banor so m somliga vill beteckna som 

logiskt riktiga, andra som konventionellt riktiga. Vemod kanhända som en 

följd av svårigheter att artikulera det man vi 11 få s agt eller för att man 

sagt det man inte tillräckligt väl artikulerat. Rader av omarbetningar och 

kompletteringar har inte alltid vari t ti 11räckliga för att ge rapporten ett 

innehåll och en utformning av önskvärd stringens. 

Det är vidare lätt att en till det yttre väl sa mmanhållen rapport som denna 

tenderar att ge en spegling av forskningsprocessen som betydligt mindre 

slumpartad än vad den de facto är. Även en beskrivning så här i efterhan d 

kan komma att framställa händelseförloppet som betydligt mer rationellt och 

mer rätlinjigt än det i verkli gheten var. Ett försök att återge betydelse

fulla händelser och tankar bakom vår inledande "Skellefteåundersökning" från 

sommaren 1971 fram till hösten 1972 och dess fortsättning skall trots dessa 

risker för "bias" i framstäl lningen göras^. Så här tror vi det har gått 

till när, hur och varför denna rapport har fått den utformning den nu har: 

Genom inriktningen på forskning kring problemställningar med regional ekono-i 

misk anknytning - främst representerad av Christian Lindströms avhandlings

arbete om regionala variationer i "innov ationsklimat" - kom avdelningen för 

företagsekonomi omkring 1970 i kontakt med Expertgruppen för regional utred

ningsverksamhet (ERU). En kontakt som i sin tu r bl a medförde att vi - för

fattarna till föreliggande rapport som visserligen var intresserade av re

gionala frågeställningar men som i egensk ap av nyvordna doktorander ännu 

saknade en "forskningsuppgift" - kom att involveras i ett stö rre ERU-projekt 

under våren 1971. I ett första skede bestod samarbetet i upplä ggning och 

1) Så här i efter-e fterhand kan vi kon statera att framställningen blev 
"biased". But> so what? 
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genomförande av en förundersökning om produktionskostnader i olika region

typer. Förundersökningen utföll "positivt" och en huvudstudie påbörjades 

under hösten 1971. Med det insamlade datamaterialet som grund studerade vi, 

utifrån föreställningar om specialiseringens och närhetsfaktorns betydelse, 

uppbyggnaden och omfattningen av underleverantörssystem i Skelle fteå A-re-

gion. 

Denna undersökning presenterades senare i delvis om arbetad form inom ERU 

som bilaga i produ ktionskostnadsgruppens slutrapport (SOU 197^:3). Resulta

ten "pekade på" en hög integrationsgrad mellan regionens tillverkande före

tag och på att en stor del mindre och medelstora företag var involverade 

som underleverantörer i lokala produktionssystem. Vidare befanns att de lo

kala leveranserna i hög uts träckning var koncentrerade till några få 

"nyckelföretag" i regio nen. 

Mot bakgrund av de många nya frågeställningar som genererats under och efter 

"Skel1 efteåstudiens" genomförande framstod en fördjupning av studierna om 

produktionssystemens uppbyggnad och omfattning som både angelägen och lämp-

lig ur forskningsstrategisk synvinkel. (Bland annat hade vi genom ERU möj

lighet att få tillgång till ytterligare data.) Ett steg i en fördj upad ana

lys var att studera produktionssystem i region er med olika struktur och 

s-torlek. Härigenom menade vi at t möjligheterna till mer långtgående utsagor 

om regionala produktionssystem skulle komma att öka. Samtidigt såg vi de 

regionala systemen endast som delar av större nationella och internationella 

produktionssystem; de flesta större Skellefteåföretagen hade befunnits vara 

"exportörer" ur regional synvinkel. 

Ett annat "lämpligt" steg i en för djupad analys av produktionssystemens 

struktur var att knyta an till den forskning om de mindre och medelstora 

företagen som vid denna tidpunkt bedrevs vid avdelningen under Dick Ram

ströms ledning. De för vår del centrala tankarna kom därvid att kretsa 

kring vilken roll denna företagskategori intog i ett n äringsliv allt mer 

dominerat av de stora koncernerna. Forskningsinriktningen efter "Skellefteå

undersökningen" kom härigenom att förskjutas mot de mindre och medelstora 

företagen i deras roll s om storföretagskompletterande enheter. 

De ekonomiska motiv vi till en början utgick ifrån som den inter-företags-

relaterade specialiseringens grundläggande element framstod dock med tiden 
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som allt mindre relevanta som "förklaringsgrund"; inte minst under påverkan 

av DR:s insiktsfulla aforismer. "Insikten" att det primärt inte Mr ekono

miska motiv som är vägledande vid upprättandet av leverantörsrelationer i 

allmänhet och lokala sådana i synnerhet blev inte mindre av att Dick Ram

ström efterträddes på professorsstolen av en annan kommunikationsforskare, 

Bertil Thorngren. Dennes studier av regionala "externa ekonomier" och kon

taktsystem befanns endast vid en ytlig betraktelse utgöra en "motpol" till 

vårt forskningsfält. Informationsflöden och materialflöden är många gånger 

trots allt endast två olika dimensioner av en och samma företeelse. Infor

mationsbiten kom härigenom att bli den felande länk som erfordrades för att 

knyta ihop ett femårigt forskningsprojekt och ge slutrapporten dess defini

tiva struktur. 

Denna - här mycket skissartat återgivna - inverkan av yttre faktorer av 

"tillfällighetens karaktär" har tagit formen av såväl små till synes bety

delselösa perspektivförskjutningar som av mer drastiska omställningar. Inte 

heller har utvecklingen varit entydigt "framåtriktad" utan många gånger kan

tad av "snedsteg" och "steg tillbaka". Genomgående har dock projektet ut

vecklats mer ur ett intresse för "institutionella förhållanden" och för ak

tuell samhällsdebatt än ur teoretiska modeller. De senare föreföll oss 

många gånger alltför akademiska i betydel sen att de svar vi kan härleda ur 

modellerna sällan bidrar annat än marginellt till ö kad förståelse av struk

turomvandlingens orsaker och förlopp. Detta försök att väva ihop åsikter och 

synsätt från vitt skilda samhäl1 sforum till en enhetlig föreställningsram 

har också bidragit till att generera vissa, för oss nya, idéer. Vi e rinrar 

oss med förtröstan C Wright Mills' syn på behovet av breda ansatser: 

"Jag erinrar om att den sociologiska visionen i stor utsträckning 
består i förmåg an att röra sig från ett perspektiv till ett annat, 
och under processen bygga upp en helhetssyn på samhället och dess 
komponenter. Det är naturligtvis denna vision som skiljer samhälls
vetaren från den rena teknikern. Duktiga tekniker kan utbildas på 
några år. Den sociologiska visionen kan också odlas; den uppträder 
förvisso inte utan en mängd arbete som ofta är av rutinkaraktär" 
(Mills, Den sociologiska visionen, 1959/1971, sid 229). 

I den mån vi g enom denna studie lyckats ge något nytt perspektiv åt problem

området tror vi att det är just detta försök till korsbefruktning av syn

sätt som bidragit därtill. Det är dock av vikt att framhålla att de förkun

skaper som valts av den ena eller andra författaren givetvis inte är det 
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enda möjliga alternativet utan andra kompletterande ansatser både är tänk

bara och önskvärda. Inom det problemområde vi "valt" har andra forskare 

studerat exempelvis makt- och beroendeförhållanden i samverkansrelationer 

utifrån ett hermeneutiskt betraktelsesätt. Vi ser det som väsentligt att 

understryka detta krav på alternativa förkunskaper eller synsätt; inte minst 

för att reducera den prägel av "falsk" säkerhet med vi 1 ken omvärlden eljest 

tenderar att bl i betrakt ad. 

Det skulle med denna "insikt" vara förmätet att göra anspråk på att före

liggande studie ger en uttömmande behandling av problemområdet. Den är upp

byggd kring och får sin väsentliga enhet från två centrala teser inom ett 

och samma tema: om arbetsfördelning mellan tillverkande företag i ett rums

ligt perspektiv eller om nationella och lokala produktionssystem som vi rub

ricerat denna arbetsfördelning. Med detta följer dock att den bild av nä

ringslivet vi återger kan uppfattas vara fylld av kategoriska ställningsta

ganden och ideal typer. Exempelvis kan man av framställningen förledas att 

uppfatta produktionssystem som homogena storheter vilka uppträder enhetligt 

mot omgivningen. På detta vill vi sva ra att det vore förvånansvärt om vi i 

en i grunden marknadsekonomisk näringslivsstruktur inte skulle kunna åter

finna ett mångfasetterat beteendemönster. Då vi an vänder begreppet produk

tionssystem gör vi sål unda detta för att spegla hur enheter inom närings

livet är länkade samman genom materialflöden och där dessa länkningar ut

gör en central dimension som både skapar möjligheter och utgör restriktio

ner i dessa enheters handlande. 

Vårt sätt att metodologiskt attackera de luckor i kunskapsmassan om närings

livsstrukturer på mikroplanet, som vi därvid ansett föreligga, har varit att 

ge denna studie en stark empirisk förankring. Inriktningen mot en omfattan

de empirik har till en del givit studien en deskriptiv prägel. Detta har 

inte inneburit att vi he lt avstått från att göra kausala utsagor. Vi ä r dock 

medvetna om de svårigheter som föreligger att fastställa kausala samband 

vid empiriska analyser och att detta i strikt vetenskaplig bemärkelse endast 

är möjligt i kontro llerade experiment. När vi gör kausala tolkningar utifrån 

iakttagna samvariationer i vårt sur veymaterial kan det sålunda hävdas, att 

vi g år utanför vad materialet i sig v isar, att dessa slutsatser inte kan be

tecknas som kausala i strikt vetenskaplig bemärkelse. Denna svårighet att 

uppnå renodlade forskningssituationer inom samhällsvetenskapen öppnar även 

möjligheter till alternativa tolkningar av data, tolkningar som bl a påver-
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kas av forskningsprocessens utformning, alternativa förkunskaper etc. Så 

"In research, you only lose. If you do a large study, which-you 
proudly imagine will impress everyone, they say it is t oo super
ficial, that you are lost in the details of too much data, and that 
you have no adequate theory. If, on the other hand, you do a small, 
careful study, which you proudly imagine will impress everyone with 
its well thought out theory, then they say it ignores too many other 
factors, and is too limited to have any meaning. So what? 

So I do my r esearch in my way, and you do yours in your ways, and 
this is all very fine and helps us get jobs: but can it achieve any
thing more than that? Is research anything more than self-expression? 
Are a set of journal offprints anything more than a set of coloured 
blobs on the wall of a modern art exhibition, open for individuals to 
see in them anything they have a fancy to see?" (David Hickson, Does 
your data ever make sense?, 1973, sid 1). 

"The rest is silence" 

William Shakespeare 
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"Vissa människor föds postumt" 

Friedrich Nietzsche 

TACK! 

För databearbetning, idéer, innehåll, kommentarer, konstruktiv kritik, kri

tik, layout, tjänster och gentjänster, uppmuntran, utskrift, utskrift ännu 

en gång, översättning samt övrigt här ej uppräknat i direkt eller indirekt 

anslutning till f orskningsprojektet vid olika tidpunkter och i olika kombi

nationer vill vi hä rmed rikta vårt allra varmaste tack till 

Avdelningen för 
företagsekonomi 
som helhet, 
GcTran Carstedt, 
John Goddard, 
Inger Granberg, 
lan Hami1 ton, 
Bengt Johannisson, 
Kari Jus lin, 
lan Layton, 
Christian Lindström, 

Jan Nerdahl, 
Conny Nilsson, 
Jan-Evert Nilsson, 
Roger Pye, 
Dick Ramström, 
Anna-Lena Staaf, 
Christer Stighäl1, 
Bertil Thorngren, 
Michel Wlodarczyk, 
Övriga här ej 
namngi vna 

Utan all insiktsfull assistans och alla ovärderliga insatser från er sida 

hade denna rapport ej fått den utformning den nu har. 

För datamaterial i direkt eller indirekt anslutning till forskningsprojektet 

v i d  o l i k a  t i d p u n k t e r  s ä n d e r  v i  e t t  v a r m t  t a c k  t i l l  

Expertgruppen för Företag som deltagit i Statens Industriverk 
Regional Utred- enkät- och intervju-
ni ngsverksamhet undersökningarna 

För finansiellt stöd i direkt oc h indirekt anslutning till f orskningsprojek

tet vid^flera tidpunkter tackar vi sist men inte minst 

Norrlands- Statens Råd för Svenska Handelsbankens 
stiftelsen Samhällsforskning Stiftelse för Samhälls

vetenskaplig Forskning 

Umeå den 5 september 1976 

Carl Fredriksson och Leif Lindmark 



KAPITEL 1 

1  

PRODUKTIONSSYSTEM SOM STUDIEOBJEKT 

1.1. Några drag i strukturomvandlingen 

Den ekonomiska utvecklingen under detta sekel har kännetecknats av en snabb 

strukturell omvandling. En omvandling som i grova drag kan karaktäriseras 

som en övergång från ett samhälle uppbyggt efter självhushål1 ningsprinei pen 

till ett samhälle kännetecknat av specialisering och samarbete. I det tidiga 

industrialiseringsskedet var denna arbetsfördelning begränsad men med ökad 

industrialisering har behovet av samarbete växt såväl inom företagssektorn 

som mellan företagsséktorn och andra sektorer. Produktionen i det mod erna 

industrisamhället kännetecknas sålunda av en höggradig sektoriell interde-

pendens där förändringar i vissa se ktorer med kraft slår igenom i andra. 

Inom företagssektorn har strukturomvandlingen vidare inneburit att ett fåtal 

nationella och multinationella företag svarar för en växande andel av pro

duktionen. Produkternas ökade tekniska komplexitet liksom stordriftsför

delar inom produktion, administration, marknadsföring etc är några driv

krafter bakom denna utveckling. Flertalet delmarknader domineras idag av 

enstaka storföretag och kan i många av seenden beskrivas i den kla ssiska eko

nomins monopol- och oligopoltermer. 

Samtidigt med utvecklingen mot ökad koncentration och specialisering inom 

näringslivet har en geografisk koncentration av företag och människor på

gått. Dessa drag i struktu romvandlingen hänger intimt samman, vilket bl a 

Hägerstrand framhållit: "Urbaniseringen är ytterst en sida av teknikens 

specialisering och den därmed nödvändiga horisontella länkningen mellan ak

tiviteter. Specialister kan åstadkomma färdiga helheter bara genom samver

kan. Hopklumpning av företag och folk har med tiden framkommit som en åt

minstone ur produktionens synpunkt fördelaktig organisationsram för detta 

nödvändiga lagarbete" (Hägerstrand 1964, sid 7). 

I takt med att utvecklingen gått mot ett övervinnande av den rumsliga di

mensionen, inte minst genom en intensiv förnyelse inom telekommunikatio

nernas och transportsystemens område, har vi sålu nda kunnat iaktta en ökad 

geografisk koncentration av människor och produktionsresurser. Det para
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doxala i denna utvecklingsbi id är att en ökad rvmslig frigörelse från rå

varukällor och energi ti 11 gångar har följts av en ökad rumslig förtätning 

av produktionsstrukturen till ett mindre antal snabbt växande regioner. 

Det är ytterst vissa aspekter på denna arbetsfördelning mellan tillverkande 

företag - arbetsfördelning inom produktionssystem - insatt i ett rumsligt 

perspektiv, som är temat för föreliggande studie. 

1.2. Forskningen> debatten och politiken 

Förskjutningen från ett stationärt samhällssystem till e tt mer dynamiskt 

har åtföljts av en rad samhälleliga balansproblem. Intresset för struktur

omvandlingen och de problem som härigenom uppstått har dock växlat kraftigt 

under efterkrigstiden. Från att ha rönt liten uppmärksamhet under större 

delen av 1950- och 1960-talen har intresset för strukturfrågor åter ökat 

från slutet av 1960-talet^ . Detta nyväckta intresse torde till stor del 

hänga samman med, att förändringarna i den ekon omiska utvecklingen enligt 

de flesta bedömare anses ske i ett all t snabbare tempo och att dessa för

ändringar är mer genomgripande än tidigare. Studier av förändringstakten 

är emellertid sparsamma, varför uttalanden som ovanstående bör tolkas med 

en viss försiktighet. De kan mer vara en funktion av en successivt för

bättrad informationsteknologi än av en reell acceleration i utveckl ings

takten. Klart är dock att en ständig omvandling sker i näring slivsstruktu

ren och att sådana faktorer som produktionsresursernas fördelning och or

ganisation är av central betydelse för tillväxttakten i ekonom in. 

1.2.1. Stora och små företag 

Mot bakgrund av koncentrationstendenserna inom näringslivet har storföre

tagens - och då speciellt de multinationella företagens makt och inflytande 

1) Bland senare svenska strukturstudier märks studier av Engwall 1970, 
Nygren 1972. DuRietz 1973 och Carstedt & Isaksson-Peréz 197^ om före
tagsbeståndets storleksfördelning och -förändringar. Utredningar om 
olika näringars situation och framtidsmöjligheter görs fortlöpande av 
branschorganisationer och myndigheter. Som ett aktuellt exempel med an
knytning till vårt forskningsområde kan den offentliga utredningen om 
Svensk Industri (SOU 197**: 11 med bilagor) nämnas. Till studier av kon
centration och ägarförhållanden i näring slivet, kan räknas SOU 1966:21; 
SOU 1968:3, 5, 6 och 7; SOU 1969:36; Rydén 1971 samt SPK 1971 och 1973. 
Vad slutligen beträffar studier av näringslivets lokalisering har sådana 
utförts av bl a Törnqvist 1964, Engström 1970, SOU 1970:3 och Ahnström 
1973. 
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över samhällsutvecklingen kommit i blickp unkten. I samband härmed har också 

de mindre och medelstora företagens situation i allt h ögre grad kommit att 

uppmärksammas. Marknadsföring, finansiering och succession i familje före

tag kan nämnas som exempel på några av de problemområden som blivit livligt 

omdebatterade. 

Utvecklingen mot en tilltagande storföretagsdominans har föranlett många 

att hysa tvivel om de mindre företagens framtidsmöjligheter. Man har kommit 

att betrakta dessa som en övergångsfas i ett lands industriella utveckling 

från hantverksindustri till f öretagsamhet byggd på tillverkning i stor 

skala. Andra menar dock att det även föreligger en rad smådriftsfördelar 

varför de mindre och medelstora företagen fortfarande fyller en viktig roll 

i den mod erna ekonomin. Det gäller därvid att åstadkomma en vettig arbets

fördelning mellan företag av olika storlek. Stora och små företag kan så

ledes, enligt bl a Ramström (1971), ses som komplement till varandra. Bland 

exemplen på denna komplementär i tet nämner denne arbetsfördelningen i under-

leverantörssystem. 

Den forskning som tagit upp företagens problem till behandling har, i 

Sverige liksom i flerta let andra västeuropeiska länder, traditionellt varit 

storföretagsinriktad. Orsakerna till d etta är flera; bl a att storföretagen 

legat i främsta linjen då det gällt att applicera nya tekniker och forsk

ningsrön men också den nära kopplingen mellan storföretagen och högskolorna 

både vad beträffar finansiering av forskningsprojekten och som avnämare på 

arbetsmarKnaden. På senare tid har dock tendenser till ett ökat uppmärk

sammande av de mindre och medelstora företagen kunnat skönjas och ett fler

tal for skningsprojekt har initierats och avrapporterats.^ 

Det nymornade forskningsintresset för de mindre företagens problem har också 

tagit sig uttryck i en rad utredningar av branschorgahi sat ioner liksom av 

offentliga myndigheter i syfte a tt ge uppslag till åtgärder som skulle fÖr-
2) 

bättra företagens situation. Endast en mindre del av denna forsknings-

och utredningsverksamhet är emellertid mer direkt inriktad på att belysa 

1) Se t ex Byström S Gläder 1971 a och b, Johannisson 1971 a, Lindström 
1971, Carstedt S Isaksson-Peréz 197^, Hyrenius & Sjögerås 197^, Färnström 
S Kedström 1975 -

2) År 1969 ti 11 sattes i Sveri ge en delegation inom Industridepartementet 
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den vertikala arbetsfördel ni ngen mel 1 an tillverkande företag^, vilket har 

fått till följd att kunskaperna om de mindre och medelstora företagens prob 

lem och villkor i denna ar betsfördelning fortfarande är begränsade. Myten 

om småföretagens allmänt sett besvärli ga s ituation har trots detta av många 

t i l l s k r i v i t s  d e r a s  o g y n n s a m m a  r o l l  i  d e n  i n d u s t r i e l l a  a r b e t s f ö r d e l n i n g e n  
2) 

- "Dragspel åt storindustrin: Legoföretagen kläms åt igen" . Det är mot 

denna bakgrund föreliggande studies anknytning till d en pågående småföre

tagsforskningen skall ses och de försök vi gö r att belysa några av de kun

skapsluckor, som enligt vår mening föreligger på området. 

1.2.2. Den geografiska koncentrationen •av företag och människor 

En annan dimension av strukturomvandlingen utgörs av koncentrationen av 

m ä n n i s k o r  o c h  f ö r e t a g  t i l l  n å g r a  f å  t ä t b e b y g g d a  r e g i o n e r  v i l k e t  f å t t  t i l l  

följd att regionala obalanser uppkommit. Denna koncentration, som länge an

sågs vara förutsättningen för en effektiv produktionsstruktur, ställde dock 

stora krav på arbetskraftens omflyttning och anpassning. Under de senaste 

decennierna har därför nödvändigheten avkoncentrationen till några få 

stora regioner kommit att ifrågasättas och en ökad satsning på regional-

politiska åtgärder har krävts. 

En mer målmedveten regionalpol i ti sk satsning inleddes också i mitten a v 

1960-taletI denna satsning har en rad olika stimulansåtgärder baserade 

för att följa utvecklingen bland de mindre och medelstora företagen, 
samordna och föreslå utredningar samt lämna synpunkter och förslag på 
områden som är angelägna för dessa företag. Denna delegation ombildades 
den 1 juli 1973 till ett råd för mindre och medelstora företag vii ket 
knöts till d et då bildade Statens Industriverk. Bland de presenterade 
utredningarna kan nämnas Ds I 1970:5 , SOU 1972:73, Kedner 1972, Lindström 
197^ samt SIND PM 1975:4. Även i andra länder och inom internationella 
organ har de mindre företagens problem uppmärksammats; se t ex Bol ton
rapporten 1971 och publikationer från International Labour Office (ILO), 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) och United 
Nations Industrial Development Organisation (UNIDO). 

1) Bland svenska studier kan dock nämnas Sveriges Mekanförbund 1967, Ekström 
1970, SOU 1970:30, Färnström S Kedström 1975 samt SIND PM 1975:^-

2) Veckans Affärer nr 42/1975. 

3) Som ett led i denna verksamhet bildades I965 inom dåvarande Inrikesdepar
tementet (numera Arbetsmarknadsdepartementet) Expertgruppen för Regional 
U t r e d n i n g s v e r k s a m h e t  ( E R U ) ,  s o m  f i c k  t i l l  u p p g i f t  a t t  s a m o r d n a  o c h  i n i 
tiera regional utrednings- och forskningsverksamhet. ERU har avgivit ett 
flertal betänkanden och rapporter (se t ex SOU 1970:3 och SOU 197^:1). 
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på olika typer av kapital- och sysselsättningssubventioner kommit till a n

vändning. Fortfarande läggs dock i Sverig e och detta i "större utsträckning 

än i flerta let andra länder - och i vissa av seenden i motsat s till politiken 

i dessa länder - tyngdpunkten på att främja arbetskraftens geografiska och 

yrkesmässiga rörlighet" (SOU 1969:49» sid 36). 

Ett nytt grepp i region alpolitiken presenterades -i slutet av 1960-talet då 

utlokali ser ing av statlig verksamhet började utredas.^ I dessa utredningar 

anammades idéer knutna till agglomérationsbegreppet och de offentliga myn

digheternas kontaktfält ägnades ingående uppmärksamhet. En bärande tanke 

var att vissa verksamheter med ett mycket nära samband med andra statliga 

organ och myndigheter skulle förbli lokaliserade i Stock holmsregionen. 

Andra myndigheter skulle däremot vara möjliga att utlokalisera till s törre 

regioner med goda kommunikationer och god service - s k storstadsalterna

tiv. Man framhöll vidare att flera till varandra nära knutna myndigheter i 

så stor utsträckning som möjligt borde omlokali seras till samma ort för att 
2) 

härigenom underlätta nödvändiga inbördes kontakter. 

Det är dock inte enbart vid utflyttning av statliga verk från Stockholms

regionen som relationer till an dra verksamheter intagit en central ställ

ning i analys en. I t ex SOU 1970:15 framhåller Åke E Andersson att det in-

tersektoriel1 a beroendet medför fördelar av ett omfattande och mångsidigt 

näringsliv på en begränsad yta. Andersson begränsar därvid inte sin analys 

till enbart informationsströmmar utan avser även beroendeförhållanden genom 

material strömmar. Liknande tankegångar framförs av Guteland S Nordström 

(1970) som hävdar att det vid skapandet av balanserade expansionsförlopp 

inte är tillräckligt att lokalisera isolerade enheter. Istället gäller det 

att finna block av enheter som är ömsesidigt beroende av varandra och som 

tillsammans kan skapa goda produktionsbetingelser.^ 

Detta synsätt har utvecklats ytterligare i Expe rtgruppens för Regional Ut

redningsverksamhet (ERU:s) senaste betänkande. I detta betänkande framhålls 

att interdependenser i det sven ska näringslivet måste ägnas allt större 

1) Se SOU 1970:29 och SOU 1972:55. 

2) Se SOU 1972:55» Jfr Kristensson 1967» Thorngren 1972. 

3) Jfr även Andersson 1973-
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uppmärksamhet i regio nalpolitiken. Som ett led i denna verksamhet har man 

sökt avgränsa lokala produktions- eller utvecklingsblock. Man menar dock 

att dessa studier befinner sig i ett ut vecklingsskede varför "en fortsatt 

forsknings- och utredningsverksamhet kring produktionskostnaderna bör in

riktas på en fortsatt och fördjupad kartläggning av företagssektorns regio

nala produktionssystem" (SOU 197^:3, sid 241). 

Behovet av ytterligare studier på området understryks även av att de - fram

för allt utländska - empiriska studier som företagits i syfte a tt belysa 

lokala kopplingar i form av materialflöden mellan tillverkande företag inte 

givit något entydigt mönster. Vissa författare hävdar sålunda att denna när

marknad är betydande^ medan studier av andra författare pekar på att när-
2) 

hetsfaktorn är överskattad i regi onalekonomisk teoribildning . I detta 

sammanhang kan också frågan ställas i vilken utsträckning de i utland et 

gjorda erfarenheterna är generaliserbara till s venska förhållanden med vår, 

i teknol ogisk mening, relativt högt utvecklade industri och betydande av

stånd mellan olika orter. 

1.3. Två teser om produktionssystemens struktur 

Mot bakgrund av den ovan skisserade föreställningen om strukturomvandlingens 

effekter på företagsnivå utgår vi frå n att tillverkningen numera kan be

skrivas i terme r av komplicerade produktionssystem i vilka ett stort antal 

produktionsenheter griper in på olika stadier av förädlingskedjan. Denna 

vår utgångspunkt knyter an till Gunnar Törnqvists synsätt i dennes studie 

av industriföretagens lokalisering i Sverig e: "Produktionssystemet är upp

byggt av självständiga eller som filialer utlagda produktionsanläggningar, 

som förädlar primära eller obearbetade råvaror till halvfabrikat, vilka 

säljs till andra produktionsenheter inom systemet. Dessa enheter vidareför-

ädlar halvfabrikaten till d elar och detaljer. Tillverkningen i produk tions

kedjans slutled består huvudsakligen av hopsättning av färdiga delar till 

slutprodukter, som levereras ut från produktionssystemet utan att bli f öre

mål för vidare bearbetning" (Törnqvist 1963, sid 158). 

1) Se t ex Wise 19^9, Florence 1953, Beesley 1955, Estall & Buchanan 1966, 
Martin 1966, Rosenfeld 1966, Yoshino 1968. Jfr Keeble 1969. 

2) Se t ex Törnqvist 1963 och 1970, Karaska 1967, Vanneste 1971, Lever 
197^. (Se vidare kapitel 5.) 



7  

Genom denna specialisering och arbetsfördelning uppnås enligt de flesta be

dömare ett effektivt resursutnyttjande inom industrin ur såväl företagseko

nomisk som samhällsekonomisk synvinkel. Det bör därvid noteras att konkur

rensförmågan hos siutvarumarknadsföretagen, som ofta verkar i inter natio

nell konkurrens, i hög gra d påverkas av effektiviteten hos företag i tidi

gare förädlingsled.^ De begränsade empiriska studier som företagits på 

detta område pekar på att speciellt storföretagen - dvs de företag som domi

nerar näringslivet och som allmänt förknippas med hög effektivitet - för

litar sig på ett höggradigt utnyttjande av underleverantörer. Många av de 

storföretag som verkar på slutvarumarknader kan närmast karaktäriseras som 
2) 

sammansättningsfabriker. ' De empiriska studierna pekar likaså på att stor

företagen i stor utsträckning vänder sig till mindre och medelstora företag 

för att få produktionsmoment utförda.^ De senare företagens ofta påtalade 

problem ses därför många gånger som en funktion av denna underleverantörs-

rol 1. 

En gru ndläggande tes i föreli ggande studie är att produktionen i det mo der

na industrisamhället i hög u tsträckning utförs i hiera rkiskt uppbyggda pro

duktionssystem. Vår syn är vidare att dessa produktionssystem främst bärs 

upp av stora företag till vilka en stor del av de mindre och medelstora 

företagen knutits som underleverantörer eller leverantörer av produktions

teknisk service. 

Utifrån ett rumsligt perspektiv anses vidare, enligt regional ekonom i sk teo

ribildning, lokalisering till s törre regioner med ett rikt differentierat 

näringsliv möjliggöra en för företagen längre driven specialisering och 

därmed effektivare resursutnyttjande. Närhetsfaktorns betydelse torde emel

lertid påverkas av karaktären på de materialflöden som förekommer mellan 

olika produktionsenheter. För en mer ingående analys av produktionssystemens 

1) Jfr direktiven till betänkandet av metallmanufakturutredningen (SOU 
1973:29, sid 14). 

2) Bland exempel hämtade från det svenska näringslivet kan nämnas att en
bart Volvo:s personbilsdivision under 1971 anlitade drygt 1300 leveran
törer varav ungefär 700 var svenska företag; Svenska IBM drygt 500 inom 
Sveriges gränser etc. 

3) Se t ex Estall s Buchanan 1966, Staley & Morse 1965, Sveriges Mekanför-
bund 1967, Yoshino 1968, Ekström 1970, Bolton 1971. Jfr även SOU 1973:29 
och 30. 
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rumsliga utbredning krävs därför att åtskillnad görs mellan olika typer av 

materialflöden. För varor av standardiserad karaktär torde avståndsfaktorn 

i de fle sta fall vara av mindre betydelse medan framställningen av icke

standardiserade produkter kan förmodas kräva nära kontakt mellan köpare och 
1 )  

saljare. 

Den teknologiska utvecklingen har inneburit att standardisering i många a v

seenden utgör en nödvändig förutsättning för verksamhet i stor sk ala; en 

verksamhet som i det m oderna storföretagets form är geografiskt uppdelad på 

ett flertal produktionsenheter och orter. Däremot lämpar sig denna stor

driftsteknologi inom tillverkning, marknadsföring, administration etc mindre 

väl f ör en inriktning på i cke-standardiserade produkter. Den icke-standar-

diserade produktionen för vilken närhetsfaktorn är av betydelse kan därför 
2) 

i stor utsträckning antas bli utförd av mindre och medelstora företag. 

En andra grundläggande tes och utgångspunkt för föreliggande studie är där

för att produktionssystemen kännetecknas av en betydande geografisk utbred

ning men där det kring såväl stora företag och deras produktionsanlägg

ningar som mindre och medelstora företag utvecklats lokala system av under

leverantörer. Vi menar således att vi i de nat ionella produktionssystemen 

kan identifiera lokala förtätningar av materialflöden där främst de mindre 

företagen ingår som leverantörer. 

1.4. Studiens syfte 

Det primära syftet med föreliggande studie är att testa giltigheten av de 

två teser om produktionssystems uppbyggnad som presenterats ovan. Problemet 

sönderfaller i två d elar; dels att utveckla en teoretisk förståelse för 

problemområdet och dels att empiriskt pröva de utsagor som kan göras uti

från denna föreställningsram. De frågeställningar som därvid kommer att,be

handlas är för det första storföretagens roll som bärare av produktionssys

tem och därmed sammanhängande frågor om företagens vertikala specialisering. 

Den andra kategorin av frågor anknyter till d e mindre och medelstora före

tagens situation i denna sp ecialiserade industristruktur. Slutligen vill 

1) Se t ex Hoover S Vernon 1959-

2) Jfr t ex Ramström 1971, Thorngren 1972. 
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vi belysa förekomsten av lokala förtätningar i de över gripande natio

nella/internationella materialflödena samt faktorer som kännetecknar före

tag involverade i dessa lokala produktionssystem. Vårt angreppssätt inne

bär sålunda att studieobjektet i förelig gande studie inte primärt utgörs 

av produktionssystem som enheter utan av företag som komponenter i produk 

tionssystem. 

Studien bör ses mot bakgrund av den aktuella näringslivs- och regionaleko

nomiska debatten. Vår ambition har under studiens gång varit att finna nya 

kombinationer av pusselbitar i existe rande föreställningar inom forskning, 

debatt och politik för att beskriva några - enligt vår bedömning - centrala 

mönster i ett t eknologiskt välutvecklat industrisamhälles struktur. I den 

mån resultat och slutsatser något bidrar till ökad insikt eller stimulerar 

till fortsatt forskning och debatt om stora kontra små företag samt regio

nala utvecklingsproblem har studien mer än väl f yllt sitt syfte. Det är vår 

uppfattning att ökade kunskaper på dessa områden är av avgörande betydelse 

för framgångsrika framtida näringslivs- och regional pol i tiska åtgärder. 

1.5. Rapportens uppläggning och disposition 

Föreliggande rapport har disponerats i tre hu vuddelar; en förestäl1ningsram 

som omfattar kapitlen 3~5, ett metodavsnitt omfattande kapitlen 6-7 samt 

studiens resultat och slutsatser vilka redovisas i kapitle n 8-14. Den inle

dande referensramen har därvid byggts upp kring de tre centrala dimensioner 

av strukturomvandlingen vi inledningsvis i detta k apitel berört; närings

livets specialisering, de mindre företagens situation i den kon centrations

våg som följts i special iseringens kölvatten samt specialiseringens rums

liga aspekter. Dessa olika sidor av strukturomvandlingen diskuteras i tre 

på varandra följande kapitel. I rapporten s metodavsnitt redovisar vi där 

efter dels analysmodellen i dess em piriska tolkning och dels den studerade 

populationen samt den insamling av data vi ge nomfört. I det senare av dessa 

båda kapitel presenterar vi även några av de metoder som valts för att be

skriva och analysera materialet. Den empiriska framställningen slutligen 

korresponderar till sin uppläggning och utformning mot rapportens inledande 

referensram, vilket framgår av nedanstående principskiss över rapportens 

disposition (se figur 1:1). 
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Figur 1:1. Rapportens principiella disposition 
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KAPITEL 2 

PRODUKTIONSSYSTEM - UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 

Enligt de utgångspunkter vi stip ulerat i föreg ående kapitel vill vi se 

näringslivet snarare som ett system av samverkande enheter än som en sam

ling inbördes autonoma företag. Några övergripande teorier att relatera 

denna vår föreställning mot föreligger inte, ej heller någon sammanhållen 

näringslivsdebatt. Vår ansats har av dessa skäl utvecklats till e n integre

ring av teori fragment och debattartiklar från skilda ämnesområden, varvid 

referensramen framför allt har knutits till regionalekonomisk och organisa-

tionsteoretisk litteratur i vilken samspelet mellan företaget och dess om

givning betonas. I de inledande avsnitten av föreliggande kapitel skall vi 

mer utförligt diskutera dessa två teoretiska utgångspunkter. Denna diskus

sion syftar därvid, förutom till att ligga till grund för den senare i 

detta kapitel preciserade begreppsapparaten, även till att bilda bakgrund 

till d en i kapitel 3*5 presenterade teoretiska förestäl1 ningsramen. 

Med diskussionen om företaget och dess omgivning som utgångspunkt ägnar vi 

sålunda fortsättningen av föreliggande kapitel till att precisera begreppet 

produktionssystem. Framställningen anknyter till ett systemteoretiskt be

traktelsesätt där ett system vanligen beskrivs i termer a v 'komponenter som 

är länkade till varandra genom en eller flera relationer1^. Enligt detta 

synsätt är företagens olika delar inbördes beroende av varandra men också 

beroende av andra företag, organisationer, myndigheter etc, vilka i sin tu r 

på olika sätt kan vara länkade till varandra och åter andra organisationer 

osv. En så komplex verklighet låter sig svårligen fångas i en ana lysmodell. 

En systemmodell är därför alltid en förenkling av verkligheten och endast 

de relationer som bedöms vara relevanta i sammanh anget beaktas. Vid ett stu 

dium av produktionssystem måste i enlighe t härmed systemet avgränsas samt 

de komponenter - i detta fall stora samt mindre och medelstora företag -

och relationer - materialflöden - som systemet är uppbyggt av definieras. 

1) Se t ex Hall & Fagen 1956, Churchman 1961, Ackoff 1962, Beer 1966. 
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2.1. Företaget och dess omgivning ur regionalekonomisk synvinkel 

Inom den regional ekonomi ska forskningen kan man urskilja två huvudrikt

ningar. Dels har forskningen inriktats på sådana faktorer som styr företa

gens lokaliseringsval och dels har man på en högre beskrivningsnivå stude

rat de processer som ligger bakom den regionala utvecklingen. På den lägre 

beskrivningsnivån har man därvid sökt förklara företagens lokaliseringsbe

teende utifrån ett antal olika lokaliseringsfaktorer såsom faktorutbud, 

transportkostnader, agglomérationseffekter etc. Det primära studieobjektet 

i loka liseringsteorierna har sålunda varit företagens relationer till den 

omgivande miljön. 

Lokaliseringsteorierna hade fram till och med den s k vinstmaximeringssko-

lan anknyt i t till den nationalekonomiska mikroteorin och synen på företa

gens beslutsfattande var den fullständigt rationella.^ De traditionella 

lokaliseringsteorierna har emellertid med tiden i allt mindre utsträckning 

kunnat förklara och förutsäga näringslivets lokaliseringsmönster; ett 

minskat förklaringsvärde som framför allt kan tillskrivas det förhållandet, 

att nya produktionsstrukturer i samspel med den teknologiska utvecklingen 

ställt oss inför ett långt mer komplext samhällsmaskineri. I linje här med 

har flera väsentliga faktorer i analysm odellerna minskat i betyd else. Detta 

gäller inte minst kostnaderna för att förflytta gods - en väsentlig lokali

seringsfaktor i tidiga teoribildningar - vilket medfört att en stor del a v 

industrin kan betraktas som lokal i ser ingsbar (footloose) ur denna synvin-

kel. 

En annan förklaring till d e traditionella lokal i seringsteori ernås bristande 

överensstämmelse med den faktiska utvecklingen är den fortgående rumsliga 

1) Se von Thünen 1826, Weber 1909, Fetter 1924, Hotel ling 1929 och Lösch 
19^0 vilka är några av de mest framträdande representanterna för olika 
faser i teori utvecklingen. 

2) Se t ex Törnqvist 1963 och Klaassen 1967. Törnqvist (197*0 hävdar dock, 
med hänvisning ti 11 - Regional- och trafikpolitik (1970) och Lindström 
(1972), att kostnaderna för järnvägstransporterat gods stigit med be
tydligt högre procenttal än producentpris index under 1960-talet. Det bör 
dock påpekas att det inte enbart är taxepolitiken som påverkar transport
kostnadernas totala storlek. Motverkande faktorer är bl a rabattsyste
mets utformning och den ökade effektiviteten i transp ortapparaten exem
pelvis genom containersystemet. 
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uppdelningen av framför allt de stora företagen och organisationerna. Detta 

till skillnad från de traditionella ansatserna som i regel utgår från före

tag med endast en produkt och ett verksamhetsställe. "Such uncomplicated 

cases are considered to be of limited interest in an age when the most im

portant production units in advanced economies belong to large multi-func-

tional organizations which include a varying mix of locationally interdepen

dent administrative, marketing, production and research facilities" (i>red 

1973, sid 10). 

De traditionella 1okali seringsteori erna har vidare enligt Pred (1966, 1967 

och 1973) alltför ensidigt upptagit ekonomiska faktorer och inte tagit hän

syn till beteendemässiga faktorer. Modellerna bygger som tidigare framhål

lits på antaganden om fullständig rationalitet, fullständig information etc. 

Därigenom beaktar dessa teorier inte problem som är förknippade med att före

tagen arbetar mot flera, ibland även motstridiga, målsättningar; att företa

gen verkar i en för änderlig och osäker omgivning med odelbara resurser etc. 

De traditionella lokaliseringsteorierna beaktar slutligen uteslutande frågan 

var en aktivitet skall bedrivas. Därvid har ett lokaliseringsbeslut betrak

tats som liktydigt med beslut rörande aktivitetens rumsliga belägenhet. 

Kristensson (1967) har dock en vidare syn på begreppet lokaliseringsbeslut, 

som förutom geografiska omflyttningar av aktiviteter även inkluderar för

ändringar i verks amhetsinriktning och omfattning liksom att stanna på den 

givna lokaliseringsorten och fortsätta som hittills. Man kan därvid se 

företagens lokaliseringsbeslut som en konsekvens av en rad opåverkbara fak

torer som tidigare åtgärder och beslut i företa get och dess omgivning lett 

till. Med utgångspunkt från detta betraktelsesätt kan således special i se-

ring genom externa 1 i sering av produktionsmoment ses som en form av lokal i se

ri ngsbeslut.^ 

De moderna lokaliseringsteoretikerna har tagit intryck av denna diskrepans 

mellan traditionell lokaliseringsteori och företagens faktiska lokalise

ringsbeteende. Till skillnad från de traditionella deduktiva teorierna ut

går senare års teoribildning i hög grad från den empiriska verkligheten. Li

1) Jfr Hedberg 1970 och Törnqvist 1970. 

2) Jfr Danielsson 1964, Back m fl 1 970. 
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kaså har synen på beslutsfattandets begränsade rationalitet anammats. Dessa 

förändringar i angrepp ssätt och syn på beslutsfattandet har medverkat till 

att nya faktorer såsomorganisationers uppdelning i rumme t, personliga hän

syn och historiska betingelser tillförts analysen av företagens lokalise

ringsbeteende. 1 ̂  

Andra faktorer har getts större vikt än i de tr aditionella ansatserna. I 

studiet av storstädernas tillväxt har man främst betonat de fördelar som 

uppkommer som en följd av en anhopning av företag på en begränsad yta - s k 

agglomerationseffekter. Begreppet användes redan i Webers lokaliserings

teori från I909, men gavs i denna e n snävare tolkning än i senar e års teori

bildning. Dessutom hade agglomerationsbegreppet en underordnad roll i 
2) 

Webers teoretiska framställning. 

Agglomerationsbegreppet som är centralt för föreliggande studie kommer att 

diskuteras mer ingående i ett k ommande kapitel. Vi skall .därför här enbart 

framhålla några av de vanligast framförda fördelarna med en lokalisering 

till en stor agglomeration. Till dessa brukar komplexet med informations

tillgänglighet och informationsöverföring liksom tillgången till en god 

infrastruktur, ett rikt och differentierat arbetskraftutbud samt teknisk 

och ekonomisk rådgivning räknas. Andra fördelar av relevans för föreliggan

de studie är förekomsten av underleverantörer och produktionsteknisk ser

vice. Framför allt anses företag på i nstabila och osäkra marknader kunna 

utnyttja dessa agglomérat i va fördelar varigenom möjligheterna till snabb an

passning till omgivningsförändringar ökar och ett effektivare resursutnytt

jande kan uppnås. 

I åter andra teoribildningar intar länkningar mellan företag i form av 

materialflöden en än mer framskjuten.stal 1 ning. Vi å syftar då främst den 

skolbildning som utvecklats ur Francois Perroux1 (1955) teori om tillväxt

poler; en teoribildning som byggts kring begreppen nyckelföretag och in

dustriella kluster. Genom förekomsten av nyckelföretag och de till dessa 

1) Exempelvis förordar Pred (1973) en loka1 i seringsteori som tar hänsyn 
till icke-optimalt beteende, ofullständig information, befintliga an
läggningars lokalisering etc. 

2) För olika definitioner av agglomerationsbegreppet i senare lokaliserings
teoretiska ansatser se t ex Hoover S Vernon 1959, Lichtenberg I960, 
Chinitz 1961, Kristensson I967, Thorngren 1967 och 1972, Törnqvist 1970. 



relaterade klustren av industriföretag centreras tillväxten i ekonom in till 

vi ssa sektor i el 1 a och geografiska tillväxtpoler. Även författare som Hirsch-

man (1958) och Myrdal (1957) framhåller de teknologiska länkningarna i sina 

"närbesläktade" teoribildningar om regional utveckling (se vidare kapitel 5) 

Ett genomgående drag i regiona lekonomi sk forskning är dock att företagen be

traktas som "black boxes". Föga utrymme ägnas sålunda de processer som pågår 

inom företagen i syfte a tt anpassa organisationerna till omgivningens krav 

och möjligheter. I linje h ärmed betraktas det enskilda företaget som en ho

mogen beslutspunkt vars individuella särdrag ej närmare analyseras. Vid en 

analys av produktionssystemens uppbyggnad och rumsliga utbredning synes det 

oss därför meningsfullt att komplettera de regional ekonomi ska tankegångarna 

om bl a närhetsfaktorns betydelse med fragment från organisationsteorin. 

Speciellt betydelsefullt är härvid att närmare söka analysera motiv bakom 

företagens external i ser ing av produktionsmoment samt sökande efter och va

let av leverantörer. 

2. 2. Företaget och dess omgivning ur organisationsteoretisk synvinkel 

2.2.1, Några drag i organisationsteorins utveckling 

Om utvecklingen inom regionalekonomisk teoribildning under de senaste åren 

i någon mån kan karaktäriseras som ett gradvis övergivande av synen på före

taget som en sluten enhet kan organisationsteorin sägas ha utvecklats i 

motsatt riktning. Tidigare studerade man i det n ärmaste uteslutande före

tagens inre förhållanden medan företagens relationer till s in omgivning äg

nades mindre intresse. Under senare tid har man emellertid alltmer börjat 

beakta den yttre miljöns inverkan på företagens utvecklingsmöjligheter och 

interna organisation - dvs den öppna systemsynen har alltmer kommit att 

känneteckna modern organisationsteoretisk forskning. Samtidigt med denna 

förändrade syn på företagen har synen på individen som beslutsfattare och 

därmed beslutsfattandet i företa gen förskjutits från fullständig rationali

tet till begränsad rationalitet.^ 

1) Under senare år har även synen på beslutsfattandet som varande begränsat 
rationellt i vissa fall övergivits. I stället har en anarkistisk syn på 
beslutsfattandet applicerats (se t ex March 1971, Oisen 1972). 



Trots sîn utgångspunkt i den slu tna systemsynen bildade den s k Carnegie-

skolan en ny tradition inom den organisationsteoretiska forskningen. Man 

byggde sin analys på en ny begreppsapparat där sådana begrepp som begränsad 

rationalitet, satisfieringstänkande samt synen på företagsbeteendet som en 

sök- och lärprocess ingick.^ Någon mer genomgående integrering med tidigare 

teorier och undersökningar med utgångspunkt från den öppna respektive slut

na systemsynen gjordes dock ej. 

Först genom Thompson (1967) utvecklades en förestäl1 ningsram som tog i be

aktande och integrerade båda dessa systemsyner. Denna intresseförskjutning 

mot samspelet mellan företag och dess omgivning betingas enligt flertalet 

organisationsforskare av förändringar i såväl teknologiska faktorer som mer 
2) 

grundläggande uppfattningar om samhällets sätt att fungera. 

Omorienteringen av organisationsläran syftar främst till att beakta miljö

faktorernas inverkan på företagens interna struktur. I sin teoretiska fram

ställning stipulerar Thompson en rad hypoteser om företagens agerande och 

uppbyggnaden av den interna strukturen mot bakgrund av olika miljöbetingel

ser. Thompson's analys bygger därvid på Parson's (1960) indelning av före

tagen i tre kl art avgränsade nivåer: den tekniska, den administrativa och 

den institutionella nivån. Enligt detta synsätt innehåller varje formell 

organisation en underorganisation vars problem koncentreras kring den tek

niska funktionens effektivitet. 

Den institutionella nivån ser Thompson som en del av ett större sociotek-

niskt system vars uppgift är att anpassa företaget till "elements of the 

environment over which it has no formal authority or control" (Thompson 

1967, sid 12). Den mellanliggande - administrativa - nivån betjänar enligt 

detta synsätt den tekniska nivån genom att skapa erforderliga resurser, 

dämpa yttre störningar men även förmedla förändringar i omgivn ingen 

il den tekniska kärnan. Genom att i görli gaste mån avskärma den tek-

ni.ka kärnan från yttre störningar - dvs skapa någon form av slutet sys

tem - kan man minska osäkerheten och höja rationaliteten i beslu ten rö-

1) Se Simon 1957, March & Simon 1958, Cyert S March I963, Ramström 1967-

2) Se t ex Emery S Trist 1965, Buckley 1967 och I968, Thompson 1967» 
Lawrence £ Lorsch I967, Rhenman I969, Johannisson 1971 a, Ramström 1971• 
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rande den tekniska enheten. Denna uppdelning av organisationen i tre ni våer 

eller delsystem möjliggör ett utnyttjande av teori fragment från såväl den 

öppna som slutna systemsynen i analy sen. 

2.2.2. Företagets externa miljö 

Varje gränsdragning mellan företaget och dess omgivning innebär en form av 

dikotomisering där allt som ej inkluderas i föret agsbegreppet hänförs till 

företagets omgivning. Härigenom bl ir omgivningsbegreppet synnerligen komp

lext och vittomfattande, vilket medför att man i de orga nisationsteoretiska 

studier där man applicerat den öppna systemteoretiska synen tvingas till 

avgränsningar. Man beaktar således endast vissa subsystem eller dimensio

ner av omgi vni ngen. 

Inom den organisationsteoreti ska litteraturen används en rad olika begrepps

apparater för att systematiskt avgränsa och indela miljön. Thompson (1967) 

använder begreppet handlingsmiljö för att ange de delar av miljön som är av 

relevans - eller potentiell relevans - för företagets målformulering och 

måluppfyllelse^. Organisationen finner enligt Thompson sina miljöbegräns

ningar inom en geografisk rymd eller den sociala sammansättningen av hand

lingsmiljön i vilken kunder, leverantörer, konkurrenter och politiska 

grupper kan särskiljas. 

Rhenman (1969) som i sin fra mställning är starkt influerad av Thompson gör 

en något annorlunda distinktion. De komponenter i omgivni ngen som företaget 

står i direk t relation till benämns företagets arbetsmiljö medan det system 

som återfinns utanför arbetsmiljön klassificeras som sekundär miljö (se 

figur 2:1) 

1) Thompson har hämtat begreppet handlingsmiljö från Dill (1958). 
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Figur 2:1. Organisationen, arbetsmiljön och den sekundära miljön. 

ARBETSMILJÖ 

ORGANISAT! 

Kunder: 

SEKUNDÄR MILJÖ 

Q = Informationsbearbetande enhet 

• = Materi al bearbetande enhet 

Källa: Rehnman 1969, sid 26. 

Ett exempel på ytterligare en alternativ indelning i olika miljötyper pre

senteras av Ramström (1972) i en disk ussion om företagens förändringskapa

citet. Som en första indelning skiljer Ramström mellan aktiv och latent om

givning beroende på omgivningens betydelse vid beslutsfattandet i föret aget. 

Den aktiva delen av företagens omgivning kan i sin t ur indelas i när- oc h 

fjärrmiljö.^ Med närmiljö avser Ramström därvid de delar av omgivningen 

som utövar ett starkt och även på kort sikt betydelsefullt inflytande på 

företagets handlande. I närmiljön ingår sålunda företagets fasta kunder och 
2) 

leverantörer, näraliggande konkurrenter etc. 

Handlingsmiljöns sociala sammansättning kan vidare beskrivas utifrån sådana 

aspekter som fientlighet och välvillighet^, eller i Dills (1 958) näralig-

1) Jfr Johannisson 1971 a. 

2) »amström 1972, sid 59« 

3) March S Simon 1958. 
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gande distinktion där åtskillnad mellan generösa och stränga miljöer görs^ 

:l «de generösa miljöerna erbjuds många handlingsalternativ, varför risken 

att misslyckas är liten. Dill beskriver vidare handlingsmiljön som antingen 
2) 

homogen eller heterogen, stabil eller växlande . Ju mer växlande och hete

rogen ett företags miljö är desto större krav ställs på företagens anpass

ningsförmåga. Motsatt gäller att ju mer stabil och homogen den miljö är som 

företaget verkar i, desto större är möjligheterna att hålla den tekniska 

kärnan i föret aget isolerad och därigenom uppnå en hög teknisk rationalitet. 

En beskrivning av miljön kan också göras utifrån dess geografiska rymd. För 

det mesta sker denna beskrivning, enligt Thompson (1967), utifrån avståndet, 

mätt » kostna der, mellan företaget och elementen i dess ex terna miljö. Andra 

organisationsforskare som Ramström (1970) lägger en vidare innebörd i av

ståndsbegreppet och inkluderar förutom den geografiska dimensionen även 

tidsdimensionen och den psykologiska dimensionen i avstån dsbegreppet. Ram

ströms tankegångar ligger väl i linje med de resultat som framkommit inom 

den regional ekonomi ska forskningen. Dessa studier pekar på tidsdimensionens 
3) 

ökade betydelse medan transportkostnaderna skjutits i bakgrun den . 

Synen på företaget som en del i ett stö rre system ständigt utsatt för yttre 

störningar men samtidigt underkastat vissa rationalitetskrav medför enligt 

Thompson (1967) att det viktigaste problemet för komplexa organisationer är 

att hantera osäkerheten i omgivn ingen. Enligt modern lokal i seringsteori, 

som behandlar företaget som en "black-box", uppnås bl a ett effektivare re

sursutnyttjande och en reduktion av omgivningens osäkerhet genom lokalise

ring till stora agglomerationer. Organisationsteoretikerna däremot ser in

terna förändringar i företa gets struktur och inriktning som de främsta med

len att hantera osäkerheten. Företagen antas därvid handla utifrån ofull

ständiga beslutsunderlag och ofullständigt rationella beslutsregler. Be

slutsfattandet har karaktären av en kontinuerlig sök- och lärprocess. Innan 

vi n ärmare söker analysera dessa processers inverkan på företagens grad av 

vertikal specialisering och därigenom på produktionssystemens struktur skall 

dock först en precisering av begreppet produktionssystem göras och några 

andra centrala begrepp för studien definieras. 

1) Jfr även Rhenman 1969, Ramström 1972. 

2) Jfr Emery & Trist 1965. 

3) Se t ex Törnqvist 1963 och 1970, Klaassen 1967, Hägerstrand 1970. 
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2.3. Några centrala definitioner 

2.3.1. Begreppet produktionssystem 

Begreppet produktionssystem har använts i skilda sammanhang och på olika 

beskrivningsnivåer. Ett exempel på en definition av begreppet produktions

system på hög nivå ges av Törnqvist (197*0. "Systemet består av objekt som 

kan vara hela arbetsställen eller i vissa fall delar av arbetsställen. 

Dessa står i beroe ndeförhållanden till varandra och länkas samman av trans

porter av gods, personer och information. Länkarna kan identifieras som 

rent fysiska flöden men i många fall också genom betalningsströmmar i skil

da riktningar. Inom ett produktionssystem finns dessutom länkar i f, orm av 

ägarförhållanden och maktrelationer som sannolikt är svåra att kvant i fiera 

och fullständigt blottlägga och beskriva" (Törnqvist 197**, sid 59). 

Organisationsteoretiker som Rhenman (1969) har applicerat begreppet produk

tionssystem på företagsnivå och menar att det kan definieras antingen som 

ett konkret eller som ett funktionellt delsystem. "I det första fallet de

finieras det som systemet av materialbehandlande komponenter. I det sena re 

fallet definieras det som det delsystem som t i 11godoser funktionen att pro

ducera" (Rhenman 1969, s'd 44).^ 

I likhet med Törnqvist avser vi med produktionssystem system på den högre 

beskrivningsnivån, dvs 1änkningar mel lan företag. Vi vill dock i jämför else 

med Törnqvist (197*0 ge vår definition av begreppet produktionssystem en 

mer preciserad innebörd. I enlighet med Evan - som ägnat de interorganisa-

toriska länkningarna stor uppmärksamhet - vill vi sål unda skilja mellan 

följande fyra typer av relationer: "(a) the role-sets of its boundary per

sonnel, (b) the flow of information, (c) the flow of products or services 

and (d) the flow of personnel" (Evan 1966, sid 178). 

Mot bakgrund av Evan's indelning av de interorganisatori ska länkningarna är 

föreliggande studie partiell då intresset fokuseras till e n av Evan's dimen

sioner ovan, nämligen till flöden av "produkter och tjänster". Detta inne

bär dock inte att vi se r materialflöden som isolerade från andra typer av 

flöden. Förhållandet är snarare det att flöden av information och personal 

1) Jfr Ramström 1967* 
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är av avgörande betydelse för förekomsten av materialflöden^. Detta sam

spel mellan olika typer av flöden kommer att mer ingående behandlas längre 

fram i rappo rten. 

Vidare har föreliggande studie avgränsats till att omfatta tillverkande 

företag. I analogi med Thorp (\S2k) och Stigler (1962) kan åtskillnad där

vid göras mellan fem olika typer av produktionssystem. Stigler skiljer så

lunda mellan tillverkande företag länkade tillsammans genom: 

"1. Uniform functions - the plants make the same product. 

2. Divergent functions - by-products, joint products, similar production 

processes. 

3- Convergent functions - complementary products, auxiliary products, 

similar markets. 

k. Continuing functions - vertical integration. 

5. Unrelated functions" (Stigler 1962, sid xix). 

Utifrån St i giers taxonomi ovan kan exempelvis företag som tillverkar lik

artade produkter i en dim ension sägas tillhöra samma produktionssystem. Den 

innebörd vi ger begreppet innefattar däremot inte denna dimension utan an

sluter sig till d en fjärde kategorin ovan, dvs länkningar genom vertikal 

integration. Sammanfattningsvis menar vi sålu nda med produktionssystem ett 

system av tillverkande företag sammanlänkade genom flöden av produkter och 

service. I överensstämmelse med studiens syfte har avgränsningen av produk

tionssystemen därvid företagits utifrån det köpande företagets sida vari

genom systemen erhåller en konvergent struktur. Produktionssystemens hierar 

kiska uppbyggnad kan sammanfattas i nedans tående principskiss (se figur 

2:2) . 

1) Jfr t ex Thorngren 1972, Pred 1973. 
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Figur 2:2. Ett hierarkiskt uppbyggt produktionssystem - en principskiss 

Bestallarföretag 
(huvudleverantör) 

Di rekta 
leverantörer 

Ind i rekta 
leve rantörer 

Som Florence (195*0 framhåller i sin stu die av anhopningen av mindre metal 1-

och verkstadsföretag i Birmin ghamområdet kan dock minst tre olika typer av 

vertikala länkningar särskiljas^: 

"1. Vertical integration (e.g. links between refinement of nonferrous me

tals and production of non-ferrous hardware products). 

2. Convergent integration (e.g. manufacture of bolts, carbodies, tyres etc, 

feeding convergently into the motorassemtfly industry). 

3. Diagonal integration (e.g. foundries and tool manufactures serving a 

number of local industries)" (Florence 195**, jfr figur 2:3). 

Figur 2:3. Grafisk framställning av Florence's indelning av materialflöden 

mellan tillverkande företag 

RÅVAROR, HALVFABRIKAT IN 

FÄRDIGA PRODUKTER UT FÄRDIGA PRODUKTER UT 

i/ Vertikal integra- i i/ Konvergent integra
tion t i on 

KOMPONENTER 

FÄRDIGA PRODUKTER UT 

i i i/ Diagonal integra
tion 

Källa: Back m fl 1970, sid 81. 

1) Jfr Keeble 1969. 
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De första av Florence's kategorier - vertikal integration och konvergent 

integration - innefattas i vår d efinition ovan. Däremot innebär den valda 

definitionen att diagonalt integrerade företag kommer att redovisas som ett 

antal separata produktionssystem. Detta innebär också att varje företag i 

princip kan ingå i flera produktionssystem som leverantör. 

2.3.2 Lokala produktionssystem 

Mot bakgrund av lokaliseringsteoriernas agglomerationsbegrepp och organisa

tionsteoriernas beaktande av den geografiska rymden av företagens handlings

miljö kan hävdas att de i produk tionssystem ingående företagens geografiska 

läge i förhål lande till varandra är av betydelse för produktiviteten och an

passningsförmågan. Avståndsfaktorn bör således ges en exaktare innebörd och 

begreppet lokala produktionssystem avgränsas och definieras. 

Som tidigare framgått kan man vid en diskussion av avståndsfaktorn skilja 

mellan geografiskt avstånd, tidsavstånd och psykologiskt avstånd. Det före

faller rimligt att anta att dessa tre avståndsmått uppvisar en betydande 

samvariation men att i vissa fall betydande skillnader föreligger. Vid ut

läggning av produktionsmoment på underleverantörer - en process som känne

tecknas av begränsad sökbenägenhet och information - synes det psykologiska 

avståndet vara av relevans.^ Några allmängiltiga regler för vad som i dessa 

sammanhang kan hänföras till den lokala marknaden eller miljön kan inte 

uppställas utan avgränsningen måste göras utifrån bl a studiens syfte och 

det geografiska områdets karaktär. Vad som kan räknas som lokalt i en gl es

bygd avviker i regel från vad som är lokalt i en stor stadsregion. 

På det operationella planet föreligger emellertid betydande svårigheter att 

applicera det psykologiska avståndsmåttet. Däremot är det betydligt enklare 

att använda sig av det geografiska avståndet eller tidsavståndet. Dessa se

nare avståndsmått har kommit till användning bl a vid studier av olika be

fattningshavares kontaktarbete och kontaktsystemens uppbyggnad i samhäll et 
2) 

liksom i studie r av befolkningens levnadsbetingelser. I studier av lokala 

materialflöden har exempelvis Keeble (1969) utnyttjat det geografiska av-
3) 

ståndet i sin an alys av industriella kopplingar inom Londonområdet. 

1) Se vidare kapitel 3-

2) Se t ex Goddard 1968, Hägerstrand 1970, Törnqvist 1970, Thorngren 1972. 

3) Jfr även Estall S Buchanan 1966. 
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Det vanligaste sättet att i empiri ska studier avgränsa det geografiska om

rådet är att utnyttja olika administrativa indelningar såsom kommuner, län, 

etc enligt svenska förhållanden eller dess utländska motsvarigheter. Ti 11 

detta bidrar det förhållandet att den sekundärstatistik som finns tillgäng

lig vanligtvis är baserad på administrativa områden.^ 

Exempel på studier där administrativa gränser kommit till användning är 

Hoover £ Vernons studie av New York-reg ionen (1959), Chinitz1 jämförande 

analys av New York- och Pittsburghregionerna (1961), Arties studie av 

Stockholmsregionens struktur (1959), Rosenfel ds studie av bilindustrins be

tydelse för övrig industri i Turin (1 966), Krummes studie av elektronik

företaget Siemens avgörande inflytande på den industriella expansionen i 

München (1970) samt Vannestes studie av West-Flandern som en geografisk 

tillväxtpol (1971)• 

Figur 2:4. Lo kala produktionssystem som delar i ett stö rre, nationellt pro

duktionssystem - en principskiss 

t Region A ( Region B 

— —' \ 

s 
i 

t 
Region D 

H beställarföretag (huvudi 

O direkta och indirekta leverantörer 

— mater i al strömmar 

— - regiongränser 

1) Se t ex Carstedt & Isaksson-Peréz 1974. 
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I föreliggande studie har den administrativa indelningen av riket i A-regi o-

nér kommit till användning; en indelning som tillkommit under 1960-talet på 

näringspolitiska grundvalar. Med lokalt produktionssystem avser vi sål unda 

produktionssystem inom den egna A-regionen (se vidare kapitel 7). Dessa lo

kala produktionssystem kan ses som delar i störr e, nationella produktions

system (se figur 2:4).^ 

2.3.3. Företagsbegreppet 

Relationerna mellan företaget och dess omgivning är i regel mångfasetterade 

varför gränsen mellan den studerade enheten och dess omgivning på det teore

tiska planet blir synnerligen komplex. Företagsbegreppet har vidare med ti

den blivit alltmer inkoncist till följd av bl a e n långt driven organisa

tionsuppdelning med filialutläggningar men också på grund av den pågående 

ägarkoncentrationen i närin gslivet. 

I strukturstudier brukar vanligen tre huvudkategorier av företagsbegrepp 

diskuteras - den tekniska, den juridiska och den ekonomiska företagsenheten. 

Den ekonomiska företagsenheten innefattar de båda övriga företagsbegreppen 

och definieras vanligen som den enhet inom det ekonomiska systemet, som di

rigeras och kontrolleras av en enhetlig ledning; dvs en avgränsad besluts

enhet. Distinktionen mellan dessa tre företagsbegrepp framgår tydligast vid 

en studie av de "företag" som dominerar tillverkningsindustrin i det m oder-
2) 

na industrisamhället . Dessa stora koncerner - dvs ekonomiska enheter är 

uppbyggda av ett flertal dotterbolag - juridiska enheter - som i sin t ur kan 

ha många arbetsställen - tekniska enheter. För huvuddelen av de mindre och 

medelstora "företagen" sammanfaller dock de tre företagsbegreppen, dvs 

den ekonomiska enheten utgörs samtidigt av en juridisk enhet och ett ar

betsställe^. 

1) Givetvis kan produktionssystemen även ha internationell räckvidd. Som 
exempel på ett sådant vittförgrenat produktionssystem kan AB Volvo med 
ett mycket stort antal utländska leverantörer nämnas. Vi kommer i före
liggande studie endast att behandla vissa aspekter på produktionssyste
mens internationella förgrening. 

2) För en utförligare diskussion av företagsbegreppet, se t ex SOU 1968:5 
och 7» Rydén 1971, Carstedt s Isaksson-Perêz 197^. 

3) "Den vanligaste situationen i den sve nska industrin är, att de olika 
företagsenheterna överensstämmer med varandra, det vill säga samma tek
niska enhet - ett arbetsställe - utgör såväl en juridisk som en finan
siellt oberoende enhet. Rydén (1966) har utifrån företagsräkningen 1951 
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Med begreppet företag avser vi i förel iggande studie arbetsstället eller 

den tekniska enheten om annat ej explicit anges. Studieobjektet utgörs så

lunda av de enheter där den faktiska omvandlingen av insatsvaror till mer 

förädlade produkter kan sägas ske. Detta innebär att olika arbetsställen 

inom en och samma koncern kan komma att ingå i olika produktionssystem. Om

vänt kan flera arbetsställen inom en och samma koncern utgöra antingen köpa

re eller säljare i samma produ ktionssystem. Till dessa och andra klassifi

kat ionsproblem återkommer vi i kapitel 6 . 

I de fall då flera arbetsställen ingår i en stö rre ekonomisk enhet bör vi 

vara observanta på att vissa enheter inom den ekonomiska enheten - s k styr

enheter^ - kan antas utöva ett avgörande inflytande på verksamheten inom 

andra, i rummet o fta avlägset belägna, arbetsställen. De senare torde däri

genom endast i undanta gsfall kunna betraktas som autonoma ur beslutssyn

punkt. Mot denna bakgrund synes det önskvärt att kunna skilja de i produ k

tionssystemen ingående autonoma arbetsställena - enheter där arbetsställe-

begrepp och ekonomiskt företagsbegrepp sammanfaller - å ena sidan från kon

cernenheter å den andra. Som framgår av kapitel 6 har vi i den emp iriska 

undersökningen sökt lösa detta problem genom att, via upprättandet av ett 
2) 

storföretagsregister , identifiera de arbetsställen som ingår i större 

koncernbildni ngar. 

2.3.4. En gränsdragning mellan stora och små företag 

För att kunna upprätta detta storföretagsregister och för att belysa de 

utgångspunkter för studien, som vi fp rmulerade i inle dningskapitlet har 

det varit nödvändigt att klassificera företagen längs någon storleksskata 

Utgångspunkten för en sådan klassificering är att företagens beteende och 

verksamhetsinriktning etc samvarierar med storleken. Till detta anknyter 

visat, att hela 96 % av alla arbetsställen i indust rin vid denna tid
punkt tillhörde denna kategori. Enligt Statistiska meddelanden SM/N 
1972:32 utgjorde år 1969 andelen ettverksamhetsstäl1eföretag inom till
verkningsindustrin exklusive gruvor och mineralbrott 93 % av alla verk
samhetsställen. (Arbetsställe och verksamhetsställe är nästan helt iden
tiska begrepp.)" (Carstedt & Isaksson-Peréz 1974, del III, sid 114). 

1) Se t ex Rhenman 1964 och Ramström 1969 som diskuterar bol 1 -på-1åda-
organisat i oner samt Törnqvist 1970 och Ahnström 1973 som diskuterar 
dessa verksamheters fördelning i rumme t. 

2) Fredriksson & Lindmark 1976. 
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den funktionella definitionen av mindre företag som återfinns i Hollander 

(1967)^. Till "small business" kan enligt Hollander hänföras "enterprises 

that: 

1. are business in the sence that they involve all or most of the business 

functions and decisions concerning production, marketing, financing and 

management; and 

2. do not exceed size, which, considered in the nature of the business per

mits personalized management in the hands of one or a few executives, as 

opposed to institutionalized management characteristic of larger enter

prises" (Hollander 1967, s'd 4-5). 

Ett al ternati vt'sätt att definiera mindre företag är att utgå från struktu

rella aspekter på företaget, dvs utifrån input-outputvariabler eller en.kom-
2) 

bination av dessa . De vanligaste strukturella kriterierna, vilka tillika 

är förhållandevis lätta att mäta och därför använts i de fles ta forsknings-

och utredningsrapporter, är företagets omsättning, antalet anställda eller 

förädlingsvärde^. 

Kombinationen av det funktionella och strukturella sättet att definiera 

mindre företag är relati vt sällsynt. Johannisson (1971) kombinerar dock 

dessa båda aspekter i sin de finition av mindre företag: "En tillverkande 

komponent i ett öve rordnat socialt system, samhällssystemet, benämns här 

mindre företag om det har 100 sysselsatta eller färre och om det i juridi sk 

och organisatorisk bemärkelse har handlingsfrihet" (Johannisson 1971, sid 

2 k ) .  

I analogi med Johannisson vill vi i vår de finition av mindre och medelstora 

företag anknyta till såvä l funktionella som strukturella aspekter och menar 

med mindre ooh medelstora företag: företag avgränsade utifrån den ekonomiska 

enheten med 500 eller färre sysselsatta. Den funktionella aspekten har vi i 

1) Jfr även Broom & Longenecker 1971. Ytterligare ett sätt att definiera 
mindre företag är att utgå från beteendemässiga aspekter såsom företags
ledarens möjligheter att överblicka och kontrollera företagets verksamhet 
(se t ex Davies & Kelly 1972). 

2) Se t ex Engwall 1970, Carstedt & Isaksson-Pérez 197^. 

3) Enligt Byström m fl (19 71) föreligger en påtaglig samvariation mellan 
dessa olika storleksmått varför valet av storleksmått i regel blir av 
underordnad betydelse. Denna samvariation kan påvisas även i före liggan
de studie. Produktmomentkorrelationskoefficienten (r) mellan omsättning 
och antal sysselsatta uppgår till 0,77. 
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den valda definitionen beaktat genom att utgå ifrån det ekonomiska före

tagsbegreppet. Enskilda arbetsställen inom större koncernbildningar, vilka 

som framgått av föregående avsnitt endast i undantag sfall kan förväntas 

vara höggradigt autonoma i beslu tshänseende, kommer härigenom att klassifi

ceras som storföretag. 

De strukturella aspekterna å andra sidan beaktas i vår def inition liksom i 

flertalet andra studier genom inputvariabeln antalet sysselsatta^. För att 

möjliggöra jämförelser med andra studier har gränsdragningen företagits uti-
2) 

från ett absolut kriterium där den övre gränsen sålunda satts till 500 
3) 

sysselsatta . Denna gränsdragning är naturligtvis på intet sätt invänd-

ningsfri - vad som är stort i en bran sch kan vara litet i en anna n etc. På 

det hela taget torde dock den valda gränsen någorlunda väl lämpa sig som in

delningsgrund av företagen i de två kategorierna storföretag samt mindre och 
4) 

medelstora företag 

2.3.5. Materialflöden mellan företagen i produktionssystemen 

I de studi er inom den regionalekonomiska forskningen som tar upp länkningar 

i form a v materialflöden mellan företag till behandling ges i regel ingen 

explicit definition av begreppet. I stället diskuteras materialflödena eller 

de teknologiska länkningarna mellan företagen i allmänna ordalag^. Andra 

författare som definierar begreppet har använt en synnerligen vid defini

tion. Sålunda avser Karaska (1967), som studerade under 1everanserna inom den 

amerikanska rymd industrin, med begreppet underleveranser "all expenditures 

by a firm for goods and services" (Karaska 1967, sid 109). Likaså använder 

sig Keeble (1969) av en allmänt hållen definition i sin an alys av länkningar 

mellan lokala företag inom Londonområdet. 

1) Se t ex Bol tonrapporten 1971, Carstedt & Isaksson-Peréz 1974. 

2) Ett alternativt sätt hade varit att göra distinktionen mellan de två 
företagskategorierna utifrån ett relativt kriterium (jfr SOU 1968:7 samt 
Carstedt & Isaksson-Peréz 197*0. 

3) Andra studier där denna storleksgräns valts är t ex Ramström 1971, 
Boswell 1973, Carstedt & Isaksson-Peréz 1974. Jfr även SOU 1968:7. 

4) På samma sätt som skillnader mellan olika branscher kan föreligga kan 
skillnaderna mellan olika länder vara betydande. Detta gäller framför 
allt mellan industrialiserade och i eke-industri al iserade länder (jfr t ex 
ILO 1961, UNIDO 1969 och OECD 1971). 

5) Se t ex Perroux 1955, Hirschman 1958, Vanneste 1971, Törnqvist 1974. 
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Den nedan följande diskussionen av materialflödenas innehåll tar sin ut

gångspunkt i den av Hill (1973) företagna klassificeringen av företagens 

inköp i/fy ra primära kategorier: 

(1) Inköp till produktionen. 

(2) Inköp för återförsäljning. 

(3) Inköp av investeringskaraktär. 

(k) Inköp för reparationer och underhåll samt inköp till forskning och ut-

veckli ng. 

Möjligen kan ytterligare en kategori inköp särskiljas, nämligen inköp av 

tjänster och förbrukningsmaterial till andra funktioner inom företaget än 

produktionen. Till denna kategori hänför vi därv id marknadsför ingstjänster, 

administrativa tjänster etc. Utifrån studiens syfte fokuseras vårt intresse 

till den första respektive fjärde av Hills kategorier. 

Med inköp till produktionen eller insatsvaror - ett begrepp som används i 

industristati st i ken och nationalräkenskaperna - avses inköp av varor och 

tjänster som används för vidare förädling eller som ingår som del i slut

produkt. Därvid inkluderas samtliga inköp till produktionen, vilket innebär 

att förutom inköp från andra tillverkande företag även inköp från grossis* 

ter, detaljister och andra näringar än tillverkningsindustrin innefattas i 

begreppet. Vi kommer fortsättningsvis att använda insatsvarubegreppet i 

denna betydelse. 

Begreppet under 1everanser däremot, används i flerta let studier för att be

teckna en delmängd av insatsvarorna. Språkbruket är dock något vacklande be

träffande det senare begreppet och framför allt praktiker föredrar att göra 

mycket snäva avgränsningar i begrep psdefinitionen. 

Sveriges Mekanförbund har gett följande definition av underleveransbe-

begreppet: 

"Underleveranser kan antingen vara 

av materiell typ, dvs innebära leveranser av halvfabrikat, delar, kompo

nenter etc, som hos det köpande företaget antingen underkastas vidare-

bearbetning eller blir föremål för inmontering i en fär dig produkt 

el 1er 

av funktionell typ, dvs innebära leveranser av en bearbetningsteknik 

- underleverantören utför vissa bearbetningsoperationer på av kunden 
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tillhandahållet material. Denna form av underleveranser kallas ofta 

legotillverkning" (Sveriges Mekanförbund 1967, sid 8). 

Järn- och metallmanufakturutredningen använder en snävare definition, då 

standardvaror ej inkluderas i under leveransbegreppet : 

" - med legotillverkning avses tillverkning av produkter där beställaren 

tillhandahåller både material och konstruktion och där produkterna används 

som insatsvaror (delar, halvfabrikat, komponenter osv) i det be ställande 

företagets produktion. Beställaren utgöres av ett producerande företag. 

- med underleveranser avses tillverkning av samma typ av produkter som 

ovan, men där beställaren enbart svarar för konstruktionen11 (SOU 1973:30, 

sid 282). 

En liknande definition ges av Färnström S Kedström (1975). "Med underleve

ranser avses produkter, halvfabrikat, delar, komponenter etc, speciellt 

tillverkade för att ingå i ett b eställarföretags slutprodukter. Med under

leveranser avses även tillhandahållande av bearbetningskapacitet, om resul

tatet av bearbetningen ingår i bestä l1arföretagets slutprodukt (Färnström 

& Kedström 1975, sid 78). 

Ekström utnyttjar i sin stu die av varvsindustrins problem en fjärde defini

tion då han begränsat underleverantörssidan till "sådana företag som har 

betydande direkta försälningar till d e svenska varven" (Ekström 1970, sid 

87). 

I föreliggande studie ansluter vi oss till den definition av underleveran

törsbegreppet som presenteras av Sveriges Mekanförbund och som nära ankny

ter till den vida syn på begreppet som återfinns inom den regional ekono

miska litteraturen på området. Vi menar således med under leveranser samt

liga inköp direkt från tillverkande företag av råvaror och halvfabrikat 

(delar3 material, bränsle, emballage m m) som används för vidare förädling 

eller som ingår som del i slutprodukt. Som underleveranser betecknas även 

inköp av bearbetningsmoment vilka utförs på av köparföretaget tillhanda

hål let material. 

Omvänt menar vi all tså med underleverantör de tillverknings företag som 

tillhandahåller råvaror, halvfabrikat m m och bearbetningsmoment till andra 

industriföretag. Inom ett produktionssystem kan vi med den valda termi nolo-
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gin därigenom skilja mellan beställarföretag eller huvudleverantör å ena 

sidan och underleverantör å den andra. 

Mellan företagen i produ ktionssystemen ingår förutom underleveranser även 

olika former av industriell service. Med begreppet industriell service av

ser Byström S Gläder (197*0 "sådana relationer som ett företag upprättar med 

sin omgivning utan att detta tar sig uttryck i ägand e eller anställningsav

tal. Kompletteringarna kan utgöras av personella resurser - t ex specialis

ter, konsulter -, av fysiska resurser - t ex maskinell eller laborativ ut

rustning - eller av utbildningsresurser" (sid 4). I föreliggande studie har 

vi so m ovan framgått avgränsat oss till de relationer som ett tillverkande 

företag har med andra tillverkande företag. Vårt intresse fokuseras sålunda 

till en begränsad del av Byström £ Gladers vida definition, nämligen inköp 

för reparationer och underhåll enligt Hills kategori sering ovan. Dessa in

köp från andra tillverkande företag kommer fortsättningsvis att benämnas 

inköp av produktionsteknisk service. 

Mer explicit avser vi med produktionsteknisk service reparationer och under

håll av det köpande företagets produktionsapparat jämte leveranser a v pro

duktionsverktyg av förbrukningskaraktär. Det bör i detta s ammanhang påpekas 

att det på det empiriska planet föreligger stora svårigheter att skilja le

veranser av produktionsteknisk service från vissa typer av underleveranser 

utan en mycket detaljerad kunskap om flödenas karaktär. Vidare kan man för

moda att leveranser av produktionsteknisk service uppvisar stora likheter 

med vissa typer av underleveranser vad avser köpprocessens utformning. 

2.4, En not om produktionssystem inför den fortsatta framställningen 

Vi h ar i detta ka pitel sökt precisera vad vi avser med begreppet produk

tionssystem och de teoretiska ansatser vi ori enterat studien mot. Förekoms

ten av produktionssystem innebär att det existerar köpare, säljare och en 

relation - ett materialflöde - dem emellan. Köparen kan ha olika motiv och 

benägenhet att specialisera sig vertikalt och därmed generera produktions

system. Det är frågeställningar med detta innehåll som diskuteras i näst-

följande kapitel. På motsvarande sätt kan säljaren ha olika motiv och be

nägenhet att ingå i produ ktionssystemen. Som vi fr amhållit i rappo rtens in

ledningskapitel utgår vi ifrån att närheten mellan företag är väsentlig för 

att potentiella relationer skall manifesteras i fysiska materialflöden. Dp 
två senare aspekterna behandlas i rappor tens fjärde och femte kapitel. 
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PRODUKTIONSSYSTEM - EN FORM AV ARBETSFÖRDELNING MELLAN TILLVERKANDE FÖRETAG 

Föreliggande kapitel ägnas åt en diskussion av faktorer som kan antas på

verka företagens grad av vertikal specialisering och därigenom också förut

sättningar för uppkomsten av produktionssystem av tillverkande företag. Dis

kussionen av de processer som styr arbetsfördelningen mellan tillverkande 

företag företas därvid med företaget i arbets ställets mening som analysen

het. 

Kapitlet inleds med en granskning av arbetsfördelningsbegreppets innebörd 

och dess applicering på skilda beskrivningsnivåer och dimensioner av före

tagsstrukturer. Därefter övergår vi till att behandla tänkbara orsaker bak

om den specialisering och arbetsfördelning mellan företag som varit känne

tecknande för högindustrialiserade ekonomier. Synen på arbetsfördelningen 

enligt ekonomisk teori kommer därvid att ställas mot ett mer beteendeveten-

skapligt synsätt. I detta sa mmanhang kommer även köpprocessen vid externa-

lisering av produktionsmoment att ägnas uppmärksamhet; en diskussion som 

även syftar till att ge underlag för en bedömning av produktionssystemens 

stabilitet och rumsliga utbredning. Kapitlet avslutas med att dessa teori

fragment integreras i den över ordnade förestäl1 ningsramen i vilken företa

gen ses som komponenter i störr e produktionssystem. 

3.1. Specialisering och arbetsfördelning - en kortfattad begrepps- och 

innehållsanalys 

Vid diskussion och analys av industristrukturen i moderna ekonomier kommer 

de flesta forskare direkt eller indirekt i kontak t med begreppen speciali

sering och arbetsfördelning. Begreppen är så allmänt utbredda och "accepte

rade" att vi säll an ägnar några djupare funderingar över deras innehåll. En 

kortfattad begreppsanalys förefaller dock befogad då begreppen på intet sätt 

är entydiga utan används i skilda sammanhang med olika innebörd. 

Bland de författare som först ägnade begreppen uppmärksamhet var Adam Smith 

(1776) och Charles Babbage (1832), vilka såg arbetsfördelning inom företag 

som ett medel att uppnå ett effektivare resursutnyttjande. Den senare fann 

t ex att man förutom en effektivare produktion åstadkom varor som var mer 
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likformiga i fråga o m dimensioner och kvalitet. Begreppet specialisering 

har sålunda kommit att beteckna det förhållande att man särskilt ägnar sig 

åt något man (underförstått) är bäst på. Arbetsfördelning å andra sidan kan 

ses som en effektvariabel; det som specialiseringen resulterar i. 

Härigenom blir begreppen värdeladdade. Det ligger nära till hands att tro 

att om alla ägnar sig åt det man är bäst på, utvecklas den enskilde indivi

dens (företagets eller nationens) situation också till det bästa. Vi vill 

understryka att vi inte står för denna tolkning in extenso. Även om många 

"tjänar på" en arbetsfördelning kommer några att åtminstone relativt sett 

förlora mark. När vi fortsättningsvis använder begreppen specialisering och 

arbetsfördelning är det sålunda inte vår avsikt att gömma undan de even

tuella maktrelationer eller intressemotsättningar som döljs av begreppen^. 

Detta sagt som en reservation för att den fortsatta framställningen inte 

givits det djup och den utförlighet som exempelvis maktbegreppet kan för

tjäna. Av resurs- och utrymmesskäl har vi do ck sett oss nödgade att göra 

denna avgränsning av analysen. 

3.1.1. Några centrala dimensioner av specialiserings- och arbetsfördel

ningsbegreppen 

Att begrepp som specialisering och arbetsfördelning är något diffusa fram

går inte minst av att begreppen under årens lopp kommit att avse såväl ett 
2) 

tillstånd som en process. I process beskrivningens form är det sålunda 

vanligt att man med specialisering åsyftar en ökad grad av specialisering. 

För att reducera risken för begreppsförvirring kommer vi att skilja mellan 

dessa uttryck och använder de ursprungliga begreppen enbart för att beteck

na ett t i 11 stånd. 

Inför den fortsatta framställningen är det vidare av vikt att vi skiljer 

mellan intraorganisatorisk och interorganisatorisk specialisering - dvs 

1) Synen på maktproblemen etc skiljer sig markant åt mellan forskare med 
ekonomiskt-teoreti ska utgångspunkter från olika länder. Exempelvis byg
ger Inaba (1971) en stor del av sin analys av de mindre och medelstora 
företagens situation i Japan på antagandet att storföretagen monopolise
rar småföretagen. De senare utgör därvid "positiva element" i de för st
nämndas kamp att skapa "monopol i st i ska profiter" (jfr Steindl 19^*5) -

2) Jfr Blair 1972, sid 25. 



speci al i seri ng på individ- respektive företagsnivå - liksom specialisering 

i vertikalt respek tive horisontellt led. I tabell 3:1 nedan har dessa två 

dimensioner åskådliggjorts i en fyr fältstabel1. Innehållet i tabelle ns olika 

fält kommer att utvecklas och konkretiseras i de föl jande två avsnitten. 

Redan här bör dock påpekas att de två dimensionerna inte kan betraktas iso

lerade från sitt sammanhang utan att specialisering i en vis s dimension i 

regel förutsätter eller åtföljs av specialisering i den and ra dimensionen. 

Tabell 3:1. Två centrala dimensioner av specialiseringsbegreppet 

Intraorgani satorisk Interorgani sator i sk 
speci al i ser i ng special i seri ng 

Vertikal Antalet positioner en Antalet arbetsmoment och 

special i - i ndi vi d styr eller faser i produ ktionspro

seri ng kontrollerar. cessen som ingår i slut

produkten och som utförs 

inom det egna företaget. 

Horisontel1 Antalet arbetsmoment Antalet verksamhets

speciali- och faser i produk grenar och produktlinjer 

seri ng tionsprocessen en i föret agets avsalu-

individ utför sortiment. 

3,1,2, Specialisering och arbetsfördelning på individnivå 

Som vi ovan i korthe t berörde diskuterades ursprungligen arbetsfördelnings

principerna med avseende på individerna inom företaget. Företagets verk

samhetsinriktning i vid me ning betraktades därvid som a priori given och 

problemställningen var hur man på effektivast möjliga sätt skulle organise

ra verksamheten. Inom den organ i sat ionsteoreti ska forskningen har denna 

problematik ägnats stor uppmärksamhet allt sedan Fayols (1916) och Taylors 

(1911) normativa pionjärarbeten. Man fann att en effektiv organisering av 

produktionsresurserna, vilket är liktydigt med en höggradig specialisering, 

skulle borga för en hög avkastning på kapitalet. 

Den inomorganisatoriska arbetsfördelningen kan därvid - som framgått av 

tabell 3:1 ovan - avse specialisering i två olik a riktningar; dels i hori

sontellt och dels i vertik alt led. Med horisontell arbetsfördelning - eller 

arbetsfördelning i det oper ativa systemet - åsyftas uppdelningen av de 
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arbeten ell®r operationer individerna utför. Vertikal arbetsfördelning -

eller arbetsfördelning i leda rsystemet - avser däremot omfattningen av det 

arbete en position styr eller integrerar. Ledarsystemets två huvuduppgifter 

kan med denna beskrivningsmodell något grovt sägas vara att integrera verk

samhetens olika delar samt att anpassa organisationen till förändringar i 
.  .  1 )  

omgivningen. 

Arbetsfördelningen på det operativa planet inom företagen har sin motsvarig

het i och är en förutsättning för den typ av arbetsfördelning mellan till

verkande företag som föreliggande studie ägnats åt. Som skäl för att genom

föra arbetsfördelning på det operativa planet har som ovan framhållits an

förts den begränsade arbetskapaciteten hos en enskild individ såväl vad av

ser arbetsuppgifternas kunskapskrav som deras fysiska omfattning. En arbets

fördelning mellan individerna innebär att en effektivare framställning av 

företagets produkter såväl vad avser kvalitet som kvantitet uppnås. Bakom 

dessa tankegångar ligger observationen att varje process att framställa en 

produkt kan uppdelas i ett antal arbetsmoment eller operationer. I varje 

enskilt arbetsmoment kan vidare ett antal faser såsom planering, uppsätt

ning och utförande urskiljas. Genom arbetsfördelningen kan en reduktion av 

den totala tidsåtgången för att genomlöpa dessa faser uppnås, kvaliteten på 
2) 

det utförda arbetet förbättras och produktiviteten därigenom höjas. 

För att kunna tillvarata ovan skisserade fördelar menade man dock att vissa 

givna villkor måste vara uppfyllda. För det första kan vi sål unda utgå från 

att arbe-tsvolymen påverkar den möjliga specialiseringsgraden. Ju större ar

betsfördelning som eftersträvas desto större arbetsvolym krävs. Specialise

ringen kan inte - i effekt i vitetsbefrämjande syfte - drivas längre än att 

varje individ i företag et ges full sysselsättning. För det andra gäller att 

stabilitet i alla d ess dimensioner måste vara för handen. Variationer i ar-

betsvolymen, tillgången till insatsvaror, tillgången till arbetskraft samt 

produkt- och produktionsinriktningen är samtliga exempel på faktorer som be

gränsar möjligheterna till e n långt driven arbetsfördelning. Ytterligare en 

faktor som begränsar möjligheterna till en långtgående arbetsfördelning är 

de ökade samordningskrav som specialiseringen kräver. 

1) Jfr t ex Lawrence & Lorsch 1967, Thompson 1967. 

2) Se t ex Litterer I965, sid I27-I6I. 
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Med det operativa systemet skilj t från ledarsystemet kom denna syn på spe

cialiseringen inom företaget att präglas av en mycket teknokratisk människo-

.yn. Riskerna för allvarliga negativa sociala följder av en alltför hög 

specialiseringsgrad rönte endast begränsad förståelse. Icke desto mindre 

<an praktiskt taget all modern industriproduktion sägas vara organiserad 

efter de tankegångar som ovan presenterats: de enskilda människorna utför 

vanligen endast ett mycket litet antal arbetsmoment och kontrollerar eller 

styr i flerta let fall ännu färre. Detta trots de strävanden som på senare 

år företagits i syfte att bryta trenden mot ökad specialisering i dess båda 

dimensioner i arb etslivet^. Med utgångspunkt härav kan vi fö rutsätta att 

det i det nuvarande industrisamhällets struktur föreligger stora möjlighe

ter att "byta" arbetsmoment även mellan företag. 

3*1.3. Specialisering och arbetsfördelning på företagsnivå 

Inom den traditionella organisationsläran utgick man som ovan framhållits 

från att företagens verksamhetsinriktning var a priori given. Man ägnade 

framställningarna åt att diskutera problem att administrera företag. Senare 

organisationsteoretiska forskare har anlagt en mer dynamisk syn på företa

gens verksamhetsinriktning och ser förändringar i denna s om en respons på 
2) 

förändringar i företa gens miljö. Ett svar på sådana förändringar i omgiv

ningen kan vara att ge verksamheten en ökad specialisering genom att skära 

bort vissa udda verksamhetgrenar eller produktionsmoment. 

I den ena av specialiseringsbegreppets dimensioner har en sådan ökad spe

cialisering tagit sig uttryck i en rad produktbyten och konkurrensbegräns

ningsavtal, som kunnat registreras mellan framför allt de stora koncerner

na^. Möjligheterna att utnyttja stordriftsfördelar har varit den väsentli

gaste förklaringsvariabeln bakom denna utveckling, även om ett visst "revir

1) Som exempel på de försök som genomförts för att komma till rätta med 
dessa negativa konsekvenser av en alltför hög specialiseringsgrad kan 
nämnas olika former av arbetsutvidgning. Denna arbetsutvidgning har skett 
i två principiellt olika riktningar. På det operativa planet har en utök
ning av antalet arbetsmoment som varje individ utför företagits och på 
beslutsplanet har de enskilda individerna låtits få större beslutanderätt 
över sin egen arbetssituation, exempelvis i form a v "självstyrande grup
per" (se t ex Thorsrud S Emery 1964 och 1969- Jfr även den nyligen (1976) 
av Sveriges Riksdag antagna lagen om medbestämmande i arbets livet). 

2) Se t ex Chandler 1962, Thompson 1967, Rhenman 1969, Scott 1973. 

3) Se t ex SOU 1968:5, Rydén 1971. 
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tänkande" spelat in i storför etagens agerande. Också bland de mindre och 

medelstora företagen har en horisontell arbetsfördelning kunnat iakttas. 

Ett led i denna verksamhet kan vara ett mer eller mindre omfattande produk

tionssamarbete med produktbyten, gemensamma produktionsanläggningar etc.^ 

Som motpol till denna horisontella reduktion av antalet verksamhetsgrenar 

eller av antalet produkter kan tendenserna till en ökad d-ivevsïfieving 

ses. Med det senaré begreppet avses därvid vanligen "an increase in the 

heterogeneity of markets served by an individual firm. Heterogeneity of 

production is distinct from diversification if it in volves minor differen

ces of essentially the same product or if it t akes the form of vertical in

tegration" (Gort 1962, sid 8). Två produkter kan enligt samme författare 

sägas tillhöra olika marknader om produkternas korselasticitet vad avser 

efterfrågan är låg och om produktionsresurserna på kort sikt svårligen kan 

överflyttas från den ena produkten till d en andra. 

En heterogen, di versifierad produktstruktur innebär en viss riskutjämning 

samtidigt som produkterna kan komplettera varandra och ge upphov till posi

tiva samverkanseffekter - s k synergieffekter - med avseende på bl a före

tagets produktion och marknadsföring. Studier av amerikanska storföretag 
2) 

visar att di vers i fier ing har ökat under efterkrigstiden. Liknande tenden-
3) 

ser har även kunnat iakttas i Europa. Rhenman (1972) hävdar dock att man 

i USA på senare år kunnat iaktta en avdivers i fieringstrend som en reaktion 

mot de ofta misslyckade di vers ifi eringarna under 1950-talet och början av 

1960-tcilet och att de europeiska företagen nu följer i detta s pår. Mätprob

lemen på detta område är betydande men det förefaller rimligt att anta att 

utvecklingen som helhet pekar på att en ökad di vers i fiering av verksamheten 

har skett åtminstone inom de större företagen. 

Den ökade di ver is i fiering av verksamheten som kunnat registreras torde dock 

enbart ha skett inom den ekonomiska enhetens ram. Det bör därvid påpekas 

att detta i sig inte utesluter en samtidig specialisering på produktsidan; 

ej heller en specialisering på arbetsställenivå. Samtidigt som företagen 

1) Se t ex Si 1 len 1963. 

2) Se t ex Chandler ^962, Rumelt 1972. 

3) Se t ex Channon 1971, Pavan 1972, Pooley-Dyas 1972, Thanheiser 1972, 
Scott 1973, Horvath 1976. 
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etablerar sig på flera delmarknader kan man givetvis koncentrera och spe

cialisera verksamheten på varje delmarknad och till varje arbetsställe. 

Några studier som belyser kombinationen av dessa olika utvecklingsriktningar 

står inte att finna i litte raturen. 

Det andra sättet på vilket ett företag kan specialisera sin verksamhet är 

genom att begränsa det antal steg och moment i produktionsprocessen man ut

för inom den egna produktionsapparaten. Rent generellt kan sägas att i högt 

industrialiserade länder med ett utvecklßt teknologiskt kunnande sönder

faller bearbetningsprocessen för att framställa olika produkter i en mäng d 

produktionsmoment. Ur organisatorisk synvinkel utförs dessa bearbetningsmo

ment av ett stort antal företag. Härigenom utkristalliseras flera produk

tionsled av tillverkande företag - dvs vad vi kan benämna vertikal' arbets

fördelning mellan företag.^ Specialisering ur denna synvinkel synes således 
2) 

vara en funktion av industrialiseringsgraden i samhället. 

Vid analyser av strukturomvandlingen i samhäll et har dock stundom hävdats 

att utvecklingen går i motsat t riktning - clvs mot att vissa stora företag 

skaffar sig kontrollen över hela förädlingskedjan från råvarukällan till 

den slutliga distributionen till konsumenten.^ En utveckling i denna rikt

ning går under benämningen vertikal integration och definieras därvid som 

"vertical growth or extension via integration of preceeding or succeeding 

productive processes" (Bain 1959, sid 156). En ökad vertikal integration 

innebär således att företagen inkorporerar tidigare eller efterföljande för

ädlingsled i den eg na verksamheten. Även om detta kan sägas att en utveck

ling i en vi ss riktning på koncernnivå inte motsäger en utveckling i dia

metralt motsatt riktning på arbetsställenivå. Vi kan sålunda anta ätten 

ökad vertikal specialisering inom ett företags tekniska enheter - arbets

ställen - mycket väl ka n fortgå samtidigt som samma företag inom sin ekono

miska enhet utökar sitt inflytande över tidigare och senare förädlingsled. 

Några mer omfattande studier som belyser huruvida industristrukturen utveck

las mot en ökad eller en minskad vertikal integration föreligger emellertid 

inte. Bland de få försök som företagits i syfte a tt studera utvecklingen 

1) Jfr Balassa 1962. 

2) Se t ex Marsh 1967, Azumi m fl 197^. 

3) Jfr Laffer I969, Blair 1972, Elster 1972. 
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över en längre tidsperiod märks Laffer (1969). Dennes undersökning rörande 

amerikanska förhållanden för perioden 1929*1965 pekade på att om några för

ändringar överhuvudtaget inträffat hade utvecklingen gått mot en minskad 

vertikal integration. Liknande slutsatser framhålls av bl a Balassa (1962) 

och Blair (1972) dock utan att någon explicit redovisning av empiriska re

sultat görs. 

Utförda analyser av insatsvarornas omfattning och utveckling inom svensk 

industri utifrån tillgänglig offentlig statistik bör likaså tolkas med viss 

försiktighet. Klart är dock att insats varornas andel av företagens saluvärde 

är mycket hög. I genomsni tt uppgår dessa till närmare 50 % varav huvuddelen 

utgörs av leveranser från andra tillverkande företag. Vidare synes inte 

några tecken föreligga på en ökad vertikal integration inom industrin som 

helhet utan snarare tycks en ökad vertikal specialisering ha ägt rum. Spe

ciellt påtaglig har denna utveckling varit inom vissa delbranscher av den 

dominerande och expansiva metall- och verkstadsindustrin. Inom kontrakt i va 

sektorer synes däremot det omvända förhållandet råda, dvs kostnaden för rå

varor och halvfabrikat utgör en allt mindre del av saluvärdet.^ 

3.2. Vertikal specialisering utifrån ekonomisk teori 

I den ekonomiska debatten har arbetsfördelningen mellan företag rönt ett 

relativt stort intresse. Vad debatten främst gällt har dock varit den ver

tikala integrationens effekt på företagens output och priser samt dess 

effekter på resursallokeringen i samhäl let. "If an industry has been Aver

ti cal ly fragmented1, that is, if it has consisted of a number of separate 

firms each operating in only one of the successive stages of production, 

and if such firms are now combined by 'vertical merger', should one expect 

that, as a result of the integration the total physical output of the in

dustry will be increased and the price of the ultimate product reduced?" 

(Machlup S Taber 1960, sid 101). 

Några entydiga svar på denna fråga har ej givits. Beroende på de antaganden 

om kostnadsstruktur och marknadsposition man haft som utgångspunkt för ana

lyserna har olika svar erhållits. Vissa författare har hävdat att en ökad 

1) För en utförligare presentation och diskussion av insatsvarornas omfatt
ning och utveckling inom svensk industri hänvisas till appendix A. 



vertikal integration skulle medföra begränsade förändringar i marknad sposi

tioner men betydande förändringar vad beträffar kostnaderna. Andra författa 

re har hävdat motsatsen och menat att en ökad vertikal integration verkar 

konkurrensbegränsande med ogynnsamma effekter för samhällsekonomin.^ 

Medan de samhällsekonomiska effekterna av vertikal integration blivit liv

ligt omdebatterade har däremot frågeställningen om produkt ionsfunktionens 

optimala sammansättning vad beträffar egen tillverkning kontra inköp av i n-
2) 

satsvaror behandlats i mycket ringa utsträckning av déssa ekonomer. Denna 

för vårt problemområde centrala frågeställning kan dock behandlas inom den 

traditionella ekonomins ram. 

Enligt denna teori antas sålunda företagens beslutsfattande ske uteslutan

de utifrån ett vinstmaximer ingskriterium och under fullständig rationalitet 

Applicerat på överväganden av karaktären tillverka själv alternativt köpa 

in en komponent eller ett tillverkningsmoment innebär dettä att företagen 

antas ha fullständig information om alternativens konsekvenser; om tänkbara 

insatsvarors funktion och priser etc. Företaget kan sålunda ses som en be

slutsenhet som strävar efter att maximera sin vinst, genom att kombinera 

resurser på faktormarknader med efterfrågan på kundmarknader. Produktions

volymen bestäms därvid av skärningspunkten mellan marginalintäkt och margi

nalkostnad.^ 

Det enskilda företagets vertikala specialiseringsgrad bestäms enligt dessa 

premisser av omfattningen av de produktionsmoment i föräd lingskedjan från 

råvara till f ärdig produkt som kan särskiljas och som till lägre kostnad 

kan införskaffas från andra företag. Förekomsten av stordriftsfördelar inom 

produktionsfunktionen och till d enna knutna verksamhetsgrenar såsom forsk

nings- och utvecklingsverksamhet anförs därvid som främsta förklaring till 
k) 

skillnader i kostnad sstruktur mellan företagen. Andra orsaker till verti

kal specialisering kan sökas i de marknads imp erfektioner och andra restrik

tioner som vi dl åter den ekonomiska verksamheten. 

1) Se t ex Machlup £ Taber I960, Blair 1972. 

2) Se Gould I960. 

3) Jfr Gould I960. 

k) Se t ex Marshall I89O, Florence 1933, Balassa 1962, Ribrant 1970. 



3.2.1. Stordrifts förde lar 

Begreppet stordriftsfördelar uttrycker en relation mellan två variabler -

en storleksvariabel och en åtgångsvariabel. Bland tänkbara storleksvariab 1er 

brukar serielängd och anläggningsstorlek framhållas medan åtgångsvariablerna 

kan exemplifieras med kostnaden eller resursåtgången per producerad enhet. 

"Förekomsten av stordriftsfördelar, inom ett visst storleksintervall, inne

bär att det, genom ätt öka stor leksvariabeln i detta intervall, är möjligt 

att minska åtgångsvariabelnM (Ribrant 1970» sid 1*0 . 

Enïigt traditionell ekonomisk teori antas företagen arbeta utefter en U-for-

mad styckkostnadskurva, dvs vid produktion överstigande en viss verksamhets-

volym antas styckkostnaderna åter öka. Som Bain påpekat stöds emellertid 

detta teoretiska antagande inte av de empiriska test som företagits utan 

styckkostnadskurvan kan istället antas ha ett L-format utseende. "Over the 

observed range of firm sizes the largest firm appear not yet to have become 

big enough to suffer perceptible dieseconomies of very large scale" (Bain 

1959, sid 155).1) 

Förekomsten av stordriftsfördelar kan enligt Florence (1933) förklaras uti

från tre principiellt skilda utgångspunkter. För det första är kostnaderna 

att hantera stora kvantiteter i många fall inte större än hantering av små 

kvantiteter; eller också stiger kostnaderna mindre än proportionellt mot 

kvantitetsökningen - "the principle of bulk transactions". För det andra 

mrnskar det relativa behovet av resurser i reser v för att möta störningar 

från omgivningen med stigande verksamhetsvolym; dvs slumpmässiga variatio

ner kompenserar i allmän het varandra på grund av de stora talen lag - xxthe 

principle of massed reservesFör det tredje kan odelbarheter i fakto r

sammansättningen utnyttjas effektivare vid drift i stor sk ala. Fullt utnytt

jande av odelbarheterna uppnås först vid en verksamhetsvolym lika med minsta 

gemensamma nämnaren av alla i produk tionen ingående odelbarheterna - "the 
2) 

principle of multiples". 

Begreppet stordriftsfördelar är dock mångtydigt. Förutom att skilda stor-

leks- och åtgångsvariabler kan förekomma vid en analys av stordriftsfördelar 

1) Jfr Ribrant 1970. 

2) Jfr även Steindl 19^5, Ribrant 1970. 
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måste även de yttre villkoren för analysen preciseras. Exempelvis är det 

viktigt att skilja mellan statiska och dynamiska stordriftsfördelar. I det 

senare fallet tillåts faktorinsats och teknologi förändras över tiden. Ge

nom införandet av ny teknik kan produktionskostnadsfunktionens utseende för

ändras.^ En förändring i form a v exempelvis en marknadsexpansion kan inne

bära att företagen ges möjlighet att applicera nya produktionstekniker och/ 

eller förändra relationen i faktor insatserna; förändringar som ej skulle 
2) 

kunnat genomföras på en stagnerande marknad. 

Verksamhet i stor sk ala innebär dock inte att företagen har möjlighet att 

tillgodogöra sig stordriftsfördelar på samtliga produktionsmoment i föräd 

lingskedjan fram till d en färdiga produkten. Inom exempelvis sektorer som 

kännetecknas av höga odelbarheter och snabba teknologiska förändringar kan 

man förmoda att företagen är hårt specialiserade och tvingas inrikta sin 

expansion mot vissa delmoment. Andra företag kommer på grund av de höga o-

delbarheterna eller den höga förändringshastigheten ej att ha möjlighet att 

själva svara för denna produktion utan införskaffar den från de förstnämnda 

företagen. Dynamiken och de ökade odelbarhléterna i ekon omin kommer härigenom 

att verka för en ökad vertikal arbetsfördelning mellan företag.^ 

Ej heller föreligger något enkelt och entydigt samband mellan stordriftsför

delar inom produktionsfunktionen med tillhörande stödjande funktioner och 

företagens absoluta storlek även om en viss samvariation torde vara för han

den. Den optimala anläggningsstorleken kan istället antas variera beroende 

på den tillämpade teknologin. Inom exempelvis s tå 1 verks industrin synes den 

optimala anläggningsstorleken vara betydligt större än inom vissa serie-

tillverkande metall- och verkstadsindustrier. För en diskussion om poten

tiella stordriftsvinster inom olika företag är det därför väsentligt att 

något beröra teknologi begreppet. 

3.2,2, Företagens teknologi som determinant för vertikal specialisering 

Teknologins betydelse för företagens vertikala specialisering framgår exem-

1) Jfr t ex Schumpeter 1939, Balassa 1962, Schmookler 1966. 

2) Jfr t ex Florence 19^3, Stiegler 1951, Bain 1956, Balassa 1962. 

3) Jfr t ex Blair 1972, Thorngren 1972, SOU 1973:30. 
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pelvis vîd en genomgång av officiell statistik över insatsvarornas andel av 

saluvärdet. Denna visar nämligen att skillnaderna i insats varuandel mellan 

olika sektorer och branscher är betydande.^ Branschbegreppet ger dock en

dast en mycket grov indikator på den tillämpade teknologin och en rad ytter

ligare aspekter kan tillföras. 

Ur vår synvinkel är det av särskilt intresse att diskutera teknologibegrep

pet ur dimensionerna hompleoritet i produ kt/produktionsfunktionen och graden 

av standardisering i produk t/produkt ionsfunktionen. Vi utgår sålunda från 

att den senare dimensionen är en direkt förutsättning för uppnående av stor

driftsfördelar. Komplexitetsdimensionen å andra sidan kan antas samvariera 

med antalet möjliga bearbetningsmoment och därigenom också den möjliga ver

tikala specialiseringen av verksamheten. En ta xonomi där dessa aspekter be

rörs är Woodwards (1965) studie av industriella organisationer i vilken 

företagens produkt ions funktion klassificeras som antingen (l) enhets- och 

småserieproduktion, (2) storserie- och massproduktion eller (3) processpro

duktion . 

Möjligheterna att uppnå stordriftsfördelar på olika produktionsmoment inom 

enhets- och småserieproducerande företag torde vara förhållandevis små. 

Sannolikheten att andra företag på marknaden som specialiserat sig inom 

något eller några av dessa produktionsmoment skulle kunna utföra dessa till 

lägre styckkostnader kan därför antas vara hög. I de fall dessa enhets- och 

småserieproducerande företag dessutom tillverkar synnerligen komplexa pro

dukter kan vi fö rutsätta att den vertikala specialiseringen drivits långt. 

Å andra sidan tillverkar många företag tillhörande denna kategori kundspe

cifika slutprodukter, vilket torde medföra att många moment i produ ktions

processen är synnerligen specifika och varierar mellan olika kundorder. I 

det senare fallet kan vi dä rför utgå ifrån att någon enhetlig inköpsmarknad 

för dessa produktionsmoment inte existerar vilket påverkar specialiserings

möjligheterna negativt. Dessutom antyder kategoribeteckningen att många av 

de enhets- och småserieproducerande företagen driver en verksamhet vars ab

soluta omfattning är förhållandevis liten. För dessa företag gäller givet

vis att en betydande del av de ingående produktionsmomenten är av belopps-

mässigt ringa omfattning och att merkostnaderna i form av kontakt- och 

1) Se vidare appendix A. 
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transportkostnader etc snabbt tenderar att överstiga ett eventuellt lägre 

pris från en extern leverantör. Detta innebär att möjligheterna till verti

kal specialisering i större o mfattning främst torde föreligga för mycket 

stora enhets- och småserieproducerande företag vars tillverkning utgörs av 

produkter sammansatta av standardiserade komponenter och halvfabrikat. 

Även många företag tillhörande den andra huvudkategorin - storserie- och 

massproducerande företag - driver en verksamhet av liten absolut omfattning. 

Produktionsprocessen består för dessa små företag i flerta let fall av en

bart ett fåtal integrerade moment. För dessa företag torde möjligheterna 

att utföra tillverkningen i närheten av den optimala styckkostnaden vara 

synnerligen goda med åtföljande begränsade behov av insatsvaror. Även för 

andra företag tillhörande denna kategori - dvs företag med en mer komplex 

produktionsprocess och en större total verksamhetsvolym - torde stordrifts-

fördelar kunna uppnås beträffande ett flertal produktionsmoment inom den 

egna verksamhetens ram. Detta gäller dock inte samtliga komponenter och 

delmoment utan för vissa produktionsmoment kommer den egna verksamhetsvoly-

men att vara alltför låg varför företaget ur lönsamhetssynpunkt torde över

väga att vända sig till specialiserade leverantörer på området. 

Beträffande storserie- och massproducerande företag bör även tilläggas att 

tillverkningen i stora s erier i sig för utsätter en standardisering av såväl 

produkter som produktionsapparatens utformning. I de fall sp eciella till

verkningsmoment erfordras kan man således förmoda att den egna organisatio

nen svårligen kan anpassas till at t hantera dessa variationer. Möjligheter

na till vertikal specialisering för storserie- och massproducerande företag 

torde sålunda vara goda för stora företag vars produkter är sammansatta av 

ett stort antal komponenter av varierande teknisk nivå. 

Processindustrierna slutligen kännetecknas av en hög integrationsgrad i pro

duktionsprocessen i vilken insatsvarorna omvandlas till f ärdiga produkter 

För processindustrierna gäller vidare, som Woodward (1965) framhåller i sin 

studie att möjligheterna att utöva kontroll över tillverkningsoperationerna 

är högre än i enhets- och ser ieproducerande företag. Detta innebär att en 

vid etableringstidpunkten nära nog optimal produktionsapparat kan skapas. 

Om utvecklingen innebär kraftiga förskjutningar i denna opt imal i tetsstruk

tur saknas ofta på grund av den höga integrationen i produ ktionsprocessen 

möjligheter att genom external i sering av enstaka produktionsmoment anpassa 
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verksamheten till denna nya struktur.^ 

Den höga integrationsgraden i produ ktionsprocessen innebär dock inte att 

graden av vertikal specialisering är låg inom processindustrierna. Den offi

ciella statistiken indîkerar snarare att branscher som domineras av process

industrier kännetecknas av en hög insatsvaruandel. Processindustrierna sva

rar sålunda trots sin höga integrationsgrad i produk tionen i regel endast 

för en mindre del i förädli ngskedjan från råvara till färdig produkt. 

3,2,3. Marknadsimperfektioner ooh vertikal specialisering 

I framstäl lningen ovan har företagens vertikala specialisering diskuterats 

utifrån möjligheterna att uppnå stordriftsfördelar på olika bearbetningsmo

ment och detaljer. Utgångspunkten har därvid varit en företagens strävan 

efter att uppnå en höggradig ekonomisk rationalitet under betingelsen av 

fungerande marknadsmekanismer. Att vissa företag kan utföra en produktion 

till lägre styckkostnader än andra företag behöver emellertid inte enbart 

vara en följd av en rationellare produktionsapparat utän kan även bero på 

olika typer av marknads imperfekt i oner. Motiv till en vertikal specialise

ring kan även sökas i andra restriktioner i handli ngsmiljön som exempelvis 

patentskydd eller kreditåtstramningar vilka inverkar på den ekonomiska verk

samheten . 

Som ett utslag av en sådan ofullständighet i markna dsmekanismerna kan de 

mindre företagens mycket låga overheadkostnader ses; en kostnadsdifferens 

i jämför else med storföretagen som bl a förklaras av att den egne företaga

ren många gånger inte begär full kompensation för det administrativa arbete 
2) 

han/hon lägger ned. Andra sådana exempel på marknadsimperfektioner är de 

betydande skillnader i löneläge som förekommer såväl mellan stora företag 

och små som mellan företag belägna i olika regioner.^ 

1) Det är i detta s ammanhang värt att notera att möjligheter att särskilja 
olika produktionsmoment (bearbetningssteg) i en pr oduktionsprocess för
ändras över tiden. (Jfr diskussionen kring Stålverk 80 och dess möjlig
heter att vända sig till en "marknad" som tidigare ej existerat p g a in
tegrationen mellan stålverk och valsverk, se vidare Ruist m fl 1975). 

2) Jfr ILO 1961, Ramström 1971, Bolton 1971, Fredriksson S Lindmark 1973. 

3) Se t ex ILO I96I, Yoshino I968, SOU 1970:3, Bolton 197I, Fredriksson & 
Lindmark 1973-
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Begränsningar i produ centvarumarknadens utformning och funktion påverkar 

likaså företagens förutsättningar att externalisera produktionsmoment. Som 

kommer att utvecklas närmare i ett fö ljande avsnitt kan man förmoda att in

verkan och förekomsten av dessa imperfektioner varierar med standardise

ringsgraden hos produkterna. Möjligheterna att finna alternativa inköps

källor till produkter och komponenter som exempelvis tagits fram genom ett 

omfattande forsknings- och utvecklingssamarbete mellan köpande och säljande 

företag är ytterst begränsade.^ Med ökad standardisering av insatsvarorna 

uppnås vidare inte enbart sänkta produktionskostnader utan även lägre kon-

takt- och kommunikationskostnader varigenom förutsättningarna för en i den 
2) 

ekonomiska teorins termer fungerande marknad ökar. 

Även begränsningar på faktormarknader kan antas ha ett avgörande inflytande 

på hur stor del av produktionen som utförs inom den egna verksamhetens ram. 

Exempelvis kan svårigheterna att anställa personal och då inte minst spe

cialutbildad arbetskraft hämma företagens utvecklings- och expansionsmöj1 ig-

heter. En lokal bristsituation på arbetskraft kan sålunda innebära att en 

potentiell omsättningsökning ej till fullo kan exploateras. Alternativt kan 

företaget tillgodogöra sig omsättningsökningen men då på bekostnad av att 

den egna produktionsapparaten omskapas och en utläggning av vissa funktioner 

eller produktionsmoment sker. En li knande diskussion torde med fördel kunna 

föras vid begränsningar av upplåningsmöjligheterna på kapitalmarknaden. Re

striktioner av denna karaktär kommer därigenom i hög gra d att påverka före

tagets expansionsprofil. 

3.3. Vertikal specialisering - ett beteendevetenskapligt synsätt 

3.3,1. Beroendeförhållanden och ofullständiga lönsamhetsbedömningar 

Tidigare har berörts hur kraftiga variationer i produ ktionsprocessen kan 

förutsättas begränsa företagens möjligheter att uppnå stordritfsfördel ar 

inom skilda produktionsmoment. Därmed minskas också inflytandet av en av de 

faktorer som påverkar möjligheterna till specialisering vilket i sin t ur 

leder till att företagen uppnår en ur ekonomisk synpunkt mindre rationell 

tillverkning än vad som skulle vara möjligt utan dessa variationer. 

1) Jfr Gui 1 let de Monthoux 1973« 

2\ Jfr Thorngren I967 och 1972. 



Då dessa variationer i flerta let fall kan antas vara betingade av störningar 

från företagens handlingsmiljö - dvs yttre störningar - kan vi i enligh et 

med Thompson (1967) utgå ifrån att företagen strävar efter att eliminera in

verkan från dessa osäkerhetsmoment i omgivn ingen. Thompson menar därvid att 

genom att i görli gaste mån avskärma den tekniska kärnan från yttre stör

ningar - genom exempelvis lagerhållning eller minskning av efterfrågevaria

tioner - kan den tekniska rationaliteten hållas på en hög nivå. 

Om vi ser problemet i den v ertikala specialiseringens dimension innebär en 

höggradig specialisering inom produktionsfunktionen emellertid att företagen 

i stor utsträckning förlitar sig på extern tillverkning med åtföljande höga 

krav på Interaktion med omgivningen. Detta kommer enligt vissa författare i 

sin tur att medföra att risken för störningar blir mycket hög. Detta som en 

följd av att köparen måste ha produkterna vid en given tidpunkt, till rätt 

kvalitet etc. En slutsats av detta resonemang är att en hög vertikal specia

lisering leder till att köparen blir beroende av en eller flera leverantö

rer. Beroendeförhållandena till d essa leverantörer kan vara större eller 

mindre till följd av sådana faktorer som i vilken utsträckning produkten i 

fråga påverkar annan egen tillverkning vid leveransförseningar från leveran

törens sida, antalet alternativa leverantörer som på kort sikt kan ta över 

leveranserna, skillnader i storlek mellan köpande och säljande företag 

etc.1) 

Genom att inkorporera vissa speciellt känsliga tillverkningsmoment och där

med vfdga sina domäner kan företaget minska sitt beroende till omgivning-
2) 

en. Blair (1972) menar dock med utgångspunkt från Oxenfeldt (1965) att 

riskerna för ett höggradigt beroende till leverantörerna torde vara över

drivna och hävdar att de områden där de allvarligaste störningarna kan in

träffa inte kan elimineras annat än genom en mycket långtgående integration 

bakåt: "... managers frequently labor under the illusion that by making a 

part or component they will be assured of an adequate and reliable supply. 

But this overlooks the fact that when shortages do appear they are usually 

of rawmaterial s. Under these circumstances, producing parts or components 

affords no greater protection than would be provided by reliance upon inde

pendent specialist suppliers" (Blair 1972, sid 35). 

1) Jfr Färnström S Kedström 1975. 

2) Jfr Levine S White 1961, Thompson 1967« 
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Den slutsats Blair drar utifrån denna ståndpunkt är att företagen tillver

kar betydligt mer inom den egna verksamheten än vad som ur ekonomisk syn

vinkel kan anses vara rationellt. Detta även med hänsyn taget till de be

roendeförhållanden som är förknippade med inköp från underleverantörer. 

"Manufacturers too frequently make items that they would be better advised 

to buy from specialist suppliers" (Blair 1972, sid 35). 

En liknande åsikt framförs av Sveriges Mekanförbund (1967) i en br anschstu

die av samarbetet mellan huvudleverantörer och underleverantörer. "Det har 

blivit en självklarhet att man alltid strävar efter en rationell samordning 

av de olika produktionsmedlen inom ett företag. Det borde vara lika själv

klart att samma betraktelsesätt tillämpas på en industribransch i sin h el

het. Det vill med andra ord säga att ipan borde kun na öka avkastningen i norò 

verkstadsindustrin genom att få till stånd en intensivare samverkan mellan 

företag av olika storlek och med olika tillgångar ifråga om maskiner och 

andra produktionsmedel" (Sveriges Mekanförbund 19.67, sid 7). 

Det är dock vår uppfattning att dessa avgöranden om egen tillverkning kontra 

inköp från leverantörer ur det enskilda företagets synvinkel och mot bak

grund av ekonomiska bedömningar kommer att vara mycket svåra att träffa. Vi 

kan därför i analogi med Bain konstatera att "all we can say in general is 

that vertical integration is economical in certain cases. There is no evi

dent general tendency for economies to be realized with integration. In some 

cases, integration would increase costs or impose diseconomies. In other 

cases, integration may have a neutral effect on costs, neither increasing 

or decreasing the unit cost of the end product" (Bain 1959, sid 157). 

Den slutsats vi vill föra fram är sålunda att bedömningarna präglas av hög

gradigt subjektiva värderingar invävda i komple xa beslutsprocesser; besluts

processer som vi dä rigenom kan beteckna som endast begränsat rationella i 

rationalitetspostulatets ekonomiska dimension. Dessa begränsningar i ratio

naliteten kan bl a sökas i ofulls tändigheter i målpreci ser ingen, konflikter 

mellan mål på olika nivåer, förhandlings1ösningar mellan deltagarna i be

slutsprocessen eller andra faktorer av ekonomiskt "irrationell" natur. 

En konsekvens av denna belutsprocessens natur blir sålunda att det anlitan

de av externa leverantörer, som de facto förekommer i föret agen, med stor 

sannolikhet avviker från det ur lönsamhetssynvinkel mest gynnsamma, såväl 



vad avser omfattningen av utläggningen som valet av leverantör och utform

ning av leverantörsrelationerna. Exempelvis kan antas att endast ett fåtal 

potentiella leverantörer blir föremål för utvärdering och att "sunk costs" 

i egen produktionsutrustning eller i samarbetsa vtal med redan anlitade le

verantörer tenderar att undantränga andra alternativ. 

3.3.2. Strategiska^ taktiska och operativa köpa- eller tillverkabeslut 

En diskussion av köparnas motiv till att låta andra företag svara för vissa 

produktionsmoment eller tillverkning av delar, komponenter etc som sedan 

används för vidare förädling eller som ingår som del i företa gets slutpro

dukt kan föras på skilda beskrivningsnivåer.^ Framställningen kan därvid 

anknytas till olika organisationsnivåer inom företagen mellan vilka väsent

liga skiljaktigheter i såväl beslutsunderlag som beslutsregler torde före-
1 - 2 )  11gga. 

I organisâtionsteoreti sk litteratur görs exempelvis åtskillnad mellan beslut 

på hög, medel och låg organisatorisk nivå. Ramström hävdar beträffande dessa 

olika beslutsnivåer att "man kan vanligen återfinna en viss skiktning av 

dessa beslut på olika organisationsnivåer i föret aget. I företagets 'topp1 

sysslar man vanligen främst med de ostrukturerade 'kreativa1 uppgifterna, i 

företagets mellanled - dess 'middle management' - ägnar man sig i hög gra d 

åt relativt väl strukturerade planeringsproblem, och längst 'ned1 i föret a

gets hierarki arbetar man till största delen med rent rutinmässiga uppgif

ter" (Ramström 1969, sid 27). Trots de ansatser till demokratisering av ar

betslivet som företagits under senare år menar vi att denna nivåskiktning 

av beslut och information inom företagen fortfarande äger relevans. I den 

följande framställningen kommer vi att referera till de olika beslutsnivåer

na såsom strategiska, taktiska respektive operativa köpa- eller tillverka

beslut, varvid vi ant ar att respektive beslutsnivå mycket nära korresponde

rar mot olika tidsperspektiv på beslutets konsekvenser.^ 

På den strategiska nivån avser vi där vid beslut rörande företagens långsik

tiga inriktning av verksamheten. De beslut av strategisk karaktär som är av 

1) Jfr Håkansson & Wootz 1975-

2) Jfr Ramström 1967 och 1969-

3) Jfr Chandler 1962, Ramström 1967 och Ansoff 1965. 
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primärt intresse för föreliggande studie gäller framför allt inom vilka 

tekniska huvudområden företaget skall verka. Vi åsy ftar således de köpa

till verka-bes 1 ut som man inom företaget fattar för att nå den överordnade 

strategiska inriktningen som exempelvis kan vara att verka inom en speciell 

sektor av transportmedel s industrin. 

Som Ramström (1967 och 1969) framhållit torde dessa strategiska beslut 

kännetecknas av ostrukturerade problemlösande processer där beslutsunder

laget karaktäriseras av stor informationsbredd och litet informations-

djup.^ En följd härav är att t i 11ämpbarheten av forma 1 iserade beslutsreg

ler och välutvecklade ekonomiska kal kyl metoder kan förmodas vara ytterst be-
2) 

gränsad på denna nivå. Vi m enar att dessa strategiska köpa- eller till

verkabeslut bör ses mot bakgrund av en utveckling mot mer förädlade produk

ter, ökade produktutvecklingskostnader, krav på "gigantinvesteringar" för 

att tillvarata stordriftsfördelar, risken för negativa beroenderelationer 

etc. För det enskilda företaget kan dessa förhållanden antas innebära att 

man genom strategiska beslut dragit upp vissa riktlinjer eller skapat vissa 

gränser för vad som bör köpas in respektive tillverkas internt.^ 

Beslut angående produktionsplaneringen på medellång sikt kan med den använ

da terminologin hänföras till taktiska köpa- eller tillverkabeslut. Till 

skillnad från de strategiska besluten, som kan innebära förändringar i den 

teknologiska inriktningen, anknyter de taktiska besluten till f öretagets 

huvudteknologi. Enligt Ramström (1967 och 1969) kan vi be teckna dessa be

slutssituationer, om inte som helt rutinmässiga så ändock som relativt väl-

programmerade. Utgående från en ur ekonomisk synvinkel icke fullständig ra

tionalitet i beslu tsprocessen kan hävdas att rationaliteten kan höjas såväl 

genom att förbättra beslutsunderlaget som att förbättra beslutsreglerna. 

Ramström menar därvid att man rent allmänt kan anta att "ju mer rutinmässig 

beslutsprocessen är, desto större betydelse har egenskaperna hos det be

slutsunderlag, som skall anpassas till givna bes 1utsregi er" (Ramström 1969, 

sid 29). 

En myc ket väsentlig variabel som påverkar egenskaperna hos detta besluts-

1) Jfr Thorngren 1970 och 1972. 

2) Jfr även Lundberg I96I och Albinsson m fl 1968. 

3) Se t ex Fredriksson & Lindmark 1973» SOU 1973:30. 
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underlag torde -produkternas standardisering s grad vara. Vi m enar sålunda att 

ju mer omfattande och accepterade krav avseende terminologiregler, mått-

standard, kvalitetsnormer, provnings- och kontrol1 föreskrifter etc som 

ställs på en produkt desto mer sannolikt är det att de enskilda företagen 

kan bedöma en egenti 11verkning av denna produkt från det taktiska perspekti

vet. Behovet av att ha god kännedom om alternativa inköpskällor, priser och 

kvaliteter är således av stor vikt för att höggradigt rationella köpa- eller 

tillverkabeslut skall kunna fattas på den taktiska nivån.^ En standardise

ring skapar möjlighet till e n marknadsidentifiering samtidigt som användan-
2) 

det av formaliserade bes 1utsregi er och lönsamhetskalkyler underlättas. 

Till köpa- tillverkabeslut på den taktiska nivån kan vi ock så föra de in

köpsbeslut som styrs av de ekonomiska restriktioner som åvilar företaget. 

Exempelvis medför en kraftig utbyggnad av den egna produktionsapparaten i 

regel betydande krav på tillförsel av kapital från kreditinstitut. Denna 

tillförsel av externa medel verkar urholkande på företagets finansiella 

stadga samtidigt som beroendet ti 11 kred it instituten härigenom ökar. Ett 

handlingsalternativ för företag vid en kraftig expansion kan därför vara 

att öka den vertikala specialiseringsgraden och därigenom minska behovet av 

investeringskapital. Utökade leverantörsrelationer kan sålunda ses som ett 

medel att minska beroendet till e n del av handlingsmiljön på bekostnad av 

ett ökat beroende till e n annan. 

Tili den operativa nivån hänför vi slut ligen de beslut av kortsiktig karak

tär som företrädesvis styrs av kapacitetsöverväganden. Under förutsättning 

att företagets produktionsplanering är välutvecklad kan man anta att dessa 

beslutssituationer accentueras förhållandevis sällan och att besluten rela

tivt sett endast avser mindre belopp. Till skillnad från de taktiska och 

strategiska besluten är investeringar i den egn a produktionsapparaten i re

gel ej aktuella vid dessa operativa överväganden då bêsluten fattas under 

betydande tidspress. Valet står därvid mellan externa leverantörer och om

disponeringar av den egna produktionsapparaten, eventuellt i kombin ation 

med övertid för den egna personalen. 

1) Jfr t ex Ollner 1961, Sveriges Mekanförbund 1967, Ribrant 1970. 

2) Jfr t ex Cochran 1958, Brinkerhoff 1958, Ahlberg & Sundqvist 1970. 
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3.3.3. Köpprooessen vid extemalis ering av produktionsmoment 

I engelskspråkig inköpslitteratur görs åtskillnad mellan purchasing, pro

curement och materials management. "In general usage the term 'purchasing' 

describes the process of buying, learning of the need, selecting a supplier, 

negotiating price and other pertinent terms, and following up to insure de

livery. 'Procurement1 covers wider areas and includes the duties performed 

by purchasing, as well as such additional functions of materials supervision 

and management as inventory control, receiving, incoming inspection, and 

salvage operations. When the procurement definition is expanded to include 

production control, traffic, and shipping, the term 'materials management' 

is often used" (England 1962, sid 2). 

Vi vill dock hävda att betydande svårigheter torde föreligga att särskilja 

inköpsbeslut från "köpa- eller tillverkaöverväganden" eller andra beslut be

träffande materialhanteringen i föret agen. I stället torde dessa beslut i 

de faktiska beslutssituationerna vara intimt sammanflätade. Oet kan exempel

vis vara rimligt att förutsätta att synligheten av potentiella leverantörer, 

de specifika tekniska krav som kan riktas på produkten, huruvida särskilda 

funktioner avdelats för att handha delar av materialstyrningsprocesserna, 

antalet deltagare i beslut sprocessen etc influerar det slutliga ställnings

tagandet. Detta innebär även att modeller av köpbeteendet på individnivå^ 
2) 

inte kan överföras till företagsnivå utan att vissa ytterligare aspekter 

diskuteras. I likhet med Gui 1 let de Monthoux (1973) kan vi dä rvid analysera 

industriföretagens köpbeteende utifrån de fyra dimensionerna: köpprocess, 

stimuli, respons och deltagare. 

3.3.3.1. Köpprooessen 

Köpprocessen betraktades enligt det traditionella ekonomiska synsättet som 

rationell och optimala lösningar vad beträffar avvägningen mellan egen till

verkning och inköp av insatsvaror kunde härledas ur isokvant- och isokost-

nadsdiagram. De modernare köparmodel1 erna präglas i motsat ts till denna teo

1) Se t ex Howard 1963, Nicosia 1966. 

2) Se t ex Westing & Fine 1955, Colton 1962, England 1962, Robinson m fl 
1967, Hill 1973, Gui 1 let de Monthoux 1973. 
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ribildning av synen på individen som den begränsat rationella beslutsfatta

ren^. Under senare år har exempelvis Gui 1 let de Monthoux (1973) även ifrå

gasatt denna begränsat rationella syn och söker i sin stu die av industriell 

marknadsföring applicera en anarkistisk syn på företagens inköpsbeteende. 

Guillet de Monthoux betraktar därvid företaget som en kund på en industriell 

marknad och söker förstå kundens beteende; en kunskap som författaren sedan 

använder för att utveckla en modell för industriell marknadsföring. 

Ett förkastande av den rationella synen på i nköpsbeteendet innebär bl a att 

köparen förutsätts ha begränsade möjligheter att söka och välja "bästa" le

verantör. Sökandet efter leverantörer kan förmodas vara påverkat av företa

gets sökresurser - såväl monetära som personella - alternativa inköpskäl

lors synlighet, inköpets omfattning etc; variabler som i sin tur påverkas 

av andra bakomliggande variabler, såsom erfarenheter av tidigare inköp och 
2) 

förväntade värdet av att byta inköpskälla. Mot bakgrund av detta synsätt 

kan man förmoda att tidigare leverantörer till företaget, företag på den 

lokala marknaden eller på andra geografiskt avskilda marknadsöar är speciellt 

synliga och därigenom har goda förutsättningar att utvärderas och väljas.^ 

3.3.3.2. Stimuli 

Enligt den begränsat rationella synen på beslutsfattande till vilken fler

talet köparmodel1er ansluter sig är sökprocessen problemorienterad. "By 

problemistic search we mean search that is stimulated by a problem (usually 

a rather specific one) and is directed toward finding a solution to that 

problem" (Cyert & March 1963» sid 121). Stimuli utgörs i köparmod el1 erna av 

informationsöverföring mellan "modellens beslutsenhet och dess omgivning" 

(Guillet de Monthoux 1973, sid 17). De förutsättningar som existerar för 

informationsöverföringen mellan företag torde därvid påverkas förutom av 

karaktären hos den översända informationen även av kommunikationskanalernas 
h) 

uppbyggnad och utformning. 

1) Se t ex Cardoza 1968 som beskriver utvecklingen av modellerna i denna 
riktning. 

2) Jfr de indivi dorienterade modellerna hos March & Simon 1958 och Nicosia 
1966. 

3) Jfr t ex Lindström 1971. 

4) Jfr Ramström 1967 och 1969. 
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Den överförda informationen kan klassificeras efter sådana variabler som 

informationens struktureringsgrad, kvantitet och kvalitet. Skillnader i 

exempelvis struktureringsgrad påverkar bl a möjligheterna till överföring 

av information, val av media för denna överföring, inköpsbeslutens rut i ni -

sering och organisatoriska inplacering.^ Man kan därvid anta att förutsätt

ningarna att successivt höja struktureringsgraden av den överförda informa

tionen ökar vid återkommande köp. Detta i sin t ur möjliggör en successiv 
2) 

förskjutning mot indirekta, mindre avståndskänsliga informationsmedia. 

På samma sätt kan hävdas att graden av standardisering av produkten är nära 

sammanhängande med informationens struktureringsgrad och avståndskänslighe

ten i in formationsöverföringen. Man kan sålunda förmoda att med ökande grad 

av specialisering i produ ktutförandet ökar också kravet på u tnyttjandet av 

direkta personliga kontakter med åtföljande krav på närhet mellan köpande 
3) 

och säljande företag. 

3. 3.3, 3. Respons 

Det beteende som köparmode11 erna främst beaktar är själva köpet. Denna res

pons initierar en lärprocess där erfarenheterna från ett tidigare köp antas 
4) 

generera en positiv eller negativ feed-back. "Organizations learn: to 

assume that organizations go through the same processes of learning as do 

individual human beings seems unnecessarily naive, but organizations exhibit 

(as do other social institutions) adaptive behaviour over time. ... We as

sume that organizations change their goals, shift their attention and revise 

their procedures for search as a function of their experience" (Cyert & 

March 1963, sid 123). 

Robinson m fl (1967) menar att det utifrån inlärningsprocessen är menings

fullt att skilja mellan tre typer av köp: rent återköp, modifierat återköp 

och nyköp. I det rena återköps fal let kommer positiva erfarenheter från ti

digare köp att medföra att nuvarande leverantörer har försteg framför nya 

tänkbara leverantörer. På samma sätt kan negativa erfarenheter av tidigare 

1) Jfr t ex Shannon & Weaver 19^9, Ramström 1967 och 1969, Thorngren 1967 
och 1972, Goddard 1968. 

2) Jfr t ex Ramström 1967 och 1969• 

3) Jfr Törnqvist 1963, Ramström 1967 och 1969, Thorngren 1967 och 1972. 

4) Jfr Cyert & March 1963, Howard 1963 och 1965. 
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leverantörer antas initiera en sökprocess efter alternativa inköpskällor. 

Nyköpet däremot kännetecknas av en högre grad av problemlösning, sökande 

efter alternativ etc då man saknar tidigare erfarenheter att falla till

baka på. "The relative novelty of the purchase will affect the type of ne

gotiations and the people who will be involved. The more novel the purchase 

then the lower the stock of experience that the customer has, the more in

formation required to make a decision and the greater the number of alter

natives likely to be given consideration. The more repetitive a purchase 

the more established and sophisticated the buying behaviour should be" 

( H i  1 1  1 9 7 2 ,  s i d  k 3 ) .  

Mot bakgrund av företagens begränsade förändringskapacitet och åtföljande 

stabilitet i produ kt- och produktionsinriktningen förefaller det rimligt 

att anta att de köp till produktionen som företagen företar endast i ringa 

utsträckning kan betecknas som nyköp. Det förefaller vidare rimligt att an

ta att företagen i synnerh et vid återkommande köp av specialleveranser -

leveranser som i sig stä ller höga krav på i nformationsöverföringen - är be

roende av att upparbeta och söka behålla väl fungerande kontakter. Detta 

medför att tidigare leverantörer och leverantörer med vilka samarbetet har 

löpt utan större konfrontationer kommer att prioriteras när beslut om nya 

i nköp skal 1 fatt as. 

3.3,3.4. Deltagare 

Ett företags inköpsbeslut kännetecknas i regel a v att många individer deltar 

i beslu tsprocessen; individer som representerar olika delar av företaget. I 

inköps1 itteraturen diskuteras dessa beslutsprocesser vanligen på funktions

ei 1er avdelningsnivå. Historiskt sett har ansvaret för företagens inköp or

ganisatoriskt varit placerat under produktionsavdelningen. Det är dock nu

mera vanligt att speciella avdelningar eller funktioner avgränsats inom 

företagen för att handha inköpen.^ Han kan sålunda se etablerandet av spe

ciella inköpsavdelningar som ett överflyttande av personal från internt till 

externt orienterade funktioner där inköpsavdelningen handhar en del a v rela-
2) 

tionerna och osäkerheten på inputsidan. I stora koncerner är det därvid 

1) Se t ex England 1962, Colton 1962, Webster 1965, Levy S Pugh I969, Brand 
1972, Hill 1972 och 1973, Gui 1 let de Monthoux 1973-

2) Jfr begreppet "boundary-spanning units" i Thompson 1967-



inte osannolikt att vissa - i rummet avlägsna styrenheter - utövar ett av

görande inflytande på inköpsbesluten vid de enskilda arbetsställena. 

Av en rad studier framgår att inköpsbesluten i många fall är mycket komplexa 

med deltagare från såväl inköps-, utvecklings- som produktionsavdelningarna; 
3) 

avdelningar med olika intressesfärer att bevaka i beslu tsprocessen. Dessa 

studier visar på att utvecklingsavdelningen och produktionsavdelningen har 

stort inflytande vid inköpsbesluten vad gäller material- och komponentspeci -

fikationer. Inköpsavdelningens styrka ligger främst i att sök a upp lämpliga 

leverantörer, begära in offerter och svara för prisförhandlingarna under de 

restriktioner som de andra avdelningarna fastställt. 

Enligt Webster (1965) kan åtskillnad göras mellan marknadsorienterade och 

produktorienterade inköpsbeslut. Med de förstnämnda avses därvid de inköp 

som domineras av marknadsvariabler som pris och service medan med de sist

nämnda avses de inköp som främst företas på basis av tekniska och funktio

nella motiv. Webster använder denna distinktion för att diskutera hur in

flytandet mellan olika avdelningar och funktioner varierar. Man kan således 

anta att ju tyngre de tekniska aspekterna väger och ju större svårigheterna 

är att systematisera och formalisera de krav som ställs på köpet desto 
2) 

större inflytande får produktions- ooh utvecklingsavdelningarna. Å andra 

sidan kan man anta att inköpsavdelningens inflytande i inköpsprocessen ökar 

ju mer de tekniska kraven kan formaliseras och marknadsvariablerna pris och 

service kommer i förgrunden. Mot bakgrund av en indelning av företagens in

köp i speci al leveranser och standardleveranser kan man sålunda förmoda att 

inköpsavdelningens inflytande väger relativt sett tyngre beträffande inköp 

av den sistnämnda kategorin. Även för special leveranser av återköpskaraktär 

torde dock gälla att dessa efter hand kan bli mer forma 1 iserade varvid in

köpsavdelningens inflytande ökar. 

3.4. Om produktionssystemens stabilitet 

Ett flertal författare och näringslivsdebattörer har hävdat att underleve

rantörernas situation skulle vara mycket osäker inte minst som en naturlig 

1) Se t ex Webster 1965, Brand 1972 och Gui 1 let de Monthoux 1973. 

2) Jfr även England 1962, Hill 1973, Gui 1 let de Monthoux 1973. 
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följd av de Förändringar som ständigt förekommer i näring slivet. Som argu

ment anför man exempelvis beställarföretagens behov av hemtagning av på 

underleverantörer utlagda produktionsmoment för att hålla uppe den egna 

kapacitetsbeläggningen vid långkonjunkturer etc. Placerade i sitt sa mman

hang ger samtliga dessa utsagor uttryck för en - i vissa dimensioner dyna

misk - bild av näringslivet, där dynamiken kommit att stå för företagens 

ständiga förnyelse- och anpassningsprocess vägledd av ekonomiskt rationella 

motiv. I detta perspektiv framstår tanken på näringslivet som uppbyggt kring 

system av producerande företag som något orealistiskt. De produktionssystem 

vi kan tänkas identifiera är, mot denna bakgrund, momentana företeelser i 

en" föränder 1 i g värld. 

Som torde ha framgått tidigare delar vi inte denna ståndpunkt. Vår syn på 

näringslivet präglas snarare av en motsatt föreställning eller annorlunda 

uttryckt av en strävan från företagens sida att upprätthålla kontinuitet 

och stabilitet i utvecklingen. I sina krav att skapa möjligheter till att 

förutsäga och planera framtiden och undvika inslag av osäkerhet menar vi 

sålunda att företagen - och då speciellt de stora företagen i de mod erna in-

dustristaterna - i många a vseenden söker upprätthålla någon form av "status 

quo" i sina relationer till omgivningen. Vi menar sålunda att existerande 

tösningar på utformningen av företagens materialhanteringsfunktion har 

största förutsättningar att även fortsättningsvis accepteras. 

För stabila inköpsrelationer talar sålunda den osäkerhet som är förknippad 

med än'V4 târidèt av nya leverantörer samt de höga kostnader som uppkommer vid 

sökandet efter och utvärderingen av lämpliga leverantörer i samband med ett 

eventuellt utbyte. Därtill kommer även höga introduktionskostnader för in

körning, överflyttning och anpassning av verktyg m m. Möjligheterna till 

hemtagning av utlagda produktionsmoment är dessutom många gånger begränsade, 

inte minst på grund av produkternas vanligen höga tekniska nivå. Detta med

för att en stor del av de inköp som har karaktären av såväl special- som 

standardleveranser ligger utanför det egna företagets egentliga kompetensom

råde att tillverka. Även vad gäller valet mellan olika leverantörer kan vi 

förutsätta en påtaglig stabilitet. Som Goldberg (1964) framför är det sålun

da rimligt att anta att företagen vid sina inköpsbeslut ej har tillgång till 

instrument med vilka de objektivt kan mäta olika leverantörers effektivitet 

och att denna brist ofta leder till att företagen väljer och behåller leve

rantörer som är ineffektiva ur företagets synvinkel. 



Dessa argument för en hög stabilitet i underl everantörssystemen styrks även 

av en praktikfalIsstudie som vi fö retagit inom ramen för föreliggande forsk

ningsprojekt.^ Av denna undersökning framgår att de studerade företagen an

litat samma leverantörer under en lång följd av år. Flertalet leverantörer 

hade företagen samarbetat med under större delen av sin livstid som för 

flera av företagen uppgick till mer än 30 år. Utbyte av leverantörer före

togs i mycket liten utsträckning då man inom företagen menade att väl in

arbetade kontakter var av stort värde och därför uppvägde de i en del fall 

något högre inköpspriser som man betalade till en inarbetad leverantör jäm

fört med de offertpriser man erhöll från nya tänkbara leverantörer. För 

flertalet av företagen var vidare kopplingarna till underleverantörerna ut

formade så att inköpens omfattning i stort reglerades av företagens omsätt

ning. Hemtagning av produktionsmoment företogs således inte i någon s törre 

utsträckning ens vid lågkonjunkturer då köparna var angelägna att behålla 

leverantörskontakterna till den efterföljande konjunkturuppgången. 

Till liknande slutsatser kommer Håkansson & Wootz (1975) som i en stu die 

över företagens inköpsbeteende konstaterar att relationerna mellan köpare 

och säljare på industriella marknader normalt är mycket stabila och att sta

biliteten ökar i relati on till omfattningen av tidigare kontakter. De av

brott i leve rantörsförbindelserna som författarna funnit vid s i na empi ri ska 

undersökningar har främst varit en konsekvens av förändringar i kundfö reta-
2) 

gets produktionsinriktning. 

Då vi framhållit att det torde existera en påtaglig stabilitet i materi al

flödena mellan företag menar vi gi vetvis inte stabilitet i ordets bokstav

liga mening. Beroende på exempelvis komplexiteten och standardiseringsgra

den i prod ukt/produktionsfunktionen, interna relationer mellan deltagarna i 

beslutsprocessen etc kommer s tab i 1 i teten i mater ialflödena att variera. 

Några exempel kan tjäna att belysa dessa tankegångar. 

Av tidigare avsnitt har framgått att produktionsavdelningen torde ha ett 

förhållandevis starkt inflytande över beslutsgången vid de inköp som präglas 

av krav på en specifik teknisk kompetens hos tänkbara leverantörer eller en 

1) Se Fredriksson & Lindmark 1973. 

2) Stabila relationer mellan köpare och säljare har även påvisats av 
Johansson 1966, Andreasson m fl 1973, Kinch 197^ och Engwall 1975. 
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specifik teknisk nivå på de levererade produkterna. Inflytande kommer så

lunda att utövas av en avdelning/funktion inom företaget med en begränsad 

överblick över "leverantörsmarknaden". Avståndsberoendet respektive tekniska 

rationalitetskrav medför härvid att lokala leverantörer och tidigare anlita

de leverantörer tenderar att prioriteras. Mycket talar således för en hög-

gradig stabilitet i relat ionerna mellan köpare och säljare vad gäller fler

talet specialleveranser. 

Beträffande kortsiktiga kapacitetsleveranser liksom leveranserna av produk

tionsteknisk service skulle emellertid fluktuationerna kunna antas vara be

tydande då kontrakt eller längre köpeavtal vanligtvis ej förekommer mellan 

köpare och säljare.^ Å andra sidan torde behovet av närhet mellan köpare 

och säljare innebära att utbudet av dessa leveranser är begränsat varför i 

stort sett samma leverantörer kan antas komma ifråga från år till år. Det 

är endast i de r iktigt stora regionerna där ett rikhaltigt utbud föreligger 

som ett utbyte av leverantörer kan antas förekomma. Genom behovet av uppar

betade kanaler kan dock stabiliteten även i dessa regioner förmodas vara 

hög. 

Vad slutligen beträffar leveranser av standardkaraktär förel igger åtminstone 

på det teoretiska planet stora möjligheter till utbyte av en leverantör mot 

en annan då synligheten av olika leverantörer i kombina tion med kommunicer-

barheten - vad avser pris, kval i tet etc - är hög. Företagen kan i princ ip 

tänkas ta den övervägande delen av dessa leveranser från den ur prissynpunkt 

förmånligaste leverantören var än denne är lokaliserad. Å andra sidan präg

las flertalet marknader för standardvaror av en oligopols ituation med i 

många avseenden homogena produkter, 1 ikvärdiga^pri ser och rabattsystem. And

ra tröghetsfaktorer som talar för stabila relationer är förekomsten av lång

tidskontrakt och upparbetade affärskontakter. De senare torde inte minst 

vara av betydelse när bristsituationer uppkommer då leverantörerna vanligen 

prioriterar etablerade kundkontakter. För andra standardvaror underkastade 

höga, specifika tekniska krav existerar dessutom endast ett fåtal utbuds

punkter vilket defi ni tionsmässigt talar för en höggradig stabilitet. 

1) Se t ex Fredriksson S Lindmark 1973. 
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3.5. Produktionssystem i den vertikala specialiseringens perspektiv 

- eller storföretagen som bärare av produktionssystem 

Den bild vi åter gett av företagens möjligheter och benägenhet till a tt spe

cialisera sig vertikalt har varit påtagligt komplex. Vi menar sålunda att 

graden av vertikal specialisering i företag en inte enbart påverkas av så

dana variabler som utnyttjad teknologi, verksamhetens omfattning och stor

driftsfördelar, belägenhet och expansionstakt, utan också och kanske i än 

högre grad av exempelvis öppenheten inför alternativa utformningar av ma-

terialbehandlingsproblem, interna relationer mellan deltagarna i beslut s

processen, förhandlingslösningar somen respons på intressemotsättningar 

mellan beslutsfattare etc. 

Det är helt uppenbart redan i detta s kede av framställningen att stora 

svårigheter föreligger att empiriskt testa giltigheten av dessa svårmätbara 

variablers inverkan på graden av vertikal speci al i ser ing ; Då vi med vår 

strukturella ansats gör ett sådant försök i det inledande resultatkapitlet 

sker detta sålunda framför allt i syfte a tt ge indikationer på variabler 

som är väsentliga att beakta vid diskussion av produktionssystemens upp

byggnad. 

Vi vill dock med de ovan framförda argumenten inte hävda att de slutliga 

lösningar beslutsprocesserna resulterar i genomg ående är situationsspecifi

ka. En sådan utgångspunkt för analysen skulle innebära att vi ser produk

tionssystemen som ytterligt instabila företeelser med ständiga omkastningar 

i relat ionerna. Som framgått av föregående avsnitt delar vi inte denna upp

fattning om näringslivets strukturella uppbyggnad. Tvärtom ser vi att in

dustristrukturen i den m oderna industri s taten uppvisar en höggradig inne

boende rigidi tet där villkoren för en fortsatt utveckling i mångt ooh 

my oket dikteras av de dominerande stora företagen. 

Att denna storföretagsdominans i näring slivet är betydande har framgått av 

ett antal undersökningar. Av Statens Pris- och Kartei 1 nämnds undersökning 

framgår exempelvis att de fyra största företagen inom olika industrisekto

rer år 1967 svarade för i genoms nitt 78 % av tillverkningsvärdet inom res

pektive sektor^ (SPK 1971, sid 12). Det var endast inom två av de arton 

l) Den företagsenhet som SPK baserar sin undersökning på är koncernen i 
aktiebolagslagens mening. (Se vidare AL 221 §.) 
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undersökta sektorerna som de fyra största företagens tillverkningsandel 

understeg 50 %, nämligen inom de traditionellt småföretagsbetonade sektorer

na sågverk och hyvlerier respektive grafisk industri. \ hälften av sektorer

na var motsvarande koncentrat ionsmått 8Q % eller mer. 

Storföretagens inflytande på avsättningsmarknaderna är dock inte det primä

ra temat för föreliggande studie. Vårt intresse riktar sig istället mot de 

effekter i form av kopplingsmönster som denna koncentration ger upphov till. 

Genom sin absoluta storlek kan vi sålunda utgå ifrån att storföretagen ska

par betydande insatsvarumarknader vilka är möjliga att exploatera för andra 

företag. Många storföretag har sålunda idag närmast karaktären av samman

sättningsfabriker. Speciellt markant är detta förhållande inom bil-, varvs-

och flygplansindustrierna. Exempelvis utgör insatsvarornas andel av den to

tala produktionen närmare 60 % för flertalet europeiska bilföretag.^ En 

lika hög insatsvaruandel redovisas av Ekström (1970) i en stu die av svensk 

varvsindustri. I studier av amerikansk flygplans industri återges än högre 
2) .. 

inköpsandelar. Aven japanska undersökningar av storföretagens produktions

struktur pekar på mycket höga andelar insatsvaror.^ 

Vidare synes ett mycket stort antal leverantörer svara för dessa betydande 

insatsvaruleveranser. Exempelvis framgår i en stud ie av Oliver (1957) att 

General Electric hade 40-000 leverantörer och IBM 13.000. Bland europeiska 

storföretag kan nämnas att västtyska Daimler-Benz år 1961 anlitade närmare 
k) 

18.000 leverantörer och att franska Renault hade 5.000. Omfattande produk

tionssystem med många involverade leverantörer förekommer även i andra väst

europeiska länder, vilket exempelvis framgår av den sk Bol tonrapporten från 

1971.5) 

Kring de enskilda storföretagen har sålunda organiserats synnerligen om

fattande produktionssystem i vilka e tt stort antal direkta leverantörer är 

inkorporerade. Till en del - och då speciellt den del a v insatsvarubehovet 

som kan klassificeras som standardiserade produkter - kommer vissa av dessa 

1) Se Estall & Buchanan (1966) och Voitures Particulières en Europe (1973). 

2) Se O1Lone (1967) och Burnham (1968) 

3) Se t ex Yoshino 1968. 

k) Staley S Morse 1965. 

5) Jfr Törnqvist (1963) och Goldberg (1964). 



storföretag att även vara Involverade i utbude t av insatsvaror. Till en 

annan och för vårt syfte intressantare del kan vi eme llertid utgå ifrån att 

många mindre och medelstora företag involverats som leverantörer i dessa 

produktionssystem av nationell räckvidd. I nästföl jande kapitel skall vi 

mer ingående diskutera den senare frågeställningen. 
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KAPITEL 4 

DE MINDRE OCH MEDELSTORA FÖRETAGEN OCH ARBETSFÖRDELNINGEN INOM PRODUK

TIONSSYSTEM 

I takt med den ökade koncentrationen inom näringslivet har de mindre och 

medelstora företagens problem och villkor ägnats en tilltagande uppmärksam

het. Vissa författare har hävdat att denna företagskategori är en relikt 

från en tidig industriepok medan andra har ägnat sig åt att stipulera de 

förutsättningar under vilka de mindre och medelstora företagen har möjlig

het att överleva i en mode rn ekonomi. Åter andra hävdar att "det är både 

mera realistiskt och mera upplysande att från början, vid sidan av storföre

tagens monopol sektor, inbegripa en mer eller mindre omfattande sektor av 

mindre företagsamhet, av det skälet att den mindre företagsamheten på många 

sätt ingår i storfinansens beräkningar och strategier. Att bortse från den 

mindre företagsamheten skulle vara att utesluta från undersökningsområdet 

några av de faktorer som är bestämmande för storfinansens beteende" (Baran 

& Sweezy 1966, sid 50). 

Med utgångspunkt från dessa alternativa synsätt på den framtida storleks

sammansättningen i företa gsbeståndet kommer vi att ägna framställningen i 

föreliggande kapitel åt koncentrationsutvecklingen som en med specialise

ringen samverkande process i stru kturomvandlingen. Vår ambition är därvid 

att diskutera huruvida den pågående koncentrationen inom närings1 i vet har 

sin motsvarighet i en förs kjutning i rollf ördelningen mellan stora och små 

företag och om denna roi 1förändring inryms i den t idigare presenterade synen 

på näringslivet som bestående av omfattande system av producerande företag. 

Kapitlet inleds med att de, under de senaste decennierna, observerade kon

centrationstendenserna inom industrin relateras till den tro pä storföre

tagseffektivitet som vi me nar präglar det moderna industrisamhället. Där

efter ägnas framställningen åt en diskussion av alternativa förklaringar 

till de mindre och medelstora företagens fortbestånd. K apitlet avslutas med 

att den i inle dningskapitlet presenterade tesen om dessa företag som komple

ment till storföretagen utvecklas, varvid även de villkor under vilka den 

förstnämnda företagskategorin arbetar i dessa produktionsstrukturer kommer 

att behandlas. 
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4.1. Är småföretagande en övergångsfas? 

4.1.1. Storföretagseffektivitet och tillväxtideologi 

Enligt klassisk ekonomisk teori förutsätts företagen vara små î förhållande 

till den marknad på vilken de verkar. De enskilda företagen antogs vara 

helt underställda marknadsmekanismerna och mötte en fullständigt elastisk 

- horisontell - efterfrågekurva. På denna marknad kunde den optimala till

verkningskvantiteten bestämmas utifrån en marginalkostnadsanalys. I denna 

teoribildning förutsätts vidare att inte några etableringshinder föreligger. 

Nyetablerade företag kommer vid inträde på en marknad inte att mötas av 

andra problem än de som är för handen för redan existerande företag. 

Redan vid sekelskiftet ifrågasattes giltigheten av den fullständiga konkur

rensmarknaden som en relevant beskrivning av den ekonomiska verkligheten då 

tillväxttakten och företagsstorleken varierade kraftigt mellan olika företag 

på en och samma delmarknad. Framstående ekonomer som Marshall (1890) hävdade 

dock att den pågående företags ti 11 växten endast kunde fortsätta upp till 

vissa gränser. Som argument framförde Marshall för det första att företagens 

tillväxt inte kunde fortgå i det oänd liga till följd av företagsledarens 

eller dennes arvingars med tiden avtagande förmåga och engagemang att leda 

företaget. Som grund för detta postulat utgick Marshall från att företags-

ledar- och ägarfunktionerna sammanföll. För det andra menade Marshall att 

för många industrier motverkades möjligheterna att utnyttja skalekonomier av 

svårigheterna att utvidga företagens marknad. 

De ovan framförda teserna äger i de mod erna ekonomierna endast en mycket be

gränsad giltighet. Utvecklingen har istället lett till a tt de flesta mark

nader numera kännetecknas av markanta monopol- eller oligopolinslag med be

tydande etableringshinder. ̂  Orsakerna bakom denna utveckling anses vara 

1) Se t ex Carstedt S Isaksson-Peréz (197*0 vilka i sin st udie av svensk 
verkstads- och träindustri dock inte fann någon markant nedgång i etab-
leringsbenägenheten under 1960-talet. Andra studier av bl a Nygren (1972) 
och Du Rietz (1973) visar emellertid på en betydande nedgång under senare 
år. Skillnaderna i result at torde till största delen kunna förklaras av 
behandlingen av de metodologiska problemen. Exempelvis särskiljer 
Carstedt S Isaksson-Peréz inte den genuina företagsetableringen från fi
lialutläggningar. Nygren och Du Rietz har å andra sidan icke helt lyckats 
komma till rätta med vissa statistiska eftersläpningsproblem. Dessa prob
lem torde kunna förklara en stor del av den betydande nedgången i etab-
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flera. Förutom stordriftsfördelar inom centrala företagsfunktioner har 

förekomsten av allt större företag bl a sin förklaring i markna dernas kraf

tiga tillväxt, företagsledningens skiljande från ägarfunktionen, företags

ledningens profess ional i seri ng etc.^ 

Tillväxt ses därvid av många författare som ett mål i sig fö r företagens 
2) 

beteende. Exempelvis anför Starbuck (1971) ett antal argument varför till

växt kan vara en primär målsättning för företagen; inte minst för att skapa 

och vidmakthålla företagens handlingsutrymme och för att ge individerna i 

företagen möjligheter till självförverkligande genom skapandet av nya ar

betsuppgifter. Tillväxt kan vidare vara ett medel för företagen att uppnå en 

maktposition i sin handlingsmiljö exem pelvis mot kunder och leverantörer 

eller för den professionella företagsledningen - teknostrukturen - mot 
3) 

aktieägare och andra intressenter. 

Utvecklingen mot en tilltagande storföretags dominans har föranlett många 

författare att hysa tvivel om de mindre och medelstora företagens framtids-
M 

möjligheter. Därvid har bl a Galbraith (1967) hävdat att stora företag är 

en förutsättning för välutvecklat industrisamhälle inriktat på teknisk för

nyelse.^ Teknikens imperativ - bl a den allt längre tiden mellan produktidé 

och dess implementering på marknaden, den ökade kapitalintensiteten i pro

duktionen, den ökade specialiseringen och det därmed starka beroendet mellan 

1er ingsfrekvensen som framkommit i de senar es studier. 

1) Se t ex Buchanan 19^0, Marris 1963 och 1964, Galbraith 1967, Baran & 
Sweezy 1970. 

2) Se t ex Penrose 1959, Marris 1963 och 1964, Galbraith 1967, Thompson 
1967, Rhenman 1969- (Jfr det "marxistiska" postulatet om den nödvändiga 
kapitalackumulationen i kapital istiska ekonomier; se t ex Baran & Sweezy 
1970). 

3) Jfr t ex Perroux 1950 (a), Galbraith 1967, Thompson 1967• 

4) Jfr t ex Baumback m fl so m framhåller att: "It is the growing concentra
tion of power in manufacturing which has led to the belief of some that 
small business is on the way out" (Baumback m fl 1973, sid 7). 

5) Jfr Hirschman (1970) som polemiserar mot Galbraith's "positiva" grundsyn 
på storföretagens effektivitet. "Monopolisten sätter ett högt pris på 
sina produkter, inte för att ta hem superprofiter utan därför att han 
inte kan hålla kostnaderna nere. Eller också, vilket kanske är mer ty
piskt, låter han kvaliteten på den produkt eller tjänst som han säljer 
försämras utan att vinna någon ekonomisk fördel av detta" (Hirschman 
1970, sid 62). 
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olîka produktionsmoment och funktioner - har medfört att planering och 

största möjliga kontroll av marknaden blivit ett livsvillkor för de domine

rande företagen.1^ 

Småföretagen är sålunda enligt detta synsätt inte den moderna ekonomins hu

vudområde. "Inte heller är de skådeplatsen för de förändringar vi ta lat om. 

Och de hör inte hemma i den ekonom i som kombinerar avancerad teknologi med 

kolossalsatsning av kapital, och vars mest iögonenfallande exponent är det 

moderna jättebolaget. Nästan alla kommunikationer, nästan all produktion och 

distribution av elektrisk kraft, mycket transporter, det mesta av fabrika

tion och gruvdrift, en avsevärd del av detaljhandeln och en väsentlig del av 

nöjesbranschen förvaltas eller förvärvas av stora bolag. Det är inte så 

många det rör sig om, kanske fem-sexhundra" (Galbraith, 1967, sid 18). 

Tron på storföretagens höga effektivitet har inte enbart präglat forskare 

och beslutsfattare inom företagssektorn utan återfinns även bland politiker. 

Exempelvis understödjer regeringarna i ett fle rtal västeuropeiska länder 

tillkomsten av "jätteföretag", genom medverkan till hopslagning av eller 

långtgående samarbete mellan företag med likartad verksamhet i olika länder 
2) 

bl a i form av "joint-ventures". Förutom denna direkta satsning på t i 11 -

1) En annan uppfattning framförs av ett flertal författare, vars primära 
intresse riktats mot småföretagens verksamhet. Man hävdar sålunda att de 
mindre och medelstora företagen står för en stor del av dynamiken i nä
ringslivsutvecklingen. Inte minst ser man det mindre företaget som en 
källa till f örnyelse varigenom föråldrade produktionsformer slås ut (se 
t ex Dahmén 1965, Wallander 1968, Ramström 1971 och 1975, Bolton 1971 och 
Baumback m fl 1 973). Otvivelakti gen har tendenser i denna riktning kunnat 
observeras. Det är dock sannolikt att endast ett mindre antal småföretag 
deltar i denna mer spektakulära förnyelseprocess. Studier av etablerings-
motiv visar att yrkeskunskap och yrkesengagemang varit centrala motiv 
för de personer som startat egen verksamhet - se t ex Nilsson (1968) -
vilket indikerar att etableringar företas på red an kända områden - dvs 
vad vi sku lle kunna beteckna som företagsetableringar genom s k "knopp
ningseffekter" (Jfr Ramström 197^ b). 

2) För en utförligare redogörelse för och argument bakom tron på denna ut
veckling se t ex Ribrant (1970) och Rydén (1971); jfr även Servan-
Schreiber (1967), Bannock (1971) och Sampson (1972). Även i Japan under
stödjs tillkomsten av "jätteföretag" (se t ex Hedberg 1969, Blair 1972, 
Sampson 1972). I de industriellt utvecklade socialistiska staterna är 
denna inriktning än mer utpräglad (se t ex UNIDO 1967, Bergström s Ådahl 
I972). Som en kontrast mot denna syn kan ställas organiseringen av in
dustriella aktiviteter i Kina dä r "småföretagsamhet" på det lokala planet 
uppmuntras; se t ex Bettelheim 1973. 
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komsten av storföretag gynnas även uppkomsten av storföretag mer indirekt, 

bl a genom skattesystemets utformning.^ I Sverige medges exempelvis befri

else från realisationsvinstbeskattning vid fusioner i de fall dessa leder 

till en strukturrationalisering av näringslivet. Det "småföretagsstöd" som 

erbjuds måste, i jämför else med dessa skattemäss i ga fördelar storföretagen 

kan uppnå, betraktas som marginellt. 

4.1,2. Skaleffekter och koncentration 

Utvecklingen mot allt större företagsenheter ses vanligen - som vi i före

gående avsnitt i korthe t berörde - som en direkt följd av storföretagens 

höga effektivitet, vilken i sin tu r främst förklaras av olika former av 

skaleffekter. Som vi t idigare framhållit är emellertid detta begrepp på 

intet sätt entydigt och behöver inte heller vara sammankopplat med storföre

tagsamhet. Tvärtom kan på många områden de optimala skaleffekter som teore

tiskt föreligger inom exempelvis produktionsfunktionen uppnås även av små

företag vilket i kombina tion med låga omkostnader och ett lägre löneläge 

medför att dessa företag är fullt konkurrenskraftiga med storföretagen. Ut

nyttjandet av skaleffekter förutsätter sålunda inte alltid stora produk~ 

tionsanläggningar, vilket storföretagen i allt st örre utsträckning tagit 

fasta på genom att dela upp produktionen på flera arbetsställen inom den 

egna organisationen. Varje enhet i dessa rumsligt uppdelade organisationer 

har härigenom kommit att specialisera sig på ett mindre antal funktioner 
2) 

eller produktionsmoment . 

1) Beträffande skattesystemets betydelse för uppkomsten av nationella stor
företag i några västeuropeiska länder (se t ex Thanheiser 1972; jfr även 
Åberg 197*0 • Vi dare har bl a Fahlén (1973, sid 6) beträffande de multi
nationella företagen påpekat att "Företagens mångnat ionella verksamhet 
och omfattande interntransaktioner gör det svårt att passa in dem i na
tionella skattesystem". 

2) Se t ex Rhenman 196^, Törnqvist 1970, Ahnström 1973. (Jfr även distink
tionen mellan plant och multiplant economies hos bl a Ribrant 1970). En 
indikator på att koncentrationen inom när ings1 i vet inte enbart kan till
skrivas s k stordriftsfördelar inom produktionsfunktionen är att den ge
nomsnittliga anläggningsstorleken inom industrin är relativt låg och att 
denna inte genomgått några markanta förändringar trots den pågående eko
nomiska koncentrationen. Av exempelvis Carstedt & Isaksson-Peréz (197*0 
framgår att den genomsnittliga arbetsställestorleken har ökat från i ge
nomsnitt kG till 61 anställda under perioden 1950 till 1970. (Jfr även 
Jewkes 1952, Rydén 1968). 

Det bör dock påpekas att antalet anställda som mått på förekomsten av 
stordriftsfördelar har betydande begränsningar. Exempelvis tar detta 
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Många författare menar därför att fördelarna av stordrift framför allt står 

att söka inom vissa funktioner inom den ekonomiska företagsenheten, bi a 

inom forskning och utveckling, marknadsföring, finansiering etc.^ En up p

fattning som medför flera implikationer. Exempelvis framhålls i Bol tonrap

porten utifrån denna ståndpunkt att: "These advantages of large scale orga

nisations have greatly stimulated the development of conglomerates in to 

which many small and medium-sized firms have been absorbed..." (Bolton 1971 

s i d  3 0 ) Z K  

Härav följer att den koncentration som kunnat registreras inte enbart kan 

tillskrivas storföretagens "egen utveckling" utan även beror på att stor

företagen utvidgat sina domäner genom vertikal ooh horisontell integration. 

Empiriska studier visar också att vertikal integration avgjort medverkat 

till de ökade koncentrat ions tendenserna inom den amerikanska industrin i 
3) 

början av 1900-talet. Under senare år synes dock fusioner i verti kalt led 

inte nämnvärt ha bidragit till den fortsatta produktionskoncentrationen utan 

denna förklaras i det nä rmaste helt av den kraftigt ökade horisontella in-

tegrationen. 

Även inom svenskt näringsliv har företagsfusioner varit ett framträdande in

slag i när ings1 ivsutvecklingen. Sedan 1960-talets början har fusionerings-

frekvensen märkbart ökat, vilket bidragit till den ökade ekonomiska koncen

trationen inom industrin.^ Enligt Rydén (1971) - som studerat fusioner i 

svensk industri under perioden 19^6-1969 - hade endast ca 8 % av fusionerna 

karaktären av vertikal integration - dvs sammanslagning av företag vars 

verksamhet ligger i ett t idigare eller senare produkt ions1 ed - medan hela 

80 % av fusionerna var horisontella - dvs sammanslagning av företag med kon-

mått ej hänsyn till företagens automat i ser ing och mekanisering. Vidare 
behöver en ökad genomsnittlig anläggningsstorlek ej innebära att produk
tionsanläggningarna ökat i storlek utan kan ha sin förklaring i att d e 
minsta företagsenheterna slagits ut. Att så delvis är fallet styrks av 
Carstedt & Isaksson-Peréz1 studie som visar att de största arbetsställe
na ökat sin relativa andel på de minsta arbetsställenas bekostnad. 

1) Se t ex Bolton 1971, Blair 1972, Jfr även Kristensson 1967. 

2) Jfr även Rydén 1971, Blair 1972. 

3) Se t ex Berle & Means 1932. 

k) Se t ex Laffer 1969, Blair 1972. 

5) Se t ex SOU 1968:5. 
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kurrerande eller kompletterande verksamhet. En up pföljningsstudie av Nygren 

(1973) understryker dessa resultat. De nya företagsstrukturer som skapats 

genom koncentrationsutveckling synes sålunda inte ha inneburit några markan

ta rol1förändringar i den v ertikala näringslivsstrukturen. Däremot torde 

utvecklingen ha medfört betydande maktförskjutningar på slutvarumarknaderna; 

en utveckling som vi kom mer att diskutera mer ingående i ett se nare avsnitt 

i detta kapitel. 

4,2. Några förklaringar till de mindre och medelstora företagens fort

bestånd 

Trots de för småföretagen dystra profetiorna finns det fortfarandet ett 

mycket stort antal mindre och medelstora tillverkningsföretag även om dessa 

tappat mark gentemot storföretagen.^ Detta förhållande har föranlett bl a 

Broom & Longenecker (1971) att ifrågasätta om inte storföretagens roll i 

ekonomin överskattas. "Because of the greater visibility of large corpora

tions, we tend to overestimate their importance and underestimate the sig

nificant role of small business" (Broom & Lonqenecker 1971, sid 3)• En lik

nande åsikt framförs av Sharpe (1973) i polemi k med Galbraith. Den först

nämnde menar därvid att förekomsten av mindre och medelstora företag är en 

nödvändig förutsättning för storföretagens verksamhet; en åsikt som även 
2) 

hävdats av andra författare med andra utgångspunkter för sina analyser. 

Innan vi någ ot söker penetrera dessa skilda föreställningar om företagsbe

ståndets framtida storlekssammansättning vill vi doc k fästa uppmärksamheten 

på att småföretagens problem och villkor torde vara av olika slag i olika 

länder beroende på ländernas speciella ekonomiska, sociala, politiska, his-
3) 

toriska och kulturella förhållanden. De villkor under vilka den japanska 

småindustrin verkar synes exempelvis enligt bl a Inaba (1971) vara betydligt 

restriktivare än de som gäller för företagen i Västeu ropa och USA. Samme 

författare menar också i likhet med många andra att de mindre och medelstora 

1) Enligt officiell statistik fanns det i Sverig e år 1970 ca 12.250 till
verkningsföretag - juridiska enheter - med mindre än 500 anställda (se 
SOS Företagen 1970, tabell 2 och 3). Även om vi be aktar att en del a v 
dessa juridiska företagsenheter ingår i större ekonomiska koncerner (se 
aDDendix C) torde antalet juridiskt "fristående" tillverkningsföretag 
fortfarande vara mycket stort. 

2) Jfr t ex Baran & Sweezy 1966, Inaba 1971. 

3) Se t ex Inaba 1971, Elster 1972. 
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företagens problem i dagens ekonomi är skilda från de problem som känne

tecknade tidigare generationer småföretag. Resultat och slutsatser från 

skilda länder och tidsperioder är sålunda inte med nödvändighet generaliser-

bara i tid och rum utan bör tolkas med viss försiktighet. 

4.2.1. Konkurrerande och kompletterande mindre och medelstora företag 

Tanken att de mindre och medelstora företagen skulle bli utslagna från 

marknaden och därmed vara en övergångsfas i utvec klingen mot verksamhet i 

stor skala bygger på åtminstone två grundläggande antaganden. Förutom att 

det förutsätter att storföretagsamhet skulle vara effektivare - antingen 

vad avser själva omvandlingen av insatta resurser till försålda produkter 

eller att man bättre lyckas uppfylla/skapa väsentliga behov i samhäll seko

nomin - utgår man också vid ett sådant påstående från att dessa företags

kategorier skulle vara inbegripna i direkt konkurrens med varandra. Med and

ra ord utgår man därvid från att det skulle föreligga såväl ett ojämnt 

styrkeförhållande mellan dessa kategorier företag som att storföretagen 

skulle utnyttja denna obalans till att konkurrera ut de mindre företagen. 

Att den första av dessa två förutsättningar i långa st ycken synes gälla -

och då i synnerh et om vi u ndantar själva funktionen att producera varor och 

tjänster - har vi t idigare diskuterat. Däremot har vi inte berört konkur

renssituationen. Det faktum att det fortfarande existerar ett stort antal 

mindre företag, indikerar emellertid att den konkurrens som råder mellan 

stora och små företag i normalfa llet inte är av den karaktär och styrka att 

de mindre företagen konkurreras ut av storföretaqen. Vi menar vidare och i 

linje härmed att en annan och mer betydelsefull förklarinq till de mindre 

företagens fortbestånd står att finna i att de nna företagskategori i många 

väsentliga dimensioner snarare är ett komplement till storföretagsamhet än 

utgör dess konkurrenter. 

En l iknande syn på näringslivsstrukturen och därmed relationerna mellan små 

och stora företag kan vi åte rfinna i Ramstr öm (1971). Denne menar sålunda 

att det är av vikt att klarlägga under vilka förutsättningar en viss stor

leksform är att föredra. "Detta innebär också att valet mellan stora och 

små företag i vår b iandekonomi inte är ett ant ingen-el1 er. Det gäller i 

stället att åstadkomma en vettig arbetsfördelning mellan företag av varie

rande storlek; stora och små företag kompletterar sålunda varandra. Litet 
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tillspetsat kan sägas att de stora kan vara stora just för att de små är 

små" (Ramström 1971, sid 38-39). Även inom intresseorganisationer har lik

artade åsikter kommit till uttryck.^ 

Som framgick av det i kapitle ts inledning återgivna citatet anknyter även 

författare med helt andra utgångspunkter för sin analys till relationerna 

mellan små och stora företag. Utgångspunkten är därvid inte ett harmoniskt 

jämviktstillstånd utan snarare den latenta eller öppna 'konfliktsituation 

som kan antas råda mellan de mycket stora företagen och deras mindre anta

gonister. Ytterligare ett citat kan tjäna för att belysa denna ståndpunkt. 

"Man måste akta sig för att gå i den fäl lan att anta att storfinansen och 

den mindre företagsamheten är kvantitativt jämlika eller av likställd be

tydelse för systemets modus operandi. Den dominerande beståndsdelen, den 

primära drivkraften, är storfinansen organiserad i storför etag. ... Små

företag befinner sig på den mottagande sidan, reagerar på storfinansens 

press, formar och kanaliserar den i viss utsträckning, men utan effektiv 

makt att motverka den och ännu mindre att ta självständiga initiativ" 

(Baran & Sweezy 1966, sid 50). 

En med denna näraliggande - i vissa a vseenden dock mer extrem - ståndpunkt 

intar Inaba (1971) som studerat de mindre företagens situation i Japan. 

Denna menar att den generella förklaring vi kan finna till de mindre före

tagens fortlevnad består i att de underordnar sig de monopol is tiska stor

företagen. "Medium and small enterprises are allowed to exist in so far as 

they subordinate themselves to monopolistic large enterprises i.e. monopoly 

capital. This means that the survival of medium and small industries is even 

useful to a large monopolistic industry, in so far as the former does not 

obstract the latter in obtaining monopolistic profits; moreover it becomes 
2) 

a positive element for getting monopolistic profits" (Inaba 1971, sid k). 

Även om förklaringar och synsätt varierar synes flertalet författare som 

under senare år studerat de mindre företagens situation vara eniga i sin 

bedömning att direkt konkurrens mellan företagskategorierna knappast längre 

utgör det dominerande inslaget i näringslivsbilden. Detta innebär dock inte 

1) Se t ex Sveriges Mekanförbund 1967, sid 1. 

2) Jfr även Dobb 19^6. 
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att exempel saknas på småföretag med gynnsamma produktionsbetingelser och 

en höggradigt innovativ inriktning som både kan klara sig i konkur rensen 

och i vissa fall slå ut sina större medtävlare. Vi menar dock att dessa 

företag snarare exemplifierar undantaget än regeln i den industriella ut-

veckli ngen. 

4,2,2. Kompletterande mindre o oh medelstora företag 

En genomgång av de mindre företagens förutsättningar att utgöra komplement 

till storföretagen bör ta sin utgångspunkt i de komparativa fördelar den 

förstnämnda företagskategorin kan antas ha gentemot de senare. Om vi därvid 

först ser till storföretagens specifika kompetens, kan vi no tera, vilket 

tidigare berörts, att verksamhet i stor skala byggd på hög kapitalintensitet 

kräver höggradig standardisering, stora, homogena marknader, lång plane

ringstid från idé till färdig produkt etc. Genom dessa teknologiska grund

förutsättningar skapas en rad "nischer" i marknadssystemet för de mindre 

företagen. 

Många författare har bidragit till att ge en belysning åt var vi kan åter

finna dessa nischer. Någon allmänt accepterad strukturering av de mindre och 

medelstora företagens verksamhetsfält har dock ej utkristalliserats. Med 

någon överdrift kan vi på stå att det finns nära nog lika många specifika 

förklaringar som det finns författare på området. 

Vi ko mmer i den for tsatta mycket summariska framställningen att anknyta 

till Suematsu (1965) vilken anger tre verksamhetsfält speciellt lämpade för 

de mindre företagen. Suematsu anger för det första fördelar baserade på 

tekniska orsaker för det andra fördelar baserade på marknadsförhållanden 

och för det tredje övriga fördelar. Till denna tredje kategori kan exempel

vis organisatoriska frågor räknas eller som Suematsu skriver: "att företa

get har en, med hänsyn till företagsledningens förmåga, lämplig storlek." 

Vi ko mmer dock i vår fr amställning under denna punkt framför allt att uppe

hålla oss kring småföretagen som en temporär företeelse.^ 

l) Bland andra "småföretagsfördelar", som med fördel kunnat inrymmas under 
denna sistnämnda punkt kan nämnas småföretagens möjligheter till infor
mell demokrati och medbestämmande för de anställda, motivation bland 
ägare och anställda, ett innovationsbefrämjande klimat etc. På samma 
punkter kan emellertid även framhållas de små företagens oförmåga att 
lösa dessa problem (jfr ILO I96I). 
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Under denna beteckning kan vi hä nföra samtliga de orsaker som är förknippa

de med tillverkningsprocessen i företa get. Arbetskraftsintensiv produktion, 

svårigheter att mekanisera ooh standardisera produktionen och produktion i 

korta serier är några exempel på dessa i litte raturen diskuterade orsaker.^ 

Andra orsaker har framhållits av Inaba (1971). Denne ger därvid en relativt 

detaljerad förteckning över de i litte raturen mest frekvent framförda tek

niska betingelserna för verksamhet i mindre skala: "(1) the introduction and 

the popularization of small electric motors as motive power is the reason 

for the survival of medium and small industries, (2) due to the development 

of specialization of production, medium and small industries can produce at 

cheaper costs than those of large industries, (3) variety of goods and com

plexity of technique, (4) nature of raw materials, (5) irregularity in 

treatment, (6) speciality of demand, (7) diffusion of market, (8) difficulty 

of transportation, (9) skill of handwork (Inaba 1971, sid 8). 

I likhet med Inaba och andra författare menar vi att de tekniska faktorerna 

avgjort bidragit till de mindre företagens fortbestånd. Som kommer att ut

vecklas närmare i det f öljande avsnittet menar vi dock att de tekniska fak

torerna inte autonomt kan förklara de stora antalet mindre företag i nä

ringslivet av idag, utan att dessa tekniska faktorer måste betraktas i per

spektivet av småföretagens situation på avsa 1 urnarknaderna. 

4,2.2.2. Marknadsmässiga förde lar 

Småföretagens komparativa fördelar ur marknadssynpunkt torde generellt 

kunna sammanfattas under begreppet små marknader. Denna s tor 1eksavgränsning 

kan därvid bestå av flera dimensioner och ha sitt ursprung i flera bakom

liggande faktorer. Thorp ()S2k) nämner exempelvis såväl marknader av liten 

"monetär" omfattning som marknader av liten geografisk omfattning beroende 

på bl a höga transportkostnader. 

I det när maste ett halvt sekel senare kan vi åte rfinna liknande argument 

hos Inaba (1971) som under beteckningen "marknadens speciella karaktär" 

1) Se t ex Thorp 1924, Suematsu 1965, Ramström 1971. 
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särskiljer följande tre orsaker: "(a) In which demand fluctuates extremely 

or is not stable, (b) In which demand is small in volume or manifold, (c) 

In which demand is short" (Inaba 1971, sid 10). 

Det är dock som vi ovan antytt värt att notera att vi inte torde kunna be

trakta dessa marknadsmäss i ga fördelar isolerade från sitt sammanhang. Så

lunda torde transportkostnaderna idag inte vara en tillräcklig förklaring 

till marknadernas lokala avgränsning. Det torde därför snarare vara befogat 

att söka förklaringen i en kombi nation av tekniska och marknadsmäss i ga or

saker. Exempelvis hävdar Ramström (1971) i detta a vseende att småföretaget 

i många fall kan "sägas ha ett visst - geografiskt eller psykologiskt be

tingat - lägesmonopol Î konkurrensen med de större företagen. Detta beror i 

första hand på ... de mindre företagens relativa fördelar, när det gäller 

tillverkning i korta serier. Härtill bidrar emellertid också både småföreta

garens intima kännedom om den lokala kundens problem och önskemål och före

komsten av genom traditionen skapade kontaktmönster och känslomässiga band 

mellan dessa båda parter" (Ramström 1971, sid 41). 

Vi f år anledning att återkomma till detta i ett sen are avsnitt då vi ta r 

upp småföretagen som komplement - i detta fall som leverantörer - i större 

system av tillverkande företag. 

4,2,2.3. Småföretagen som temporära företeelser 

En något annorlunda syn på småföretagsamhet har framförts av Penrose (1959) 

i henne s arbete om företagens tillväxt. Penrose framhåller därvid följande 

förklar ingår : 

"1. Some kinds of activity are unsuited to large firms, for example those 

requiring quick adaption to changing conditions, close personal atten

tion to detail, the whims of customers, etc.; or those where small 

plants are required (transport costs may be high) and the supervision 

of many small plants uneconomic for large firms. 

2. Under some circumstances larger firms as a matter of public relations 

permit and protect the existence of small firms, sometimes under a price 

'umbrella' hold over the industry. 

3. In some industries entry is very e asy and many hopeful 1 would-be busi

nessmen set up shop every year; this leads to the existence at any time 

of many small firms which however, are on their way out. 
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k. Finally, in the development of some industries some small firms get a 

start because the bigger firms have not got around to mopping them up; 

in time such firms will be driven out" (Penrose 1959, sid 220-221). 

Den tredje och fjärde punkten hos Penrose anknyter till dynamiken i utveck

lingen; en dynamik som enligt bl a Hollander (1967) skapar stora möjligheter 

för de mindre företagen. Dessa företag kan genom sin flexibilitet snabbt ut

nyttja de luckor på marknaden som uppkommer till följd av snabba förändring

ar i eko nomin.^ Johannisson (1971 a och b) driver tanken på småföretagens 

flexibilitet än längre. Denna framkastar tanken på det mindre företaget som 

en temporär företeelse, vilket tillskapas för att försöka "gripa tillfällen 

som man i storfö retagen inte kan eller vågar utnyttja" (Johannisson 1971 a, 

sid 31). 

Detta synsätt på småföretaget som en temporär företeelse finns även exempli

fierat i Baran & Sweezy (1966) och då i samband med uppbrytandet av nya 

marknaden "När en ny bransch eller ett nytt verksamhetsfält öppnas tende

rar det stora företaget att avsiktligt hålla sig i bakgru nden och tillåta 

individuella företagare och mindre företag att göra det nödvändiga pionjär

arbetet. Många misslyckas och faller ur bilden, men de som lyckas drar upp 

de mest lovande linjerna för den framtida utvecklingen. Det är på detta 

stadium som storföretagaren flyttar in i scenens mitt ..." (Baran & Sweezy 

1966, sid hl). 

Marknaden för fritidsartiklar kan tjäna som ett aktuellt exempel, där den 

skisserade utvecklingen till stora delar haft sin motsvarighet i verkli ghe

ten. Andra studier visar emellertid att etableringsbenägenheten inte på 

något påfallande sätt förefaller att öka vid konjunkturuppgångar, dvs vid 

den tidpunkt på konjunkturcykeln då marknadsutrymmet kan förmodas vara 
2) 

störst. I detta sa mmanhang kan också konstateras att de stagnerande och 
3) 

kontrakt i va branscherna kännetecknas av en höggradig småföretagssamhet. 

Det synes oss sålunda som om de mindre tillverkningsföretagen av idag -

även om deras genomsnittliga livslängd kan påvisas understiga de mycket 

stora företagens - generellt sett knappast kan betraktas som (medvetet) 

1) Jfr även Bolton 1971, Ramström 1971. 

2) Se t ex Dahmén 1950, Carstedt & Isaksson-Peréz 197^. 

3) Se t ex SOU 1973:21. 



76 

temporära företeelser, även om vi i begrepp et temporär inrymmer tidsperio

der på upp till ett decennium.^ 

4.3. De nrindve och medelstova företagen i volten som levevantövev av 

insatsvavov 

En konklussion av den ovan förda diskussionen skulle vara att de mindre och 

medêlstora företagens fortbestånd i stor u tsträckning står att finna i att 

de inovdnat sig som komplement till stovfövetagen på devas insatsvavusida; 

en inriktning som bygger på en kombination av tekniska och marknadsmäss i ga 

faktorer. Tanken att de mindre och medelstora företagen utgör ett komple

ment till storföretagen genom att förse dessa med detaljer, komponenter etc 

har även framförts av andra författare. Exempelvis hävdar Baumback m fl att 

det i första hand är på detta område de mindre företagens specifika kompe

tens ligger. "Thus it is the manufacture of producer's goods (products made 

for other manufacturers) wherein most of the opportunities exist for the 

small, independent enterprises. As big business grows, so does small busi

ness" (Baumback m fl 1 973, sid 8).^ 

Några empiriska studier som primärt syftat till a tt belysa de mindre och 

medelstora företagens roll i det m oderna industrisamhället har emellertid 

ej stått att finna. Av utförda studier kan dock vissa indikationer på de 

mindre och medelstora företagens inriktning mot underleverantörsroi 1 en och 

deras betydelse i storför etagens produktionssystem erhållas. Den av Sveriges 

Mekanförbund (1967) gjorda studien om samarbete mellan huvudleverantörer och 

underleverantörer visar exempelvis att de mindre och medelstora företagen 

arbetar mer renodlat som underleverantörer än de större. Sålunda avsätter 

inte mindre än 57 % av företagen i gruppen med mindre än 25 anställda mer 

än hälften av sin produktion i form av underleveranser till andra tillverk

ningsföretag. 

1) Detta med reservation för de myoket små företagsenheterna - företag med 
färre än 5 sysselsatta - för vilka tillgänglig statistik är synnerligen 
ofullständig (jfr Carstedt S Isaksson-Pérez 197*0-

2) Jfr även ILO 1961, Dahmén 1965, Yoshino 1968, Bolton 1971, Ramström 1971 
och 1975, Boswell 1973, Sharpe 1973. 
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Av andra studier framgår att 89 % av General Motors 26.000 leverantörer hade 

färre än 500 sysselsatta; 90 % av Renaults leverantörer färre än 300 syssel

satta och 88 % av de japanska storföretagens leverantörer ett eget kapital 

understigande ca 100 tkr per år.^ Bilden av storföretagen som huvudleveran

tör och de mindre och medelstora företagen som underleverantörer framskymtar 

sålunda vid en genomgång av de empiriska data som föreligger på området. 

Vi vill dock framhålla att detta inte skall uppfattas så att storföretagen 

enbart inriktar sig mot det sista förädlingsledet i kedjan fram till färdiga 

produkter. Många storföretag eller produktionsenheter inom storföretag 

torde istället ingå som 1everantörer av insatsvaror till a ndra företag. Vi 

kan därvid förutsätta att dessa storföretag har sin starkaste ställning på 

de -insatsvarumarknader där tillgodogörandet av skaleffekter inom produk

tions funktionen är av avgörande betydelse för verksamhetens lönsamhet. Ett 

förhållande som torde känneteckna flertalet av de mycket omfattande markna

der för standardvaror och bland dessa inte minst de s k basindustrierna inom 

järn- och stålsektorn. 

4.3.1. En sammanfattande modell 

I en stud ie av industristrukturen i de hög indust ri a 1 iserade länderna torde 

vi sål unda kunna urskilja en mycket stor grupp företag vars primära uppgift 

är att förse de stora tillverkningskoncernerna med insatsvaror. Genom dessa 

företags länkningar till andra företag bildas komplexa hierarkiska produk

tionssystem i vilka mindre och medelstora företag ingår som direkta eller 
2) 

indirekta leverantörer till s torföretagen. Ti 11 sammans med företag som in

riktat sig på leveranser till åter andra mindre och medelstora tillverk

ningsföretag utgör dessa en - vad vi kan förutsätta - mycket stor grupp 

företag i en mo dern ekonomi. 

Genom att tillhandahålla insatsvaror och produktionsteknisk service behöver 

dessa mindre och medelstora företag inte vara kopior av storföretagen 

utan kan undvara eller ha en mindre väl utbyggd marknadsföring, produktut

veckling etc - dvs de funktioner som vanligtvis anses vara mest problema

1) Se Staley & Morse 1965. Jfr även Goldberg 1964, Sveriges Mekanförbund 
1967, Yoshino 1968, Bolton 1971. 

2) Jfr t ex Karaska 1967, O1Lone 1967, Yoshino 1963, Ekström 1970. 
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tiska för denna företagskategori - och istället inrikta sina resurser på 

framställningen av produkterna. Enligt detta synsätt kan de mindre och me

delstora företagen ses som storföretagskompletterande enheter och därigenom 

utgöra en förutsättning för den stordrift och långtgående specialisering 

som förekommer inom tillverkningsindustrin. 

Som en andra kategori kan vi urs kilja de företag som avsätter produktionen 

utanför den sektor som utgörs av den inhemska tillverkningsindustrins vida

reförädling, dvs till konsumentvarusektorn, på exportmarknader etc. I före

liggande studie har vi valt att beteckna dessa som slutvarumarknadsföretag. 

I denna kat egori återfinns ett antal mindre och medelstora företag med 

snillrika produkter, effektiv marknadsföringsorganisation etc som självstän 

digt och på ett framgångsrikt sätt kan konkurrera med storföretagen. Med 

andra ord de företag som kan ses "som kopior av storföretagen fast mindre" 

(Ramström 1971, sid 11). Andra kan upprätthålla konkurrensförmågan genom 

att komplettera den egna organisationens svagheter genom inköp av specia

listtjänster från utomstående experter eller genom samarbete med andra före 
2) 

tag. I jämförelse med de företag som kompletterar storföretagen genom att 

tillgodose efterfrågan på, i olika dimensioner, små marknader torde emeller 

tid även dessa konkurrenter utgöra endast en mindre andel. Någon uppdelning 

av siutvarumarknadsföretagen på dessa olika undergrupper har inte gjorts då 

det primära syftet med den skapade taxonomin varit att fastställa hur stor 

del av de mindre och medelstora företagen som verkar som leverantörer till 

andra tillverkningsföretag och att belysa den relativa s ituation som dessa 

företag befinner sig i. 

1) Jfr Dahmén 1950 och Bolton 1971 som utvecklat taxonomier där företagens 
roll på marknaden och därmed läget i produ ktionssystemet är av primärt 
intresse. SIutvarumarknadsföretagen enligt den av oss utförda klassifi
ceringen uppvisar betydande likheter med Dahméns tredje och fjärde kate
gorier och innefattar "Bolton-kommitténs "marknadsförare" samt flertalet 
av de företag som ryms inom kategorin "specialister". 

2) Se t ex Albinsson m fl 1 968, Sillén 1969, Bolton 1971, Johannisson 1971 
(a), Mizuno 1971, Rydén 1971, Boswell 1973, SOU 1972:78. 
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Figur 4:1. De mindre och medelstora t i i 1verkningsföretagens roll i närin gs

livet. (Pilarna anger riktningen på materialflödena mellan de 

olika företagskategorierna).^ 

r A 
Mindre och medelstora 
underleverantörer in
riktade på leveranser 
till storföretag < 

Mindre och medelstora 
s 1 utvarumarknadsföre
tag 

Mindre och medelstora 
underleverantörer in
riktade på leveranser 
till andra mindre och 
medelstora företag 

Mindre och medelstora företag 

4.3,2. Några dynamiska aspekter på modellen 

Den ovan återgivna principskissen över företagens roll i näring slivet ut

visar rollfördelningen vid en given tidpunkt. Med detta sätt att beskriva 

företagsbeståndets struktur vill vi giv etvis inte mena att näringslivet är 

helt statiskt till s in natur. De förändringar som uppträder mellan olika 

tidpunkter - inte minst som en följd av de krafter som verkar i strukturom

vandlingen - kommer emellertid inte att redovisas med den valda beskriv-

ningsmodellen. 

För att analysera de förändringar som sker över tiden i näring slivsstruktu

ren, och därmed inverkar på vår taxonomi ovan, kan det vara fruktbart att 

anknyta till Back's m fl (19 70) systemanalytiska beskrivning av företags

strukturer. I diskuss ionen av företagens loka1 i ser ingsval utgår dessa för

fattare från, att ett lokaliseringsbeslut kan innebära förändringar i an

tingen företagens verksamhetsinriktning, företagens aktivitetsnivå eller 
2) 

företagens belägenhet eller i någon k ombination av dessa dimensioner . Som 

1) Givetvis förekommer materialflöden i andra riktningar än de ovan angivna 
bl a också inom de olika kategorierna. 

2) Se Back m fl 1 970, sid 26-43. 
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exempel på strukturförändringar analyserade i dessa dimensioner kan nämnas 

produktförändringar, omsättningsförändringar respektive överflyttning av 

verksamhet från en ort till en annan etc. Applicerat på vår beskrivnings

modell ovan kan företagen sålunda förändra inriktning genom att övergå från 

att verka på slutvarumarknader till att ingå som underleverantörer i produk 

tionssystem. I de fall aktivitetsnivån förändras, kan företagen övergå från 

att vara mindre eller medelstora till att klass ificèras som storföretag etc. 

Att företag växer och avtar i sto rlekar ett välkänt fenomen. Det torde dock 

vara mindre vanligt, att dessa storleksförändringar medför, att företagen 

* omklass ificeras från en kategori i vår be skrivningsmodell till en annan. 

Exempelvis visar studier från Förenta staterna, att av de 50 största koncer

nerna i detta land år 1963, hade endast fyra rankats utanför gruppen de 

200 största två decennier tidigare, medan hela 30 företag hade tillhört de 

50 största också 20 år tidigare^. Förhållandena i Sverig a kan på goda grun

der antas vara likartade. Betraktat över en tidsperiod av några få år torde 

detta innebära att stabiliteten i närin gslivet i detta a vseende är påfallan

de hög. 

Däremot förefaller det vanligare att storföretagen söker vidga sina domäner 

genom uppköp av mindre ooh medelstora företag. Empiriska studier av före

tagsfusioner har därvid visat, att de företag som köps upp till största de

len kompletterar storföretagens verksamhetsinriktning på outputsidan och av 
2) 

mindre och medelstora företag, vars konkurrens upplevs som besvärande. 

Uppköp av underleverantörer liksom av leverantörer av produktionsteknisk 

service är däremot mindre vanliga. 

En konklusion av ovanstående diskussion blir, att företagens s tori eksmäss i-

ga förändringar endast i mindr e utsträckning kommer att medföra förskjut

ningar i den fö r vårt syfte primärt intressanta dimensionen; dvs förskjut

ningar i form av överflyttning av företag från kategorin mindre och medel

stora underleverantörer till kategorin storföretag eller vice versa. 

Som ovan framhållits kan emellertid företag även byta kategori genom en 

förändrad verksamhetsinriktning. Företag som börjat sin verksamhet som un

1) Se Blair 1972, sid 19. 

2) Se t ex Rydén 1971, Nygren 1973. 
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derleverantörer kan utveckla "egna" produkter för slutvarumarknader. Andra 

företag som verkat på slutvarumarknader kan, till följd av exempelvis de 

allt större kraven på marknadsföringsaktiviteter, övergå till en verksamhet 

inriktad mot underleveranser. Mot bakgrund av den diskussion, som fördes i 

föregående kapitel om produktionssystemens stabilitet, förefaller det dock 

sannolikt, att även dessa förändringar i vår be skrivningsmodell är små -

åtminstone om vi be traktar utvecklingen över förhållandevis korta tidsperio

der. 

Den största källan till förändringar torde istället utgöras av företagens 

lägesförändringar tolkade i ett v idare perspektiv. Vi ås yftar därvid inte i 

första hand geografiska omflyttningar av företag - vilka torde vara relativt 

sällsynta - utan snarare etableringar respektive nedläggningar av företags

enheter. Av Carstedt & Isaksson-Pérez1 studie "Företag i struktu romvand

lingen" framgår exempelvis, att den relativa etableringsfrekvensen inom 

verkstadsindustrin uppgick till ca k-5 % per år mellan åren 1946-1970 och 

inom träindustrin till ca 1-2 %. Motsvarande ned läggnings frekvens var för 

båda de studerade branscherna ca 2-3 ; siffror som indikerar att före

tagsbeståndet som helhet byts ut under loppet av en generation. 

Av samma studie framgår emellertid även, att vi kan registrera en "överdöd-
2) 

1 ighet" i företa gsåldrarna 6-30 år , och att det framför allt är små före

tag som nystartas/läggs ned^. Vidare att knappt 80 % av den totala syssel

sättningen inom verkstadsindustrin år 1970, och drygt 90 % inom träindustrin 

samma år, tillhörde företag, som existerat minst 10 år bakåt i tiden . Från 

vårt perspektiv och i termer av den samlade volymen av transaktioner, visar 

dessa siffror att "stooken" av materialflöden torde återfinnas inom en grupp 

av mycket "stabila" företag. 

Sammantaget menar vi sål unda, utifrån den ovan förda diskussionen, att den 

beskrivningsmodell som uppställdes i föregå ende avsnitt, trots sin tvär

snittskaraktär, kan tjäna för att belysa näringslivsstrukturen i ett "dy na

miskt" samhälle. De inriktnings-, aktivitets- och lägesförändringar som äger 

1) Se Carstedt & I saksson-Pérez 197^, del II, sid 39-Z*2. 

2) op ci t, s id 69. 

3) op ci t, sid 57~60. 

k) op cit del IV, sid 28. 
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rum i företa gsbeståndet - och som kan få betydande effekter inom vissa 

näringslivssektorer och geografiska områden över en tioårsperiod eller mer -

synes sålunda över kortare tidsperioder och i ett makr operspekti v, mer vara 

att betrakta som krusningar på en yta av stabila relationer än som revolu

tionerande förändringar i rollf ördelningen i indu stristrukturen. 

4.4. Underleverantörsrollen - en form av negativ anpassning? 

Då vi ge nom vår valda taxonomi gjort åtskillnad mellan underleverantörer 

och s 1utvarumarknadsföretag bland de mindre företagen, är vi med vetna om, 

att vi med e tt konventionellt betraktelsesätt av näringslivet gjort en ten-

tativ uppdelning av dessa företag i ett "A- " och ett "B-lag". Otaliga är de 

tidskriftsartiklar som präglas av detta synsätt1^. 

Även författare såsom Inaba (1971) framför liknande tankegångar. Exempelvis 

menar denne att storföretagen utnyttjar de mindre företagen genom att ge 

dessa en mycket låg ersättning för utförda underleveranser. "Ordinarily, the 

subcontract price of the parent factory is based on direct labor costs of 

skilled hands in such a factory working with superior machinery. Moreover, 

it is the usual practice for the parent factory to cut the contract price 

even below labor costs. ... That is, monopoly capital tries to exploit and 

utilize medium and small enterprises as sources of monopolistic profit by 

organizing them into a factor system, a subcontract system or a system of 

integration" (Inaba 1971, sid 5). 

Även om utgångspunkterna - som vi ti digare framhållit - varit olika för 

olika författare som behandlat detta problemområde synes resultaten ha tol

kats samstämmigt. Det förefaller för oss sannolikt att den mest bidragande 

orsaken till att denna konvention blivit så allmänt spridd och omfattad be

står i att själv a begreppet underleverantör utgör ett ifrågasättande av nä

ringslivet som bestående av fristående enheter med sto rt antal frihetsgrader 

i sitt a gerande. Inte minst kännetecknande torde därvid avsaknaden av "den 

sanna företagarandan" vara. 

Vår syn på denna problematik, som vi komm er att utveckla nedan, är att re

lationerna mellan det stora företaget i köparro llen och det lilla i rollen 

1) Se t ex Veckans Affärer, nr 42/1975. 
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som leverantör i flertal et fall knappast kan bedömas som jämlika. Å andra 

sidan menar vi, att vollen som leverantör i produktionssystem generellt 

sett inte är mer problematisk än verksamhet på slutvarumarknader. Annorlun

da uttryckt vill vi med detta hävda att många av de problem som förknippas 

med underleverantörsrollen inte är specifika underleverantörsproblem utan 

generella problem för de mindre och medelstora företagen. 

4.4.1. De mindre ooh medelstora företagen och företagarandan 

Företagsledarens kvalifikationer och intentioner antas vanligen vara långt 

mer avgörande för det mindre och medelstora företagets möjligheter att nå 

framgångar än vad fallet är i stor företagen.^ Vissa författare har i linje 

härmed använt sig av företagsledarens möjligheter till direkt styrning och 
2) 

kontroll av verksamheten i sina d efinitioner av begreppet mindre företag. 

Vidare antas småföretags ledarens personlighet vara präglad av viljan till 

risktagande och oberoende samt en höggradig sensitivitet inför förändringar 

i omgivningen. ̂  Dessa egenskaper kan sammanfattas i begrepp et "företagar

anda". 

Andra författare har dock hävdat att behovet av denna "sanna företagaranda" 

varierar med företagets utvecklingsfas och verksamhetsinriktning. Exempelvis 

torde behovet av risktagande och känsla för omgivningens begränsningar och 

möjligheter vara speciellt betydelsefulla i ett initialskede in nan verksam

heten hunnit stabiliseras. Däremot torde kravet på en god organisationsför

måga, produktionsplanering etc, vara viktiga företags 1edaregenskaper i en 
4) 

"going concern" för att uppnå och vidmakthålla en hög intern effektivitet. 

Ramström (197^ a) menar i sitt utkast till en ny företagstaxonomi, i vilken 

företagen klassificeras utifrån beroendeförhållandet till omgivningen, att 

företagarandan främst står att finna hos de företag som har ett lågt beroen

de till omgivningen. Underleverantörer däremot antas ha ett höggradigt be

roende till omgivningen vilket enligt detta synsätt skulle innebära att ut

1) Jfr t ex Hollander 1967, Bolton 1971, Broom S Longenecker 1971. 

2) Se t ex Hollander 1967, Bolton 1971. 

3) Se t ex Lawyer m fl 1963, Broom & Longenecker 1971, Goldby & Johns 1971. 

k) Jfr Baran & Sweezy 1966, kapitel 2, Baumback m fì 1973, Ramström (I97^b). 



rymmet för - men förmodligen också behovet av - den "sanna" företaga randan 

i denna kategori företag skulle vara lågt. 

Liknande tankegångar återfinns även i Yoshino (I968): "It is not unusual to 

find a large corporation effectively controlling as many as several hundred 

smaller firms. The latter depend to a varying degree on the major concern, 

not only for business, but for financial, technical, and managerial assis

tance, and their operations are, to a considerable degree, integrated with 

those of the major concern" (Yoshino 1968, sid 148).^ 

Implicit i denna traditionella syn på underleverantörs roi len l igger en vär

dering att denna socialt sett är en mindre accepterad verksamhetsinriktning 

än >en verk samhet inriktad på egna slutprodukter. I exempelvis Boitòn-rappor-

ten (1971) konstateras med tillfredsställelse att endast en mindre andel av 

företagen är inriktade på under1everanser. Johannisson (1971 a) hävdar i sin 

studie av företagens anpassningsprocesser att inriktningen på underleveran-

ser kan ses som en form av passiv anpassning till om givningen. Järn- och me

tallmanufakturutredningen (1973) menar sig, i sin u ndersökning av underleve

rantörsförhållanden, ha funnit en strävan hos flera underleverantörer att 
2) 

avveckla eller komplettera beställningstillverkningen med egna produkter. 

Detta resultat tyder således på att det inte enbart är forskare och utreda

re som har en "negativ" syn på denna verksamhetsform utan att den tycks vara 

delad av många företag inriktade på under leveranser. På det politiska planet 

har även krav rests på att utredningar skall genomföras i syfte a tt förbätt-
3) 

ra underleverantörernas utsatta position. 

4,4.2. Underleverantörsrollen - push- eller pulleffekt? 

Underleverantörsrollen kan, mot bakgrund av diskussionen ovan, uppfattas 

som något icke eftersträvansvärt utan istället något som företagaren tvingas 

till - dvs en form av push-effekt. Vi ä r dock mer benägna att se närings

1) Jfr även Inaba 1971, Bolton 1971, Mizuno 1971. För en diskussion av 
stabilitet och underleverantörernas beroende till huvudleverantörerna i 
produktionssystemen hänvisas till kap itel 3. I nämnda k apitel behandlas 
huvudleverantörernas möjligheter till hemtagning av produktionsmoment, 
utbyte av leverantörer etc. 

2) SOU 1973^30, bil 3 , jfr även Fredriksson & Lindmark 1973. 

3) Se t ex SHIO 1973. 
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livsutvecklingen på detta område som ett samspel mellan push- oöh pull-

effektev. En anknytning kan härvid göras till den beskrivningsmodell av 

företagens handlingsalternativ som utvecklats av Linde m fl (1971). Model

lens grundläggande begrepp har hämtats från mängdläran. Författarna använ

der sig av fyra olika mängder för att illustrera vad företagen kan, vill 

och bör göra nu och i framtid en. Dessa benämns "the fantacy-set, the can-

set, the will-set and the should-set". 

I analogi med Linde m fl kan 11the fantacy-set" tolkas som ett överordnat be

grepp bestående av alla tänkbara handlingsalternativ. "The oan-setu repre

senterar de handlingsalternativ som är möjliga för ett företag att utföra 

utifrån dess resurser och strategiska inriktning. "The should-setu återger 

omgivningens krav och förväntningar på företagets handlande. "The will-set" 

slutligen innefattar de handlingsalternativ som regleras av företagets -

inom de mindre och medelstora företagen framför allt företagsledningens -

målsättningar, attityder och värderingar. 

Otterbeck (1973) åskådliggör i sin avhandling "Location and Strategic Plan

ning" relationerna mellan de olika mängderna i enlighe t med figur k:2. För 

att ett reellt handlingsalternativ skal 1 föreli gga för företaget krävs att 

en skärningsmängd mellan "will-, should- och can-set" existerar. 

Figur 4:2. Företagets uppfattning om möjliga handlingsalternativ - vad 

företaget önskar, bör och kan göra. 

F 
F = the fantacy-set 

W = the wi11-set 

S = the should-set 

C = the can-set 

Källa: Otterbeck 1973, sid 16. 
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De mindre och medelstora tillverkningsföretagen är traditionellt intimt 

förbundna med produktions funktionen och med en företagsledning vars speci

fika kunnande ligger åt det produktionstekniska hållet. Vi utgår från att 

dessa faktorer än i dag är en viktig del av de mindre och medelstora till

verkningsföretagens specifika kompetens ("the can-set"). Kraven på ökad pro

duktivitet i närin gslivet med åtföljande specialisering har lett till en 

efterfrågan på insatsvaror som företagen kan antas exploatera ("the should-

set"). Exempelvis har Dahmén hävdat att branschstrukturrationaliseringen 

inneburit "ett krav på utökat underleverantörssystem och vidare en specia

lisering inom åtskilliga företag som ... lösgjort tillverkningsmöjligheter 

för mindre företag" (Dahmen I965, sid **53) • 

Utifrån denna syn på de mindre och medelstora företagens handlingsalternativ 

kan det hävdas att en medveten strävan att ingå som underleverantörer i 

större produktionssystem kan innebära fler handlingsalternativ - en mer ge

nerös handlingsmiljö i Dills (1 958) termer - än en inriktning på någon 

slutvarumarknad baserad på egna produkter. Det kan exempelvis tänkas att 

företagsledaren genom underleverantörsrollen i större utsträckning får möj

lighet att förverkliga sin "technical spirit" än i en ve rksamhet som i högre 

utsträckning kräver insatser i form av administration, marknadsföring och 

planering. Utifrån ovanstående vill vi ock så mena att underleverantörsrollen 

ej nödvändigtvis är oförenlig med en hög i nnovationsbenägenhet och aktiv 

anpassning till utvecklingen. 

4,4.3. Underleverantörernas situation - en sammanfattning 

1 avsnitt k.3.1. företogs en primär indelning av företagsbeståndet i två 

kategorier; underleverantörer och s 1utvarumarknadsföretag. Indelningen 

betingades dels av, att ett av studiens syften är, att söka fastställa hur 

stor del av småföretagspopulationen som var inriktade på leveranser till 

andra ti 11verkningsföretag, och dels av att belysa denna företagskategoris 

situation i närin gslivet. Den sekundära indelningen av underleverantörerna 

i två gr upper bör vidare kunna bilda utgångspunkt för en djupare analys 

av produktionskoncentrationen i svenskt näringsliv än vad som tidigare 

företagits. 

Vi m enar vidare att en analys av enbart underleverantörernas situation ej 

är tillfyllest då eventuellt låga värden på studerade variabler inte med be-



stämdhet kan tillskrivas underleverantörsrollen 

tîonen mindre och medelstora företag som helhet 

kan härigenom tjäna som kontrollgrupp. 

utan kan gälla för popula-

. Siutvarumarknadsföretagen 

Under förutsättning att företagen har en uppsättning mål och strävar mot 

måluppfyllelse bör, mot utgångspunkt av dessa målsättningar, en indikator 

kunna erhållas på om företaget tvingats in i rollen s om uoderleverantör 

I modern litteratur antas vanligen överlevelsemålet vara det centrala. "Det 

viktigaste målet för varje organisation eller organism är med naturnödvän

dighet dess eget fortlevande" (Galbraith 1967, sid 141). Bland tänkbara 

submålsättningar för att nå denna överordnade målsättning brukar framhållas 

lönsamhet, tillväxt, ekonomisk stabilitet, konkurrenskraftig faktorsamman

sättning, strävan efter att reducera osäkerheten, låggradigt beroende till 

omgivningen etc.^ Mot bakgrund av den traditionella synen på underleveran

törsrollen skulle vi sålu nda kunna förvänta oss att dessa företag uppvisar 

lägre värden på ovannämnda tänkbara målvariabler än företag inriktade på 
2) 

slutvarumarknader. Underleverantörerna skulle med andra ord utgöra "nä

ringslivets B-lagu. 

Om signifikant lägre värden på graden av måluppfyllelse kan påvisas för 

underleverantörerna än kontrollgruppen öppnas två alternativa tolkningar. 

För det första att de låga värdena är en följd av rollen som underleveran

tör och för det andra att rollen som underleveräntör är en följd av låga 

värden på målvariablerna. I det senare fallet skulle inriktningen på under-

leveranser kunna ses som en form av push-effekt, dvs att dessa företag ej 

har möjlighet att verka på slutvarumarknader. I det först nämnda fallet kan 

man förmoda att företagen, om alternativa möjligheter föreligger, skulle 

söka sig ifrån rollen som underleverantör. Stabiliteten i produk tionssyste

men skulle i detta fall vara synnerligen låg. Studier har dock visat att 

så ej är fallet,^ vilket skulle indikera att den valda inriktningen kan 

betraktas som en form av push-effekt. 

1) Se diskussionen om företagens målsättningar i Cyert £ March 1963» 
Galbraith 1967 och Thompson 1967 • 

2) Vi är medvetna om den kritik som riktats mot möjligheterna att explicit 
formulera företagens målsättningar (jfr ex vis Cyert & March 1963, Back 
m fl 19 70 och Axelsson 1973). Vi m enar dock att det är rimligt att anta 
att företagen eftersträvar höga värden på dessa målvariabler än motsatsen. 

3) Se t ex Johansson 1966, Andreasson m fl 1 973, Fredriksson & Lindmark 
1973, Kinch 1974 och Engwall 1975. 
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Som framgått i föregående avsnitt är vi do ck mer benägna att se inriktningen 

på under1everanser som ett samspel mellan push- och pulleffekter. Vi väntar 

oss därför inte att finna några betydande skillnader mellan underleverantö

rer och slutvarumarknadsföretag. Den grova indelningen av företagsbeståndet 

i två kat egorier kan förmodas medföra att större skillnader föreligger -inom 

kategorierna än mellan kategorierna; exempelvis mellan underleverantörer 

till storföretag och övriga underleverantörer. Detta bl a då det är rimligt 

att anta att högre inre effektivitetskrav ställs på de företag som ingår i 

storföretagens produktionssystem än övriga underleverantörer. Man kan så

ledes förmoda att storföretagen antingen väljer redan "effektiva" företag 

till underleverantörer eller att de leverantörer som kommer in inom s tor

företagens domäner tvingas effektivisera sin verksamhet.^ 

Vi förväntar oss således till skillnad mot vad som vanligen framförs att 

differenserna mellan olika typer av underleverantörer är minst lika stora 

som mellan denna kategori som helhet och siutvarumarknadsföretagen. Tolk

ningsproblem rörande underleverantörernas relativa situation uppkommer om 

denna företagskategori uppvisar högre värden på vissa målvariabler och läg

re värden på andra än kontrollgruppen. Exempelvis kan man tänka sig att 

analyserna ger till resultat att underleverantörerna har en lägre lönsamhet 

men högre säkerhet än slutvarumarknadsföretagen. Detta skulle kunna tolkas 

som att man köper sig säkerhet till priset av en lägre lönsamhet. I detta 

och liknande fall av olikheter i måluppfyl lelsegrad kan föreliggande studie 

inte ge några entydiga svar, utan kan endast tänkas ge ad hoc-förklaringar; 

förklaringar som kan ses som hypoteser inför fördjupade studier. 

1) Se t ex Yoshino 1968. 
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PRODUKTIONSSYSTEM I ETT RUMSLIGT PERSPEKTIV 

Från att i de fö regående kapitlen ha ägnat uppmärksamheten åt enbart funk

tionella aspekter på specialiseringen i näring slivet vänder vi o ss i detta 

avslutande "teorikapitel" mot den rumsliga dimensionen av samma specialise

ringsprocess . Vår avsikt är därvid att placera in våra föreställningar, om 

stora företag som bärare av produktionssystem och de mindre och medelstora 

företagen som leverantörer i dessa produktionssystem, i ett regionalt per

spektiv. Ett perspektiv som givits en ingående belysning i den regionaleko-

nomiskt orienterade litteraturen. 

Denna vår diskussion om produktionssystem tar därvid sin utgångspunkt i en 

genomgång av de grundläggande teoretiska argumenten för behovet av närhet 

mellan til1verkande företag och dess betydelse för den regionala utveck

lingen. I det för sta av dessa avsnitt koncentreras framställningen kring 

det av Marshall redan kring sekelskiftet myntade begreppet external econo

mies, varefter vi i de därpå följande avsnitten diskuterar teorin om till

växtpoler och andra närliggande föreställningar om regionala utvecklings

förlopp. Mot bakgrund av dessa teoribildningar samt de motiv till speciali

sering och inköpsprocessens utformning som presenterades i kapitel 3 för

djupas och syntetiseras våra tankar om nationella och lokala produktions

system i kapitle ts avslutande avsnitt. 

5,1. External economies och förekomsten av lokala produktionssystem 

Klassiska teorier angående företagens val av lokaliseringsort utgår vanli

gen från tre faktorer, vilka påverkar lokaliseringsbeslutet; kostnader för 

arbetskraft, kostnader för transporter och råmaterial samt kostnader för 

energi. Dessa tre primära faktorer har - även om de fortfarande har en viss 

relevans - i alltmer begränsad utsträckning visat sig kunna förklara före

tagens lokaliseringsval. I stället har fördelarna av en anhopning av före

tag till ett begränsat område i allt h ögre grad uppmärksammats. Företagens 

val av lokaliseringsort antas således numera i flerta let regional ekonomi ska 

studier vara en funktion av tillgången till information, närheten till a nd

ra t i 11verkningsföretag, närheten till k onsulter etc. Många författare ser 

själva anhopningen av företag till e tt begränsat geografiskt område med de 
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gynnsamma produktionsbetingelser - s k external economies - som härigenom 

skapas som en viktig orsak till den höga produktiviteten och effektiviteten 

i storstadsregionerna.^ 

5,1.1. External economies - ett mång fas ett erat begrepp 

Tankegångar om förekomsten av "external economies" i ekonomi n lanserades 

redan kring sekelskiftet av Alfred Marshall för att beteckna de fördelar 
2) 

som ett företag kan vinna utanför den egna verksamhetens ram . Begreppet 

introducerades därvid som ett komplement till begreppet "internal economies" 

- dvs stordriftsfördelar inom det egna företagets verksamhet. "We may divide 

the economies arising from an increase in the scale of production of any 

kind of goods, into two classes - firstly, those dependent on the general 

development of the industry; and, secondly, those dependent on the resour

ces of the individual houses of business engaged in it , on their organiza

tion and the efficiency of their management. We may call the former external 

economies, and the latter internal economies" (Marshall I89O, sid 266). 

Marshall framhåller att dessa externa effekter oftast är stora i jämföre lse 

med de interna stordriftsfördelarna och att mindre företag med likartad in

riktning tillsammans kan skapa och tillgodogöra sig dessa externa effekter. 

Som exempel på externa effekter anför Marshall tillgången till utbildad 

arbetskraft, tillväxten av understödjande verksamheter såsom leverantörer 

av material, komponenter, verktyg och redskap liksom möjligheterna att ut

nyttja högt specialiserade maskiner (Marshall I89O, sid 271). 

Begreppet external economies har sedan kommit att appliceras i en rad o lika 

sammanhang med skiftande innebörd varför begreppet framstår som synnerligen 

svårtolkat. Exempelvis hävdar Scitovsky att "the concept of external econo

mies is one of the most elusive in the economic literature" (Scitovsky 195^, 

sid 143). Som en orsak till denna begreppsförvirring anför Scitovsky att 

begreppet används i två hel t skilda sammanhang - dels i jämviktsteorin och 

dels i teorin om industrialiseringsprocessen i underu tvecklade länder - och 
3 ) 

därvid med olika innebörd . Scitovsky påpekar att begreppet external econo-

1) Se t ex Hoover s Vernon 1959, Kristensson I967, Törnqvist 1970. 

2) Marshall I89O. 

3) Scitovsky menar att external economiesbegreppet sönderfaller som det an-
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mies ges en betydligt vîdare tolkning i den sen are av dessa båda teoribild

ningar. Även andra författare som Balassa har ägnat stor uppmärksamhet åt 

external economies-begreppets mångfasetterade innebörd.^ Vi bör sålunda 

vara uppmärksamma på att vi i den for tsatta framställningen använder oss av 

ett med tiden mycket svårtolkat begrepp, men som i en p ragmatisk tolkning 

kan vara ett användbart analysverktyg för förståelsen av produktionssyste

mens geografiska dimension. 

5.1.2. External economies och lokala materialflöden 

Av intresse för föreliggande studie är närmast det innehåll external econo

mi esbegreppet givits i de stud ier som sökt förklara företagens lokalise-

ringsbeteende och den regionala utvecklingen under de senaste decennierna. 

I en uppmärksammad studie av New York-regionens utveckling avser sålunda 

Hoover & Vernon med external economies "the economies that a firm can obtain 

vänds i teorin om industrialiseringsprocessen i under utvecklade länder, 
i dels teknologiska och dels pekuniära external economies. Teknologiska 
external economies verkar utanför marknadsmekanismerna medan pekuniära 
external economies överförs via marknadsmekanismerna. Om däremot exter
nal economies tolkas ur jämviktsteoreti sk synvinkel kan begreppet endast 
ges teknologisk mening, dvs endast inkludera fördelar erhållna utanför 
marknadsmekanismerna (jfr Bohm 1964). 

Som exempel på teknologiska external economies anger Scitovsky bl a till
gången till e n arbetsmarknad skapad av andra företag. För att konkretise
ra pekuniära external economies utvecklar samme författare ett i litte
raturen ofta citerat exempel: "En expansion i industri A kan också ge 
ökade vinster i (i) industri B som producerar en faktor som används i 
industri A, (ii) industri C vars produkt utgör ett komplement till in
dustri A:s produkt, (i i i) industri D vars produkt utgör ett substitut 
till en faktor som används i industri A eller (i v) industri E vars pro
dukt konsumeras av personer vilkas inkomster ökat i samband med expan
sionen i industri A" (Scitovsky 195^, sid 1^9. Jfr även t ex Perroux 
1955). 

1) Balassa ger en, jämfört med Scitovsky, något avvikande indelning och av-
gränsning av begreppet. Balassa särskiljer sålunda tre typer av external 
economies; 1. teknologiska external economies, 2. pekuniära external 
economis samt 3- external economies genom specialisering inom en stor 
marknad (se Balassa 1962. Jfr även Jansen 1970). Till den tredje katego
rin hänförs de fördelar som uppnås genom den strukturella förändringen i 
enskilda industrier vid en marknadstillväxt. Detta som en följd av möj
ligheterna att särskilja olika funktioner inom en industrisektor och 
överföra dessa till specialiserade företag. Balassa hävdar därvid att 
"the wider the market, the larger will be the economies of specializa
tion" (Balassa 1962, sid 157). 

Som ett exempel på "external economies genom specialisering inom en stor 
marknad" kan den ökade external i seringen av företagens funktioner och/ 
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through the use of facilities external to itself" .(Hoover & Vernon 1959, 

sid ^9). Författarna arbetar således i likhet med flertalet andra regional-

ekonomiskt orienterade författare med en synnerligen vid definition av ex

ternal economiesbegreppet och ägnar exempelvis ingen uppmärksamhet åt dis

tinktionen mellan teknologiska och pekuniära externa effekter.^ 

Resultaten från Hoover & Vernons studie av New York-regionen pekar bl a på 

att speciellt mindre företag med ioke-standardiserad -produktion synes dra 

nytta av närheten till andra företag, konsulter, poler av arbetskraft etc. 

Liknande slutsatser drar Lichtenberg av sin studie och menar att speciellt 

tre drag kännetecknar de företag som är beroende av dessa externa effekter. 

"Industries characterized (1) by a high proportion of single plant firms, 

(2) by small plants, and (3) by l ittle use of machinery per worker, are 

usually engaged in unstandardized production. These are the industries that 

we will often refer to as the external-economy industries" (Lichtenberg 

I960, sid 58). 

Den tredje av Lichtenbergs karaktärist i ka har diskuterats av bl a Th orngren 

(1972), som framhåller att "... i eke-standardiserade produkter tillfreds

ställer en snabbt skiftande efterfrågan. Detta nödvändiggör snabba, ofta 

återkommande produktförändringar, vilket minskar möjligheterna till stor

drift och långtgående automat i sering. De korta produktionscyklerna och be

hovet av snabba, icke rutinmässiga beslut medger inte de traditionella stor

driftsfördelarna förknippade med långa serier av produktion. Det är snarare 

en fråga om långa serier av ändringsförlopp. En lo kalisering i närhete n av 

eller delar av dessa ses. Sålunda mer än fördubblades sysselsättningen 
inom näringsgrenen uppdragsverksamhet under 1960-talet; från 34.000 sys
selsatta i960 till 8I.OOO sysselsatta år 1970 (se Kungl Maj:ts proposi
tion 1972:111, bilaga 1). 

1) Jfr t ex Lichtenberg i960, Chinitz 1961 , Kristensson 1967 och Törnqvist 
1970. Exempelvis ger Kristensson följande definition av external econo
mi esbegreppet applicerat på regionalekonomi ska förhållanden: "de fördelar 
i fråga om resursanvändning som kan uppnås i prod uktion, distribution och 
försäljning av varor och tjänster genom en geografisk koncentration av 
företag ('clustering1)" (Kristensson 1967» sid 51). Ett exempel på en 
snävare definition kan hämtas från Thorngrens (1972) Studier i lokali se
ring vilken enbart avser de externa effekter som förekommer utanför mark
nadsmekanismerna. Thorngren definierar regionala external economies som: 
"Konsekvenser för en studerad enhet i samband med närbelägna enheters av
givande av informations- och materialflöden vars storlek och riktning 
inte kan kontrolleras genom mot de närbelägna enheterna riktade betal
ningsflöden" (Thorngren 1972, sid 125. Jfr Bohm 1964). 
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andra enheter samt ett högt utnyttjande av underleverantörer kan därvid 

komma att minska den risk och osäkerhet som är förknippad med produktion av 

icke-standardiserade produkter" (Thorngren 1972, sid 135). 

Liknande slutsatser redovisar Kristensson (1967)^, vilken bl a anför att 

företagen genom geografisk koncentration (i) kan genomföra en längre gående 

arbetsfördelning, (ii) utnyttja ett stort sortiment av olika slag av resur-
2) 

ser och (i i i) uppnå ett högt och jämnt kapacitetsutnyttjande. 

Betydelsen av närhet mellan företag har även behandlats av författare som 

inte primärt varit intresserade av regionalekonomiska föreställningar. Exem

pelvis fann Florence (195*0 i sina st udier av anhopningar av mindre företag 

att mindre företag var mer hopklumpade än st örre företag. Genom att lokali

sera sig i närhet en av varandra menar denne att de mindre företagen genom 

specialisering tillsammans kan uppnå vissa stordriftsfördelar. 

Från ett regiona1 ekonomiskt perspektiv är det också av vikt att notera att 

de aspekter av external economiesbegreppet som föreliggande studie fokuseras 

mot - dvs de fördelar som uppkommer genom samarbete i form av under leveran

ser och leveranser av produktionsteknisk service - va nligtvis torde kunna 

nås i betydl igt mindre agglomerationer' än mer specifika externa effekter 

som tillgång till högkval i ficerad arbetskraft, information etc^. Det kan 

inte heller anses uteslutet att alltför stora agglomerationer har negativa 

effekter - s k external diseconomies - för förekomsten av lokala produk

tionssystem. 

Exempelvis kan företagen av kostnadsskäl välja att, i den mån man speciali

serar sig vertikalt, göra detta genom att anlita leverantörer belägna utan

för de stora, i kostna dshänseende vanligtvis "dyra", tätorterna. Andra fak

torer som att svårigheterna till intrare. gionala transporter och kommun i ka-

1) Jfr även Estall & Buchanan 1966, Keeble 1969« 

2) Inom den regional ekonomi ska litteraturen görs stundom en uppdelning av 
"external economies"-begreppet i två de lbegrepp: localization economies 
och urbanization economies. Med localization economies avses därvid de 
fördelar som uppkommer vid en geografisk koncentration av företag inom 
samma bransch medan med urbanization economies avses de fördelar som 
uppkommer vid en geografisk koncentration av företag från skilda 
branscher. 

3) Jfr t ex Vanneste 1971, sid 57. 
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tioner många gånger kan vara väl så betydande som inter regionala förbindel

ser, talar även de för att de riktigt stora agglomérat ionerna i många fall 

kan erbjuda mindre fördelaktiga lokaliseringsvillkor än andra regioner. Åter 

andra exempel på förekomsten av regionala external diseconomies kan utgöras 

av de stora agglomérat tonernas "marknadsanonyrrrùtet11, där information om när

belägna leverantörer inte erbjuder bättre möjligheter till identifiering 

och utvärdering än tillgänglig information om företag belägna i vissa mer 

avlägsna regioner. I kombination kan dessa effekter utgöra ett märkbart 

hinder mot den spontana uppkomsten av lokala produktionssystem av tillverk

ande företag, eller åtminstone inverka på så sätt, att fördelarna av att 

vara lokaliserade i stora regioner på intet sätt står i propo rtion till re

gionsstorleken. 

5.2. Lokala produktionssystem och teorin om tillväxtpoler 

Om de teorier som bygger på external econorrriesbegreppet främst pekar på de 

komplementaritetsfördelar de mindre företagen kan uppnå genom specialise

ring och samarbete på det lokala planet, anknyter teorin om tillväxtpoler 

närmast till tanken på storföretagen som bärare av nationella produktions

system. Om vi ia kttar den ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden kan 

vi sål unda i likhet med François Perroux (1955)^ hävda att den ekonomiska 

utvecklingen de facto inte är jämnt fördelad utan koncentrerad till vissa 

sektorer av närings1 i vet och till vissa geografiska områden; "growth does 

not appear everywhere at the same time; it becomes manifest at points or 

poles of growth, with variable intensity; it spreads through different 

channels, with variable terminal effects on the whole of the economy" 

(Perroux 1955, sid 9*0-

2 )  
Den förestälIningsram Perroux byggde upp utifrån denna iakttagelse av den 

ekonomiska utvecklingen innehåller emellertid flera vagt definierade och 

ofullständigt integrerade begrepp. Dessa teoretiska ofullkomligheter har 

medfört att olika tolkningar och kritiska invändnlingar rests mot tillväxt-

1) "Note sur la Notion de 'pole de croissance1", Economie Appliquée (1955). 
Denna artikel finns i engelsk översättning, Note on the Concept of 
"Growth Poles" i bl a McKee m fl (eds) 1970. 

2) Till skillnad från flertalet av sina föregångare inom regionalekonomi sk 
teoribildning utgick Perroux från en induktiv approach (se t ex Hermansen 
1972). 
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poi teorin. Till denna begreppsförvirring bidrar säkerligen äyen det för

hållande att teorin uppfattats som en lokal i seringsteori trots att den i 

strikt bemärkelse ej kan anses vara någon sådan^ . I avsnitt 5.2.3 skall vi 

något utförligare beröra dessa invändningar. 

5.2.1. Nyckelföretag och industriella komplex - två teoretiska grund

element i tillväxtpolteorin 

Fem år innan Perroux formulerade tankegångarna om ti 11växtpoler, diskutera-

de han i en kor tare tidskriftsartikel interdependensen i ekonom in. Perroux 

menade därvid - långt före flertalet andra författare - att relationerna 

mellan företagen inte enbart styrdes av vinststrävanden utan också av före-
2) o 

tagens maktanspråk gentemot omgivningen . Dessa tankegångar om dominans

förhållanden i ekonomi n intar en central ställning i Perro ux1 senare pre

senterade teori om ti 11växtpoler. 

Schematiskt uttryckt kan Perroux1 teori sägas vara uppbyggd kring två hörn

stenar: Schumpeters innovationsteori å den ena sidan och den allmänna inter-

dependensen i det eko nomiska systemet å den andra. Innovationerna på såväl 

produktområden som inom produktionsteknik leder till att nya produkter och 

tekniker slår ut gamla. Den allmänna interdependensen i det eko nomiska sys

temet medför att de direkta och indirekta effekter som innovationerna alst

rar sprids vidare till andra företag. Detta medför i sin tu r skillnader i 

tillväxttakt mellan olika industrier och att nya industrier uppkommer medan 

andra stagnerar och försvinner. Perroux1 teori är således dynamisk till sin 

uppbyggnad. 

I sin analys av interdependensen i ekonomi n bygger Perroux framställningen 

kring tre begrepp: "(l) the key industry, (2) the non-competitive system of 

the cluster, (3) the occurance of territorial agglomeration" (Perroux 1955, 

sid 99). Med nyckel industri^ menar Perroux därvid något vagt den industri 

1) Se t ex Hansen 1967, Hermansen 1972. Vi kan även notera att de tankegång
ar som förs fram i tillvä xtpolteorin sedan 1960-talets början med mycket 
begränsad framgång har kommit till användning för att vända utvecklingen 
i stagner ande regioner. Den mest bidragande orsaken till debatten och 
kritiken angående teorin torde sålunda ha sin uppkomst i teorins appli
cering i prakt i sk pol i t i k (se t ex Hansen 1972). 

2) Se Perroux 1950. Jfr t ex Galbraith 1967, Thompson 1967. 

3) Jfr begreppen "motor industry", "leading industry" och "propulsive in-
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som inducerar en ökning i det t otala systemets, t ex den nationella ekono

mins, output som är av mycket större omfattning än ökningen av den egna 

verksamhetsvol ymen. De flesta uttolkarna av ti 11växtpolteorin menar dock 

att tre kriterier skall vara uppfyllda för att en industri skall betecknas 

som en nyckelindustri'. 1) industrin skall vara stor relativt andra industri

er, 2) ha en tillväxttakt - främst till följd av hög innovationstakt -

snabbare än ekonomin i övrigt o ch 3) vara höggradigt kopplad till andra 

sektorer av ekonomin.^ 

Av Perroux1 framställning kan man vidare inte entydigt utläsa, hur relatio

nerna mellan nyckel indust ri erna eller nyckelföretagen och övriga företag i 
2) 

klustret är utformade. På det empiriska planet har de industriella komp

lexen - nyckel industrierna och de omgivande klustren av industrier - vanli

gen avgränsats genom input-outputanalyser. Genom de input-oütputtekniker som 

applicerats vid de empiriska analyserna har dock det andra av de två funda-

menten i Perro ux1 förestä11ningsram - Schumpeters innovationsteori - kommit 

att undertryckas.^ I stället har intresset fokuserats till de input-output-

flöden som kunnat registreras mellan olika sektorer eller företag. Som 

Lasuen (1969) påpekar torde därför en utveckling av input-outputtekniken 

vara nödvändig för att kunna fånga den dynamik som innovationerna ger upphov 
k) 

till och som Perroux ursprungligen avsag med sitt t i 11växtpolbegrepp. 

5.2.2. Tillväxtpolbegreppets rumsliga dimension 

Av Perroux1 framställning framgår ej heller klart hur begreppet tillväxt-

dustry". För en mer ingående diskussion av begreppen hänvisas till 
Erickson (1972). Jfr även Lasuen 1969, sid 15^, fotnot 19-

1) Se t ex Darwent 1969- Jfr även t ex Hansen 1967 och 1972, Hermansen 1972. 

2) Jfr Lasuen 1969• I sin artikel från 1955 anger dock Perroux två exempel 
på hur man analytiskt kan särskilja de effekter ett företag utövar på 
andra företag. Detta' kan ske dels mellan företag som är sammanlänkade 
"through price alone" och dels mellan företag som är sammanlänkade "by 
outputs and inputs; that is, because these elements depend on technique 
and it's changes, the firms are connected by the technique used by each 
of the firms and their changes" (Perroux 1955, sid 96). 

3) I en senare empirisk studie har Perroux själv tillämpat input-outputtek-
niken och därmed bidragit till att förskjuta intresset från innovations-
aspekten till beroendeförhållanden i produ ktionssystemen fångade genom 
input-outputflöden (se Perroux 1961) . 

k) Jfr även Vanneste 1971, sid 79. 
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pol skall tolkas geografiskt. Exempelvis menar Lasuen att "the net contri

bution of Perroux to the basic Schumpeterian argument was that he took 

Schumpeter's tool-box of concepts and hypotheses from its original sectoral-

temporal setting and applied i t to a sectoral-temporal-geographical univer

se. He was able to do it, thanks to his concept of topological space.^ He 

viewed the changes in the system of industries as transformations in sec

toral space. The geographical pole is the geographical image of the newly 

innovated industry and its linked activities" (Lasuen 1969, sid 139). 

Det torde dock vara klarlagt att Perroux1 primära intresse var att studera 

den sektoriella eller funktionella tillväxtprocessen medan dessa processers 
2) 

geografiska dimension kom först i andra hand. Ti 11växtpolteorin har trots 

detta främst applicerats i regionalekonomiska sammanhang och ges idag all

mänt en geografisk tolkning även om det råder delade meningar vad beträffar 
3) 

dess rumsliga utformning . Hermansen (1972) påpekar att det finns flera 

naturliga förklaringar till att så är fallet inte minst till följd av att 

all ekonomisk aktivitet med nödvändighet äger rum i den ge ografiska dimen

sionen. 

Den "franska skolbildning" som emanerat ur Perroux1 tankegångar har också 

gett ti 11växtpolbegreppet en uttalad geografisk innebörd. Exempelvis hävdar 

Boudeville - en av de mer framträdande representanterna för denna skolbild

ning - att det vore önskvärt att beskriva polerna som geografiska anhop

ningar av aktiviteter istället för som ett komplext system av sektorer utan 
4) 

regionala aspekter. Med en regional tillväxtpol menar Boudeville (1966) 

därvid "a set of expanding industries located in an urban area and inducing 

development of economic activity throughout its zone of influence" (Boude

ville 1966, sid 11). 

1) Perroux arbetade med tre olika typer av abstrakta rymder: "1. Space as 
defined by a plan, 2. Space as a field of forces, 3. Space as a homoge
neous aggregate" (Perroux 1950 b, sid 26). Ti 11 växtpol begripet är rela
terat till den andra typen av dessa rymder: "As a field of fences, eco
nomic space consists of centres (or poles of foci) from which centrifu
gal forces emanate and to which centripetal forces are attracted. Each 
centre being a centre of attraction and repulsion, has its proper field 
which is set in the fields of other centres. Any banal space whatever, in 
this respect, is a collection of centres and a place of passage for for
ces" (Perroux 1950 b, sid 27). 

2) Se Perroux 1955. Jfr Aydalot 1965, Paelinck 1965, Jansen 1970. 

3) Se t ex Jansen 1970, Hermansen 1972, Thomas 1972. 

M Boudeville 1966. Jfr även t ex Hansen 1967, Hermansen 1972, Thomas 1972. 
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Andra författare i samma sk olbildning har gett liknande definitioner. Exem

pelvis definierar Paelincken tillväxtpol som "en organisation (eller en 

grupp av organisationer, en sektor av näringslivet etc) som för det första, 

genom de materialflöden och inkomster den alstrar, påverkar tillväxten för 

organisationer (sektorer) som är teknologiskt knutna till organisationen 

ifråga (teknologisk polarisation), som för det andra påverkar servicesek

torns storlek genom de inkomster (efterfrågan) den skapar (inkomstpolarisa

tion) och som för det tredje medverkar till en regional tillväxt av inkoms

terna på grund av agglomeration av nya aktiviteter till en given region och 

med utsikter för aktiviteterna att därigenom lättare kunna disponera över 

vissa produktionsfaktorer (psykologisk och spatial polarisation)" (Paelinck 

1965, sid 12).1^ 

Ytterligare ett exempel på en definition av ti 11växtpolbegreppet där försök 

att integrera de funktionella och geografiska aspekterna görs, har företa

gits av Vanneste (1971). "A growth pole is a bo dy of economic elements, con

centrated in a geographic space, among which certain links exist, which 

support that growth" (Vanneste 1971, sid 25). Åter andra definitioner har 

getts av Bauchet (1955), Davin m fl (1959) och Davin (1964). Genomgående 

för de geografiska uttolkningarna av ti 11växtpolbegreppet är att dessa skall 

vara uppbyggda kring en nyckel industri. Kriterierna på en geografisk till

växtpol kan belysas genom följande citat från Hermansen (1972). "A geogra

phical pole of growth should be interpreted as such only if it co ntains pro

pulsive firms (large scale, technically advanced, innovating, and dominating 

firms) working within propulsive industries (industries with a strong capa

bility to induce growth in linked industries) that exert a strong influence 

on their environment and are capable of generating sustained growth over a 

prolonged period of time" (Hermansen 1972, sid 175). 

Vid analyserna av de industriella komplexens uppbyggnad har man därvid 

gjort åtskillnad mellan industriella komplex uppbyggda genom "forward link-
2) 

ages" och de som byggts upp via "backward linkages". Etablering av en 

basindustri skapar sålunda möjligheter för nya industrier vilka använder 

basindustrins produkter som input i en vi dare förädlingsprocess - s k for

ward linkages. Om däremot en industri långt fram i produk tionskedjan etab

1) Den svenska översättningen har hämtats från Hedberg 1970, sid 200. 

2) Se t ex Hirschman 1958, Darwent 1969. 
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leras skapas möjligheter för en uppbyggnad av ett underleverantörs- och 

servicesystem - s k backward linkages. Denna åtskillnad återspeglas även i 

de skolbildningar som finns på området. Ericson (1972) framhåller att den 

franska ti 11växtpol1 itteraturen liksom dess praktiska implikationer fokuse

rats kring kopplingar i form av "forward linkages" medan den amerikanska 

litteraturen på området har betonat de t i 11växtgenererande effekterna genom 

"backward linkages". 

5,2.3. Regionalpolitiska intentioner och kritiska invändningar - en not 

om tillväxtpolteoretiska uttolkningar 

Ti 11växtpolteorin och till denna näraliggande tankegångar har kommit att 

starkt påverka regionalpolitiken i ett flert al länder. Även för Sveriges 

vidkommande har dessa tankegångar aktualiserats i regional pol i t i ska samman

hang, vilket bl a framgår av ERU:s senaste betänkande: "Som underlag för be

slut om regionalpol i t i ska och näringspolitiska åtgärder är det av värde att 

känna till förekomsten av kopplingar mellan olika produktionssektorer. Med 

utgångspunkt i kartläg gningar av dessa förhållanden är det möjligt att pla

nera och stimulera den fortsatta utbyggnaden av utvecklingsblock. Produk

tionsfördelar som normalt brukar tillskrivas storstadsregionerna och stor

företagen bör därmed kunna utnyttjas vid produktion i mindre regioner och i 

små och medelstora företag i samverkan" (SOU 197^:3, sid 31). 

Mot denna bakgrund kan man ställa frågan i vilken utsträckning det kan anses 

önskvärt att söka skapa blockbildningar enligt t i 11växtpolteorins intentio

ner för att uppnå en positiv utveckling. En stark polarisering av en regions 

näringsliv torde nämligen innebära ett ökat regionalt konjunkturberoende och 

därmed sammanhängande obalanser i den regionala utvecklingen. Dessa negativa 

effekter har också diskuterats i ERU:s betänkande "Orter i regional samver

kan" (SOU 197^:1). Man framhåller dar att regionalpolitiken bl a s yftar till 

att reducera de -negativa effekterna av de obalanser som har sitt upphov i 

ensidigheter i näring slivet. Den indelning av landets orter, som fastställ

des av 1972 års riksdag och som skall ligga till grund för den framtida re

gionala planeringen, kan ses som ett led i dessa s trävanden att bygga upp 

en regional struktur, som är robust mot struktur- och konjunkturförändring

ar. 
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Det kan därvid vara värt att påpeka att avvägningen mellan en i rummet hårt 

specialiserad industristruktur och behovet av stabilitet i den r egionala ut

vecklingen inte enbart är en fråga för de mindre orterna. Det torde här 

räcka med att erinra om förhållandena i Turin , en storstadsregion som inte 

enbart fått vidkännas storkoncernen Fiats stagnation och tillbakagång i sam

band med den s k oljekrisen utan även en, som en kedjereaktion härpå, föl

jande nedgång hos ett stort antal lokala leverantörer till nämnda koncern. 

Kritik har även riktats mot ti 11växtpolteorin då denna teoribildning ej 

ger någon förklaring till var g eografiska tillväxtpoler spontant uppkommer. 

Vidare har man kunnat påvisa att regioner utan "nyckel industrier" eller 

"nyckelföretag" har visat en mycket stark tillväxt. Exemeplvis framhåller 

Hoover & Vernon i den t idigare refererade studien om New York-regionen att 

denna inte domineras av stora industriföretag utan snarare av ett mycket 

stort antal mindre och medelstora organisationer som är starkt beroende 

dels av lättillgängliga produkter och tjänster men dels också av snabba 

kontakter med kunder och leverantörer. 

Andra kritiska invändningar har rests av bl a Aydalot (1965). Denne hävdar 

exempelvis att "nyckelföretag" ej alltid initierar en geografisk tillväxt

pol. En liknande invändning har framförts av Vanneste (1971) som framhåller 

att det existerar ett negativt samband mellan företagens storlek och bakåt-

riktade lokala kopplingar; ju mindre företag desto större lokal marknadsan

knytning på insatsvarus i dan och vice versa. Från planeringssynpunkt upp

kommer därför frågan hur man skall finna "nyckelföretag" vars influensområ

de har en begränsad geografisk räckvidd.^ 

Till dessa kritiska synpunkter på ti 11växtpolteorin skall s 1 uti i gen 1äggas 

det faktum att få försök gjorts för att testa teorins giltighet. Detta 

trots dess teoretiska och politiska genomslagskraft. Vanneste (1971) påpe

kar denna brist i sin stu die över t i 11växtpolbegreppet och den ekonomiska 

politiken i Belgi en. "The question must be asked if technical polarization 

is present and if it has the same effect in a region with a spread popula

tion and industry as it does in the large population agglomerations and the 

regions with high industrial concentrations" (Vanneste 1971, sid 115). 

1) Se t ex Larsson S Tall roth 1970. 
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Vanneste söker själv ge svar på denna frågeställning genom att applicera 

ti 11växtpolteorin på en provins i Belgie n; en region med låg befolknings-

och företagskoncentration. Resultaten visar att länkningar i form a v mate

rialflöden är svagt utvecklade för flertalet av företagen. Författarens 

slutsats blir därför att dessa kopplingar varken kan vara ett instrument 

eller en bas för den regionalekonomiska politiken. 

5,3. Spridningseffekter och kausala kretslopp 

Ti 11växtpolteorin har som ovan framgått fått en rad alternativa uttolkningar 

Samtliga betonar dock teknologiska länkningar mellan företag. Darwent (1969) 

liksom en rad andra författare menar emellertid att teknologiska länkningar 

mellan företag inom ett geografiskt begränsat område har framställts klarare 

av andra än t i 11växtpolteoreti kerna. Därvid har i främsta hand Hirschman och 

dennes studie av strategier för ekonomisk utveckling nämnts. Hirschmans 

(195&) analys av den regionala utvecklingen har stora likheter med den något 

\ti di gare av Myrdal framförda teorin om kausala kretslopp och kumulativa pro

cesser. Även i Myrdals teori utgör de teknologiska länkningarna en aspekt 

även om dessa kopplingar ej framhålls med samma skärpa som av Hirschman. 

Myrdals utgångspunkt är att det inte finns någorl- tendens till automatisk 

självstabilisering i samhäll ssystemet utan att en förändring i norma lfallet 

framkallar ytterligare förändringar i samma riktning. Vidare hävdar Myrdal 

att samhälls förloppet tenderar att bli kumulativt och ofta ske i allt has

tigare tempo till följd av dessa "kausala kretslopp^ Dessa tankegångar 

kan sammanfattas i följan de figur (se figur 5:1). 

De kumulativa processerna arbetar både i negati v och positiv riktning, var

för ojämlikheter i den r egionala utvecklingen uppkommer och där den positi

va utvecklingen koncentreras till några få expansiva områden. Som ett exem

pel på en för en region fördelaktig kumulativ process anför Myrdal att 

"etablerandet av ett nytt företag eller expansionen av ett gammalt ökar 

marknaden för andra, liksom ökningen av inkomster och efterfrågan i allmän 

het gör. Stigande vinster ökar sparandet men kommer samtidigt investeringar

na att öka ännu mer, vilket återigen ökar efterfrågan och vinstnivån. Och 

expansionsprocessen skapar "external economies" som främjar expansionens 

1) Myrdal 1957, 1970 och 1973- Jfr även Pred 1966. 
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fortsatta utveckling" (Myrdal 1957, sid 41). I perspek tivet lokala produk

tionssystem torde denna utveckling leda till a tt den lokala efterfrågan på 

vissa råvaror och halvfabrikat ökar, varigenom möjligheterna för nya under

leverantörer och serviceindustrier att etablera sig i region en också ökar.^ 

Figur 5:1, My rdals kumulativa processer - en principskiss 

WITH INPUTS, ETC. 

NOAOS, FACTORY SITES, 

Källa: Keeble 1967, sid 258. 

Utvecklingen i en region påverkar vidare omgivande regioner både i positi v 

och negativ riktning. Positiva effekter - enligt Myrdals terminologi be

nämnda "spridningseffekter" - överförs exempelvis genom ökade inköp av rå

varor och halvfabrikat medan kapital och arbetskraft som överförs från 

stagnerande regioner till e n expansiv region är exempel på negativa effek

ter, s k "baksugseffekter11. Myrdal menar att spridningseffekterna tenderar 

att vara svagare ju fattigare landet är medan det motsatta förhållandet 
2) 

gäller för baksugseffekterna. 

Ungefär vid samma tidpunkt som Myrdal publicerade Hirschman sin teori om 

regionala utvecklingsstrategier (Hirschman 1958). Hirschman framhåller i 

denna studie, till skillnad från Myrdal, att en ekonomi för att lyfta sig 

1) Se t ex Törnqvist 1970. Jfr även Tosco 1971-

2) Myrdal 1957, 1970 och 1973- Jfr även Hermansen 1972, sid 1*35. 
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själv till en högre inkomstnivå först måste utveckla en eller flera ekono

miskt starka regionala centra inom sig; ett påstående som han baserar på 

tesen att den ekonomiska tillväxten med nödvändighet är obalanserad. I 

överensstämmelse med Myrdals "baksugs-" och "spridningseffekter" menar 

Hirschman att utvecklandet av regionala centra ger upphov till "polariza

tion" - respektive "trickling down"-effekter. 

Hirschman utgår i likhet med "ti 1lväxtpolteoretikerna" från att den ekono

miska tillväxten genereras av vissa "nyckelföretag"^. Genom teknologiska 

kopplingar såväl framåt som bakåt - forward and backward linkages - över

förs utvecklingen i dessa "n yckelföretag" till andra företag. Bakåtriktade 

kopplingar utvecklas av alla icke-primära aktiviteter medan framåtriktade 

kopplingar förekommer hos företag i alla se ktorer utom de som är inriktade 
2) 

på slutlig efterfrågan . 

Amerikanska författare på det regional ekonomi ska forskningsfältet inklusi

ve Hirschman förespråkar som ovan framgått en satsning på aktiviteter be

lägna i senare förädlingsled för att därigenom genom uppbyggandet av bakåt

riktade kopplingar bäst främja den regionala utvecklingen. Hirschman base

rar denna ståndpunkt på svårigheterna att förutsäga i vilken utsträckning 

etablering av företag som bygger upp sin produktion kring nyckelföretagets 

output kommer att ske. Däremot framhåller Hirschman förekomsten av brist

situationer på inputs i dan hos nyckelföretagen liksom den atmosfär företag i 

1) Hirschman använder i detta sa mmanhang begreppet "master industry"; ett 
begrepp som överensstämmer med den "franska skolans" "propulsive industry". 

2) Hi rschmans tankegångar anses allmänt vara starkt influerade av en kompa
rativ input-output-studie av Chenery S Watanabe (1958). Dessa författare 
rangordnade de olika industrisektorerna i tre hög t industrialiserade län
der efter sektorernas inbördes interdependens. Chenery & Watanabe skiljer 
därvid på följande fyra grupper: 
"1. 'Intermediate manufacture': High backward and forward linkages e.g. 

iron and steel industry, non-ferrous metals, paper industry, chemical 
industry, petroleum productstextîle industry. 

2. 'Final manufacture1 : High backward and low forward linkages e.g. ship
building, leather industry, machine-building, transport, cow-fodder 
industry, food industry, wood industry, production of non-metallic 
mi nerals. 

3. 'Intermediate primary production1: High forward and low backward link
ages, e.g. metallic-mining, coal-mining, petroleum and natural gas, 
production of electricity, agriculture and forestry. 

h. 'Final primary production': Low backward and forward linkages, e.g. 
fishing industry, transport, trade and other service" (Vanneste 1971. 
sid 32). Jfr även de intressanta försök, att mer i detal j studera 
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senare förädlingsled genererar som viktiga faktorer talande för bakåtrikta-

de koppli ngar.^ ̂ 

Ett stort problem vid skapandet av industriella komplex uppbyggda kring bak-

åtriktade kopplingar är dock att de flesta regioner kan betecknas som öppna. 

Många författare menar därför att denna öppenhet gynnar anlitandet av "etab-
2) 

lerade" företag i andra regioner varvid "läckage" uppkommer . I detta av 

seende menar exempelvis Kristensson att förhållandena i Sverig e inte torde 

vara speciellt gynnsamma. I jämförelse med t ex Storbritannien konstaterar 

sålunda Kristensson att våra "regioner är befolkningsmässigt mindre med 

lägre 'självförsörjning1 och högre 'överspi11ningseffekter1 in i andra re

gioner. Vår högre standard och' specialîsering arbetar i samma riktning. 

Läckagen blir med all sannolikhet mycket stora. Detta betyder inte endast 

en låg stimulans för regionen i fråga , utan också att läckagen kan ge en 

väsentlig efterfrågestimulans inom andra regioner, som kan ha god syssel

sättning eller till och med vara överhettade" (Kristensson 1972, sid 190). 

5.4. Lokala materialflöden i empirisk belysning 

5.4.1. Tidigare studier 

Trots att "over-spi11 effekterna" mellan regioner generellt sett kan förmo

das vara höga i välutve cklade industriländer har dock omfattande lokala nät 

av företagskopplingar kunnat påvisas i ett antal empiriska studier. Bland 

annat framgår i en artikel av Keeble att "Florence, the West Midlands group, 

and Wise S Bees ley have demonstrated very clearly the role of linkage in 

the growth and structure of metal-fabri cat ing, jewellery, gun, and car 

assembly industries of Birmingham and the West Midlands; Townsend har stres

sed the interdependence of the cuttery and lighter engineering trades of 

Sheffield; and Smith, Florence and Rodgers have drawn attention to the comp

lex interrelationships and external economies which for so long contributed 

to the success of the Lancashire cotton textile industry" (Keeble 1969, sid 

164). 

teknologiska kopplingar, som företagits av Isard & Schooler (1959) i 
•dessa författares analyser av "industrial complex". 

1) Jfr Erickson 1972. 

2) Se Hirschman 1958. Jfr även Kristensson 1967 och 1972, Erickson 1972. 



1 0 5  

Vidare har Estall S Buchanan visat att den geografiska anhopningen av huvud

leverantörer och underleverantörer är kännetecknande för bi 1 industrin i 

fiera västländer. Den amerikanska bilindustrin är sålunda till stor del sam

lad inom en 30-milsradie med Detroit som centrum. Samma geografiska koncent

ration är utmärkande för bilindustrin i Storbr itannien vilken är samlad inom 

Birmingham-området. Den historiska utvecklingen bakom detta lokaliserings

mönster har beskrivits av Estall & Buchanan: "In the U.K. 'the industry be

came concentrated in the district where American conditions found their 

closest parallel1, i.e. the west Midlands. 'In the local brass, screw, nut 

and bolt, paint, pressed steel, tube, iron-foundry, leather, spring and 

plating trades, there was a multitude of small independent producers who 

would adapt themselves to the manufacture of motor parts. These conditions 

helped to give the west Midlands a lead that it has not yet relinquished, 

and practically all important motor vehicle manufacture in the country 

takes place within about one hundred miles of Birmingham. At the present 

time considerable economies can still be gained from the geographical con

centration of plant supplying materials, components and sub-assemblies" 

(Estall & Buchanan I966, sid 120).^ 

I Rosenfe ld's (I966) studie av Turins industristruktur framkommer att regio

nens ekonomiska utveckling baseras på några få ledande industrier vilka 
2) 

huvudsakligen är verksamma inom transportmedels- och finmekanisk industri. 

Dessa resultat refereras av Erickson (1972) som ger följande sammanfattning 

av de dominerande företagens betydelsfe för regionens övriga företag: "The 

principal growth generating influence consists of three large lead firms 

(Fiat, Lancia, and Olivetti) which produce chiefly automobiles, trucks, air

planes, marine motors and writing and calculating machines. Rosenfeld's ana

lysis of the Turin region notes that the associated regional industrial 

complex is composed primarily of supportive machine industries and rubber. 

Although these regional industries now export much of their total output, 

the amount of lead firm non-labor inputs supplied from within the region has 

been substantial and increasing" (Erickson 1972, sid 431). 

1) Jfr även Crompton m fl 1 976. 

2) Jfr även elektronikföretaget Siemens1 betydelse för utvecklingen i 
Münchenregionen (Krumme 1970). 
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I en studie av den japanska industrin av Yoshino (1968) framskymtar en lik

nande bild av kopplingarna mellan stora expansiva företag och deras under

leverantörer även om denne ägnar närhetsaspekten och dess regionala implika

tioner endast sekundärt intresse. "For example, in 1966 a leading automobil 

manufacturer had 124 primary subcontractors - those with whom the firm dealt 

directly. Most of these subcontractors were small- to medium-seized firms. 

... The great majority of these smaller subcontractors are located in the 

immediate vicinity of the large company's major plants" (Yoshino 1968, sid 

15^). 

Andra författare hävdar å andra sidan utifrån egna empiriska studier att 

omfattningen och betydelsen av lokala länkningar i form a v materialflöden 

är överskattade i den regionalekonomiska litteraturen. Bilden övér förekoms

ten och betydelsen av lokala industriella kopplingar är sålunda på det em

piriska planet långt ifrån entydiga. I denna sen are grupp forskare ingår 

exempelvis Keeble (1969) som studerat relationerna mellan företag i nord

västra London. Denne menar att de lokala kopplingarna inte haft någon mer 

avgörande betydelse för regionens industriella organisation och tillväxt. 

Vanneste (1971) fann i den t idigare refererade studien över företagens länk

ningar i en belg isk region att dessa var svagt utvecklade. Liknande slut

satser återges även av Gi lmour (197*0 och Lever (1974). 

Några mer omfattande studier av svenska förhållanden har ej stått att finna 

i lit teraturen. Törnqvist (1963) ger dock exempel på den rumsliga fördel

ningen av underleverantörer till e n större sammansättningsfabrik inom verk

stadsindustrin. I likhet me d de ovan refererade studierna hävdar Törnqvist 

att underleverantörerna i Sverig e uppvisar stor rumslig spridning. Större 

koncentrationer kan främst konstateras för Göteborgs-, Stockholms-, Malmö-

och Eskilstuna-områdena. En förklaring till T örnqvists resultat kan dock 

vara att det företag denne studerat är en i rummet uppdelad organisation 

kring vars arbetsställen lokala underleverantörer knutits. 

5.4.2. Avstånds faktorns betydelse för olika typer av materialflöden 

Till en del torde de ovan återgivna skillnaderna i empiris ka resultat och 

på dessa grundade slutsatser kunna tillskrivas studiernas olikartade upp

läggning. I än högre utsträckning torde dock differenserna vara en konsek

vens av skillnader i förväntningar på de lokala länkningarnas omfattning 
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och de kriterier man (implicit) stipulerat för att anse att external econo

mies i detta s ammanhang föreligger. 

Mot bakgrund av sammansättningen av företagens insatsvaror - där standard

varor och tekniskt avancerade speci al komponenter ingår jämsides med enklare 

typer av bearbetningsmoment - ställer vi oss dock tveksamma inför de (impli

cit) högt ställda krav på företagens lokala förankring vissa författare ge

nerellt utgår i från.^ Bland dessa författare märks exempelvis Lever (197*0, 

som studerat inköps- och försäljningsmönstret för 2k företag i "West Central 

Scotland". Lever fann därvid att endast 20 % av inköpen företogs i Skottl and. 

Av de drygt 1300 företag som utgjorde leverantörer till d e studerade före

tagen var dock hela ^3,9 % lokaliserade till Skottland. Detta innebär att 

genomsnittsvärdet för de lokala bakåtriktade kopplingarna är lågt jämfört 

med leveransvärdet för mer avlägset belägna leverantörer. Företagen i "West 

Central Scotland" levererade för i genomsn itt £ 1.650 medan exempelvis le

verantörerna i sydväst ra Wales hade leveranser på drygt £ 16.000 per företag. 

Denna differens i genoms nittligt inköpsvärde från "lokala" och "nationella" 

leverantörer kan tolkas så att en stor del a v de mer specialbetonade insats

1) För att belysa de krav på mycket starka lokala kopplingsmönster vissa 
författare utgår från kan följande citat av Lever (197^) tjäna som exemp-
1 i fieri ng: 

"As far as material linkages are concerned the agglomérat i ve force of 
the Montreal economy for these 198 establishments appears to be rather 
weak. Linkages extending beyond the agglomeration are far more important 
than linkages wholly contained within it. More than two-thirds of all 
purchases and sales (when establishments are weighted by size) are made 
outside Metropolitan Montreal. Only 27.3 per cent of sales (weighted) 
and 31.6 per cent of purchases (weighted) are made in Metropolitan 
Montreal. However, limited findings from other cities indicate that 
Montreal is not unusual in this regard. It was found by Field and Kerr 
(1968, p. 50) that firms in Toronto's periphery made only 26 per cent 
(weighted) of their sales to Metropolitan Toronto. Their estimate of 
suburban sales (weighted) to Toronto was 35 per cent. For Philadelphia 
firms, Ka raska's estimate of local purchases was 37 per cent (1969, p. 
359). The situation in Montreal, therefore, may be a rather typical one. 

This very slim evidence suggests that external economies of scale in the 
procurement of inputs from and the distribution of outputs to other firms 
in the same industrial complex do not play a prominent role in explaining 
the high locational preference of Canadian firms for the Montreal area. 
This in turn inclines one to anticipate that if external economies of 
scale are available to manufacturing firms in Montreal, and, for that 
matter, in all industrial complexes, they reside in the transactions re
lated to nonmaterial connections" (Lever 197^, sid 3^1). 
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varorna införskaffas tokalt medan de mer standardbetonade varorna kommer 

från mer avlägset belägna leverantörer. Vi vill s ålunda på denna lägre be

skrivningsnivå hävda att den lokala marknaden genom dessa transaktioner 

fyller en väsentlig funktion trots dess, i absolut mening, begränsade om

fattning. Som vi framhö ll i kapitel 3 utmärks nämligen de leveranser som i 

ett eller flera avseenden är kundspecifika i många fall av ett omfattande 

tekniskt samarbete mellan köpande och säljande företag. Detta samarbete 

ställer krav på till för1 i 11 i g och snabb informationsöverföring vilken i 

dagsläget vanligen förmedlas i form av personliga kontakter.^ Dessa av

ståndskänsliga kontakter medför att det geografiska område inom vilket tänk

bara leverantörer skall vara lokaliserade, för att en utläggning av produk

tionsmoment skall uppfattas som lönsam, är begränsat. 

Man kan därför anta, trots avståndsfaktorns minskande betydelse för varor

nas fysiska transport, att utläggningar av produktionsmoment i stor utsträck

ning sker på underleverantörer belägna i samma geografiska område som huvud

leverantören. För än mer specifika inköp kan dock gälla att endast ett fåtal 

utbudspunkter existerar. Köparen tvingas i dessa fall, trots behovet av in

timt samarbete, söka leverantörer på mycket långa avstånd. 

Informationsproblematiken återverkar på valet av samarbetspartner även ur 

en annan synvinkel. För etablerandet av kontakter, avseende special 1everan-

ser, mellan huvudleverantör och underleverantör kan närhetsfaktorn vara av 

minst lika stor betydelse som för upprätthållandet av relationerna. Detta 

dels p g a köparens begränsade sökkapacitet och dels genom säljarnas svå

righeter att göra sig synliga på denna marknad. 

Företagens begränsade resurser att söka lämpliga samarbetspartners medför 

att kännedomen om avlägset belägna, potentiella speci al 1everantörer utom i 

vissa undantagsfall är liten. Därtill kommer att utvärderingen av tänkbara 

samarbetspartners på avlägsna orter vanligen är behäftad med större osäker

het än bedömningen av potentiella samarbetspartners på den lokala marknaden. 

Detta förhållande påverkas även av inköpsbeslutens organisatoriska inplace

ring. Ju större inflytande produktionsavdelningen inom det köpande företaget 

har på inköpsprocessen, desto färre potentiella leverantörer kan antas ligga 

inom företagets synfält. Detta till fö ljd av att produktionsavdelningen här

1) Se t ex Ramström 1967 och 1969• 
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igenom kringskär inköpsavdelningens möjligheter att utöva sitt marknads

kunnande samtidigt som man själva kan antas besitta endast en begränsad 

marknadskännedom. Speciellt påtagligt torde detta förhållande vara vid has

tigt uppkomna kapacitetsbrister, där tidsfaktorn kommer att vara av avgö

rande betydelse för valet av leverantör. 

Även för de större företagen kan den lokala marknaden för insatsvaror förmo

das vara av betydelse om än inte i lika h ög utsträckning som för de mindre 

och medelstora företagen. Bland orsakerna till att storföretagen vänder sig 

till en geografiskt större inköpsmarknad kan nämnas att inköpen i regel 

gäller stora kvantiteter varför transport- och kontaktkostnaden per enhet 

blir förhållandevis liten. Vidare har de stora företagen större resurser, 

såväl materiellt som personellt att söka och utvärdera tänkbara leverantö

rer. Härtill kommer att de stora företagen genom sina geografiskt uppdelade 

organisationer får många kontakt- och spaningspunkter utspridda över yt-

mässigt stora områden, vilket underlättar uppbyggnaden av nationella/inter

nationella produktionssystem. 

I det följ ande, avslutande, avsnittet skall vi söka syntetisera dessa våra 

föreställningar om lokala produktionssystem som delar i större nationella 

system. Denna sammanfattning företas ut i från den tidigare förda diskussio

nen om företagens motiv till vertikal specialisering, inköpsprocessens ut

formning samt de mindre och medelstora företagens problem och villkor i en 

modern industri stat. 

5.5. Nationella och lokala produktionssystem - ett försök till syntes 

Enligt det synsätt på strukturomvandlingens konsekvenser på företagsnivå 

som vi pr esenterat i föreli ggande studie, har specialiseringen inneburit 

att vi idag kan identifiera block av tillverkningsföretag mer eller mindre 

intimt sammanflätade genom flöden av människor, information och värderingar 

men också av varu- och tjänsteströmmar. Varje företag kan härigenom - uti

från det produktionsinriktade perspektiv vi intagit - sägas bilda produk

tionssystem där andra företag involverats som leverantörer. För flertalet 

företag är dessa produktionssystem synnerligen begränsade medan andra bv^gt 

upp relationer av ansenlig omfattning och komplexitet. Ur nationell syn

vinkel torde vi sålu nda kunna utgå ifrån att koncentrationsutvecklingen 

inneburit att det framför allt är landets största tillverknings företag som 
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întagît rollen som nåder i stora3 hierarkiskt uppbyggdas industriella komp

lex. Vi menar sålunda att storföretagen "suger upp" en betydande del av den 

nationella industriproduktionen för vidare förädling. 

För att utveckla tanken på storföretagen som bärare av omfattande produk

tionssystem något ytterligare bör dock tilläggas, att det givetvis inte en

bart torde vara företagsstorleken som inverkar på dessa produktionsstruktu

rers omfattning och komplexitet. Andra faktorer såsom företagens produktions

inriktning, ekonomiska situation, access till en god regional industrimiljö 

etc kan likaså förutsättas vara väsentliga. Även managementfilosofi^, spe

ciella ledaregenskaper och interna relationer mellan befattningshavare inom 

företagen, vilka svårligen kan speglas genom sedvanliga strukturvariabler, 

bidrar med största sannolikhet till utformningen av det kopplingsmönster 

till andra företag vi kan identifiera. 

Dessa materialflöden mellan tillverkande företag torde vidare kunna förut

sättas vara mångdi mens ionel1 a till sin natur. Principiellt torde vi sål unda 

kunna skilja mellan materialflöden av minst två olika slag; nämligen dels 

flöden av standardiserade produkter och dels kundspecifika sådana. Till 

följd av storföretagens krav på planering etc utgår vi ifrån att storföre

tagen har en reell konkurrensfördel vad gäller framställningen av den först

nämnda typen av dessa produkter. Med andra ord förefaller det knappast orea

listiskt att förutsätta, att standardleveranserna till övervägande del till

handahålls av storföretag - stundom dock via grossister - och att de däri

genom med sin relativa avståndsokänslighet bildar nationella eller interna-

tionella mönster. 

De mer avståndskänsliga speci al leveranserna torde däremot till stor del tas 

från mindre och medelstora företag. För vissa av dessa leveranser kan vi 

utgå ifrån - och detta sannolikt i acceler erande utsträckning allteftersom 

1) Jfr devisen: "Bygga bil på Volvo-vis", som anspelar på nämnda företags 
uttryckliga policy att utveckla ett rikt nät av underleverantörsrelatio
ner. Mätt i termer av förbrukade insatsva ror i relatio n till omsätt
ningen, uppvisade detta företag år 1971 en insatsvaruandel på 58,2 % (se 
AB Volvos årsredovisningshandlingar 1971), vilket står i skarp k ontrast 
mot exempelvis italienska Fiats 48,3 % samma år (se Voitures Particuliè
res en Europe, 1973). Detta trots att AB Volvo nämnda år för första 
gången redovisade tidigare inköpta största underleverantören - Olofström 
AB - i moderbo lagets årsredovisningshandlingar. Året innan, dvs 1970, 
uppgick sålunda AB Volvos insatsvaruandel till h ela 64,0 %, 
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specîal i seringsgraden i näring slivet ökar - att det endast existerar ett 

fåtal utbudspunkter varför även dessa flöden uppvisar stor rumslig utbred

ning. Tillsammans med merparten av standardleveranserna är det sålunda dessa 

senare materialflöden som konstituerar "over-spi11 effekter" ur regional syn

vinkel. I den ut sträckning det är möjligt, förefaller det dock rimligt att 

anta, att företagen söker täcka detta behov av insatsvaror från leverantörer 

på det lokala planet. Genom sin nära koppling till företagens produktions

funktion kommer vidare dessa lokalt förankrade speci al 1everanser att knytas 

till d e enskilda driftsenheterna inom storföretagen. 

Underleverantörerna bygger i sin t ur upp produktionssystem enligt samma 

mönster om än av mer begränsad rumslig utbredning. Till denna - med antalet 

förädlingsled bakåt - stigande grad av regional förankring i insa tsvaru

strömmarna bidrar sådana faktorer som, att underleverantörerna i regel kan 

förutsättas vara mindre än köparföretaget men också att den komponenttill

verkning som där utförs som helhet kan betraktas som mindre komplex än kö-

parföretagets. Vi se r sålunda grundstommen i den m oderna ekonomins industri

struktur som uppbyggd av nationella produktionssystem i vilka lokala förtät

ningar i materi alflödena kan identifieras. Enligt detta synsätt fyller en 

stor del av de mindre och medelstora företagen rollen som leverantör i ett 

eller flera av dessa nationella och lokala system. 

Med den ovan presenterade beskrivningsmodellen av näringslivet framstår de 

stora tillverkningsföretagen som dominanter i ekonomi n. De mindre och medel

stora företagens roll b lir att inordna sig i denna dominansstruktur genom 

att exploatera mindre nischer. Även om denna dominans, där frånvaron av di

rekt priskonkurrens på olika delmarknader är ett framträdande drag, kan leda 

till passivitet och ineffektivitet inom de dominerande företagen - vilket 

bl a Hirschman (1970) anfört - vill vi pås tå att storföretagen måste betrak

tas som de ledande företagen i utvec klingssammanhang. För de mindre företa

gen torde detta, innebära att deras roll h ar blivit att modellera, men 

ytterst sällan under en längre tid leda, utvecklingen. Deras möjligheter in

skränker sig sålunda till att kunna tvinga storföretagen till temporära och 

partiella anpassningsprocesser. 

Från ett något annat perspektiv torde näringslivet för dessa mindre företag 

framstå som i allt h ögre grad genomorganiserat och att tidigare tänkbara 

frihetsgrader i agerand et i raskt tempo reducerats. Som ovan framgått be
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höver detta givetvis ej vara liktydigt med att de mindre företagen slås ut 

från marknaderna utan att de istället mycket väl kan hävda sin specifika 

tillverkningskompetens under de stora tillverkningskoncernernas paraply av 

organiserade aktiviteter. Vi kan därvid även tänka oss att rollen som exem

pelvis underleverantör i allt m indre utsträckning framstår som att man som 

mindre företag befinner sig i "storfö retagens ledband". Med andra ord före

faller det sannolikt att, i takt m ed att dessa mönster av materi alkopplingar 

mellan företag generellt snarare förtätats än tunnats ut, rollen som under

leverantör även har "vunnit i acceptans". 

Denna utveckling mot allt starkare kopplingar inom industrisektorn torde 

vidare kännetecknas av - och till en del även förutsätta - en höggradig 

stabilitet i utvec klingsbilden. De registrerade förändringarna övér tiden 

har givit sig till känna som långa serier av marginella ändringsförlopp. 

Några företag tillkommer medan andra läggs ned; några företag expanderar 

medan andra stagnerar; åter andra företag tar upp nya produkter i sin ti ll

verkning osv - sammantaget torde dessa förändringar dock beröra mycket be

gränsade delar av företagsbeståndet under loppet av några få år. Revolutio

nerande omkastningar förefaller med andra ord vara sällsynta. Starka indi

cier talar snarare för att den allra övervägande delen av företagen fort

sätter från år till år på samma plats, med samma produktionsinriktning etc. 

Påståendet att stabiliteten i näring slivsstrukturen är påfallande hög, får 

inte tolkas som att företagen är passiva och ineffektiva - i det se nare be

greppets inre mening. Ett system uppbyggt av företagsenheter med sådana 

egenskaper torde ha mindre förutsättningar att bestå än om motsatsen var 

för handen. Vi utgår också från att de företag som är involverade i dessa 

produktionssystem är väl så "effektiva" och "konkurrenskraftiga" som andra 

företag. Det senare inte minst av intresse vad gäller relationerna mellan 

underleverantörerna och övriga mindre och medelstora företag. Enligt den 

föreställning om näringslivsstrukturen vi ti digare presenterat är det även 

sannolikt att underleverantörerna också kan uppvisa en höggradig yttre 

effektivitet om vi dä rmed avser denna företagskategoris förmåga att till

godose väsentliga samhällsbehov. Detta framför allt som en följd av att vi, 

genom den existerande strukturen i långa s tycken a priori har stipulerat de 

förutsättningar under vilka nya förändringar och samhä11sbehov kan komma 

att accepteras och upprätthållas. 
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Denna vår syn på interdependensen i närings livet har i hög gra d influerats 

av Galbraith's tankar om storföretagens roll i den industrialiserade ekono

min, men även av Perroux1 teori om tillväxtpoler, i vilken begrepp som 

nyckelföretag och industriella kluster utgör viktiga byggstenar. Likaså har 

external economiesbegreppet liksom Hirschmans och Myrdals syn på den regio

nala utvecklingen starkt kommit att påverka vår föreställningsram. I ett 

regionalt utvecklingsperspektiv är det därvid vår uppfattning, att förekoms

ten av lokala förtätningar i materi alflödena varierar med såväl regionsstor

lek som regional industristruktur dar förekomsten av storföretag utgör en 

betydelsefull förutsättning. Av skäl som tidigare framförts menar vi do ck, 

att variationer i omfattni ngen av de lokala mater i al strömmarna inte enbart 

påverkas av företagsbeståndets storleks- och branschsammansättning etc, 

utan också av andra region- och företagsspecifika faktorer såsom regionens 

utvecklingshistoria, värderingsstrukturer i berörd a företag, interna rela

tioner mellan deltagare i företag ens beslutsprocesser osv. Dock vill vi, 

till skillnad från flera andra uttolkare av external economiesbegreppet 

hävda - utifrån en analys av typen av företagens insatsvaror och företagens 

inköpsbeteende - att enbart en mindre del av företagens inköp i en hög in

dus tri al i serad ekonomi kan införskaffas lokalt. De lokala produktionssyste

men kan sålunda, och det även i regio ner med en enligt vår mening god in

dustristruktur, enbart utgöra mindre delar av större nationella system. 



m 
KAPITEL 6 

OPERATIONALISERINGAR 

Den verba 1 i sering av tankar och frågeställningar vi ägna t den teoretiserade 

delen av framställningen åt, har med nödvändighet i många a vseenden tvingats 

bli kn apphändig. Till en del ä r denna knapphändighet en följd av bristande 

förmåga, men många gånger också av vårt medvetna val att släppa de tanke

trådar, vilka enligt vår bedömning inte tjänat framställningens huvudsyfte. 

Att söka empiriskt pröva i vilken utsträckning produktionssamarbete före

kommer inom industrin, de mindre och medelstora företagens roll och allmänna 

utvecklingsvillkor i detta sa marbete; och detta insatt i ett ru msligt pers

pektiv har för oss framstått som en mer än tillräcklig uppgift. Innan vi går 

in på de empiriska resultat vi fu nnit, skall vi i detta o ch det nästföljande 

kapitlet presentera hur vi va lt att mäta studerade faktorer och vilken po

pulation vi arbe tat med. 

Det skall dock redan här påpekas, att variabel valet och de operationella de

finitioner av dessa som vi arb etar med, därvid inte uteslutande har styrts 

av vår teoretiska referensram utan också påverkats av tillgängligheten till 

empiriska data - ett datamaterial som i huvudsak i enkäten s form insamlats 

i samarb ete med Expertgruppen för Regional Utredningsverksamhet (ERU) inom 

Arbetsmarknadsdepartementet^ och som därefter kompletterats i samarb ete med 

Statens Industriverk (SIND). Denna mycket omfattande databas ger möjligheter 

att besvara en rad frågor om produktionssystem på lokal och nationell nivå, 

men kan naturligtvis ej ge svar på samtliga de frågeställningar, som kan 

resas utifrån avhandlingens teoretiska del. Sålunda har vi ej direkt sökt 

mäta hur den värderingsstruktur som existerar inom företaget och i dess o m

givning kan förmodas inverka på företagets vertikala specialiseringsgrad, 

roll i närin gslivet etc. Ur denna synvinkel är denna studie behäftad med 

samma principiella svagheter som flertalet andra strukturstudier. 

Avsikten med detta inledande metodkapitel är att på ett någorlunda konkret 

och kortfattat sätt redogöra för huv de i studien ingående begreppen och 

variablerna givits ett operationellt innehåll. Inledningsvis anknyter fram

ställningen därvid till vissa aspekter som är förknippade med avgvänsningen 

1) Se appendix B. 
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av produktionssystem. De variabler som blir föremål för vår diskussion är i 

detta sammanhang företagens vertikala specialisering, företagens inriktning 

mot olika avnämarsektorer samt företagens lokala marknadsorientering vad av

ser deras materiella input- och outputtransakti oner. Därefter ägnas fram

ställningen åt en redogörelse för innehållet i de strvkturvariabler som kom

mit till a nvändning för att beskriva några grundläggande drag i produ ktions

systemens struktur. Till denna kategori hänförs variabler som företagens 

ägar- och regiontillhörighet liksom de i många a ndra sammanhang omdiskutera

de teknologi- och storleksvariablerna. I ett tredje huvudblock av variabler 

presenteras sedan de övriga företagsinterna variabler av strukturell natur 

som tjänat framställningens syfte att analysera bl a beroendeförhållanden i 

samarbetsrelationerna och utvecklingsmönstret hos enskilda företag. 

Av denna beskrivning torde ha framgått, att våra ambitioner med detta och 

det nästföljande kapitlet inte varit att diskutera grundläggande metodolo

giska problem; ej heller att söka företa några filosofiska utsvävningar an

gående problem i samband med överbryggandet mellan teori och empiri. En dis

kussion av dessa - speciellt för samhällsvetenskaperna - mycket intressanta 

och svårlösta spörsmål bör, enligt vår mening, startas upp från andra ut

gångspunkter, än de vi i föreli ggande studie valt. Detta innebär inte att 

vi me nar, att forskaren kan avstå från att föra en argumentation kring dessa 

ställningstaganden, utan snarare att det för att ge ett bidrag till metod

debatten krävo en mer uttömmande behandling än vad vi här haft möjlighet 

till. Det är sålunda vår förhoppning att rapporten som helhet, denna lägre 

ambitionsnivå till trots, ger uttryck för de problem och möjligheter vi 

funnit med den valda ansatsen. 

6.1. Produktionssystemens analysvariabler 

I uppsatse ns teoretiska del avgränsades produktionssystemen utifrån före

tagens inputsida. För att studera nationella och lokala produktionssystem 

enligt denna identifieringsmetod kan flera alternativa empiriska tillväga

gångssätt tillämpas. För det första och som ett ytterlighetsfall kan rikets 

samtliga företag bli föremål för undersökning, varefter vi enligt någon 

identifieringsmetod länkar samman de företag som kan sägas tillhöra gemen

samma produktionssystem. Att detta förfaringssätt, till f öljd av den enor

ma arbetsinsats som skulle krävas, kan anses omöjligt inom ramen för ett 

enskilt forskningsprojekt, förefaller oss vara ställt utom all diskussion. 
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För samtliga alternativa och praktiskt genomförbara angreppssätt måste un

dersökningen begränsas till e tt mindre antal företag. Exempelvis kan detta 

ske enligt en sekvensiell metod, där vi i ett fö rsta steg väljer ut ett 

mindre antal storföretag. Dessa företags leverantörer blir i ett dä rpå föl

jande steg föremål för undersökning etc. På liknande sätt skulle ett antal 

mindre företag kunna väljas, varefter dessa företags leverantörer i flera 

led följdes upp. Ur föreliggande studies synvinkel innebär ett dyligt sek-

vensiellt förfaringssätt vissa nackdelar. Dels riskerar man att få de regio

nala förhållandena ofullständigt belysa och dels skulle detta tillvägagångs

sätt medföra att vi t vingats till återkommande resurskrävande komplette

ringar av datamaterialet. Det senare innebär exempelvis, att problem skulle 

uppstå att ge undersökningen en enhetlig tidsmässig inplacering. I de fall 

urvalet gjordes utifrån ett antal storföretag skulle en sekvensiell metod 

även få till följd, att mindre företag med annan inriktning än underleve

ranser till storföretagen ej skulle ges plats i unders ökningen utan en 

ytterligare komplettering av datamaterialet. 

Vårt sätt att avgränsa och identifiera produktionssystem skiljer sig från 

den ovan presenterade metoden, genom att vi arb etar med ett, vid en gemen

sam tidpunkt genomfört, totalurval av företag i 8 olika regioner med be

tydande inbördes olikheter i indu stristruktur. Genom den valda metoden har 

de lokala produktionssystemen kunnat avgränsas i enlighe t med den teoretis

ka diskussionen. Vad däremot gäller relationerna till de tänkta överordnade 

nationella produktionssystemen har dessa identifierats utifrån leverantörer

nas uppgifter. Analyserna av relationerna till dessa överordnade nationella 

produktionssystem har därvid begränsats till a tt omfatta de studerade före

tagens relationer till d e drygt 30 största svenska tillverkningsföretagen 

inklusive deras dotter-, dotterdotterbolag etc.^ Avgränsningen till detta 

mindre antal svenska storföretag motiveras av den mycket starka produktions-
2) 

koncentration, som kunnat registreras även ^nom denna kategori av företag, 

och har företagits uteslutande av resursskäl i den for skningssituation vi 

befunni t oss. 

Tillvägagångssättet vid identifieringen av dessa i storko ncerner ingående 

bolag redovisas nedan i avsnitt 6.2.2 om de studerade företagens ägarför

hållanden. Genom att studien avgränsats till e tt mindre antal storkoncerner 

1) Se appendix C och Fredriksson & Lindmark 1976. 

2) Se SOU 1968:5, sid 57 och SPK 1971, sid 12. 
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samt- genom att de till dessa storkoncerner länkade produktionssystemen 

endast följts upp i 8 av landet 70 A-reg i oner kan någon samlad bild över 

storföretagens produktionssystem ej erhållas. Däremot bör våra resultat 

kunna ge en god uppfattning om hur de mindre och medelstora företagen in

volverats i dessa ö verordnade system uppburna av landets största industri

koncerner. 

6,1,1. Vertikal specialisering 

Som mått på i vilken utsträckning de enskilda företagen specialiserat sig 

genom att anlita andra företag för materi al leveranser och tillverkning av 

delar, komponenter etc som skall ingå i den egn a slutprodukten har vi v alt 

andelen inköp i förhållande till omsättningen. Ett problem av principiell 

natur är därvid, att detta mått på företagens specialiseringsgrad påverkas 

av lagerförändringar. Om vi exem pelvis för ett företag skulle förutsätta en 

samtidig uppbyggnad av råvarulager och lager av halvfabrikat - ("stora" in

köp) - som en uppbyggnad av färdigvarulager - ("liten" omsättning) - skulle 

detta ge sig till k änna som en ökning av detta företags grad av vertikal 

specialisering sedan föregående år och vice versa. I de fall mer omfattan

de förändringar i lager storleken äger rum, torde dock situationen kunna 

förutsättas våra likartad för företag inom sammà' nä rings1 ivssektor. Lager

förändringar torde därigenom i ytterst ringa omfattning försvåra våra 

analyser, då vi bl a har möjlighet att konstanthål 1 a olika strukturvariab

ler såsom branschvariabeln och då något försök till jämförelser över tiden 

ej sker. 

Några andra problem av principiell natur att mäta de enskilda företagens 

specialiseringsgrad har ej förelegat, utan enkätuppgifterna synes vara till

fyllest för detta ändamål. Däremot medger tillgängliga data inte några ana

lyser av de olika typer av insatsvaror som ingår i företa gens inköp. Fram

för allt hade intresse från vår sida förelegat, att kunna särskilja inputs 

av standardkaraktär från speci al leveranser.^ En sådan åtskillnad hade bl a 

möjliggjort att mer förfinade mått på företagens vertikala specialisering 

1) Ett operativt möjligt tillvägagångssätt att göra denna distinktion mellan 
standard- och speci al leveranser skulle vara att approximera den först
nämnda typen av leveranser med leveranser från stora tillverkningsföretag 
jämte leveranser från grossister. Då vi svårligen kan uttala oss om till
förlitligheten i en sådan approximation har vi val t att helt avstå från 
att göra denna åtskillnad. 
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hade kunnat utnyttjas. Inte minst väsentligt förefaller detta ha varit vid 

diskussionerna om produktionssystemens geografiska dimension, då vi kan 

förutsätta att avståndsfaktorn torde vara av väsentligt större betydelse 

för speci al leveranser än för standardleveranser. Som framgår av appendix A 

kan vi v idare utgå ifrån att speci al 1everanserna i vissa branscher belopps-

mässigt dominerar över standardleveranserna, vilket torde återverka på pro

duktionssystemens struktur, exempelvis vad avser de i systemen ingående 

företagens storiekssammansättni ng.^ 

6,1.2. Inriktning mot olika avnämarsektorev 

6.1.2.1. Indelning i sex inriktningskategorier 

Som framgått av studiens syfte bygger våra primära målsättningar med före

liggande undersökning på att vi kan särskilja företag som ingår som leve

rantörer i produk tionssystem från företag som verkar på slutvarumarknader. 

Mer explicit vill vi sålu nda skilja mellan olika företag utifrån vilken sek

tor av näringslivet de inriktat sin försäljning mot. Vi h ar valt beteck

ningen sektoriell inriktning som ett sammanfattande begrepp på denna före

tagens roll i tillve rkningssystemet som helhet. I det definitionsförsök som 

genomfördes i kapitel 2 och som följdes upp med en strukturell beskrivnings

modell av näringslivet i kapitel k, reserverades därvid begreppet underleve

rantör* för de företag, vilkas produktion gick till vidare förädling i andra 

tillverkningsföretag. Övriga företag som avsätter sin produktion till gros

sister, detaljister etc betecknades något oegentligt slutvarumarknadsföre

tag . Dessa båda kategorier och då speciellt den senare i vår typ ologi kan 

dock knappast förutsättas vara homogena, varför ett antal undergrupper kan 

urski1 jas. 

Den första kategorin, dvs företag som verkar som leverantörer i produ ktions

system, har sålunda delats i två u ndergrupper. Dels företag som är inriktade 

på leveranser till andra, från 1everantörsföretaget ägarmässigt fristående, 

tillverkningsföretag - dvs leveranser som formellt sett är underställda 

marknadsmekanismerna - och dels företag som är inriktade på leveranser till 

andra enheter inom samma koncern - dvs leveranser som formellt sett inte kan 

förutsättas vara underställda marknadsmekanismerna. För att förenkla den 

1) Jfr även Sveriges Mekanförbund 1967, Fredriksson 6 Lindmark 1973-
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fortsatta framställningen har beteckningen underleverantörer reserverats 

för den förstnämnda kategorin medan de sistnämnda benämns intemleverantö-

rer. 

I den andr a huvudkategorin, s 1utvarumarknadsföretag, ingår en än mer hete

rogen samling företag; företag som a priori torde kunna förväntas uppvisa 

betydande skillnader i faktor sammansättning, utvecklingsförlopp etc. Uti

från avnämarkategorins näringstillhörighet torde det sålunda vara menings

fullt att urskilja åtminstone tre inbördes mer homogena undergrupper bland 

dessa s 1utvarumarknadsföretag. För det första företag vars produktion av

sätts inom grossist- och de taljist]eden. En andra kategori av urskiljbara 

företag har inriktat sin försäljning mot den expansiva offentliga sektorn, 

medan en tredje kategori utgörs av exportföretag utsatta för världsmarkna

dens "konkurrens" och "svängningar". 

Till kategorin s 1utvarumarknadsföretag förs även, enligt vår modell i kapi

tel k, de företag som avsätter merparten av produktionen till den stagne

rande och för konjunkturvariationer hårt utsatta byggnadsindustrin. Dessa 

företag har dock en verksamhetsinriktning som i många a vseenden är snarlik 

intern- och underleverantörernas, då produktionen i många fall ingår för 

vidare förädling i byggn adsindustrin. Samtidigt är dessa företag å andra 

sidan närbesläktade med s 1utvarumarknadsföretagen, då man i andra fal l till

handahåller produkter för privat bruk. Ett och samma företag som tillver

kar exempelvis småhus kan sålunda dels ha omfattande leveranser till något 

större byggföretag och dels avsätta produkterna direkt till olika privat

personer. Vi ha r mot denna bakgrund valt att särredovisa de företag som av

sätter sin produktion till byggnadsindustrin, varigenom undersökningspopula-

tionen indelats i sex del kategori er enligt nedanstående tabell (se tabell 

6 : 1 ) .  

Den tillämpade kategoriseringen är vissa avseenden något vag eller ofull

ständig. Exempelvis innebär klassificeringsförfarandet, att företag som le

vererar investeringsvaror kan komma att ingå i gruppen underleverantörer 

vilket ej åsyftas i den t eoretiska förestä11ningsramen. I efterhand gjorda 

kontroller visar dock att denna felkälla synes vara liten då företag som 

levererar investeringsvaror klassificerats i någon a v de andra grupperna 

och då främst i kategor ierna gross i st leverantörer och exportföretag. Som 

operational i sering av den vida definition av underleverantörsbegreppet som 
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diskuterades i avsnit t 2.3.5 menar vi dä rför, att den kategori sering vi 

arbetar med i föreli ggande studie är väl så till fy1T es t som de alternativ 

som står till buds vid strukturstudier. Till följd av oklarheter i under

leverantörsbegreppets innehåll - såväl i teori s om i prakti k - vill vi så

lunda hävda att exempelvis sådana operationellt enkla tillvägagångssätt som 

direkta frågor hade kunnat ge en än mer missvisande bild. 

Tabell 6:1. Företagens sektoriella inriktning 

Primär benämning Sekundär 
benämning 

Avnämarkategori ns 
näri ngsti 11 hör i ahet 
enl i gt SN 1-kod1' 

1. Företag inriktade på leve
ranser till andra inhemska 
tillverkni ngsföretag 

Underleverantörer 2, 3 

2. Företag inriktade på leve
ranser till andra enheter 
inom samma koncern (ekono
miska enhet) 

Internleveran
törer 

2, 3 

3. Företag inriktade på leve
ranser till inhemska bygg
nadsföretag 

Byggvaruleveran-
törer 

5 

k. Företag inriktade på le ve
ranser till inhemska gros-
sist- och detaljistföretag 
etc 

Gross i s t leveran
törer 

1, 6, 8 

5. Företag inriktade på lev e
ranser till den offentliga 
sektorn (exklusive leve
ranser tUl enheter inom 
AB Statsföretag) 

Leverantörer till 
offentliga sektorn 

7, 9 

6. Företag inriktade på 
export 

Exportföretag -

6,1.2.2. Klassificering enligt ett dominanskriterium 

Vid klassificeringen av företagen i de sex inriktningkategorierna uteslöt 

vi samt liga företag som redovisat mindre än 25 % av sin försäljning på en 

skilda kunder. Detta under motivering att utsagor om dessa företags sekto

riella inriktning bedömdes vila på ett alltför litet underlag. För övriga 

företag tillämpades den klassificeringsregeln att företaget hänfördes till 

1) Standard för svensk näringsgrensindelning. Meddelande i samordn ingsfrå
gor, SCB 1969:8. 
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den avnämarkategori som mottog mer än 50 % av företagets specificerade för

säljningI de fall inte någon av de sex avnämarkategorierna svarade för 

mer än 50 % hänfördes företaget till den av avnämarkategorierna som mottog 

den största andelen. Då antalet sådana "gränsfall" var få synes det valda 

klassificeringsförfarandet ge den önskade uppdelningen av företagen på grup-
2) 

per med olika inriktning. 

Denna klass i fi cering 'en 1 igt ett dominanskriterium innebär inte med nödvän

dighet, att exempelvis de företag som hänförts till underleverantörskatego

rin avsätter hela sin produktion för vidare förädling till a ndra tillverk

ningsföretag. Vår klassificering möjliggör tvärtom, att dessa företag kan 

komplettera denna verksamhet med produktion för andra avnämarsektorer utan 

att de därigenom klassificerats i någon a nnan kategori. I praktike n före

faller det också vanligt, att företag diversifierar sin verksamhet i syfte 

att minska det beroende som kan uppkomma vid en alltför stark centrering 

av verksamheten till vissa avnämargrupper. Detta gäller givetvis inte en

bart underleverantörer utan även de andra av företagskategorierna ovan. 

Med andra ord torde det - utom i de allr a minsta företagen - vara ovanligt 

att företag uteslutande ägnar sig åt endast en verksamhet. Då antalet 

"gränsfall" som ovan påpekats är litet, synes emellertid en långtgående 

verksamhetsspridning mindre vanlig, åtminstone mätt i de te rmer av sekto-

riell inriktning vi ti digare definierade. Den slutsats vi vill dra härav 

är, att det utnyttjade dominanskriteriet på det hela taget kan ligga till 

grund för en meningsfull distinktion mellan underleverantörer och övriga 

företagskategor i e r. 

6.1.3. Lokal marknadsorientering 

För att mäta företagens integrering i den lokala industriella miljön har vi 

1) För varje enskilt företag har varje kund hänförts till någon av de nämnda 
kategorierna utifrån dennes näringsgrenstillhörighet. Näringsgrenstill
hörigheten har erhållits från olika register såsom Centrala Företagsre
gistret, Svensk Industri kalender, Svenska Aktiebolag, Sveriges 500 störs
ta företag, Kompass etc. Vissa kunder till några av de studerade företa
gen har ej kunnat klassificeras men till följd av att det ovan redovisade 
dominanskriteriet tillämpades har detta ej påverkat det studerade företa
gets klassificering. 

2) Antalet gränsfall var 52, vilket utgör 7,2 % av samtliga företag. 
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valt att studera företagens lokala inköp och försäljning såväl absolut som 

andelsmässigt. I detta sy fte har även antalet kunder* respe ktive leverantö

rer i den egn a A-regionen kommit till an vändning. 

Förutom dessa mått på företagens lokala marknadsorientering har vi med hjälp 

av input-outputtekniken beräknat de lokala spridningseffekter i for m av öka

de lokala inköp som de studerade företagen kan tänkas generera vid en om

sättningsökning. Med lokal spridningseffekt avses sålunda de samlade omsätt

ningsförändringar hos direkta ooh indirekta leverantörer i den egna A-regio

nen som ett företag kan beräknas skapa vid en omsättningsförändring i den 

egna verksamheten (se vidare avsnitt'7.4.3 samt lA.3).^ 

Till skillnad från de input-outputanalyser som redovisats i litte raturen 

och som behandlar intersektoriel la relationer appliceras metoden i före

liggande studie på företagsnivå. De matriser som härigenom kommit till a n

vändning är betydligt större än de sektorsmatriser som traditionellt stude-
2) 

rats varför ett speciellt dataprogram för dessa beräkningar utformats. 

De valda operationella definitionerna av företagens lokala marknadsoriente

ring inrymmer problem på olika nivåer. Ett problem är att de hårddata enkä

ten^ innehåller endast medger begränsade möjligheter till kvalitativa be

dömningar av företagens integrering i den lokala industriella miljön -

exempelvis medger de insamlade datauppgifterna inte bedömningar av företa

gens alternativa inköps- och avsättningsmöjligheter. 

Ett annat problem vi kan notera är att det faktiska bortfallet av företag 

ger en underskattning av företagens lokala marknadsorientering. Samma effekt 

uppkommer genom att företagen i detalj inte redovisar samtliga lokala tran

saktioner (se vidare avsnitt 12.1). Genom förekomsten av dessa metodologiska 

ofullständigheter kommer företagens integrering i den l okala industriella 

miljön att systematiskt underskattas, varför de i förelig gande studie redo

visade resultaten kan betraktas som mi ni mi värden. 

1) Se även Fredriksson & Lindmark 1972, kap 2. 

2) op ci t, bi laga 3. 

3) Se appendix B. 
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6,2,1, Branschtillhörighet 

Som framgått av framför allt kapitel 3 kan den i företa gen utnyttjade tek

nologin förväntas vara en mycket central variabel vid analyser av produk

tionssystems omfattning och utformning. Den diskussion som fördes i nämnda 

kapitel tog därvid sin utgångspunkt i Woodward's terminologi, enligt vilken 

företagen klassificeras längs en skala från "stycke- och småserieproduktion" 

via "storserie- och massproduktion" till "processti11 verkning".^ Woodward's 

metod att klassificera företagen längs denna skala baseras på den totala 

tid som åtgår för att framställa en enhet relativt den tid som förflyter 

mellan varje producerad enhet. Möjligheterna att mäta teknologi variabeln 

som relation mellan enhetstid och produkttid för en större företagspopula-

tion får dock anses som begränsade. I föreliggande studie används av denna 

anledning branschbegreppet som mått på företagens teknologiska inriktning, 

då detta i stort k an antas diskriminera mellan olika tillverkningsprocessers 

utformni ng. 

Vi är dock medvetna om den kritik som kan riktas mot branschbegreppets an-
2) 

vändbarhet. Inte minst kan man framhålla branschbegreppets ofullständig

het som klass ifi ceringsinstrument till följd av de svårigheter, som före

ligger att entydigt hänföra företag - i företa gsbegreppets ekonomiska me

ning - till en bestämd delbransch. Att detta ställer sig helt omöjligt för 

exempelvis landets största industrikoncerner framstår som en självklarhet. 

Däremot torde dessa svårigheter vara betydligt mindre i de fall vi - liksom 

i det nu aktuella fallet - arbetar med arbetsställebegreppet som urvalsen

het. Detta då branschblandning inom ett och samma arbetsställe torde vara 

mindre vanligt förekommande. I li khet med Carstedt S Isaksson-Pérez (197*0 

menar vi därför att den förankring som branschbegreppet har i såväl tidiga

re strukturekonomiska studier som i det all männa medvetandet talar för att 

det, i avsaknad på alternativa lättanvända mått på produktionsprocessens ut

formning, utgör en rimlig operationali ser ing av teknologi variabeln. 

1) Se Woodward 1965. 

2) Se t ex Kristensson 1967, Back m fl 1 970, Carstedt & Isaksson-Pérez 
197*. 



6.2.2. ÄgarförhåI landen 

\lk 

Urvalet av arbetsställeenheter innebär vidare att de enheter som ingår i 

studien kan förväntas skilja sig åt vad beträffar graden av "autonomi" och 

"beslutskapacitet". Exempelvis kan de företag som utgör produktionsenheter 

inom större koncerner i många fall förväntas sakna viktiga styrfunktioner 

på det lokala planet. För andra arbetsställen sammanfaller däremot styr- och 

produktionsfunktionerna inom ramen för en och samma urvalsenhet. Det torde 

dock vara mycket svårt - och då i synnerhe t med utnyttjande av några enkla 

strukturvariabler - att identifiera enskilda arbetsställens möjligheter att 

autonomt fatta beslut över produktionsplanering och därmed sammanhängande 

frågor om val av leverantörer etc. För att i någon mån eliminera osäkerheten 

av hur interna beslutsstrukturer inverkar på våra analyser, men också för 

att kunna identifiera de mindre och medelstora företagens roll i näring sli

vet, har vi särs kiljt de arbetsställen som ingår i större ekonomiska enhe

ter. 

För att identifiera dessa enheter upprättade vi ett storföretagsregister 

i vilket s amtliga industrikoncerner med fler än 500 sysselsatta ingår. I 

registret som översiktligt presenteras i appendix C i ngår förutom moderföre

tag även dotter-, dotterdotterbolag etc.^ Registret omfattar därmed ca 

1450 juridiska företagsenheter. 

1) Statens Pris- och Kartellnämnd har upprättat ett storföretagsregister 
för att kunna följa koncentrationstendenserna inom det svenska närings
livet (SPK 1971). Av detta framgår emellertid ej ägarförhållandena mel
lan företagen. Sedan 197** kan enligt Horvàth 1976, även ett koncernre
gister framtagas på beställning från SCB. Huruvida ägarförhållandena 
klart framgår av detta register samt om detta register kan erhållas till 
en för den enskilde forskaren rimlig kostnad framgår emellertid inte av 
Horvàths framställning. 

Något användbart officiellt register över storföretagen och dessas 
dotter-, dotterdotterbolag etc föreligger sålunda inte för 1970, det år 
som grundmaterialet till f öreliggande studie avser. För att kunna iden
tifiera ägarförhållandena i de stud erade företagen och för att kunna 
analysera de studerade företagens materialflöden till dessa storföre
tagsbildningar tvingades vi därför till e tt mycket omfattande register
arbete. Utgångspunkten för detta arbete har varit "Sveriges 500 största 
företag 1970". Dessa företags dotterbolag erhölls genom de offentliga 
årsredovisningshandlingarna, "Svenska Aktiebolag" respektive "Svensk In
dustri kal ender". De till dessa dotterbolag i sin tur knutna dotterbolagen 
undersöktes i en ny et app, osv. För en utförligare redogörelse för re
gisterarbetet, se Fredriksson £ Lindmark 1976. 
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Utifrån detta register klassificerades företagen i tre ägarkategorier (se 

tabe il 6:2). Till den första kategorin - storkoncernenheter har Sveriges 

största industrikoncerner inklusive deras dotter- och dotterdotterbolag 

hänförts. Urvalslistan utgjordes av "Sveriges 500 största företag 1970" 

från vilken de 50 största företagen valdes. Bland dessa företag ingår emel

lertid förutom moderbolaget även ett antal dotterbolag. I vårt r egister har 

dessa redovisats under moderbolaget. Vidare exkluderades företag i bransc her 

som ej ingår i de ur valsramar som uppställdes för den empiriska analysen 

(se vidare avsnitt 7-1). Den ursprungliga populationen om 50 företag kom 

härigenom att omfatta 32 storkoncerner. 

Övriga stora tillverkningsföretag - företag med fler än 500 sysselsatta -

hänfördes till en andra kategori med beteckningen ' storföretagsenheter. Dis

tinktionen mellan storkoncernenheter och storföretagsenheter har, som fram

gått av avsnitt 6.1 ovan, uteslutande skett av resursskäl. I de senare pre

senterade analyserna studeras sålunda enbart material transaktioner mellan 

fristående företag och storkoncernenheter. 

Tabell 6:2. Företagens ägarförhållanden 

Primär benämning Sekundär benämning 

1. Företagsenheter ingående i 
ekonomiska tillverkningsen
heter där moderbolaget är 
ett av Sveriges 50 största 
tillverkni ngsföretag 

2. Övriga företagsenheter in
gående i ekonom iska till
verkningsenheter med 500 
eller fler sysselsatta (dvs 
exklusive kategori 1 ovan ) 

3. Mindre och medelstora före
tag 

Storkoncernenheter 

Storföretagsenheter 

Fristående företag 

6,2.3. Verksamhetens omfattning 

Omfattningen av den verksamhet företagen bedriver är en annan av de fakto

rer som kan förmodas samvariera med företagens vertikala specialisering och 

sektoriella inriktning och därmed inverka på produktionssystemens omfatt

ning och uppbyggnad. Variabeln företagsstorlek kan därvid definieras och 
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mätas på flera olika sätt. I princip ka n åtskillnad göras mellan inputmått, 

outputmått och kombinerade input-outputmått. Utifrån de data som insamlats 

i enkäte ns form föreligger möjligheter att välja vilkendera av dessa tre 

typer. 

Som storleksmått valdes dels inputmåttet antal sysselsatta och dels output-

måttet omsättning framför allt på grund av dessa måtts kommunicerbarhet och 

jämförbarhet med andra studier. Valet av storleksmått kan dock i de fle sta 

fall förmodas vara av underordnad betydelse då de vanligaste måtten på före

tagsstorlek - som bl a Engvall (1970) och Byström m fl (19 71.c) framhåller -

uppvisar en höggradig samvariation.^ 

6,2.4. Lokal industriell miljö 

Bland de externa variabler som antogs influera företagens beteende och däri

genom uppbyggnad av system av producerande företag har den regionala/lokala 

omgivande mi 1jön framhållits. Sålunda har existensen av agglomérat i va för

delar av att ligga i stora " täta" regioner poängterats av ett flertal för

fattare. Utifrån samma teoretiska grunder har man även framhållit svårighe

terna av att vara belägen i mindr e, från marknaderna isolerade, regioner. 

För att mäta regionvariabeln har en rad alternativa operationaliseringar 
2) 

föreslagits såsom befolkningsantal, befolkningstäthet etc. Även i före

liggande studie har liknande mått på befolknings- och näringslivsstruktur 

kommit till användning i försök att "förklara" tänkbara samband mellan re

gionbetingelser och produktionssystemens uppbyggnad. Dessa utsagor grundas 

då på variabler som folkmängd, befolkningstäthet, antal respektive andel 

industrisys selsatta , industrins bransch- och storleksstruktur etc.^ 

Genomgående lider dock dessa mått av den svagheten att de ej förmår fånga 

regionala värdemiljöer eller de olika regionernas utvecklingshistoria. Dessa 

kvantitativa variabler speglar därigenom enbart delmängder av det lokala in

dustriella miljöbegreppet i sin he lhet. Detta har föranlett oss att i våra 

1) Denna samvariation kan påvisas även i förelig gande studie. Produktmoment-
korrelationskoefficienten (r) mellan omsättning och antal sysselsatta 
uppgår till 0,77. 

2) Se t ex Back m fl 1970. 

3) Se vidare avsnitt 7.3.1. 



1 2 7  

analyser företrädesvis arbeta med företagens regiontillhörighet som s k 

11 dummy"-variabler, dvs företagen klassificeras enbart som tillhörande någon 

av de åtta regionerna. Härigenom betraktas sålunda varje region som unik ur 

industriell miljösynpunkt, vilket inverkar på möjligheterna till generella 

utsagor. Något som vi sökt ta hänsyn till genom att i våra t olkningar rela

tera funna resultat till information av mera "mjukdatakaraktär" om de olika 

regi onerna. 

6.3. övriga beskrivningsvariabler 

6.3.1. Kapitalintensitet 

Branschvariabeln ger oss en grov gruppering av företagen efter tillämpad 

teknologi. Emellertid torde företagen ha möjlighet att - givet en viss tek

nologisk inriktning - till en del företa ett utbyte mellan realkapital och 

arbete vad beträffar faktor insatserna. Av denna anledning synes ett komplet

terande mått på företagens teknologiska nivå kunna sökas i exempel vis före

tagens kapitalstruktur och då inte minst i företa gens kapitalintensitet. Ett 

mått grundat på real kapi tal strukturen kan även ses som en indikator på odel

barheter i prod uktionsprocessen, där höga andelar kapitalinsatser torde 

spegla höga odelbarheter i produ ktionen och omvänt. 

Med kapitalintensitet avses därvid i regel regionen mellan företagets real-

kapital och något output- eller inputmått. I föreliggande studie har vi 

valt att mäta företagens kapitalintensitet på tre alternativa sätt: 

1. Maskinernas brandförsäkringsvärde i relatio n till omsättningen. 

2. Maskinernas brandförsäkringsvärde i relatio n till antalet sysselsatta. 

3. Byggnadernas brandförsäkringsvärde i relation till omsättningen. 

Att utgå från brandförsäkringsvärdet på real kapi tal beståndet innebär en 

approximation av real kapi talets verkliga värde. Beroende på vilka försäk

ringsformer som gäller, vad försäkringarna täcker samt principer och tid

punkter för fastställandet av de uppgivna brandförsäkringsvärdena kan 

större eller mindre avvikelser från tillgångarnas återanskaffningsvärde 

föreligga.^ I likhet med bl a Back m fl (1970) anser vi do ck att brandför

säkringsvärdet utgör en rimlig operationali ser ing av storleken på det real-

1) Se t ex Tallroth 1971, Åberg 197^. 
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kapital företagen utnyttjar i sin p roduktion och att brandförsäkringsvärdet 

ger en bättre uppskattning av företagens real kapi tal stock än vad exempelvis 

taxeringsvärdet gör. 

6.3.2. Realkapitale ts åldersstruktur 

Det real kapi tal et t företag har i byggna der och maskiner antas vanligen 

uppvisa en med tiden sjunkande effektivitet. Visserligen kan real kapi talets 

tekniska användningstid utsträckas men detta sker då på bekostnad av att 

produktionsförmågan minskar och att underhållskostnaderna ökar. Denna till

tagande driftunderlägsenhet hos kapi tal föremål förklaras därvid inte enbart 

av en förslitning av kapitalet utan även av att real kapi talet föråldras i 

jämförelse med nyutvecklad, effektivare utrustning. 

Av denna anledning utnyttjades de insamlade enkätuppgifterna om byggnadernas 

respektive maskinernas åldersstruktur som ett kompletterande mått på produk

tionsenhetens status. Åldersvariablerna mättes i grund enkäten genom att 

respondenten angav den procentuella andelen av brandförsäkringsvärdet som 

hänförde sig till tre olika åldersklasser. Enkätuppgifterna omskalerades 

genom att det vägda medelvärdet för byggnadernas respektive maskinernas ål

der, som den framstod i det kla ssÎndelade materialet, beräknades. 

6.3.3. Kapacitetsutnyttjande och antal skift 

Något mått på företagets kapacitetsbeläggning som på samma gång är empiriskt 

lättillgängligt och tillförlitligt har inte stått att finna. De valda måtten 

- kapacitetsutnyttjande och antal skift - grundar sig på en genomsnittsbe

traktelse av företagets verksamhet. Kapacitetsutnyttjande definierades där

vid som det genomsnittliga kapacitetsutnyttjande t i procent av fullt kapaci

tetsutnyttjande av maskiner och anläggningar vid den aktuella skiftgången. 

Procentsatsen fastställdes genom en bedömning från respondentens sida. Anta

let skift definierades som den skiftgång som tillämpades under större delen 

av det studerade räkenskapsåret. Båda dessa mått inrymmer betydande svaghe

ter i fråga o m explicita och entydiga definitioner vilket naturligtvis på

verkar måttens tillförlitlighet. 
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6.3.4. Tjänstemannaandel och utbildningsnivå 

I vissa sam manhang brukar industrins delbranscher indelas och grupperas 

efter deras "teknologityngd". Man avser då att med detta begrepp återspegla 

företagens komplexitet i såväl produktionsenhet som styrenhet. Något veder

taget mått på företagens teknologi tyngd existerar inte men exempelvis 

Carlson (1966) definierar begreppet - på branschnivå - som andelen förvalt

ningspersonal i förhå llande till arbetarpersonal. Back m fl (1970) har som 

oberoende variabel valt antalet tjänstemän i relati on till antalet anställ

da som en av flera operationali ser ingar av företagets teknologiska inrikt

ning. I likhet med dessa författare har vi som kompletterande mått på före

tagens teknologi variabel valt dels andelen förvaltningspersonal i förhållan

de till det totala antalet sysselsatta - tjänstemannaandel - och dels ande

len långtidsutbildade sysselsatta i förhållande till andelen förvaltnings

personal - utbildningsnivå. Utbildningsnivån har därvid mätts längs en skala 

med fyra klasser (se tabell 6:3). 

Tabell 6:3. Mätning och klassificering av utbildningsvariabeln 

Primär benämning Sekundär benämning 

1. Obligatorisk skolgång (folk
skola, enhetsskola och 
grundskola) 

2. Påbyggnad av obligatorisk 
skolgång omfattande minst en 
termins men högst två års 
heldagsundervisning (real
skola, folkhögskola, yrkes
skola, handelsskola, olika 
former av vuxenutbildning m m) 

• 

• GrundutbiIdade 

3. Gymnasial utbildning (nya 
fackskolan, allmänt, handels-
och tekniskt gymnasium) eller 
motsvarande 

k. Postgymnasial utbildning 
(högskola, universitet) eller 
motsvarande 

• Långtidsutbildade 
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6.3.5. Företagens kundberoende 

Utgångspunkten för våra mått på företagens kundberoende är att ju större 

andel av ett företags produktion en kund tar i anspråk desto större infly

tande har denne. Andelen av produktionen som går till största respektive 

tre största kunderna har i enlighet härmed bildat mått på kundberoendet. Då 

dessa mått är behäftade med ett flertal svagheter, menar vi do ck att de en

bart bör ses som grova indikationer på den teoretiska variabeln. Exempelvis 

beaktas inte företagens alternativa avsättningsmöjligheter, differenser i 

kompetensnivå mellan köpare och säljare etc.^ (Se även avsnitt 10.k. 1.) 

6.3.6. Ekonomisk ställning 

Företagens ekonomiska ställning har i det t idigare antagits vara av bety

delse för företagens sektoriella inriktning och rumsliga marknadsorientering 

Likaså har den ekonomiska ställningen antagits vara av intresse för företa

gens benägenhet att lägga ut tillverkningsmoment på andra tillverkningsföre

tag. Exempelvis kan man på goda grunder anta att en otillfredsställande 

soliditets- och likviditetssituation begränsar företagens möjligheter att 

bygga upp en intern produktionsapparat. För att få en uppfattning av före

tagens ekonomiska ställning tvingades vi där vid utgå från företagens offi

ciella redovisningshandlingar. Detta medförde bl a at t analyserna av före

tagens ekonomiska situation begränsades till att omfatta företag vilka drevs 

under associationsformen aktiebolag. 

Ett annat problem är att företagets verkliga ekonomiska ställning ej till 

fullo speglas i de offe ntliga redovisningshandlingarna utan dessa hand

lingar återger företagets resultat och ekonomiska ställning mot bakgrund av 

bl a bokslutspolitiska överväganden. Exempelvis är det vanligt att företa

gens varulager används som vinstreglerande post varigenom det bokförda la

gervärdet kommer att understiga det verkliga värdet. Av redovisningshand

lingarna framgår emellertid i regel inte storleken på denna nedvärdering 

vilket innebär att den erforderliga justeringen vid den externa räkenskaps

analysen måste företas utifrån vissa antaganden. 

1) Jfr Färnström S Kedström 1975. 
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Från litteraturen på området kan en rad mer eller mindre sofistikerade mått 

- baserade på olika antaganden - på företagens ekonomiska ställning hämtas. 

Studier har dock visat att flertalet av dessa mått ger likartade resultat.1 

Då vårt syfte i föreli ggande studie inte varit att fastställa "exakta" 

värden på företagens ekonomiska ställning utan endast erhålla relativa vär

den för att jämföra grupper av företag har nedanstående traditionella 

och förhållandevis grova mått använts (se tabell 6:4). 

Tabell 6:4. Mått på företagens ekonomiska ställning 

Konceptuell definition Sekundär benämning 

1. Företagens vinst före bok
slutsdispositioner, skatter 
och avskrivningar i för
hållande till omsättningen 

2. Företagets eget kapital i 
förhållande till balans
oms 1 utn i ngen 

3. Företagets omsättningstill
gångar exklusive varulager 
i förhållande till kort
fristiga skulder 

Räntab i 1 i tet el 1er 
1önsamhet 

Sol id i tet 

Likvi di tet el 1er 
kassalikvi di tet 

6.3.7. Företagens föränderlighet 

Samtliga variabler i vår t eoretiska föreställningsram har inte varit möjli

ga att följa över en längre tidsperiod. Sålunda möjliggör studiens upplägg

ning inte uttalanden om exempelvis förändringar i företa gens vertikala 

specialisering och sektoriella inriktning. Däremot har det varit möjligt att 

följa ett antal företags utveckling vad beträffar verksamhetens omfattning 

och ekonomiska status över en konjunkturcykel (se vidare avsnitt 1.2). Här

med kan också vissa indikationer på produktionssystemens stabilitet över 

tiden erhållas. 

Tre olika mått har utvecklats för att beskriva föränderligheten hos företa

gen; utvecklingstakt, fluktuation i utveckl ingen och utvecklingsmönster. Med 

1) Detta framgår bl a av en kommande avhandling av M. Gläder, Avdelningen 
för företagsekonomi vid Umeå universitet. 
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utvecklingstakt avser vi därv id den genomsnittliga årliga förändringen för 

respektive företag och variabel. Beräkningarna av förändringarna har skett 

genom att en rät linje anpassats till var iabelvärdena. Anpassningen har 

gjorts med minsta kvadratmetoden varvid linjens riktningskoefficient anger 

utvecklingstakten. Andra - mindre matematiskt orienterade - mått på utveck

lingstakten kan tänkas.^ Då minsta kvadrametoden ger "en bästa linjär" be

skrivning av företagens utvecklingstakt kombinerad med metodens enkelhet 

menar vi att denna väl fyller sitt syfte. 

Ytterligare en fördel med nämnda metod är att ett mått på fluktuationerna i 

utvecklingen tämligen lätt kan erhållas. Ett sådant mått är residualsprid-

ningen kring regressionslinjen. Även i detta avseende har i struktu rstudier 
2) 

alternativa mått kommit till användning. 

Såväl utvecklingstakten som fluktuationerna i utveck lingen kommer fortsätt

ningsvis i några sa mmanhang att anges i absoluta tal men framför allt i re

lativa termer. I det senare fallet har vi v alt att relatera de absoluta 

värdena till d et aritmetriska medelvärdet för respekt i ve utvecklingsvaria-

bel. Andra relationsbaser är tänkbara - exempelvis var iabelvärdet avseende 

första året i den st uderade tidsserien. Genom att välja det aritmetriska 

medelvärdet undgår vi risken att erhålla ett extremvärde som jämförelsebas. 

Utvecklingsmönstret slutligen har i studien definierats som den procen

tuella förändringen från ett år till närmast efterföljande år för respek

tive variabel. Detta förfaringssätt möjliggör analyser av om exempelvis 

konjunkturiel1 a variationer föreligger mellan företag med olika sektoriell 

inriktning. Vidare kan dessa analyser tjäna som validering av övriga mät

ningar genom att undersöka om utvecklingen under 1970 ~ för vilket år hu

vuddelen av uppgifterna insamlats - varit extrem för någon eller några av 

de studerade företagskategorierna. 

En sammanetällning av de tre måtten på företagens föränderlighet återges 

i tabell 6 :5 nedan. 

1) Se t ex Carstedt S Isaksson-Pérez 197*1. 

2) op cit. 
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Tabell 6:5. Föränderlighetsmått 

Konceptuel1 déf i ni tion Sekundär benämning 

1. Riktningskoefficienten för 
en med minsta kvadratmeto
den anpassad rät linje 

2. Residualspridningen kring 
den med minsta kvadratme
toden anpassade räta linjen 

3. Procentuella förändringen 
från ett år till närmast 
efterföljande år 

Utveckli ngstakt 

Fl uktuation 

Utveckli ngsmönster 
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KAPITEL 7 

DATAINSAMLING OCH ANALYSMETODER 

I detta kapitel ges inledningsvis en redogörelse för urvalsprinciper och 

insamlingsförfarandet av studiens empiriska material. Därvid berör vi äve n 

i korthe t den komplettering vi fö retagit av datamaterialet liksom en redo

visning av bortfallet. Därefter presenteras de studerade regionerna och 

företagen utifrån några centrala strukturvariabler. Kapitlet avslutas med 

att några av de ADB-baserade analysmetoder som kommit till användning 

mycket kortfattat återges. 

7.1. Urvalsprinciper 

Data om uppbyggnaden och omfattningen av nationella och lokala produktions

system finns ej att tillgå i någon fo rm av offentlig statistik. Någon möj

lighet att basera studien på sekundärdata har sålunda inte förelegat. Då 

dessutom en strukturstudie som denna kräver tillgång till en stor mängd da

tauppgifter medför detta att enskilda forskare svårligen kan genomföra data

insamlingen helt i egen regi. För vår del har detta förhållande inneburit 

ett samarbete med framför allt Expertgruppen för Regional Utredningsverksam

het (ERU) för insamling av uppgifter om företagens materialflöden och Sta

tens Industriverk (SIND) för insamling av finansiella data om företagen. De 

sistnämnda datauppgifterna hämtades från företagens offentliga redovisnings

handlingar som finns tillgängliga hos Patent- och Registreringsverket (PRV). 

De urvalsramar som stipulerades vid avgränsningen av den studerade popula-

tionen har uppställts i olika etapper. I ett förs ta steg gjordes en region-

och stor1eksavgränsning inom ramen för den övergripande ERU-studien. Denna 

genomfördes sålunda som en "totalundersökning" av industristrukturen i 8 

av landets 70 A-regioner varvid företag med 10 eller färre sysselsatta läm

nades utanför undersökningen. Urvalet företogs utifrån Industri stat i st i kens 

primärmaterial från 1968. I ett andr a steg avgränsade vi populationen i 

föreliggande studie genom att från ERU:s baspopulation utesluta branscherna 
1  )  2 )  

livsmedelsindustri m m och grafisk industri av skäl som nedan anges. 

1) Näringsområde 31 enligt Standard för Svensk Närings1 ivsindelning (SNl), 
1969. 

2) Närîngshuvudgrupp 3^2 enligt SNl. 
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Slutligen företogs en ytterligare avgränsning av baspopulationen vid den 

kompletterande datainsamlingen - PRV-undersökningen - så att denna del k om 

att omfatta knappt hälften av de företag som ingick i vår hu vudpopulation. 

Regionvalet och storleksavgränsningen har, som ovan framgått, gjorts uti

från den övergripande ERU-utredningens syfte. Väsentligt att beakta vid ur

valet av orter och regioner ansågs därvid dels förhållanden som är gemen

samma för orter i olika delar av landet och dels avvikelser från dessa all

männa förhållanden vara. Detta för att de erhållna resultaten i största möj

liga utsträckning skall kunna ligga till grund för en mer generell utvärde

ring av produktionskostnadsförhållanden i olika o rtstyper. För att fylla 

detta syfte utvaldes regioner som omspänner hela fältet från storstadsregion 

till typiska glesbygdsregioner. De A-regioner som ingick i ERU-u ndersök-

ningen och som likaså ingår i förelig gande studie är Malmö/Lund/Trel1eborg^' 

Borås, Borlänge/Falun^, Avesta/Hedemora ̂  , Ludvika, Mora, Skellefteå och 

Lycksele A-regioner (se vidare avsnitt 7-3). 

Då valet av regioner och regionindelning bör ägnas stor uppmärksamhet kan 

denna på förhand givna områdesavgränsning utgöra en påtaglig begränsning. 

Vad beträffar de resultat som avser företagens materialflöden till landets 

största industrikoncerner tyder dessa på att vi med ett annat regionval 

skulle erhållit ett delvis annorlunda resultat (se vidare kapitel lA). Vi 

ser detta som en följd av att förekomsten av storkoncernenheter liksom 

dessas uppbyggnad och inriktning av produktionsapparaten varierar kraftigt 

mellan olika regioner. Effekten av denna i rummet disparata spridning av 

storkoncernenheter på studiens resultat förstärks av avståndsfaktorns in

verkan på materialflödena. För övriga resultat synes regionvalet ej ha in

verkat meni igt. 

Vad beträffar reg ion indelning förelåg vissa möjligheter till alternativa 

regionavgränsningar. Exempelvis skulle en uppsplittring av A-regionerna på 

kommuner eller församlingar varit möjlig att genomföra. För vår del skulle 

dessa mer detaljerade indelningar ej stå i samklan g med diskussionen på det 

teoretiska planet om lokala när ings1 ivsmi1jöer då företagens "lokala" omland 

1) Fortsättningsvis benämnda enbart Malmö-, Borlänge- respektive Avesta
regionen. 
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som framgått av andra studier vanligtvis översträcker den egna kommun- eller 

församlingsgränsen. En finmaskigare indelning skulle även i många fall med

föra att alltför få observationer erhölls för vissa studerade områden vari

genom såväl generaliserings- som sekretessproblem skulle uppstå. Någon 

aggregering uppåt av materialet från A-region till e xempelvis läns- eller 

riksområdesniyå har inte på grund av det genomförda urvalsförfarandet varit 

möjlig. 

Indelningen av riket i A-regio ner gjordes ursprungligen som ett led i plan

läggningen av den framtida näringslivspolitiken (AMS 1958 och 1965). Enligt 

intentionerna skall varje A-region bebos av minst 30.000 invånare och vara 

uppbyggd kring en centralort med mycket god samhällsservice. Detta innebär 

dock inte att samtliga A-regioner är homogena till si n karaktär, utan kraf

tiga variationer vad beträffar centralortens storlek och omlandet geogra

fiska utsträckning föreligger.^ Detta gäller även de regioner som ingår i 

denna studie (se vidare avsnitt 7.3). 

Som ovan framgick begränsades även studien till att omfatta enbart företag 

- arbetsställen - som år 1968 redovisade fler än 10 sysselsatta. Storleks-

avgränsningen baserades på gjorda erfarenheter att svårigheterna att få 

enkätformulär besvarade ökar med avtagande företagsstorlek. Detta förhållan

de styrks även av den bortfallsundersökning som företagits i anslutning till 

det insamlade materialet. Ett annat mycket väsentligt skäl att avgränsa un-

dersökningspopulationen såväl vad avser antalet studerade regioner som att 

utesluta de allra minsta företagen var begränsningar i tillgä ngliga arbets-

resurser. För föreliggande studie har detta skäl vidare motiverat en ute

slutning av de två ovan nämnda branscherna. Orsakerna till att livsmedels

industrin m m och den grafiska industrin uteslöts, var dessa branschers 

genomgående låga svarsfrekvens i kombina tion med att dessa branscher a 

priori bedömdes vara av mindre intresse för vår studie. 

7.2. Insamling av empiriska data 

7.2.1. Uppläggning ooh utformning av ERU-undersökningen 

Det grundmaterial som studien baseras på har sålunda insamlats som en del i 

1) Se t ex Prop 1972:111. 
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ett större projekt initierat av Expertgruppen för Regional Utredningsverk

samhet (ERU). Uppgifts insamlandet genomfördes i form av en enkätundersök

ning under 1971 i samarbe te mellan produktionskostnadsgruppen inom ERU, de 

regional ekonomi ska enheterna i de fyra län i vilka de studerade A-regioner-

na ingår samt forskare från Umeå och Lunds universitet. Vår insats i denna 

undersökningsfas utgjordes därvid av att ansvara för "fältarbetet" i Lyck

sele och Skellefteå A-region. 

Under våren 1971 testades enkäten och insamlingsförfarandet genom en prov

undersökning på ett mindre antal företag. Till följd av den höga svarspro

centen och svarens fullständighet modifierades frågeställningarna i ytterst 

ringa omfattning inför huvudundersökningen hösten 1971. Uppgifterna i enkä

ten avser kalenderåret 1970 eller det bokslutsår som närmast motsvarade 

nämnda kalenderår. Leveransundersökningen är sålunda av tvärsnittskaraktär 

vilket ej medger möjligheter att följa leveransströmmarna över tiden; något 

som skulle vart t önskvärt för mer långtgående utsagor om exempelvis stabi

liteten i kund- oc h 1everantörsstrukturerna.^ 

Enkätformuläret - som redovisas i appendix B - är uppbyggt i fem h uvudav

snitt. I det första av dessa ombads företagen att redovisa data om sin för

säljning och därvid specificera sina 15 största kunder vad beträffar loka

liseringsort och försäljningsbelopp. I enkätens andra huvudavsnitt efter

frågades motsvarande data om företagens leverantörer av råvaror och halv

fabrikat. Det valda tillvägagångssättet innebär att företagens in- respek-
2 ) 

tive utleveranser inte till fullo specificerats. På det lokala planet har 

dessa ofullständigheter i materia let något kunnat reduceras genom att jäm

föra och kombinera köparens och säljarens uppgifter. 

1) Som framgår på annan plats i denna rapport har vi på två skilda vägar 
sökt skaffa oss empirisk kunskap om stabiliteten i lever ansströmmarna. 
Dels har vi ge nomfört och avrapporterat en prakt ikfal 1 sstudi e omfattande 
sju mindre och medelstora verkstadsföretag (Fredriksson S Lindmark 1973). 
Dels har vi i samarb ete med Statens Industriverk (SIND) insamlat finan
siella data och data om sysselsättningen för en femårsperiod för ungefär 
1/3 av företagen i leve ransenkäten. Härigenom kan vissa indikatorer på 
stabilitetsproblemet erhållas. 

2) Den genomsnittliga spec ifi ceringsgraden för företagens försäljning uppgår 
till 66,0 %. Motsvarande siffra för företagens inköp är betydligt högre 
och uppgår till 76,4 %. En skevhet i materi alet kan noteras såtillvida 
att graden av specificering är lägre för de största företagen. 
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Enkätens tredje huvudavsnitt efterfrågar företagens utnyttjande av företags

service. För vårt vidkommande har endast punkterna 2k och 25 om genomförande 

av vissa produktionsmoment och reparationer beaktats. I den förstnämnda av 

dessa två kategorier återfinns sålunda de leveranser som vanligen benämns 

legotillverkning. Enkätens två avslutande avsnitt behandlar data om produk

tionsfaktorerna arbetskraft och realkapital. Härigenom erhålls en bild av 

företagens utbildnings- och kapitalstruktur. 

Ett försök till bedömning av tillförlitligheten i de lä mnade uppgifterna 

tyder på att reliabiliteten är god. De kontroller av uppgifternas riktighet 

som kunnat vidtas - t ex jämförelser av företagens omsättningsuppgifter mot 

motsvarande uppgifter som inlämnats till Patent- och Registreringsverket; 

en leverantörs försäljningsuppgift jämförd med kundens inköpsuppgift etc 

- har visat stor samstämmighet även om vissa avvikelser helt naturligt 

kunnat noteras. Till följd av uppgifternas goda reiiabilitet och att dessa 

uppgifter kan betraktas som lätt kommun i cerbara med uppgifts1ämnarna - bl a 

på grund av uppgifternas frekventa användning i respo ndenternas dagliga 

verksamhet - utgår vi frå n att några problem med den yttre validiteten i 

enkätsvaren inte föreligger.^ 

7.2.2. Uppläggning och utformning av PRV-undersökningen 

För att fördjupa kunskaperna om egenskaperna hos de i produk tionssystemen 

ingående företagsenheterna och samtidigt erhålla indikationer på stabilite

ten i prod uktionssystemen insamlade vi i samarb ete med Statens Industriverk 

(SIND) uppgifter om företagens finansiella struktur och sysselsättningsnivå. 

Denna kompletterande undersökning är av longitudinell karaktär och omspänner 

företagens utveckling över en konjunkturcykel. Totalt har data från sex 

bokslut under åren 1967-1972 inhämtats. 

Av flera skäl omfattar denna kompletterande undersökning inte samtliga 

företag som ingår i lever ansundersökningen. För det första skulle en sådan 

totalansats ställa alltför stora krav på tillgängliga forskningsresurser. 

Av detta skäl uteslöts samtliga de ca 2k0 företag som tillhör tekosektorn. 

Vidare lämnades de företag som i levera nsundersökningen inte klassificerats 

i någon av de sex sektor iella inriktningskategorierna utanför denna longi

1) Beträffande de inre validitetsproblemen hänvisas till d iskussionen i 
kapitel 6. 
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tudinella undersökning. För det andra begränsades denna populations storlek 

av tillgängligheten på empiriska data. Av de befintliga associationsformer

na är det enbart aktiebolag som har en offentlig redovisning av de dataupp

gifter som är av intresse för denna del av studien.^ Härigenom begränsades 

denna del av undersökningen till a tt omfatta enbart de mindre och medelsto

ra företag i levera nsundersökningen där arbetsställebegreppet och företags

begreppet i juridisk mening sammanfaller. Efter dessa avgränsningår utgjor

de PRV-undersökningens delpopulation 305 företag. 

Trots att aktiebolag enligt lag är underställda krav på offentlig redovis

ning där redovisningshandlingar skal 1 ins ändas till Patent- och Registre

ringsverket underlåter många företag att göra detta eller gör det med en 

betydande tidseftersläpning. Härigenom fick även denna del av undersök

ningen vidkännas ett visst bortfall. 

Ett speciellt problem i detta s ammanhang utgör de företag för vilka ett 

partiellt bortfall kunnat noteras. För den övervägande delen av företagen 

förelåg uppgifter för fem eller sex av de studerade åren, medan ett mindre 

antal - ca k % - av företagen i PRV-stu dien endast hade inlämnat årsredo-
2) 

visningshandlingar för k år. Företag med färre än k observationstidpunk

ter har uteslutits ur undersökningen vilket medför att "bortfallet" i denna 

del a v undersökningen var ca 17 %• 

Då de data som PRV-undersökningen bygger på är offentliga och underkastade 

en rad kontroller och lagstiftningsregler torde reiiabi 1 iteten vara hög. 

Däremot kan problem med den yttre val i diteten föreligga då en rad olika upp

gifter kan inrymmas under ett och samma begrepp. De yttre val i ditetsproble-

men reduceras dock av det förhållandet att dessa uppgifter används i longi

tudinella analyser i vilka å rliga förändringar är av primärt intresse och av 

att det enskilda företagets redovisning av uppgifterna uppvisar en höggradig 

1) Även ekonomiska föreningar är underkastade kraven på offentlighet i re
dovisningen. Få mindre och medelstora företag tillhör dock denna asso
ciationsform varför även dessa uteslöts. 

2) Företagen fördelar sig på antalet observationstidpunkter enligt nedan
stående schema: 
6 år: 203 ftg (66,6 %) 
5 år: 37 ftg (12,1 %) 
k år: 12 ftg ( 3,9 %) 
3 år: 5 ftg ( 1,6 %) 

0-2 år: 48 ftg (15,7 %) 
Totalt: 305 ftg (100 %) 
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kontinuitet. Vidare torde inverkan av denna felkälla reduceras av att några 

systematiska olikheter mellan olika företagskategoriers redovisning sanno

likt ej föreligger. 

7.2.3. Komplettering av de insamlade datauppgifterna 

Insamlandet och analyserandet av stora datamaterial är behäftat med en rad 

metodologi ska problem. Ett av de mera påtagliga problemen är därvid att som 

analytiker få känsla för ett dataunderlag som bygger på up pgifter av hård

datakaraktär. För att i någon mån eliminera denna analytikers anonymitet för 

datamaterialet och därmed problemområdet kontaktades ett flertal av upp-

giftslämnarna för införskaffandet av information av mjukdatakaraktär. I 

detta syfte kontaktades även tjänstemän inom olika offentliga organ på så

väl lokal som regional nivå. Som ytterligare ett led i denna verksamhet att 

skaffa ökad insikt i proble mområdet kan de praktik falls studier som företogs 

under våren 1973 ses. ̂  

En rad kompletteringar och korrigeringar av materialet från leveransenkäten 

och från PRV:s register genomfördes innan analyserna kunde påbörjas. I ERU-

undersökningen - som utgör basen för studiens analyser - efterfrågades så

lunda inte några uppgifter om företagens totala sysselsättningsnivå utan en

bart deras utbildningsstruktur. Antalet sysselsatta i respe ktive företag 

hämtades i ställe t från Industristat istikens primärmaterial. I detta regis

ter finns uppgifter om företagens sysselsättning samt hur denna fördelas 

på arbetare och tjänstemän. 

För att göra uppgifterna i ERU-en käten jämförbara mellan de olika företagen 

vidtogs vidare två korrigeringsoperationer av mer principiell natur. För det 

första korrigerades företagens inköps- och försäljningsuppgifter i de fall 

bokslutsperioden icke omfattade en toivmånadersperi od. Korrigeringarna 

gjordes under ett 1 injäritetsantagande, dvs för företag med exempelvis en 

bokslutsperiod på 15 månader nedräknades nämnda uppgifter till en tolvmåna-

dersperiod genom multiplikation med faktorn 0,8. 

För det andra ingick för några få av de minsta företagen i unders ökningen 

mervärdesskatt i de inköps- och försäljningsuppgifter som lämnades. Även 

1) Fredriksson & Lindmark 1973. 
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här tillämpades ett 1 injäritetsantagande vid justeringarna av uppgifterna. 

Korrigering för mervärdesskatt och/eller bokslutsperiodens längd enligt an

tagandet om linjäritet kan naturligtvis ej ge exakta värden utan endast ge 

en rimlig skattning av uppgifterna. Antalet fall där korrigeringar av bok

slutsperiod och mervärdesskatt vidtogs var dessutom relativt få varför 

oful1ständigheter i dessa ko rrigeringsåtgärder inte torde påverka resulta

ten i nämnvärd utsträckning. 

Som tidigare framgått har ADB utnyttjats för databehandlingen. Detta öppnar 

möjligheterna för felkällor i form av överföringsfel från enkät till stans-

underlag och från stansunderlag till magnetband och på skivdiskar lagrad 

databas. För att eliminera dessa fel genomfördes kontrol1stansning samt 

mycket omfattande tester och utskrifter av datamaterialet. Ett icke oväsent

ligt antal fel k unde härigenom korrigeras. 

7.2,4. Bortfallsredovisning 

Efter de gjorda avgränsningarna bestod populationen i levera nsundersökningen 

av 1206 företag. Av dessa besvarade lik enkäten vilket innebär en svarsfrek

vens på 60 %. En bortfallsanalys visar att svarsfrekvensen varierar kraftigt 

mellan olika regioner och branscher och mellan företag av olika storlek. Som 

framgår av tabell 7:1 är svarsfrekvensen högst i glesbyg dsregionen Lycksele 

medan storstadsregionen Malmö uppvisar den lägsta. 

Tabell 7:1. Svarsfrekvensen i ERU-u ndersökningen uppdelad på olika regioner 

Reg ion Svarsfrekvens 

Malmö hl % 

Borås 57 % 

Ludv i ka 78 % 

Avesta 71 % 

Boriänge 77 % 

Mora 7h % 

Skel1 efteå 87 % 

Lycksele 100 % 

Tota 11 60 % 



}k2 

Vidare stiger frekvensen inkomna svar med ökad företagsstorlek. Bland före

tag med 50 eller färre sysselsatta uppgår svarsfrekvensen till 5^ % medan 

motsvarande siffra för 500 eller fler sysselsatta är hela 89 %. Bortfalls-

företagens fördelning på olika branscher uppvisar en mer enhetlig bild med 

undantag från framför allt tekosektorn inom vilken svarsfrekvensen är be

tydligt lägre än genomsnittet. Det är sålunda bortfallet av små företag 

inom främst tekosektorn i de sydliga regionerna som inverkar negativt på 

studiens svarsfrekvens. 

7.3. Studerade regioner och företag 

7.3,1. En presentation av de utvalda regionerna 

Enligt den regionala strukturplanens klassificering av rikets orter har 

undersökningen kommit att omfatta en storstad - Malmö - , tre primära 

centra - Borås, Boriänge/Falun och Skellefteå - samt fyra regionala centra 

- Avesta, Ludvika, Mora och Lycksele med omland. För spciellt de större 

orterna ingår i omlande ts förhållandevis stora tätorter i dessa c entral

orters omedelbara influensområde medan de mindre orternas omland kan karak

täriseras som glesbygdsområden. Som även tidigare påpekats är de studerade 

A-regionerna långt ifrån enhetliga till s in karaktär. En jämförelse av re

gionernas näringslivs- och befolkningsstruktur understryker detta (se tabell 

7:2). 

Flera av de utvalda regionerna uppvisar - de nämnda olikheterna till trots 

- påfallande inbördes likheter. Sålunda har Mora- och Lyekseleregionerna 

samma befolkningsstorlek och båda regionerna har under det senaste decenniet 

fått vidkännas en kraftig befolkningsminskning. Vidare har dessa båda regio

ner ett förhållandevis begränsat och ensidigt näringsliv. Vad som främst 

särskiljer dem är avståndet till st ora befolkningscentra och marknader. 

Glesbygdsregionen Lycksele kan mot denna bakgrund betraktas som ett typiskt 

1 'iso lationsområde ". ̂ 

Likaså kan en rad likheter skönjas mellan de två mellansvenska regionerna 

Avesta och Ludvika. Dessa båda regioner har en industrisysselsättning över

stigande riksgenomsnittet och kan närmast betecknas som typiska 11bruks

1) Jfr Ramström 197^ (b). 
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miljöer11 med dominerande storföretag inom metall- och verkstadsindustrin. 

Företagens genomsnittsstorlek är också betydligt större i dessa båda regio

ner än i de två förstnämnda. 

Tabell 7:2. Några regionkaraktär i st i ka vad avser de studerade regionernas 

befolknings- och näringslivsstruktur 

A-reg i on 

Regional 
beskri vni ngs-
variabel 

Mal mö Borås Bor
länge 

Avesta Ludvi ka Mora Skel -
1 efteå 

Lyck
sele 

Folkmängd 1970 
(i 1000-tal) 

444 188 139 45 47 47 82 46 

Befolkni ngstät-
het 1970 (antal 
inv per krn^) 

277 35 18 31 19 3 8 1 

I ndustri syssel
satta 1970 
(i 100-tal) 

557 393 189 72 86 56 106 22 

I ndustri syssel-
satta i procent 
av totala anta
let förvärvs
arbetande (%) 

27,9% 45,03 20,2% 40,9% 48,1% 31,7% 34,7% 13,8% 

Specialiseri ngs-
koeffici @nt 

0,13 0,31 0,08 0,20 0,28 0,27 0,16 0,35 

En tredje grupp regioner med stora inbördes likheter utgörs av Borlänge och 

Skellefteå regionen som båda domineras av storkoncerner med en råvarubaserad 

tillverkning. Kring dessa storkoncerner har ett konglomerat av mindre och 

medelstora industriföretag vuxit upp. Den mest påfallande olikheten regio

nerna emellan är avståndet till marknader och befolkningscentra. 

Beträffande de två övriga regionerna synes några ömsesidiga likheter eller 

likheter med de redan nämnda regionerna inte föreligga. Sorasregionen har 

trots sin relativa storlek ett synnerligen ensidigt näringsliv i vilket den 

1) Härmed avses ensidigheten i näring slivsstrukturen. Ett lågt värde på 
special iseringskoefficiénten innebär en hög differentieringsgrad och 
vice versa (se Berglund 1972). 



144 

kontrakt i va tekosektorn svarar för över hälften av sysselsättningen. Närings

livet i Malmö regionen är däremot synnerligen väl differentierat och regionen 

är den av de studerade regionerna som expanderat kraftigast under det senaste 

decenniet. 

7.3.2, En presentation av de i studien ingående företagen 

7.3.2.1. Regiontillhörighet 

De 724 företag som besvarat leveransenkäten fördelade sig på regionerna en

ligt tabell 7^3. Som framgår av nämnda tabell återfinns mer än hälften av 

företagen i de två sydligaste regionerna. Detta trots att bortfallet i dessa 

regioner var betydligt större än för övriga regioner i studi en. Vidare fram

står Lyckseles industristruktur som ytterst svag då denna region - trots en 

100 %-ig svarsfrekvens - endast presenteras av 15 företag i under sökningen. 

Den sneda regionfördelningen kommer att uppmärksammas vid de fortsatta ana

lyserna av regionala olikheter. 

Tabell 7:3. De studerade företagens fördelning på regioner 

Region Antal företag Andel 

Malmö 160 22,1 % 

Borås 279 38,5 % 

Borlänge 105 14,5 % 

Avesta 20 2,8 % 

Ludvi ka 21 2,9 % 

Mora 60 8,3 % 

Skellefteå 64 8,8 % 

Lycksele 15 2,1 % 

Total t 724 100 % 

7.3.2.2. Branschtillhörighet 

Företagspopulationens fördelning på näringsområden eller näringshuvudgrup

per uppvisar i likhet med den regionala fördelningen en viss skevhet så t i 11^ 

vida som tekoföretagen utgör knappt en tredjedel av totalpopulationen. För 

övriga delbranscher motsvarar den studerade populationen i stort rikets för-
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Tabell 7:4. De studerade företagens fördelning på olika branscher 

Branscher Antal Andel 
företag 

Antal Andel 
arbets-
ställen 
i riket 

1 a) Gruvor (2) 13 1,8 % 112 1,7 % 

b) Jord- och stenindustri (36) 40 5,5 % 490 7,4 % 

2 Textilindustri (321) 112 15,5 % 366 5,5 % 

3 a) Beklädnadsindustri (322) 115 15,9 % 566 8,5 % 

b) Lädervaruindustri (323) 5 0,7 % 56 0,8 % 

c) Skoindustri (324) 7 1,0 % 103 1,6 % 

4 Sågverk etc (33111) 50 6,9 % 

5 a) Trähusindustri etc • 997 15,0 % 

(33112-33119) 43 5,9 % 

b) övrig trävaruindustri 

(3312-332) 31 4,3 % 413 6,2 % 

6 Massa- och pappersindustri 

(341) 16 2,2 % 238 3,6 % 

7 Kemisk industri (351-352, 

354-356) 55 7,6 % 338 5,1 % 

8 Metallindustri (37) 11 1,5 % 141 2,1 % 

9 Metal 1varuindustri (381) 92 12,7 % 1119 16,8 % 

10 Maskinindustri (382) 77 10,6 % 877 13,2 % 

11 a) Elektroindustri (383) 12 1,7% 281 4,2 % 

b) Transportmedel s industri (384) 22 3,0 % 384 5,8 % 

c) 1nstrumentindustri (385) 4 0,6 % 76 1,1% 

12 Annan tillverkningsindustri 

(39) 19 2,6 % 91 1,4 % 

Total t 724 100 % 6648 100 % 

Anm: 1) Branschindelningen har gjorts enligt Standard för Svensk Närings
grensindelning (SNl). De siffror som anges inom parentes i tabel len 
är kodbeteckningen enligt SNl-nomenklaturen. 

2) Antalet arbetsställen för riket som helhet omfattar samma storleks
intervall som den studerade populat ionen, dvs i detta fall arbets
ställen med fler än 10 sysselsatta. Uppgifterna är hämtade från SOS 
Industri 1970, del 1, tabell 2. 
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Av tabell 7:4 ovan framgår att den studerade populationen utgör mer än 10 % 

av samtliga företag - arbetsställen i rïket. Även i detta av seende före

ligger dock en viss skevhet. Genom studiens valda regionala inriktning har 

sålunda tekoindustrin kommit att representeras av ca 25 % av samtliga teko

företag i riket medan motsvarande siffra för verkstadsindustrin är knappt 

8 %. 

7,3.2.3. Storleksfördelning 

De studerade företagens fördelning på storleksgrupper återges i tabell 7:5. 

Därvid kan konstateras att populationens storleksfördelning i stort ö verens

stämmer med den för riket som helhet. Den relativt låga andelen företag i 

storIeksklassen 11-20 sysselsatta förklaras främst av det stora bortfallet 

för denna kategori företag. Trots denna skevhet i bortfa llet utgör företa

gen med färre än 50 sysselsatta mer än 60 % av den studerade populationen. 

Tabell 7:5. De studerade företagens fördelning på storleksgrupper 

Antal sysselsatta Antal företag Andel 

1 - 20 210 29,0 % 

21 - 50 251 3V,7 % 

51 - 100 119 16,4 % 

101 - 200 68 9,4 1 

201 - 500 44 6,1 % 

501 - 32 4,4 % 

Total t 724 100 % 

7.3.2.4. FördeIning -på ägarkategorier 

Förutom ovan nämnda indelningsgrunder av den studerade populationen är även 

företagens fördelning på ägarkategorier central för föreliggande studie. Vi 

har därmed i enlighe t med den förda diskussionen i avsnit t 6.2.2 särskiljt 

fristående mindre och medelstora företag från företag som ingår som enheter 

i större företag. Ur denna senare grupp har vidare de företagsenheter som 

tillhör de största svenska industrikoncernerna urskiljts. Härigenom har tre 

ägarkategorier skapats och företagens fördelning på dessa återges nedan i 

tabell 7:6. 
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Tabell 7:6. De studerade företagens fördelning på ägarkategorier 

Ägarkategori Antal Andel 

Storkoncernenheter 48 6,6 % 

Storföretagsenheter 52 7,2 % 

Fristående företag G2k 86,2 % 

Total t lik 100 % 

7,4, Analysmetoder 

De vinster i form av ökad tillgänglighet till en betydande metodarsenal 

kombinderad med förbättrade möjligheter att erhålla säkra resultat vid be

arbetning av stora datamaterial gjorde att vi val de att utföra de empiriska 

analyserna med ADB. I detta avsnitt skall vi i korthe t presentera de tre 

olika grupper av analysmetoder som därvid kommit till användning. 

7,4,1. SPETS-analys ev 

Till den första av dessa grupper hänför vi de a nalyser som kan utföras 

med hjälp av ett programpaket - benämnt SPETS^ - som utvecklats inom Umeå 

Datacentral (UMDAC). Detta "standardpaket" av statistiska metoder möjliggör 

för den enskilde forskaren att, utan alltför djupgående kunskaper i ADB, 

själv svara för den statistiska bearbetningen av ett datamaterial. Med hjälp 

av detta SPETS-program har vi genomfört olika statistiska analyser såsom 

medelvärdesberäkningar, korrelations- och regressionsanalyser. 

Dessa metoder lider av vissa svagheter vad gäller appliceringen vid sam

hällsvetenskapliga studier. Härvid åsyftar vi inte ofullständigheter i de 

statistiska metoderna utan de begränsningar som föreligger inom samhälls

vetenskaperna, vad beträffar möjligheterna att skapa kontrollerade experi

mentsituationer och relevanta modeller av verkligheten liksom de problem 

med den inre validiteten som mätningar av sociala och ekonomiska företeel

ser innebär. 

På en längre beskrivningsnivå bör vi vi dare uppmärksamma att sambanden 

1) SPETS, version III. UMDAC, Umeå 1972. 
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mellan "beroende" och "oberoende" variabler i ett mate rial kan störas av 

andra icke kontrollerade variabler. Figur 7:1 exemplifierar en sådan hypo

tetisk situation, där korrelationskoefficienten i materi alet som helhet är 

låg men hög i respe ktive kategori, vilka exempelvis kan symbolisera företa

gens branschtillhörighet. 

Figur 7:1. En principskiss över en icke kontrollerad variabels störande in' 

verkan vid en sambandsanalys. 

y 

kategori A 

kategori B 

kategori C 

Genom mult i pel regressionsanalys kan flera "oberoende" variablers inverkan 

på den "beroende" variabeln studeras. Den multipla korrelationskoefficien-
2 2 

ten (R ) anger härvid hur bra analysmodellen är. Ju högre R desto bättre 

beskrivning av variationerna i den "be roende" variabeln kan model 1 en sägas 

ge. Förklaringsvärdet beror sålunda bl a på hur relevanta de "oberoende" 

variablerna som ingår i modell en är samt hur vi har mätt dessa. Ett spe

ciellt problem utgör de "oberoende" variabler som ej är kvantitativa vilket 

innebär att ekvidistans saknas mellan mätvärdena. Exempelvis gäller detta 

företagens branschtillhörighet. Teoretiskt kan detta problem lösas i re

gress ionsmodel1 en genom att införa s k dummyvari abler varvid de olika 

branscherna populärt uttryckt kan sägas bli s ärbehandlade i analyse rna. 

Detta och andra ovan påtalade problem vid applicerande av statistiska mo

deller vid samhällsvetenskapliga studier har i många fall inneburit att 

låga förklaringsvärden erhållits. 
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I de fall den beroende variabeln inte kan inordnas i en intervall- eller 

kvotskala kan de inom SPETS-programmet förefintliga regressionsanalyserna 

ej tillämpas. För dessa analyser har i stället en analysmetod benämnd Auto

matic Interaction Detector^ (AID) använts. Härigenom kan en kardinal- eller 

ord inalskal är variabels beroende av flera bakomliggande variabler studeras. 

Genom AlD-programmet utförs sekvensiella dikotoma uppdelningar av det stude

rade materialet i ömsesid igt uteslutande grupper. Dessa grupper är uppbygg

da så att enheter inom en och samma grupp är så lika varandra som möjligt 

med avseende på den beroende variabeln. Genom detta tillvägagångssätt läm

par sig AlD-analyserna väl fö r att åskådliggöras i s k träddiagram. 

7.4.3. Input-outputanalyser 

Till den tredje gruppen av analysinstrument har vi hä nfört de input-output-
2) 

analyser som utförts för att studera integrationsgraden mellan företag på 

det lokala planet. Utgångspunkt för analyserna har varit de mater i al transak

tioner som kunnat registreras mellan regionens företag. De regionala mate

rialströmmarna kan härigenom åskådliggöras i en mat ris där varje företag in

går dels som köpare och dels som säljare (se figur» 7:2). 

I det hypotetiska exemplet (figur 7:2) framstår företag 3 som ett företag av 

stor betydelse för andra företag i region en genom sina lokala inköp. Även 

företag 6 har ett flertal kopplingar med andra företag i den egn a regionen, 

men företaget har en annan funktion i det lokala näringslivet genom sin in

riktning på leveranser till regionens "export i nr iktade" företag. 

Matriser av denna typ utgör basen för beräkningar av företagens lokala 

spridningseffekter. Något standardprogram för dessa analyser har ej kunnat 
3) 

utnyttjas då de nödvändiga matrisberäkningarna var alltför omfattande. För 

detta ändamål utarbetades därför ett dataprogram för invertering av stora 

1) AID, UMDAC, 1973. För en presentation av AID-analys hänvisas till 
Sonquist S Morgan 1964, se även Wall 1974. 

2) För en presentation av input-outputtekniken se t ex Leontief 1948, 
Artie 1959, Högl und S Werin 1964, Fredriksson S Lindmark 1972. 

3) För en lättförståelig genomgång av matri salgebra se exempelvis Kemeny 
m fl 1962. 
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matriser av programmerare vîd UMDAC. De antaganden som ligger till grund 

för input-outputanalyserna 1 iksom modelIberäkningarnas begränsningar kommer 

att diskuteras i kapitel 14 i samband med input-outputteknikens applicering 

på vårt empiriska material. 

Figuv 7:2. Materialflöden mellan industriföretag i en r egion - ett hypote

tiskt exempel. 

Säljare 

Köpa re 

1 2 

Företag 

3 4 

i 

5 6 7 

Övrig för
säljning 

Total t 

1 - - 150 - - - 560 7,10 

2 - - 125 - 100 - - 225 

3 150 - - - - - 2100 2250 

Företag k - - 1100 - 60 - 1000 2160 

5 70 - 50 - 25 - 360 505 

6 100 - 25 1350 20 - - - 1495 

7 - - - - - 1500 1500 

Öv ri ga 
i nköp 

- 120 - 50 220 615 890 

Tota 11 320 120 1450 1400 240 800 890 
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KAPITEL 8 

INSATSVARUMARKNADER OCH VERTIKAL SPECIALISERING 

Förekomsten av system av tillverkande företag länkade samman genom mate

rialflöden kan tillskrivas två grundläggande mekanismer eller förutsätt

ningar. Å ena sidan förutsätter principen om arbetsfördelning på företags

nivå, vilket diskuterades i kapitel 3, att det existerar företag som är be

nägna att frånhända sig egen förädling genom att låta andra tillverkande 

företag svara för vissa delmoment i prod uktionen. Å andra sidan måste det, 

i enlighe t med den förda diskussionen i kapitel A, finnas andra tillverk

ningsföretag som är benägna att tillhandahålla nämnda produktionsmoment. 

För att förstå den spontana uppkomsten av produktionssystem och dessas upp

byggnad måste vi ö ka vår kunskap om båda dessa mekanismer; en kunskapsbild

ning som kan finna näring i såväl teoretiska argument som i empiri ska ob

servationer. 

I detta kapit el skall vi ta upp den första av arbetsfördelningens grund

läggande förutsättningar till behandling och söka empiriskt belysa den dis

kussion om företagens vertikala specialisering som fördes i kapitel 3. Det 

är därvid två huvudfrågeställningar som fångat vårt intresse. Inledningsvis 

söker vi ge e n bild av storföretagen som bärare av produktionssystem geno m 

att inrikta analysen mot de insatsvarumarknader dessa företag genererar. 

Vid dessa analyser söker vi ocks å få kunskap om andra egenskaper som - vid 

sidan av storleksvariabeln - kännetecknar de företag som i absoluta tal gö r 

stora inköp. 

Den andra huvudfrågeställningen rör företagens - i arbetss tällets mening -

relativa insatsvaruandel. Vi s öker här testa huruvida några av de i kapitel 

3 diskuterade variablerna kan ses som determinanter bakom företagens verti

kala specialiseringsgrad; en specialiseringsgrad som enligt officiell sta

tistik varierar kraftigt mellan företag i olika branscher. Av nämnda sta

tistik - för vilken vi redogör i appendix A - framgår vidare att insatsvaru-

andelen under senare decennier synes ha ökat inom flera av tillverkningsin

dustrins delbranscher; exempelvis inom verkstadssektorn. 



152 

8.1. Storföretag och insatsvarumarknader i ett regionalt perspektiv 

8.1.1. Koncentrerade insatsvarumarknader 

I vår und ersökning som täckte 8 av landets 70 A-regioner ingick sammanlagt 

100 arbetsställen tillhörande koncerner el 1er ekonomiska tillverkningsenhe

ter med fler än 500 sysselsatta. I ett 30"tal fall kunde dessa arbetsställen 

hänföras till e tt, i vissa fall ett bland flera, av respektive koncerns hu

vudarbetsställen då de utgjordes av stora produktionsenheter med betydande 

styrenheter. Dessa arbetsställen var genomgående betydligt större än de öv

riga ca 70 arbetsställen som ingick i stora e konomiska tillverkningsenheter. 

De senare saknade väsentliga styrfunktioner och utgjordes företrädesvis av 

små eller mycket små produktionsenheter knutna till styrenheter lokalisera

de utanför den egna regionen. 

Trots att dessa s k storkoncern- respektive storföretagsenheter^ represen

terade mindre än 1/7 av det totala antalet arbetsställen i under sökningen 

svarade dessa båda företagsgrupper för närmare 5/7 av den totala insatsvaru

marknad de studerade företagen genererar. Av en total insatsvarumarknad på 

4.98O miljoner kronor svarade med andra ord enheter tillhörande landets 

stora tillverkningsföretag för 3.400 miljoner år 1970 (se figur 8:1). Det 

bör dock tilläggas att bortfallet av företag i unders ökningen är högre i de 

minsta storleksklasserna, vilket medför att de fristående företagens andel 

av det totala insatsvarubeloppet kan antas vara något underskattad. 

Förklaringen bakom den markerade koncentrationen av insatsvarumarknader 

till vissa ägarkategorier står helt naturligt att finna i att de s torkon

cern- respektive storföretagsenheter som ingår i studien i många fall är 

mycket stora arbetsställen. Sålunda svarar det 30-tal mycket stora arbets

ställen som ovan omtalats för mer än 4/5 av den insatsvarumarknad enheter 

tillhörande stora tillverkningskoncerner genererar. Av det totala insats-

varubeloppet utgör detta knappt 60 %. Den markanta storlekskoncentrationen 

på insatsvarumarknaderna indikerar sålunda att anläggningsstorleken till 

mycket stor del bestämmer vilken insatsvarumarknad som skapas (se figur 8:2). 

1) Med storkonoernenheter avses arbetsställen ingående i ekonomi ska till
verkningsenheter där moderbolaget är ett av Sveriges 50 största tillverk
ningsföretag. Hed storföretagsenheter avses övriga arbetsställen ingående 
i ekonomis ka tillverkningsenheter med 500 eller fler sysselsatta; dvs ex
klusive storkoncernenheterna ovan (se vidare avsnitt 6.2.2). 
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Figur 8:1, Det totala insatsvarubeloppets fördelning på olika ägarkatego-

rier (%) 
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Anm: |^y| = ägarkategorins andel av det totala insatsvarubeloppet 

[ I = ä garkategorins andel av antalet undersökta arbetsställen 

Att stora företag ger upphov till s tora insatsvarumarknader kan förefalla 

vara ett axiomatiskt påstående. Frågan är dock om företagsstorleken ensam 

förklarar storleken av den insatsvarumarknad som genereras eller om ytter

ligare faktorer kan påvisas vara av betydelse för företagens inköp. Att 

detta "utrymme" för ytterli gare förklaringsvärde är litet framgår av att 

en regressionsanalys med företagsstorlek - mätt med omsättningen - som obe

roende variabel och företagens inköp ger en korrelationskoefficient (r) på 

0,97« Med andra ord kan företagsstorleken - omsättningen - sägas förklara 

93,9 % av företagens efterfrågan på insatsvaror. 

Till en del är det höga förklaringsvärdet en följd av att vi i totalp opula-

tionen har vissa extremt stora företag. De senare kan sägas fixera regres

sionslinjen även om ett mindre starkt samband föreligger för företagen i de 

mindre storleksklasserna. En sekvensiell avgränsning av de största företa
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gen vîsar också att omsättningen förklarar en allt mindre del av variatio

nerna i inkö psbeloppen, men att korrelationskoefficienterna fortfarande är 

mycket höga. Styrkan i variab elsambandet reduceras därvid mest vid en ini

tial avgränsning av populationen, där företag med mer än 50 miljoner kronor 

i årsoms ättning utesluts. Ytterligare avgränsningar inverkar däremot endast 

i mindr e utsträckning på korrelationskoefficientens storlek.^ 

Figur 8:2. Det totala insatsvarubeloppets fördelning på olika storleks-

klasser {%) 
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Anm: VA = storleksklassens andel av det totala insatsvarubeloppet 
I I = sto rleksklassens andel av antalet undersökta arbetsställen 

1) Det parvisa sambandet mellan omsättningsvariabeln och företagens inköp 
vid alternativa avgränsningar av företagspopulationen framgår av följan
de tabel1 : 

Studerade population r R2 

Hela materialet (723 ftg) 0,969 93,9 % 

Omsättningen < 50 mkr (690 ftg) 0,913 83,4 % 

Omsättningen < 25 mkr (655 ftg) 0,907 82,3 % 

Omsättningen < 10 mkr (571 ftg) 0,892 79,6 % 
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Sammantaget tillför dessa resultat ytterligare en dimension till den kraf

tiga koncentrationen i näring slivet. Förutom att de tillverkningskoncerner 

som har 500 eller fler sysselsatta år 1970 kunde uppskattas svara för ca 

3/k av tillverkningen i Sverige nämnda år,^ torde dessa stora företag in

direkt via behovet av insatsvaror ha styrt eller kontrollerat ytterligare 

en stor del av industriproduktionen. Annorlunda uttryckt menar vi at t kon

centrationsutvecklingen sannolikt har medfört, att de större företagen -

frånsett sin betydande egenproduktion - har intagit en obestridlig ledar

roll i den eko nomiska utvecklingen och att deras dominans över näringslivet 

är än mer accentuerad än vad tidigare offentliga utredningar visat. 

8.1.2. Regionala variationer 

Denna storföretagskoncentration på insatsvarumarknaderna medför att stor

företagens lokaliseringsmönster är av avgörande betydelse för materialflö

denas regionala dimension. Om vi ser till de totala marknader företagen i 

de olika regionerna ger upphov till, kan vi kon statera att merparten av 

det totala inköpsbeloppet hänför sig till d e två sydligaste regionerna -

Malmö respektive Borås. Däremot skapar företagen i exempe lvis glesbygds

regionen Lycksele en i förhål lande till de största regionerna mycket obe

tydlig marknad för producentvaror. Om närmarknaden är av den betydelse som 

hävdas i delar av den reg ionalekonomiskt orienterade litteraturen, framstår 

sålunda en lokalisering till de sydligare regionerna som mycket förmånlig 

för företag inriktade på underleveranser ; ett påstående som kommer att ges 

en ingående behandling i rapport ens tre avslutande kapitel. 

En strukturellt betingad olikhet mellan de studerade regionerna är emeller

tid värd att redan här uppmärksammas. Till skillnad från storstadsregionen 

Malmö bärs insatsvarumarknaden i glesby gdsregionen Lycksele i det när maste 

helt upp av mindre och medelstora företag. Även i den and ra glesbygdsregio

nen - Mora - utgör frånvaron av storföretag ett markerat inslag i närings 

livsstrukturen. Däremot gäller det omvända förhållandet för de tre bergs

lagsregioner som ingår i unders ökningen. I dessa regioner svarar storföre

tagen för mer än 80 % av den totala insatsvarumarknaden (se tabell 8:1). 

1) Jfr SPK 1973, sid 16-17-
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Tabell 8:1. Insatsvarumarknadens omfattning i olika regioner 

Region Total insatsvaru-
marknad (mkr) 

Därav storkoncern- och 
storföretagsenheter (%) 

Mal mö 1.458 (160 ftg) 76 % (30 ftg) 

Borås 1.129 (279 ftg) 34 % (19 ftg) 

Borlänge 812 (105 ftg) 82 % (16 ftg) 

Avesta 483 (20 ftg) 95 % (9 ftg) 

Ludvi ka 318 (21 ftg) 87 % (11 ftg) 

Mora 129 (60 ftg) 18 % (4 ftg) 

Skellefteå 609 (63 ftg) 79 % (9 ftg) 

Lycksele 41 (15 ftg) 3 % (1 ftg) 

Hela materialet 4.980 (723 ftg) 68 % (99 ftg) 

8.1.3, Bransohbetingade olikheter 

De regionala variationerna i insat svarumarknadernas omfattning kan emeller

tid inte enbart tillskrivas skillnader i antalet storkoncern- respektive 

storföretagsenheter utan är helt naturligt även en följd av dessa enheters 

storleks- och branschsammansättning. Vid en branschmässig uppdelning av 

materialet framgår exempelvis, att de fåtal arbetsställen tillhörande me

tallindustrin som ingår i studie n skapar en mångdubbelt större insatsvaru

marknad jämfört med andra delbranscher. 

Av tabell 8:2 framgår vidare att det värdemässigt föreligger en mycket stark 

koncentration av insatsvarumarknaderna i nämnda bransch till de arbetsstäl

len som utgör tillverkningsenheter inom de stora företagens ram. Sju stor

koncern- alternativt storföretagsenheter inom metallindustrin svarar sålun

da för hela 98 % av den insatsvarumarknad företagen i denna bransch ger 

upphov till. Hela metall- och verkstadskonglomeratet av delbranscher gene

rerar sammantaget mer än hälften (5^ %) av insatsvarumarknaderna i de re

gioner vi valt att studera. De stora tillverkningskoncernernas andel av 

detta belopp är 82 %. 

Massa- och pappersindustrin utgör ett annat exempel på en bransch med en 

mycket stark koncentration av det totalt genererade insatsvarubeloppet till 

arbetsställen tillhörande landets största tillverkningskoncerner och där 
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dessa, det fåtal arbetsställen som ingår i studie n till trots, genererar en 

betydande insatsvarumarknad. De 9 storkoncern- alternativt storföretagsenhe

terna inom denna bransch tar i anspråk hela 96 % av branschens totala in-

satsvarubehov (se tabell 8:2). 

Tabell 8:2. Insatsvarumarknadens omfattning i olika branscher 

Branscher Total insats-
varumarknad 
(mkr) 

Därav storkoncern-
och storföretags
enheter (%) 

1. Gruvor samt jord- och 
stenindustri 150 (52 ftg) 64 % (17 ftg) 

2. Text i 1 i ndustri 486 (112 ftg) 42 % (8 ftg) 

3. Övrig beklädnadsindustri 414 (127 ftg) 20 % (3 ftg) 

4. Sågverksindustri 138 (50 ftg) 17 % (5 ftg) 

5. Övrig träindustri 172 (74 ftg) 22 % (3 ftg) 

6. Massa- och pappers-
i ndustri 450 (16 ftg) 96 % (9 ftg) 

7. Kemisk industri 453 (55 ftg) 68 % (15 ftg) 

8. Metal 1 i ndustri 1.394 (11 ftg) 98 % (7 ftg) 

9. Metal 1varuindustri 269 (92 ftg) 53 % (9 ftg) 

10. Maskinindustri 532 (77 ftg) 67 % (16 ftg) 

11. Elektroindustri samt 
transportmedels-
industri m m 

503 (38 ftg) 70 % (6 ftg) 

12. Annan tillverknings-
i ndustri 28 (19 ftg) 11 % (1 D

i •M H
-

Hela materialet 4.980 (723 ftg) 68 % (99 ftg) 

Sammanfattningsvis kan vi så lunda notera, att 47 storföretags- respektive 

storkoncernenheter inom massa- och pappersindustrin respektive metall- och 

verkstadsindustrin representerar hela 53 % av den totala insatsvarumarkna

den i föreli ggande studie. Regionalt kan denna koncentration vara än starka

re. Exempelvis har Avesta- och Ludvikaregionernas starka koncentration och 

höga genomsnittliga inköpsvärde per företag räknat sin grund i förekom sten 

av ett arbetsställe tillhörande en stor t i 11verkningskoncern inom metal 1-

och verkstadsindustrin i respe ktive region. 

Vi b ör dock notera att en stor del av de insatsvaror som företagen i vissa 
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delbranscher inom dessa sektorer bygger sin produktion på är av mer råvaru-

betonad karaktär.^ Likaså att produktionen inom flera av dessa delbranscher 

kan klassificeras som processtillverkning vilket innebär att större delen av 

produktionsfunktionens utformning inom respektive företag kan förmodas vara 

synnerligen inflexibel över tiden. Detta innebär att en stor del av dessa 

företags insatsleveranser kan betecknas som höggradigt avståndsokänsliga 

och att företrädesvis andra stora tillverkningsföretag svarar för leveran

serna. Tillika torde incitamenten att förändra produktionsprocessen genom 

externalisering av produktionsmoment vara små. 

Härav följer att vi ge nom det företagna regionvalet erhållit en i vissa a v

seenden "ogynnsam" företagspopulation. Ur de lokala produktionssystemens 

synvinkel torde dessa lokala länkningar komma att framstå som något mindre 

accentuerade än om regioner med flera storkoncern- respektive storföretags-

enheter tillhörande exempelvis transportmedelsindustrin hade ingått i stu

dien. Vi s kall emellertid ha i minnet a tt även om det endast är en begränsad 

del av "processföretagens" inköp som införskaffas från företag inom den 

egentliga tillverkningsindustrin torde dessa inköp ändock vara mycket om

fattande till f öljd av de nämnda processindustriernas absoluta omfattning. 

8.1,4. Insatsvavwmavknadev i flera led 

Om vi slutligen ser till d e studerade arbetsställenas roll i näring slivet 

kan vi kon statera att de företag som har sin verksamhet koncentrerad till 

senare led i förädl ingskedjan - slutvarumarknadsföretagen - genererar mer 

än hälften eller 53 % av insatsvarumarknaderna. Motsvarande andel för under

leverantörer är 30 % och internleverantörer 8 %. Detta innebär sålunda att 

mer än var tredje insatsvarukrona genereras av sekundära, tertiära etc för

ädlingsled inom industrisektorn. 

De stora tillverkningsföretagens dominans på insatsvarusi dan är betydande 

inom samtliga dessa avnämarsektorer. Storföretags- respektive storkoncern

enheter svarar för mer än 2/3 av den insatsvarumarknad de nämnda sektorer

na skapar. Om vi em ellertid särskiljer de företagskategorier som avsätter 

produktionen direkt till d etaljister, grossister etc samt till d en offent

liga sektorn är de stora tillverkningsföretagens inflytande mindre påtag-

1) Se vidare appendix A. 



159 

ligt. Härav följer, om resultaten betraktas i ett n ågot vidare perspektiv, 

att det synes föreligga ett marknadsutrymme inom framför allt grossistle-

verantörsledet där produktionssystem centrerade kring mindre och medelstora 

företag kan förekomma (se tabell 8:3). 

Tabell 8:3. Insatsvarumarknadens omfattning och företagens roll i näring s-

1 i vet 

Sektori el 1 
i nr i ktn ing 

Total insatsvaru
marknad (mkr) 

Därav storkoncern- och 
storföretagsenheter (%) 

Underleverantörer 1.516 (246 ftg) 67 % (36 ftg) 

1nternleverantörer 411 (35 ftg) 89 % (17 ftg) 

Byggvaruleverantörer 52 (25 ftg) 3 % (1 ftg) 

Gross i stleverantörer 1.107 (264 ftg) 40 % (18 ftg) 

Leverantörer till 
offentlig sektor 68 (23 ftg) 31 % (1 ftg) 

Exportföretag 1.487 (50 ftg) 93 % (16 ftg) 

Ej klassificerade 
företag 339 (80 ftg) 53 % (10 ftg) 

Hela materialet 4.980 (723 ftg) 68 1 (99 ftg) 

Det bör i detta s ammanhang understrykas, vilket även framgår av tabell 8:3 

ovan, att klass i fi ceringen av de studerade arbetsställena efter deras roll 

i närings livet inte är avhängig deras ägarti 11hörighet. I hela 36 fall kan 

de i studien ingående storföretags- respektive storkoncernenheterna klassi

ficeras som underleverantörer. Vidare ger analysen till resultat att de 

studerade storkoncern- respektive storföretagsenheterna i ytterli gare 17 

fall levererade till andra arbetsställen - huvudsakligen moderbolaget -

inom den ekonomiska enhetens ram. Den insatsvarumarknad de nämnda 53 före

tagen tillhörande s k storkoncerner eller storföretag genererar är dock 

beloppsmäss igt inte större än de totala inköp de 16 exportföretagen till

hörande samma ägarkategorier svarar för. 
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8.2. Företagens vertikala specialisering 

8.2.1. Insatsvarornas värde uppgår till knappt hälften av omsättningen 

De stora företagens dominans och roll i näring slivsstrukturen har givits en 

stark accentuering i den hit tillsvarande framstälïningen. Givetvis är det 

emellertid av vikt att poängtera, att flera små företag tillsammans kan ge

nerera samma effekter ur insatsvarusynpunkt - och detta i synnerhe t i ett 

regionalt perspektiv - som enskilda storföretag. Det är till detta vi an 

knyter i den and ra huvudfrågeställningen i vår an alys, då vi sök er empiriskt 

belysa företagens vertikala specialisering, dvs den relativa omfattningen 

av de produktionssystem företagen kan antas ge upphov till. Inledningsvis 

kan vi där vid konstatera, att de 723 företag för vilka data föreligger 

redovisar en genomsnittlig inköpsandel - dvs företagens inköp av råvaror, 

halvfabrikat etc i relati on till omsättning - på **3,6 %• Denna procentsats 

kan jämföras med de kostnader för råvaror och halvfabrikat som redovisas i 

SOS Industri respektive Industristrukturutredningen för samma år, 1970. 

Enligt dessa statistikkällor har motsvarande andel uppmätts till 47,1 % 

respektive 48 %. ̂  Dessa värden överstiger sålunda resultaten från före

liggande undersökning med några procentenheter. 

Diskrepansen i resul taten torde dels kunna återföras på skillnader i valet 

av analysenhet men också på skillnader i avgränsning av den studerade popu-
2) 

lationen. Sålunda har vi i föreli ggande studie och i de sif fror vi hä mtat 

från Industri stat i st i ken - av orsaker som tidigare diskuterats - exkluderat 

bl a livsmedelsindustrin; en bransch som redovisar en inköpsandel långt 

över genomsnittet för industrin som helhet. Vidare är våra siffervärden re

sultat av mätningar på företagsnivå medan de offentliga statistiksiffrorna 

avser värdet av den samlade inputen och outputen i olika industrisektorer. 

Om hänsyn tas till dessa skillnader i mätni ngsförfarande och företagspopula-

tion torde tämligen likartade värden på företagens inköpsandel erhållas 

vilket kan ses som en indikator på att de utförda mätningarna uppvisar en 

1) I den från SOS Industri 1970 redovisade inköpsandelen är bortlämnade 
lönearbeten inkluderade. Se vidare appendix A. 

2) Som analysenhet i förel iggande studie fungerar det enskilda företaget 
medan Industri stati stiken och Industristrukturutredningen företar sina 
mätningar på bransch- eller sektorsnivå, dvs en sektors input i form av 
råvaror, halvfabrikat etc relateras till sektorns sammanlagda avsalu-
värde. 
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god rei i ab i li tet. 

De tidigare funna resultaten att företagens inköp och omsättning samvarie

rade mycket starkt skulle kunna tolkas som att inköpen per omsättningskrona 

är i det n ärmaste helt konstant. Så är dock ej fallet utan en viss sprid

ning kan registreras. I föreligg ande studie har sålunda 1/k av företagen 

en inköpsandel understigande 32,1 % medan den motsatta högsta kvart i len 

uppvisar en inköpsandel på 5^,6 % eller mer. I figur 8:3 har företagens in

köpsandel återgivits i ett stap eldiagram av vilket det även framgår att in

köpsandelen tämligen väl ka n återges i form av en normalfördelningskurva. 

Figur 8:3. De studerade företagens inköpsandel (723 ftg) 

Relät i vt 
antal 

0 10 20 30 kQ 50 60 70 80 90 

Inköps-
andel (%) 

I det följande skall vi ägn a den observerade variationsvidden i datamate

rialet en fördjupad analys. 
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8.2.2. Bransahbetingade variationer 

Branschbegreppet har - trots en rad kritiska invändningar mot dess använd

barhet - blivit ett lätt kommun icerbart mått på företagens teknologi. För 

vårt vidkommande är det därvid naturligt att undersöka huruvida våra resul

tat överensstämmer med tidigare undersökningar - och då framför allt med 

1974 års industristrukturutredning (ISU).^ En jämförelse av de båda stu

diernas resultat återges i tabell 8 :4. 

Av tabell 8:4 nedan framgår att de funna resultaten tämligen väl öv erens

stämmer med Industristrukturutredningens resultat, i vissa branscher -

exempelvis metallindustrin - föreligger emellertid större avvikelser. Denna 

bransch innefattar dock en rad delbranscher mellan vilka avsevärda olikhe

ter - från 30 % till d rygt 70 % ~ i den geno msnittliga inköpsandelen kan 

noteras. En stor del av avvikelsen mellan vårt resultat och ISU:s resultat 

kan förklaras av att metallindustrin i de re gioner vi studerar inte inne

håller en delbranschsammansättning som motsvarar den för riket som helhet. 

Generellt sett understryker våra resultat att branschtillhörigheten är cent

ral vid analyser av arbetsfördelningen mellan företag. Branscher med en stor 

andel insatsvaror är sålunda de typiska processindustrierna metallverk samt 

massa- och pappersindustri. Vidare kännetecknas sågverksindustrin av en hög

gradig inköpsandel. För samtliga dessa branscher gäller att antalet bearbet

ningsmoment som kan särskiljas i produk tionsprocessen är. få och att en be

tydande del av insatsvarorna kommer från sektorer utanför den egentliga 

ti 11verkningsindustrin (se vidare appendix A). 

Betydligt intressantare ur tillverkningsindustrins synvinkel är därför som 

tidigare antytts den höga inköpsandelen inom vissa delar av verkstadsin

dustrin. I denna sektor återfinner vi sål unda flera branscher som traditio

nellt brukar betecknas som teknologi tunga. Vi å syftar därvid främst elektro

nikindustrin och transportmedel s industrin. Många ledande företag inom dessa 

båda delbranscher har som tidigare framhå11 its närmast karaktären av sämman-

sättningsfabriker, där den egna produktionen kombineras med delar och kompo

nenter från externa leverantörer till f ärdiga produkter. Högre inköpsandelar 

än materialet som helhet uppvisar även tekosektorn och inom denna speciellt 

1 )  S O U  1 9 7 4 : 1 1 .  
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företagen inom beklädnadsindustrin. 

Tabell 8:4, De studerade företagens inköpsandel samt Industristrukturutred

ningens resultat 

Branscher Genomsni 111 i g 
inköpsandel i 
de studerade 
företagen 

Industristrukturutredningen 

Genomsnitt I Sprid ning mellan 
för bransch olika delbranscher 

1. Gruvor samt jord-
och stenindustri 

31,2 (52 ftg) 24 % 1 1-6-31 % 

* Livsmedels-
i ndustri 

i ngår ej 65 % 30 - 68 % 

2. Text i 1 i ndustri 45,5 (112 ftg) 44 % 1 

3. övrig beklädnads
industri 

47,1 (127 ftg) 43 % 1 42 - 46 % 

4. Sågverks i ndustri 52,6 ' S (50 ftg) 55 S 1 
5. Övrig träindustri 43,5 5 t (74 ftg) 44 % 41 - 49 % 

6. Massa- och 
pappersi ndustri 47,9 5 t (16 ftg) 49 % 48 - 51 % 

* Graf i sk i ndustri i ngår ej 25 % ' 

7. Kemisk industri 43,5 5 '<• (55 ftg) 43 % I 19 - 48 % 

* Petroleumraff i na-
derier etc i ngår ej 68 % 1 56 - 74 % 

8. Metal 1 i ndustri 60,7 S l (11 ftg) 51 % • 30 - 71 % 

9. Metal 1varu-
i ndustri 37,8 5 i (92 ftg) 41 % 31 - 54 % 

10. Maski ni ndustri 39,5 S ''o (77 ftg) 41 % ' 51 - 51 % 

11. Elektroi ndustri 
samt transport
medel s i ndustr i mm 

48,3 S S (38 ftg) 51 % 33 - 62 X 

12. Annan till verk-
ni ngsi ndustri 39,3 S 5 (19 ftg) - . 

Hela industrin 43,5 S S (723 ftg) 48 % 16 - 74 % 
i 

Anm: I ISU har genomsnittsvärden för de olika branscherna i vissa fall pre
senterats på delbranschnivå. För att möjliggöra en jämförelse med re
sultaten i förelig gande studie har genomsnittsvärdena för dessa del
branscher summerats och viktats efter saluvärdet i respek tive delbransch. 
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Små inköpsandelar däremot kan registreras för de extraktiva branscherna 

gruvindustri, samt jord- och stenindustri. Den låga inköpsandelen för dessa 

industrier torde till en del förklaras av dessa branschers läge som första 

led i läng re förädlingskedjor. Mer anmärkningsvärt är metalIvaru- respekti

ve maskinindustrins låga andel insatsvaror. Av andra studier har framgått 

att inriktningen på underleveranser är vanlig i dessa branscher. En bidra

gande förklaring till den låga insatsandelen kan sålunda även i detta fall 

vara att de studerade metallvaru- respektive maskinindustriföretagen be

finner sig i de inledande bearbetningsstegen av mer omfattande produktions

kedjor. 

8.2.3. Liten skillnad mellan företag av olika storlek 

Vi ha r tidigare visat att företagsstorleken är den mest betydelsefulla fak

torn bakom den absoluta storleken av de insatsvarumarknader företag ger upp

hov till. I andra sammanhang har också hävdats att företagsstorleken är po

sitivt korrelerad med den relativa marknad som företaget genererar - dvs med 

inköpsandelens storlek. 

Tabell 8:5. Antal sysselsatta, omsättning och inköpsandel för de studerade 

företagen 

Antal sysselsatta Genoms ri i tt 1 i g 
inköpsandel 
(?) 

Omsättning (tkr) Genomsni ttlig 
i nköpsandel 
(*) 

11- 20 (210 ftg) 42,8 - 2.000 (262 ftg) 39,8 

21- 50 (251 ftg) *•3,7 2.001- 5.000 (190 ftg) 43,3 

51-100 (119 ftg) 43,8 5.001-10.000 (119 ftg) 49,1 

101-200 (68 ftg) 43,4 10.001-25.000 (84 ftg) ^5,1 

201-500 (44 ftg) 44,1 25.001-50.000 (35 ftg) 48,5 

501- (31 ftg) 45,9 50.001- (33 ftg) 46,0 

Hela (723 ftg) 
materialet 

43,6 
Hela (723 ftg) 
materialet 

43,6 

De resultat vi fi nner i vår u ndersökningspopulation stöder dock knappast 

tesen att storföretagen skulle uppvisa en högre grad av vertikal speciali

sering än mindre företag. Visserligen kan en svag tendens till ökad inköps

andel med stigande företagsstorlek skönjas i tabell 8 :5 ovan, men variatio
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nerna är av ringa omfattning och därtill inte helt systematiska. Denna kon

klusion avser materialet som helhet men även om vi b eaktar inverkan av så

dana variabler som bransch, regiontillhörighet, sektoriell inriktning och 

ägarförhållande kvarstår detta faktum att storleksvariabeln är av ringa be

tydelse för förekomsten av produktionssystem med hårt specialiserade enheter. 

Inte heller verkar produktionsenheternas ekonomiskt-juri di ska överbyggnad Î 

form av ägarförhållande ha någon mer påtaglig betydelse för graden av verti

kal specialisering. Storkoncernenheternas tillgång till d en ekonomiska enhe

tens administrativa resurser för köpa-ti 11 verkaöverväganden liksom för 

sökandet efter och utvärdering av potentiella leverantörer synes sålunda 

inte slå igenom på företagens inköpsandel. Snarare är det så att storkon

cernföretagens inköpsandelar är lägre än de övriga företagens och då i 

synnerhet vid en jämförelse med övriga s k storföretag (se tabell 8:6). 

Tabell 8:6. Den genomsnittliga inköpsandelen för företag tillhörande olika 

ägarkategori er 

Ägarkategori Genomsn i tt1 i g 
inköpsandel (%) 

Fristående företag (624 ftg) 43,6 

Storföretagsenheter (52 ftg) *5,5 

Storkoncernenheter (47 ftg) 41,5 

He 1 a ma ter i alet (723 ftg) 43,6 

8.2.4. Företagens vertikala specialisering inte högre i stora regioner 

För att utröna om olikartade regionala förhållanden på något märkbart sätt 

samvarierar med inköpsandelens storlek har analyser av inköpsandelens stor

lek företagits mot bakgrund av företagens regiontillhörighet. Uppdelningen 

av materialet på de åtta ingående regionerna visar därvid att vissa regio

nala variationer i den ge nomsnittliga inköpsandelen föreligger (se tabell 

8:7). 
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Tabell 8:7. Företagens genomsnittliga inköpsandel i de stud erade regionerna 

Regi on Genomsni ttli g Regi on 
inköpsandel (%) 

Ma 1 mö (160 ftg) 42,1 

Borås (279 ftg) 44,5 

Borlänge (105 ftg) kl,7 

Avesta (20 ftg) 39,2 

Ludvi ka (21 ftg) 47,3 

Mora (60 ftg) 45,4 

Skellefteå (63 ftg) 42,2 

Lycksele (15 ftg) 47,1 

Hela materialet (723 ftg) 43,6 

De slutsatser som kan dras utifrån tabell 8:7 ovan tyder emellertid inte 

på att eventuella fördelar av att ligga i de stor a regionerna återspeglas i 

företagens vertikala specialiseringsgrad. Tvärtom framgår av nämnda tabell 

att storstadsregionen Malmö har en väsentligt lägre inköpsandel jämfört 

med exempelvis glesbygdsregionerna Lycksele och Mora. De höga värdena i de 

båda sistnämnda regionerna förklaras dock av den stora andelen sågverksföre

tag vilka (som framgår av avsnitt 8.2.2) företer en hög inköpsandel. Likaså 

förklaras Boråsregionens värde - som är högre än materialet som helhet -

av den i region en tungt vägande tekoindustrin, vilken har en högre inköps

andel än företagspopulationen som helhet. Skillnaderna i inköpsande l såsom 

de framgår av tabell 8:7 ovan synes sålunda mer vara att hänföra till f öre

tagspopulat ionens branschsammansättning än en följd av regionala betingel

ser. 

8.2.5. Företagens roll i näringslivet inverkar på specialiseringsgraden 

I likhet med företagens branschtillhörighet synes företagens inriktning mot 

olika marknadssegment eller deras roll i näring slivet vara av betydelse för 

graden av vertikal specialisering. Sålunda varierar företagens inköpsandel 

mellan 4l och 50 % beroende på företagens sektoriella inriktning. Det lägsta 

genomsnittsvärdet uppvisar de företag som ingår som leverantörer till. andra 

tillverkande företag, dvs underleverantörer och internleverantörer. Däremot 

företer företag som är inriktade mot den offentliga sektorn eller byggnads
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sektorn höga inköpsandelar. Även grossistleverantörer och exportföretag 

redovisar högre värden än genomsnittet. 

Tabell 8:8. Företagens sektor i el la inriktning och inköpsandelens storlek 

Sektoriell inriktning Inköpsandel (%) 

Underleverantörsföretag (246 ftg) 41,1 

Internleverantörer (35 ftg) 40,8 

Byggvaruleverantörer (25 ftg) 50,3 

Gross i st 1everantörer (264 ftg) 44,8 

Leverantörer till offentliga 
sektorn (23 ftg) 46,4 

Exportföretag (50 ftg) 44,5 

Ej klassificerade företag (8Q ftg) 49,8 

Hela materialet (723 ftg) 43,6 

Att de s k underleverantörerna uppvisar en lägre inköpsandel än slutmark-

nadsföretag torde kunna förklaras av att insatsvarornas relativa värde genom 

produktionsprocessens utformning stiger med antalet förädlingsled i kedjan 

från råvara till f ärdig produkt. En konsekvens av detta samband mellan in

köpsandel och företagens läge i produ ktionsprocessen blir att spridnings

effekterna från en huvudleverantör i ett p roduktionssystem reduceras allt 

kraftigare ju längre ned i produ ktionssystemet verkningarna når. Om vi 

kopplar detta förhållande till att s 1utvarumarknadsföretagen har en genom

snittlig inköpsandel kring 45 % blir resultatet att spridningseffekter av 

mer betydande omfattning endast gör sig gällande ett fåtal led tillbaka i 

producentkedjan. 

Värt att notera från tabell 8:8 ovan är också att något samband mellan före

tagens konkurrenssituation och inköpsandel inte kan spåras i mater ialet. 

Tvärtom har exportföretagen - som vanligtvis förutsätts vara utsatta för 

hård konkurrens - en betydligt lägre inköpsandel än exempelvis byggvaru-

1everantörerna eller leverantörer till d en offentliga sektorn; sektorer som 

ur nationell synvinkel betraktas som skyddade. Dessa tendenser gäller även 

på ett branschuppdelat material. En reservation bör dock göras då företagens 

sektoriella inriktning utgör en mycket trubbig indikator på företagens kon

kurrensförhål landen. 
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8.3. Regressionsmodeller med företagens vertikala specialisering som 

beroende variabe l 

För att på ett mer sammanfattande sätt analysera vilka faktorer som förkla

rar variationerna i företage ns vertikala specialiseringsgrad har vi utnytt

jat tekniken med multipel linjär regressionsanalys. De analysmodeller som 

därvid konstruerats innehåller ett stort antal oberoende variabler och bör 

- mot bakgrund av studiens delvis explorativa syfte - betraktas mer som be

skrivningsmodeller där styrkan i undersö kta var iabelsamband undersöks än 

som egentliga förklaringsmodeller. 

8,3.1. Regressionsmode l lema 

I allmän form kan dessa multipla regressionsmodel1er uttryckas enligt föl

jande formel : 

Y=b0+b1X1+b2X2+---+bnXn+£ 

där Y är den beroende variabeln, dvs i detta fall företagens inköpsandel.^ 

De oberoende variablerna ... Xn har tidigare presenterats i kapitel 6 . 

Till följd av skillnader i populat ionsavgränsning vid ERU-undersökningen 

och PRV-undersökningen har regressionsanalysen utförts vid två separata 

datorkörningar. Genom att utföra analysen i två steg undviker vi att göra 

den informationsförlust som skulle blivit följden av att basera analysen 

enbart på den del population som även innefattar PRV-studien. I gengäld s ka

par vi två skilda resultat vilka bör tolkas med en viss försiktighet. 

De variabler som speglar företagens inre struktur med avseende på produk

tionsenhetens och administrationsenhetens status samt verksamhetens omfatt

ning ingår i det för sta analyssteget tillsammans med de variabler som åter

ger företagens yttre betingelser. Denna analys kompletteras sedan i ett 

andra analyssteg med variabler som speglar företagens ekonomiska status 

respektive föränderlighet. Denna vidare ansats som bygger på PRV-materialet 

medför dock att antalet observationer som ligger till grund för beräkningar

na minskar kraftigt, från 597 till 2 35 observationer. 

1) Begreppen beroende respektive oberoende variabel är i detta s ammanhang 
något missvisande då några uttalanden om kausalitet inte strikt veten
skapligt kan göras. 



Slutligen skall framhållas att vi i våra modeller har "tvingat in" de olika 

s k" dummyvariablerna för företagens bransch-, inriktnings-, region- respek

tive ägarti 11hörighet som inledande analyssteg. Till denna grupp av "in

tvingade" variabler har vi o ckså fört omsättningsvariabeln som utifrån vår 

teoretiska föreställningsram bedömdes som central vid en analys av företa

gens vertikala specialisering. I enlighet med de urvalskriterier som ligger 

till grund för den stegvisa multipla regressionsanalysen följer sedan de 

övriga variablerna i våra an alysmodeller i på var andra följande iteratio-
1) 

ner. 

8.3,-2. Regressionsmodellemas förklaringsvärde 

Av de resultat som återges i tabelle rna 3 respektive k i appendix D framgår 

att de förklaringsvärden vi erh åller med våra regressionsmodel1er är rela

tivt blygsamma. Totalt förklarar de båda modellerna 30,k respektive 43,3 % 
2) 

av variationerna i inköps andelens storlek. Till en del kan de låga förkla

ringsvärden vi erhåller säkerligen tillskrivas trubbigheten i de mått vi -

i likhet med andra strukturstudier - tvingats arbeta med. En annan förkla

ring kan vara att dummyvariabler används för företagens bransch- och region-

tillhörighet etc.^ Regressionsanalyser för mer homogena populationer i 

detta avseende - exempelvis för metall- och verkstadsindustrin eller järn-

och metallmanufakturindustrin - visar dock att förklaringsvärdet förbättras 

relativt litet. Denna förbättring sker också till priset av att det till

skott i förkla ringsvärde som de i regres sionsmodellerna stegvis införda 

1) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen som 
medför den största reduktionen av res i dual kvadratsumman. Detta innebär 
att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficienten införs först 
i ekvati onen. I analysen av företagens vertikala specialisering har så
lunda branschvariabeln givits högsta prioritet. Därefter har vi tv ingat 
in våra s k dummy-variabler för sektoriell inriktning, regiontillhörighet 
och ägare samt omsättningsvariabeln i nu nämnd ordning för att sedan låta 
datorn företa valet av övriga variabler enligt ovan skisserade metod. 

2) En ansats, att med hjälp av våra analysmodeller förklara den totala in-
satsvarumarknad företagen - i detta fall företag med mindre än 50 mkr i 
omsättning - genererar, resulterar i att vi som mest kan förklara 92 % av 
variationerna i företage ns inköp. Detta då vi inkluderar data om företa
gens ekonomiska status och föränderlighet förutom de övriga strukturva
riabler som ingår i studie n. Utöver det förklaringsvärde som omsättnings-
variabeln tillför (83 %) framstår det tillskott i förkla ringsvärde som 
övriga variabler tillför som marginellt. I likhet m ed analyserna med 
företagens vertikala specialisering som beroende variabel, är det enbart 
branschtillhörighet och i någon mån regionti 11hörighet och vissa variab-
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variablerna bidrar med inte kan säkerställas på samma nivå som i de anal y

ser där vi ar betar med ett större antal observationer. 

Den slutsats vi yt terst vill dra av de relativt låga förklaringsvärden vi 

erhåller vid våra regressionsanalyser baseras emellertid inte på validitets-

och reiiabi1 i tetsproblem i våra ob servationer. Det förefaller oss snarare 

sannolikt, att den diskussion som fördes i kapitel 3 utifrån ett mer manage

mentor i enterat synsätt är av relevans för en ökad insikt i frågest ällningar 

rörande företagens vertikala specialisering. Företags interna beslutspro

cesser med "begränsat" rationella inslag och då inte minst inverkan av vär

deringar och de historiska premisser företaget verkar under, maktrelationer 

mellan beslutsfattare såväl inom som utanför företaget etc utgör exempel på 

faktorer som i komplex a mönster samverkar med de strukturella betingelser 

vi hä r söker fånga upp i vår empi riska analys. 

8.3.3. Företagens branschtillhörighet av störst intresse för den vertikala 

specialis erings graden 

I regressio nsmodel1 ernås belysning framstår - de begränsade förklarings

värdena till trots - ett antal variabelsamband som intressanta. Framför allt 

vill vi då framhålla det registrerade sambandet mellan företagens bransch

tillhörighet och inköpsandelens storlek. Tidigare redovisade skillnader 

mellan exempelvis de "lågt specialiserade" företagen i järn- o ch metal 1-

manufakturindustrin samt maskinindustrin å ena sidan och de "högt specia

liserade" företagen i metall industrin å den andra återspeglas sålunda i reg-

ressionsmodellerna. Branschvariabeln synes med andra ord diskriminera mellan 

olika produktionsprocessers utformning och därigenom spegla företagens behov 

av insatsvaror i högre utsträckning än andra strukturella betingelser. 

Vidare visar studiens resultat på att företagens rumsliga belägenhet i viss 

utsträckning är av betydelse för inköpsandelens storlek. Vi kan sålunda no

tera att företagens inköpsandel varierar mellan de olika A-regioner vi st u

derat. Likaså kan vi no tera ett positivt samband mellan vår "beroende" 

variabel och antalet leverantörer inom lokal tillverkningsindustri, vilket 

kan ses som en indikator på närmarknadens betydelse. Det stöd som hypotesen 

1er som speglar företagens relationer till sin industriella närmarknad, 
som framstår som intressanta (se appendix D, tabell 1 och 2 ). 

3 )  J f r  D a h l b e r g  1 9 7 2 ,  s i d  2 0 5 .  
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om "den vertikala specialiseringens avståndskänslighet" får skulle säkerli

gen - utifrån de slutsatser vi kan dra av bl a e n genomförd praktikfalls-

studie^ - vara än starkare om i nsatsvarubegreppet givits en snävare tolk

ning och avgränsats ti 11 ink öp av icke-standardkaraktär. 

Som vi ti digare visat föreligger dock inte någon tendens i mater ialet att 

företag belägna i stora regioner skulle utnyttja tillgången till denna när

marknad genom att göra relativt sett större inköp än företag i mindr e regio

ner. Inte heller det omvända förhållandet att företag belägna i glesby gds

regioner tenderar att svara för en större andel av förädlingen själva i av

saknad av en gynnsam industriell miljö. Detta tyder på att det snarare är 

de regionala industriella betingelserna tagna i vid men ing än agglomera-

tionens storlek i sig so m är av betydelse för företagens vertikala specia-

1 i seri ngsgrad. 

8.3.4. Några ytterligare variabelsamband 

Bland de övriga variabler som kommit till användning i regre ssionsekvatio-

nerna för att söka förklara den vertikala specialiseringsgraden, är det 

framför allt företagens kapitalintensitet som är av intresse (jfr figur 

8:4). Resultaten tyder sålunda på att" stora investeringar i egna anl ägg

ningar många gånger syftar till att inkorporera vissa delar och komponenter 

i den eg na tillverkningen som eljest skulle köpas in från externa leveran

törer. 

Värt att notera är också att kapacitetsutnyttjandet i företag en inte ger 

något mer påtagligt utslag på företagens inköpsandel. Den tanke som fram

fördes i den teoretiska föreställningsramen var annars att ett högt kapa

citetsutnyttjande skulle vara ett incitament till en ökad vertikal specia

lisering. Det bör dock påpekas att båda de valda måtten på produktions

apparatens utnyttjandegrad - kapacitetsutnyttjande och antal skift - lider 

av betydande vagheter i fråga o m explicita och entydiga definitioner. Där

till k an även läggas den ständiga anpassningsprocess mellan kapacitetsut

nyttjande och vertikal specialisering som torde pågå i företag en. Företag 

som närmar sig kapacitetstaket tvingas sålunda till utbyggnad av den egna 

produktionsapparaten alternativt utläggning av produktionsmoment på externa 

1 )  S e  F r e d r i k s s o n  S  L i n d m a r k  1 9 7 3 .  
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leverantörer med åtföljande sänkning av kapacitetsutnyttjandet. Dessa för

hållanden kan ha bidragit till a tt något samband mellan företagens inköps-

andel och de båda kapacitetsvariablerna inte kan skönjas. 

Figur 8:4. Sambandet mellan olika mått på företagens kapitalintensitet och 

inköpsandelens storlek 

Maski nernas 
brandförs.v. 

Omsattni ng 
r=-0,26 

Byggnadernas 
brandförs.v. 

Omsattni ng 

Inköps
andel 

Maski nernas 
brandförs.v. 
Antalet sys
selsatta 

En annan näraliggande tankegång som framförts i rappo rtens teoretiska del 

var att snabbt expanderande företag i många fall har begränsade möjligheter 

att bygga ut den egna produktionsapparaten i den t akt som marknaden till

låter. Det gap som härigenom uppstår mellan möjlig expansion utifrån mark

nadsförutsättningarna och produktionstekniskt möjlig expansionstakt kan 

antas verka i riktni ng mot en ökning av inköpsandelens storlek. 

De utförda regressionsanalyserna visar dock att inte heller modellernas 

förändringsvariabler - omsättningsutveckling och sysselsättningsutveckling 

- bidrar till en ökad förklaring av variationerna i företag ens inköpsandel. 

Sammantaget tyder sålunda våra analyser på att förändringstakt och kapaci

tetsutnyttjande endast är av intresse när det gäller att förklara marginella 

variationer i företag ens inköpsandel. De nämnda variablerna kan dock mycket 

väl utgöra incitamentet till att genomföra de förändringar man - förr eller 

senare - inom en given produktionsteknologi tvingas ta ställning till. 
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Av de ekonomiska variablerna bidrar i första hand företagens lönsamhet 

till att förklara variationerna i inköp sandelens storlek. Företagens soli

di tets- och likviditetsutveckling är också av intresse i detta s ammanhang. 

Däremot synes inte den absoluta sol idi tets- och likviditetsnivån uppvisa 

någon samvariation med inköpsandelens storlek. 

Det negativa sambandet mellan företagens inköpsandel och lönsamhet kan tol

kas åtminstone på två sätt. Dels kan en höggradig inköpsandel innebär att 

företagen tvingas betala ett "överpris" på inputresurserna i förhål lande 

till vad som skulle vara fallet vid egenprodukt.ion och därigenom åsamkas 

lägre total lönsamhet. Denna tolkning av det funna resultatet skulle så

lunda ge stöd åt de föreställningar som existerar att externa 1 i ser ing av 

produktionsmoment tenderar att utgöra en olönsam uppbyggnad av produktions

apparaten. 

En annan tolkning skulle vara att orsakssambanden går i delvis o mvänd rikt

ning. Företag med en låg lönsamhet ges begränsade möjligheter att utveckla 

den egna produktionsapparaten till f öljd av svårigheter att bl a låna upp 

riskvilligt kapital. För dessa företag kan därigenom inköp från utomståen

de tillverkningsföretag aktualiseras betydligt tidigare som en följd av att 

motalternati vet egen utbyggnad inte är tänkbar. I likhet me d det resonemang 

som fördes ovan om kapacitetsbeläggningens inverkan på företagens vertikala 

specialisering torde vi dock även i detta fall kunna hävda att externalise-

ring av produktionsmoment - höga inköpsandelar - knappast kan ha annat än 

marginell inverkan på företagens lönsamhet på kort sikt och vice versa.^ 

8.4. Några sammanfattande slutsatser 

En sammanfattning av de funna resultaten ger för handen att insatsvarumark

naderna i de 8 regionerna vi stu derar är koncentrerade till ett litet antal 

företag. Exempelvis svarar de 100 storkoncern- respektive storföretagsenhe

terna för hela 68 % av den totalt genererade insatsvarumarknaden i de stud e 

rade regionerna. Ur branschsynpunkt är inköpen koncentrerade till metal 1-

1) Till detta skall läggas, att vi ge nom vårt räntabi 1 itetsmått - som inte 
beaktar företagens avskrivningskostnader - erhåller en positiv bias i 
lönsamhet för företeg med höga kapitalinsatser. Detta torde ti/LX en det 
förklara det konstaterade variabelsambandet mellan låg lönsamhet och 
stor inköpsandel. 



m 
och verkstadsindustrin; 218 företag gör 5^ % av de totala inköpen. Slutli

gen kan vi no tera att de 337 företag som avsätter sin produktion på "slut-

varumarknader" såsom på export, till offentliga sektorn eller till grossis

ter, detaljister etc "täcker in" 53 % av den totala insatsvarumarknaden i 

de studerade regionerna. 

Intressant att konstatera är därvid att vi i skärnin gsmängden av dessa tre 

kategorier kan återfinna ett fåtal företag som svarar för en betydande del 

av denna insatsvarumarknad. Av de totalt 12k studerade företagen svarar så

lunda 12 storkoncern- eller storföretagsenheter, som tillhör metall- och 

verkstadsindustrin och avsätter sin produktion på "slutvarumarknader", för. 

inte mindre än 2k % av den totala insatsvarumarknaden (se figur 8:5). 

Figur 8:5. Det totala insatsvarubeloppets fördelning på olika företags-

Si utvarumarknads-
företag 337 ftg/53 % 

I den re gionala dimensionen är dessa 12 företag spridda över 7 av de 8 

studerade regionerna. I rélation till hela insatsvarubeloppet i respe ktive 

region är koncentrationen därvid kraftigast i Skellef teregionen där två 

företag svarar för 71 % av det totala insatsvarubelopp samtliga företag i 

denna region genererar. I Boråsregionen däremot svarar ett företag, som 

uppfyller ovanstående kriterier, för endast 1 % av insatsvaruvärdet i denna 

region (se figur 8:6). 

Om vi däremot på ett likartat sätt som i figuren 8:6 plottar de största teko' 

företagen framträder Boråsregionens i det nä rmaste totala dominans inom 

denna industrisektor. Sålunda kan vi i Boråsr egionen återfinna samtliga de 

fem "siutvarumarknadsorienterade" storföretagsenheter tillhörande tekoin

dustrin som ingår i vår un dersökning. Sammantaget genererar dessa fem före

tag 19 % av regionens samlade insatsvarumarknad. I perspekt ivet av markna-

kategorier 

Storkoncerner och storföretag 
100 ftg/68 % 

Metall- och verkstadsindustri 
218 ftg/5^ % 
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dens absoluta storlek är dock det insatsvarubehov dessa fem tekoföretag upp

visar ytterst ringa; mindre än 5 % av hela det insatsvarubelopp företagen i 

föreliggande studie skapar. 

Figur 8:6. Regional fördelning av de 12 ur insatsvarusynpunkt betydande 

företagen 

Skel1efteå 

Lycksele - Mora 
1 f tgA % 

Avesta - Ludvika 
Borlänge 5 ftg/25 

Borås 
1 ftg/1 m 

Totalt: 12 ftg/2^ 

ED Mal mö 
3 ftg/22 %> 

Anm: Siffrorna för respektive region anger antal företag samt dessa före
tags procentuella andel av det totala insatsvarubelopp samtliga före 
tag i respek tive region genererar. 



1 7 6  

De ovan redovisade resultaten framhäver vikten av några få stora företag i 

den regionala närings1 ivsbi 1 den. Som tidigare berörts torde emellertid kon

centrationen av många små företag på en begränsad yta kunna skapa samma 

förutsättningar som förekomsten av ett stort företag. Detta påstående styrks 

av det faktum att storleksvariabeln endast ger ett mycket begränsat till

skott i förkla ringsvärde då vi med regressionsanalysens hjälp söker förklara 

företagens vertikala specialisering. Det synes sålunda inte vara företags

storleken i sig so m förklarar företagens vertikala specialisering utan mer 

andra faktorer som produktionsprocessens utformning och företagens läge i 

produkt ionssystemen. 

Vidare antyder resultaten att den vertikala specialiseringen kan drivas 

längre inom företag som har tillgång till en närbelägen leverantörsmarknad. 

Resultat som indikerar att vi inom de stora företagens nationella produk

tionssystem eller inom anhopningar av små företag kan identifiera lokala 

system. Som vi t idigare anfört torde dessa i indi kationer varit än starkare, 

om vi i våra an alyser kunnat särskilja leveranser av specialkaraktär från 

de av standardtyp. 

En annan iakttagelse som talar för denna regionala bundenhet i omvärds rela-

tionerna är det påfallande starka samband, som föreligger mellan den specia

lisering som kan sägas vara utmärkande för hela regionens näringsliv och 

företagens grad av vertikal specialisering i region en i fråga . En rangord

ning av regionerna efter den specialiseringskoefficient som återgavs i av

snitt 7-3.1 respektive efter företagens genomsnittliga inköpsandel ger en 

rangkorrelation - mätt som Spearman's rangkorrelationskoefficient - på 0,67 

Ju mer dominerande enstaka branscher är i en r egion desto högre synes gradei 

av vertikal specialisering ha drivits. 

Vår slutsats blir därvid, att det inte är agglomérationens storlek i sig 

- mätt med olika strukturvariabler - som inverkar på företagens inköpsbild, 

utan snarare en rad situationsspecifika faktorer där samspelet mellan före

taget och dess lokala närmiljö blir föremål för diskussion. I regioner där 

centreringen kring en viss produktionsteknik är stark, kan vi exe mpelvis 

förvänta oss att specialiseringsincitamenten är starkare än i regioner där 

närmarknaden präglas av en mer di versîfîerad näringslivsstruktur. En miljö

påverkan som inte torde kunna beskrivas i några e nkla variabel samband utan 
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î hög grad ger sig tî11 känna via företagens interna beslutsprocesser med 

dess "begränsade rationalitet", informations- och värderingsflöden inom och 

utom företagen, maktrelationer etc. 
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KAPITEL 9 

DE MINDRE OCH MEDELSTORA FÖRETAGEN I ROLLEN SOM UNDERLEVERANTÖRER 

Vi h ar i föregå ende kapitel haft vår uppmärksamhet riktad mot de företag som 

genom sina inköp av insatsvaror - såväl absolut som relativt sett - kan be

traktas som bärare av produktionssystem. I detta kapitel vänder vi o ss mot 

problemets motsatta sida och söker utifrån våra strukturella beskrivnings

variabler identifiera de företag som exploaterar de genererade insatsvaru

marknaderna. Framställningen knyter därvid an till d en diskussion som för

des i kapitel k om produktionssystemens funktionella uppbyggnad. Vi me nade 

i detta kapitel att koncentrationsutvecklingen inom näringslivet har sin 

motsvarighet i en för skjutning i rollfö rdelningen mellan små och stora före

tag. Annorlunda uttryckt utgick vi från att produktionen i det mod erna in

dustrisamhället i betydan de utsträckning utförs i hierark iskt uppbyggda 

produktionssystem i vilka e n betydande del av de mindre och medelstora 

företagen intagit rollen som underleverantörer. 

9.1. Olika roller i näringsliv s strukturen 

Vår ambition har som framhållits i studien s teoretiska referensram primärt 

varit att skilja ut de företag som verkar som leverantörer av insatsvaror 

till a ndra tillverkningsföretag från övriga företag. Då de senare avsätter 

sina produkter på marknader av starkt skiftande karaktär vad beträffar kon

kurrenssituation, lönsamhet, marknadens stabilitet etc har vi på det opera

tiva planet valt att dela upp denna heterogena grupp företag i ett antal mer 

homogena undergrupper. Till grund för denna klassificering av företagen 

efter sektoriell inriktning eller roll i närings livet har uppgifter om före

tagens kundstruktur år 1970 legat och klassificeringen har skett i enlighe t 

med ett dominanskri ter i um.^ Denna klassificeringsprincip innebär, att vi 

exempelvis till "underleverantörskategorin" hänför samtliga företag som till 

mer än 50 % avsätter sin produktion till an dra tillverkningsföretag. Den 

valda klass ificieringspri nei pen utesluter sålunda inte, att ett som under

leverantör klassificerat företag även i viss omf attning har "egna produkter" 

som avsätts till exempelvis grossister. 

1 )  S e  v i d a r e  a v s n i t t  6 . 1 . 2 .  
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9.1.1. Antalet underleverantörer stort 

Om vi inledningsvis betraktar undersökningspopulationen som helhet, vilken 

förutom 624 fristående mindre och medelstora företag även innefattar 52 

storföretags- och 48 storkoncernenheter, kan vi no tera att merparten av 

företagen eller ungefär 70 % kan hänföras till två av de sex inriktnings

kategorierna. Främst representerade är därvid de företag som verkar på den 

inhemska slutvarumarknaden via grossister och detaljister. Denna inrikt

ningskategori som vi gi vit beteckningen gross i st leverantörer utgör drygt 

36 % av undersökningspopulationen. Den andra stora gruppen i vår popula

tion består av företag inriktade på l everanser till a ndra tillverkande 

företag - underleverantörer. Dessa företag utgör drygt en tredjedel av to-

talpopulationen och är härigenom ett dominant inslag i den sve nska före

tagsbilden. Det bör dock redan här påpekas att vi g enom vårt regionval - i 

vilket Boråsregionen med sin betydande tekosektor ingår - kan ha erhållit 

en population där andelen grossistleverantörer är något överrepresenterade 

i relati on till riket som helhet. 

Däremot är övriga inriktningskategorier i låggra dig utsträckning represen

terade i under sökningspopulationen. Noterbart är därvid den låga andelen 

företag som primärt är inriktade på exportmarknader. Mot bakgrund av före-

tagspopulationens utseende - som bortsett från tekosektorns överrepresenta

tion i stort är ett tvärsnitt av det svenska företagsbeståndet - och export

företagens storlekssammansättning framstår dock den ringa andelen "export

företag" som förklarlig. Studier över den svenska exporten har nämligen vi

sat att landets största företag svarar för huvuddelen av utlandsförsälj

ningen. Som exempel kan nämnas att 150 av de 200 största svenska företagen 

år 1974 ensamma svarade för 88 % av hela Sveriges export^'. Med en företags-

population som till närmare 90 % består av fristående mindre och medelstora 

företag synes sålunda andelen företag som är inriktade på exportmarknader 

som tämligen representativ för svenska förhållanden. 

Mer anmärkningsvärt är att endast 3,5 % av företagen avsätter produktionen 

direkt och utan mellanled till byggnadsföretag och därigenom har denna sek

tor som huvudmarknad. Likaså är få företag i popul ationen inriktade mot den 

offentliga sektorn eller på internleveranser. Till följd av det ringa antal 

1 )  V e c k a n s  A f f ä r e r  n r  2 6 / 1 9 7 5 ,  s i d  1 1 .  
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observationer som ligger till grund för dessa övriga inriktningskategoriers 

mätvärden blir jämförelser med dessa relativt osäkra. En konsekvens ur ana

lyssynpunkt av denna koncentration av företagen till två marknadssegment 

blir därigenom att de företag som verkar som underleverantörer i första 

hand bör jämföras med de företag som avsätter produktionen till grossister 

och detaljister alternativt med kategorin "siutvarumarknadsföretag" som hel

het . 

Tabell 9:1. Företagens sektoriella inriktning 

Sektoriell inriktning Antal företag Andel 

Underleverantörer 246 34,0 % 

1nternleverantörer 36 5,0 % 

Byggva ru 1everantörer 25 3,5 % 

Gross i st leverantörer 264 36,5 % 

Leverantörer till 
offentliga sektorn 23 3,2 X 

Exportföretag 50 6,9 % 

Ej klassificerade företag 80 11,0 % 

Hela materialet 724 100 % 

En jämförelse av de resultat som presenteras i tabell 9: 1 med andra studier 

av svenskt näringsliv ger för handen att vissa olikheter föreligger; olik

heter som till stor del torde kunna tillskrivas valet av undersökningspopu-

lation och definition av underleveransbegreppet. Enligt exempelvis metall

manufakturutredningen som arbetar med en snäv definition utgör underleve

ranserna 12 % av manufakturindustrins saluvärdet Sveriges Mekanförbund å 

andra sidan beräknar utifrån en vidare definition underleveranserna till 
2) 

25 % av saluvärdet ino m metall- och verkstads industrin. ' Av Sveriges Mekan-

förbunds undersökning framgår vidare att i genomsn itt mer än vart tredje 

mindre och medelstort företag avsätter mer än hälften av sin produktion i 

form av under 1everanser till a ndra tillverkningsföretag. 

Liknande siffror på företagens underleverantörs inriktning redovisas i en av 

1) SOU 1973:30, sid 296. 

2) Sveriges Mekanförbund 1967. 
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styrelsen för teknisk utveckling (STU) publicerad utredning avseende utveck

lingsförhållandena för mindre och medelstor verkstadsindustri i norra Väner-

regionen.^ Enligt denna utredning var mer än hälften - 55 % -av företagen 

i denna region inriktade på "legotillverkning" eller leveranser av indust-
2) 

riell service. I åter andra utredningar förekommer än högre procentsatser. 

Olikheter i defin itioner, mätmetoder och populationsavgränsning gör emeller

tid som ovan påtalats de olika utredningarna svårjämförbara. Studierna om

fattar sålunda enbart företagen i en vis s bransch, i en viss storleksgrupp 

eller i en vi ss region. De i förelig gande studie funna resultaten som om

fattar såväl flertalet branscher och storleksgrupper som ett antal regioner 

torde dock som ett genomsnittsvärde tämligen väl åt erspegla rådande för

hållanden. 

9.1.2. Små skillnader mellan ägaxkategorier 

Föreställningen om att det främst är de fristående företagen som har in

riktat sig på underleveranser kan inte ges något stöd i de fun na resultaten. 

Av de 246 underleverantörerna är sålunda 210 fristående företag medan de 

resterande 36 fördelar sig med lika antal på storföretags- respektive stor

koncernenheter. I relation till antalet företag Ì respektive ägarkategori 

innebär detta att underleverantörsrollen är lika vanlig eller till och med 

något vanligare i de sen are två kategorierna än bland de fristående före

tagen.^ De underleverantörer som utgör arbetsställen tillhörande större 

tillverkningskoncerner framstår emellertid som förhållandevis små arbets

ställ éff-inòm dessa stora företag. 

En jämförelse mellan de olika ägarkategorierna avseende de öv i ga avsätt

ningssektorerna ger vidare för handen att storföretags- respektive storkon

cernenheterna i betydli gt högre utsträckning än de fristående företagen är 

exporterande och internlevererande. Vi kan på goda grunder anta att en stor 

del a v de sistnämndas produktion också avsätts på utlandsmarknaderna även 

om försäljningen redovisas över moderbolaget i Sveri ge. Storleksmäss igt är 

dessa enheter inom de stora företagen väsentligt större än de som vi ovan 

1) STU-utredning nr 11:1971. 

2) Se Kronobergs läns företagareförening 1973» 

3) Se appendix D, tabell 5. 



1 8 2  

klassificerat som underleverantörer. 

Slutligen kan vi notera att andelen företag som avsätter sin produktion i 

huvudsak direkt via grossister eller detalj'ister markant avtar med företa

gens ekonomiska storlek. De stora företagens ekonomiska resurser att bygga 

upp en egen marknadsföringsorganisation och ett eget återförsäljar led synes 

sålunda ge utslag även i denna mycket schematiska kategori ser ing. 

9.1.3, Underleverantörsrollen en verksamhet för de minsta företagen 

Av resultaten ovan framkommer inget stöd för tanken att de fristående mindre 

óch medelstora företagen är mer underleverantörsi nr iktade än de större före

tagens tillverkningsenheter. För samtliga tre ägarkategori er kan vi sål unda 

notera att andelen underleverantörer är förhållandevis stort; i genoms nitt 

mer än vävt tredje arbetsställe - oavsett ägarstruktur - kan betecknas som 

underleverantör. 

Tabell 9:2. Antalet "fristående" underleverantörer i olika storleksklasser^ 

Storleks
klass 

Antal under
leverantörer 

Samtliga företag 
i storlek sklassen 

11-20 75 (37,3 %) 201 (100 %) 
0
 

LT
V 1 

CM 

80 (33,9 %) 236 (100 %) 

51-200 48 (29,4 t) 163 (100 %) 

201-500 7 (29,2 %) 2h (100 %) 

Total t 210 (33,7 %) 624 (100 2) 

Om vi där emot enbart ser till de 624 fristående företagen i vår population 

kan vi do ck konstatera att företagsstorleken samvarierar med företagens sek-

toriella inriktning och att inriktningen mot under leveranser är vanligast 

bland de minsta företagen. Bland företag med upp till 20 sysselsatta är 37 % 

inriktade mot att tillgodose andra företags behov av insatsvaror. Motsva

rande siffra för företag med mer än 50 sysselsatta är 29 %. Som jämförelse 

kan också nämnas att av de storföretags- respektive storkoncernenheter som 

har fler än 500 sysselsatta kan 25 % av företagsenheterna klassificeras 

1 )  S e  ä v e n  a p p e n d i x  D ,  t a b e l l  6  o c h  7 -
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som underleverantörer. De funna resultaten indikerar sålunda att underle

verantörsrollen är storleksbetingad även om några markanta olikheter mellan 

olika storleksklasser inte kan observeras. 

9.1.4. Många företag verksamma som underleverantörer till landets största 

ti l Iverkningskonoemer 

Betydande skillnader kan dock registreras mellan de olika ägarkategorierna 

vad beträffar försäljningen till landets största tillverkningskoncerner. 

Sålunda framgår av resultaten att de 36 underleverantörer som utgör enheter 

inom storkoncerner respektive storföretag avsätter en mycket obetydlig an^ 

del av sin produktion till a ndra storkoncerner. I 32 fall av 36 saknas helt 

relationer till a ndra storkoncerner medan de resterande k enheterna avsätter 

omkring 10 % eller mindre till nämnda företagskategori. För de fristående 

underleverantörerna däremot utgör storkoncernerna en till s ynes viktig av

sättningsmarknad . De 210 fristående underleverantörerna redovisade sålunda 

leveranser för ungefär 190 miljoner kronor till landets 30-tal största in

dustrikoncerner år I97O. Ett värde som motsvarar i genoms nitt knappt 20 % 

av leverantörernas omsättning. 

Som framgår av tabell 9:3 är emellertid spridningen i materi alet betydande. 

Över hälften av de mindre och medelstora företag som klassificerats som un

derleverantörer ingår till någon del i storkonc ernernas produktionssystem. 

För ungefär 1/3 av underleverantörspopulationen utgör storkoncernerna ett 

markerat inslag i markna dsbilden då mer än 20 % av företagens produktion av

sätts till dessa stora företag. I denna delmängd av underleverantörspopula-

tionen kan vidare ett icke obetydligt antal - i genomsn itt vart åttonde -

företag urskiljas för vilka storkoncernerna utgör det dominerande marknads

inslag, dvs tar mer än 50 % av produktionen i anspråk . Att landets stora 

tillverkningskoncerner torde ha ett reellt inflytande över stora delar av 

det övriga företagsbeståndet genom dessa insatsvaruleveranser kan mot bak

grund av de presenterade siffrorna knappast ifrågasättas.^ 

1) Det bör påpekas (l) att vi end ast tagit hänsyn till de direkta leveran
serna vid dessa mätningar och bortsett från eventuella indirekta länk
ningar till s torkoncernerna; (2) att vi en dast studerat leveranserna till 
32 av landets ca 170 stora tillverkningskoncerner - koncerner med fler än 
500 sysselsatta samt (3) att en del - i genomsn itt ca 30 % - av underle
verantörernas omsättning av mättekniska skäl lämnats ospecificerad. Om 
hänsyn tas till s amtliga dessa faktorer framstår de stora företagens be
tydelse som bärare av omfattande produktionssystem som än klarare. 
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Tabell 9:3. Underleverantörernas storkoncernanknytning 

Underleverantörernas 
försäljningsandel till 
landets största ti li
ve rkn i ngskonce rne r 

Antal under
leverantörer 

Andel 

0 % 94 44,8 S 

0,1-20,0 % 49 23,3 % 

20,1-50,0 % 41 19,5 S 

50,1- % 26 12,4? % 

Samt 1 i ga "fris tående'1 

underleverantörer 
210 100 % 

9.2. De mindre och medels tova underleverantörernas branschtillhörighet 

9.2.1. Underleverantörsrollen är starkt branschbetingad 

Av föregående kapitel har framgått att ett antal storkoncern- respektive 

storföretagsenheter inom metall- och verkstadsindustrin svarade för en 

mycket stor del av den totala insatsvarumarknad de studerade företagen ge

nererar. Mot denna bakgrund är det speciellt intressant att kunna notera att 

de fristående mindre och medelstora företagen i nämnda delbranscher är ut

präglat underleverantörsinriktade. Exempelvis kan drygt 60 % av de friståen

de mindre och medelstora företagen i delbra nscherna metalIvaru- och maskin

industri klassificeras som underleverantörer (se tabell 9:4). Dessa resul

tat understryker tidigare framförda tankegångar om en långt driven arbets

fördelning inom metall- och verkstadsindustrin, där många av sektorns före

tag specialiserat sig på att förse efterföljande förädlingsled med detaljer 

och komponenter. 

Till skillnad mot metall- och verkstadsindustrin är inriktningen på leve

ranser till andra t\]1 verkande företag mindre vanligt förekommande inom de
lar av träindustrin liksom inom beklädnadsindustrin. Inom den sistnämnda 

branschen återfinner vi där emot den högsta andelen leverantörer till 

grossist- och det 1ji st ledet. Andra branscher som har sina främsta marknader 

inom nämnda led är textilindustri och annan tillverkningsindustri. Intres

sant att konstatera är vidare, att den totalt sett låga andelen företag som 

är inriktade på direkt försäljning till den omfattande offentliga sektorn 
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även gäller på delbranschnivå om vï bortser från elektro- öch transport

medel s i ndustri n. I det nä rmast vart sjätte fristående mindre och medelstort 

företag i nämnda delbranscher avsätter merparten av sin produktion til1 den 

offentliga sektorn inom vilken bl a Försvarets Fabriksverk, Televerket och 

Statens Järnvägar framstår som betydelsefulla kunder. Exportorienterade 

mindre och medelstora företag slutligen återfinns främst - vilken kan synas 

lättförklarligt - inom de branscher som traditionellt betecknas som de 

svenska exportbranscherna, nämligen sågverksindustrin och maskinindustrin. 

Tabell 9:4, Antalet "fristående" underleverantörer i olika branscher^ 

Bransch Antal under
leverantörer 

Samtliga företag 
i brans chen 

1. Gruvor samt jord- och 
steni ndustri 9 (25,7 S) 35 (100 %) 

2. Textilindustri 41 (39,^ %) 104 (100 %) 

3. övrig beklädnadsindustri 4 (3,2 %) 124 (100 %) 

k. Sågverksindustri 15 (34,1 %) 44 (100 %) 

5. Övrig träindustri 14 (19,7 %) 71 (100 %) 

6. Massa- och pappersindustri 5 (71,4 %) 7 (100 X) 

7. Kemisk industri 15 (37,5 %) 40 (100 %) 

8. Metal 1 i ndustri 4 (100 %) 4 (100 %) 

9. Metal 1 va ru industri 50 (60,2 %) 83 (100 %) 

10. Maskinindustri 37 (60,7 %) 61 (100 %) 

11. Elektro- och transport-
medelsi ndustri m m 11 (34,4 %) 32 (100 %) 

12. Annan tillverkningsindustri 4 (22,2 %) 18 (100 %) 

Total t 209 (33,5 %) 623 (100 %) 

9,2,2, Underleverantörsrollen vanligare bland metall- och verkstads

industrins mindre företag 

En homogen i ser ing av materialet till at t omfatta enbart sektorn metall- och 

verkstadsindustri visar vidare, att tendenserna för denna del population vad 

beträffar företagens sektoriella inriktning inom olika storleklasser är lik

artade med materialet som helhet. De minsta storleksgrupperna bland de 

1 )  S e  ä v e n  a p p e n d i x  D ,  t a b e l l  8  o c h  9 u  
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mindre och medelstora metall- och verkstadsföretagen innehåller proportio

nellt sett ett större antal underleverantörer än de större storleksklasser

na. Omkring 60 % av företagen med 50 eller färre sysselsatta kan klassifi

ceras som underleverantörer; ett resultat som kan jämföras med Sveriges 

Mekanförbunds undersökning från 1967« I denna konstaterade man att "inte 

mindre än 57 % av företagen i gruppen med mindre än 25 anställda avsätter 

mer än hälften av sin produktion i form av underleveranser till andra verk

stadsföretag" (Sveriges Mekanförbund 1967, sid 15). För företag med 101-500 

sysselsatta utgjorde motsvarande andel i Sverige s Mekanförbunds undersök

ning 30 % och avtog sedan ytterligare med tilltagande företagsstorlek. Detta 

synes även gälla - om än något mindre accentuerat - för metall- och verk

stadsföretagen i föreli ggande studie (se tabell 9:5). 

Det kan i detta s ammanhang vara värt att påpeka att typen av underleveran-

ser torde variera med företagsstorleken. Ju större företag desto mer tekno

logiskt avancerade eller standardiserade kan under 1everanserna förmodas 

vara. De största underleverantörerna i föreli ggande studie utför sålunda 

mycket avancerad komponenttillverkning medan en stor del av de minsta före

tagen främst förser andra t i 11verkningsföretag med kapacitets leveranser och 

produktionsteknisk service.^ 

Tabell 9:5. Antalet "fristående" underleverantörer i olika s torleksklasser 

inom metall- och verkstadsindustrin 

Storleks
klass 

Antal under
leverantörer 

Samtliga företag 
i storle ksklassen 

11-20 37 (56,9 %) 65 (100 %) 

21-50 48 (62,3 %) 11 (100 %) 

51-200 1* (46,7 « 30 (100 %) 

201-500 3 (37,5 %) 8 (100 %) 

Total t 102 (56,7 %) 180 (100 %) 

1 )  J f r  F r e d r i k s s o n  £  L i n d m a r k  1 9 7 3 .  
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9. fr» 3. Underleverantörerna inom metall- och verkstadsindustrin höggradigt 

uppbundna till storkoncernerna 

Vi ku nde tidigare konstatera, att av de fristående mindre och medelstora 

underleverantörsföretagen ingår ungefär 1/3 i storkon cernernas produktions

system i den meningen att de avsätter mer än 20 % av produktionen till d essa 

storkoncerner. Denna siffra är dock ett genomsnittsvärde och stora bransch

visa skillnader kan registreras. Exempelvis avsätter fler än hälften av de 

företag som klassificerats som underleverantörer i metal 1varuindustrin mer 

än 20 % till storkoncernerna och för drygt en fjärdedel av företagen utgör 

dessa leveranser mer än 50 % av omsättningen. Även inom andra delbranscher 

av metall- och verkstadsindustrin är storkoncernanknytningen mycket omfat

tande (se tabell'9:6). Däremot är denna inriktning mindre vanlig inom andra 

branscher. Inom exempelvis den kemiska industrin kan vi notera att över 

hälften av de fristående mindre och medelstora underleverantörerna helt sak

nar avsättning till landets största industrikoncerner. 

Till en väsentlig del f örklaras detta givetvis av att landets största till

verkningskoncerner kan klassificeras som metall- och verkstadsföretag. 

Endast några få av landets 32 största tillverkningskoncerner saknar sålunda 

helt verksamhet inom metall- och verkstadssektorn medan exempelvis tekosek

torn inte alls är representerad. Storkoncernernas inom metall- och verk

stadsindustrin markanta influens inom denna sektor torde sålunda motsvaras 

av andra "stora företags" influens inom andra sektorer. 

Noterbart är att underleverantörernas länkningar till landets stora till

verkningskoncerner är lika frekvent förekommande bland de största mindre 

och medelstora metall- och verkstadsföretagen som bland de allra minsta. Vi 

kan dock observera att spridningen i den mi nsta gruppen är något större. An

delen som helt saknar respektive avsätter en mycket stor del till de nämnda 

storkoncernerna är högre inom kategorin med 11-20 sysselsatta än inom övriga 

storleksgrupper. En sannolik förklaring till detta är att vi inom de minsta 

företagen finner få företag med en di vers ifierad produktion. En följd härav 

blir att man - i det p erspektiv vi nu betraktar problemet - i hög ut sträck

ning koncentrerar avsättningen till vissa marknadssegment. I de fall av

sättningen riktas mot tillverkningsindustrins storkoncerner torde detta 

innebära att dessa genom sina "kapacitetskrav" kommer att utgöra mycket 

stora kunder till de små leverantörerna. 
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Tabell 9:6. Antalet "fristående" underleverantörer inom metall- och verk

stadsindustrin respektive övriga branscher och graden av stor 

koncernanknytning 

Bransch 

Under
leveran
törernas 
försäljnings
andel till lan
dets största till-
verkn i ngskoncernerV 

Metal 1 - och 
verkstads-
i ndustri 

Öv r i ga 
branscher 

Samtli ga "fri
stående" under
leverantörer 

0 % 

0,1-20,0 % 

20,1-50,0 % 

50,1- % 

2k (23,5 %) 

26 (25,5 %) 

31 (30,4 %) 

21 (20,6 %) 

70 (65,4 %) 

22 (20,6 %) 

10 (9,3 %) 

5 (4,7 %) 

94 (45,0 3) 

48 (23,0 %) 

41 (19,6 %) 

26 (12,4 %) 

Totalt 102 (100 %) 107 (100 %) 209 (100 Z) 

9.3. Regionala skillnader 

9.3.1. Bergslagsregionerna - underleverantörsregioner 

Att underleverantörsroi 1 en är starkt branschbetÎngad indikerar även att re

gionala variationer i företage ns sektoriella inriktning kan påvisas i mate

rialet. En fördelning av underleverantörerna efter regiontillhörighet be

kräftar också att så är fallet. Som framgår av tabell 9:7 är exempelvis 

företagen i de två regioner som tillhör det inre stödområdet - Lycksele och 

Mora - i betydli gt mindre utsträckning verksamma som underleverantörer än 

företagen i bergsl agsregionerna. Även Boråsregionen med sin betydande teko

sektor har en förhållandevis liten andel underleverantörer. 

Som vi ti digare redovisat återfinns närmare hälften av dessa underleveran

törer inom metall- och verkstadsindustrin; dvs den branschgrupp vilken vi i 

föregående kapitel kunde konstatera innefattade de ur insatsvarusynpunkt 

mest betydelsefulla storkoncern- respektive storföretagsenheterna. Om vi 

ser till den regionala fördelningen av dessa underleverantörer inom metal 1-

och verkstadsindustrin befästes bergs 1agsregionernas mycket dominerande in

slag av underleverantörer inom det mindre och medelstora företagsbeståndet. 

Fördelningen är likartad i de tre regionerna Avesta, Ludvika och Borlänge 
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Tabell 9:7. Antaìet "fristående" underleverantörer i olika regioner^ 

Region Antal under
leverantörer 

Samtliga före
tag i region en 

Malmö 50 (38,5 %) 130 (100 %) 

Borås 70 (26,9 t) 260 (100 %) 

Borlänge 36 {kO,k %) 89 (100 %) 

Avesta 7 (63,6 %) 11 (100 %) 

Ludvika 7 (70,0 %) 10 (100 %) 

Mora 15 (26,8 %) 56 (100 %) 

Skel1 efteå 20 (37,0 1) Sk (100 %) 

Lycksele 5 (35,7 t) 14 (100 %) 

Total t 210 (33,7 %) 624 (100 %) 

även om företagspopulationen är mycket liten i de två förstnämnda regioner

na. Av de 41 mindre och medelstora metall- och verkstadsföretagen i de tr e 

nämnda regionerna kan 30 företag (eller 73 %) klassificeras som underleve

rantörer. Motsvarande andel för Mora och LyckseLer^gionen är 39 % medan så

väl Malmö, Borås och Skellefteåregionerna har en andel underleverantörer 

inom metall- och verkstadsindustrin som uppgår till 52-57 

Tabell 9:8. Antalet "fristående" underleverantörer inom metall- och verk

stadsindustrin i olika regioner 

Regioner Antal under
leverantörer 

Samtliga metall- och 
verkstadsföretag i 
regionen 

Malmö 28 (51,9 %) 5k (100 %) 

Bo rås 21 (53,8 %) 39 (100 %) 

Avesta-Ludvi ka-Borlänge 30 (73,2 %) 41 (100 %) 

Skellefteå 16 (57,1 %) 28 (100 %) 

Mora-Lycksele 1 (38,9 S) 18 (100 %) 

Total t 102 (56,7 %) 180 (100 %) 

1 )  S e  ä v e n  a p p e n d i x  D ,  t a b e l l  1 Q .  
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9.3.2. Regionala olikheter i graden av storkoncernanknytning 

De regionala olikheterna i indus tristrukturen framstår än skarpare om vi 

tar underleverantörernas storföretagsanknytning i beakt ande. I Avesta-

Ludvika-Borlänge respektive Skellefteåregionen avsätter mer än var annan 

fristående underleverantör 20 % eller mer av omsättningen till landets 

30-tal största tillverkningskoncerner. Motsvarande andel i Malmö oc h Borås

regionerna är 2k % res pektive 13 % av underleverantörerna.^ 

Återigen är det branschsammansättningen som inverkar. I de förstnämnda re

gionerna är det sålunda den markerade arbetsfördelningen inom metall- och 

verkstadsindustrin som inverkar på resultaten medan företagen i den "di ver

sifierade" Malmöregionen och den tekodominerade Borås regionen inte är lika 
2) 

påtagligt uppknutna till landets stora tillverkningsföretag. Dessa regio

nala skillnader i inri ktning och graden av storkoncernanknytning tyder på 

att de fristående mindre och medelstora företagen i många regioner anpassat 

sig till den industriella mi 1jö som storföretagen i dessa oc h de närmast 

omgivande regionerna danat. 

9.4. Några sammanfattande slutsatser 

De resultat som presenterats i föreli ggande kapitel kan på ett övergripande 

plan sammanfattas i några få huvudpunkter. För det första har vi i fram

ställningen ovan presenterat data som klart indikerar, att en stor del av 

landets mindre och medelstora företag avsätter merparten av sin produktion 

i form av under 1everanser till andra tillverkningsföretag. Av samtliga 624 

mindre och medelstora företag i studien kan mer än vart tredje företag -

eller 210 företag - hänföras till underleverantörskategorin. Underleveran

törerna är därmed obetydligt färre än de 264 t i 11verkningsföretag i samma 

storleksgrupp som avsätter sin produktion direkt för slutlig förbrukning 

eller till grossister och detaljister, och många gånger fler än övriga 56 

siutvarumarknadsföretag - exportföretag respektive leverantörer till den 

offentliga sektorn som ingår i unders ökningen. 

För det andra ger de funna resultaten ytterligare en dimension till den de-

1) Se appendix D, tabell 11. 

2) Se appendix D, tabell 12. 
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batt som förts om koncentrationstendenserna inom industrin. Bland de före

tag som kan betecknas som fristående - i den b emärkelse att de icke ingår 

i någon tillverkningskoncern med fler än 500 sysselsatta - är sålunda ett 

icke obetydligt antal på avsättningssidan uppknutna till landets största 

industrikoncerner. Ungefär vart tjugonde av dessa fristående företag av

sätter mer än hälften av sin produktion till någon eller några av landets 

30-tal största industrikoncerner. Om vi ser till de företag där mer än 20 % 

av omsättningen riktas till d essa storkoncerner är motsvarande andel mer 'än 

vart tionde fristående företag. Trots att vi avg ränsat analysen till att en

dast omfatta företagens försäljning till ett 30-tal - av totalt ca 170 " 

storföretag inom tillverkningsindustrin, framgår det sålunda klart att stor" 

koncernernas produktionssystem helt eller delvis enrollerar en mycket stor 

del a v de fristående mindre och medelstora tillverkningsföretagen i riket 

(se f i gur 9 *• 1) . 

Figur 9:1. De mindre och medelstora företagens inriktning mot olika avnämar 

sektorer 

SI utvarumarknads-
företag 

Sveriges största 
i ndustri koncerner 

Övriga under
leverantörer 

Storkoncern i n-
riktade under
leverantörer 

Anm: I figuren redovisas ej byggvaruleverantörer, internleverantörer samt ej 
klassificerade företag. Dessa utgör tillsammans 112 företag eller 18 % 
av samtliga mindre och medelstora företag i under sökningen. 

Vi kan vidare konstatera att företagens inriktning på under leveranser och 

storkoncernanknytning är starkt branschbetingad. I likhet med vad vi ku nde 

observera beträffande insatsvarumarknadernas branschmässiga fördelning är 

underleverantörsrollen starkt koncentrerad till metall- och verkstadsin
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dustrin. Av de totalt 210 företag vi klas sificerat som underleverantörer 

återfinns 102 i nämnda branschgrupp. Inom delbranscherna metal 1varu- res

pektive maskinindustri kan i runda tal två företag av tre klassificeras som 

underleverantörer. Beklädnadsindustrin däremot utgör exempel på en bransch 

med en mycket liten andel företag som inriktat sig på under1everanser -

klart mindre än vart tjugonde konfektionsföretag är underleverantör. Vi 

kan även notera att storkoncerninriktningen utgör ett mer markerat inslag 

inom metall- och verkstadsindustrin än inom övriga delbranscher (se figur 

9:2). 

Figur 9:2. De mindre och medelstora metall- och verkstadsföretagens inrikt

ning mot olika avnämarsektorer 

SIutvarumarknads-
företag 

56 (35 %) 

Sveriges största 
i ndustri koncern 

Övriga under
leverantörer 

50 (32 %) 

Storkoncerni n-
riktade under
leverantörer 

52 (33 %) 

Anm: I figuren redovisas ej byggvaruleverantörer, internleverantörer samt 
ej klassificerade företag. Dessa utgör tillsammans 22 företag eller 
12 % av samtliga mindre och medelstora metall- och verkstadsföretag 
i undersökni ngen. 

Metall- och verkstadssektorn uppvisar dock inte en likartad struktur vad av

ser graden av storkoncernanknytning i samtliga de studerade regionerna. 

Bergslagsregionernas jämte Skellefteåregionens företag framstår som höggra

digt storkoncernorienterade, då mellan vart annat och vart tredje metall-

och verkstadsföretag avsätter en femtedel eller mer av sin produktion till 

landets 30-tal största industrikoncerner. Som motpol kan nämnas att endast 

i avrund ade tal vart sjätte meta ll- och verkstadsföretag i Borås regionen 

uppvisar länkningar där 20 % eller mer av försäljningen avsätts till nämnda 

sektor av stora företag (se figur 9:3). 
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Figur 9:3. Antalet storkoncerninriktade respektive övriga underleverantörer 

inom metall- och verkstadsindustrin i olika regioner 

I I Skellefteå 
16 ftg/39 S/23 % 

Lycksele - Mora 
7 ftg/ 25 S/19 : 

Avesta - Ludvika 
Boriänge 
30 ftg/ 56 %/ 21 

I I Borås 
21 ftg/ 
17 SA 3 

Totalt: 102 ftg/33 S/32 

28 ftg/ 
2k %/kl 

Anm: Figuren utvisar dels det totala antalet mindre och medelstora under
leverantörer inom metall- och verkstadsindustrin i de olika regionerna 
samt dels andelen storkoncerninriktade/övriga underleverantörer i rela 
tion till samtliga metall- och verkstadsföretag i respe ktive region. 
(Jfr figur 9:2). 
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En jämförelse av de resultat vi här funnit med de i kapitel 8 visar att det 

föreligger ett mycket markerat samband mellan den totala insatsvarumarknad 

företagen i de olik a regionerna genererar och antalet underleverantörer inom 

metall- och verkstadsindustrin Î respektive region. För de 8 studerade re

gionerna kan vt så lunda beräkna Spearman's rangkorrelationskoefficient 

mellan de nämnda variablerna till hela 0,98. De stora regionernas marknads

utrymme synes utgöra ett påtagligt incitament för många mindre och medel

stora företag att verka som underleverantörer eller leverantörer av produk

tionsteknisk service. 

Likaså kan vi notera ett starkt samband mellan antalet storkoncern- och 

storföretagsenheter som tillhör metall- och verkstadsindustrin och som ver

kar på slutvarumarknader å ena sidan och antalet storkoncernòrienterade 

underleverantörer inom samma bransch och region å den andra. En beräkning 

av Spearman's rangkorrelat ionskoefficient för de fem regionblock som ovan 

redovisats ger till resultat ett samband på 0,95- Även om hänsyn tas till 

att mät- och klassificeringsproblemen är komplexa och svårlösta, synes så

lunda indicierna vara starka för att vi inom olika regioner kan finna loka

la produktionssystem centrerade kring den insatsvarumarknad de största till

verkningsföretagen genererar. Till dessa problemställningar återkommer vi 

i rappo rtens avslutande kapitel. 
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KAPITEL 10 

DE MINDRE OCH MEDELSTORA UNDERLEVERANTÖRERNAS INTERNA STRUKTUR OCH MARKNADS

RELATIONER 

För att upprätthålla en hög "verkningsgrad" i produk tionssystemen som helhet 

är det av vikt att de företag som ingår i system en är moderna, konkurrens

kraftiga företag. Detta måste givetvis gälla såväl de företag som verkar på 

siutvarumarknader som företag i tidiga re förädlingsled. Likaså kan vi fö r

utsätta att stabila relationer mellan de företag som ingår i produ ktionssys

temen verksamt bidrar till att hålla "verkningsgraden" uppe och att stora 

förändringar och fluktuationer märkbart minskar denna "verkningsgrad". Med 

andra ord menar vi, att en diskussion av arbetsfördelning inom produktions

system bör ta som en utgångspunkt en föreställning om stabilitet i rela tio

nerna och modernitet och konkurrenskraft hos de enskilda företagen. 

Stabilitetsantagandet har berörts i rappo rtens teoretiska del och kommer att 

ägnas ytterligare uppmärksamhet i nästfö ljande kapitel. I detta kapi tel fo

kuserar vi i ställe t intresset mot underleverantörernas interna struktur och 

markriadsrelationer; variabler som kan ses som indikatorer på un derleveran

törernas marknadsposition relativt de företag som avsätter sina produkter 

inom andra näringsl ivssektorer. För att återknyta till d et föregående kapit

let visar de resultat som där framkom att underleverantörerna genomsnittligt 

sett är mindre än företag med annan sektoriell inriktning. Ett resultat som 

i sig implicerar att underleverantörerna kan förmodas ha mindre personella 

och materiella resurser till sitt förfogande och vidare i högre grad än 

andra företag vara utsatta för konjunktursvängningar och beroenden till and

ra företag etc. Härav följer i sin tur att produktionssystemen kan förväntas 

vara förhållandevis instabiia företeelser uppbyggda på en bas av många mind

re framgångsrika företag. Vi skall ägna fortsättningen av detta och det 

följande kapitlet till att närmare belysa dessa förhållanden. 

10.1. Realkapital och kapitalanvändning 

10,1.1, Underleverantörerna kapitalintensiv are än slutvarumarknadsföretagen 

Om vi inledningsvis betraktar företagens real kapi tal struktur, visar en upp

delning av de studerade mindre och medelstora företagen efter huvudsaklig 
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avnämarsektor, att underleverantörerna har ett maskinkapital som i för

hållande ti 11 omsättningen markant överstiger genomsnittet för populatio-

nen som helhet. Då omsättningen stiger för varje led i prod uktionssystemet 

som den slutliga produkten genomgår - dvs omsättningen är relativt sett 

högre för de företag som avsätter sin produktion på de s k slutvarumarkna

derna än för underleverantörerna - kan den registrerade högre kapitalinten

siteten hos underleverantörerna mer vara följden av den valda operational i -

seringen än en reell skillnad i kapita lintensitet. 

En jämförelse av de olika företagskategoriernas maskinkapital per syssel

satt visar dock, att underleverantörerna även med detta mått mätt kan redo

visa en högre kapitalintensitet. Underleverantörerna hade sålunda ett real-

kapital i maskine r som år 1970 uppgick till 45.400 kr per arbetstillfälle 

medan s 1utvarumarknadsföretagen - gross i st leverantörer, exportföretag och 

leverantörer till den offentliga sektorn - samma år i genom snitt uppgav 

27.600 kr i maskink apital per arbetstillfälle. Resultaten gör sålunda för 

handen att de genomsnittligt sett något mindre underleverantörerna hade en 

högre kapitalintensitet än siutvarumarknadsföretagen.^ Att denna skillnad 

inte förklaras av olikheter i bransc hsammansättning framgår av tabell 10:1, 

i vilken den "under leverantörs intensi va" metall- och verkstadsindustrin har 

särredovisats. 

Tabell 10:1. Maskinkapital per sysselsatt för mindre och medelstora företag 

med olika sektoriell inriktning 

Sektoriel1 Metal 1 - och varav Hela företags-
i nr i ktni ng verkstads- populationen 

i ndustri n Metal 1varu- Maski n-
(total t) i ndustri i ndustri 

Underleve 34.780 kr 37.150 kr 35.27O kr 45.380 kr 
rantörer (102 ftg) (50 ftg) (37 ftg) (210 ftg) 

SIutvarumark- 27.2OO kr 23.490 kr 26.78O kr 27.630 kr 
nadsföretag (56 ftg) (21 ftg) (17 ftg) (301 ftg) 

öv ri ga 30.800 kr 35.010 kr 32.77O kr 34.590 kr 
företag (22 ftg) (12 ftg) (7 ftg) (111 ftq) 

Samtliga 31.940 kr 33.390 kr 32.620 kr 34.870 kr 
kategorier (180 ftg) (83 ftg) (61 ftg) (622 ftg) 

1) Det kan förtjänas att påpekas att det inte heller föreligger något star
kare samband mellan de olika måtten på företagens kapitalintensitet och 
företagens storlek. 
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I analyserna ovan har vi enda st beaktat företagens maskinkapital. Om vi 

ävén inkluderar det realkapital som företagen har bundit i byggn ader fram

träder samma tendenser som de ovan redovisade. Underleverantörerna har en 

kapitalintensitet väl i nivå med eller till och med högre än andra företags

kategorier. Den slutsats vi här av kan dra är sålunda att underleverantörer

nas insats av kapital i produ ktionsprocessen är fullt konkurrenskraftig med 

företags ti 11 hörande andra inriktningskategorier. 

10.1.2. Små skillnader i realkapitalets åldersstruktur 

Viden analys av realkapital och kapi talanvändning hos företag med olika 

sektoriell inriktning är även real kapi talets åldersstruktur av intresse. 

Exempelvis torde företagens konkurrenskraft vara intimt förknippad med real-

kapitalets ålderssammansättning. Detta dels till f öljd av den årliga för

slitning som företagens real kapi tal är utsatt för mer också som en följd av 

modernare realkapitals högre effektivitet. Åldersvariabeln bibringar sålunda 

en kvalitetsdimension till analyserna. 

En jämförelse mellan de olika inriktningskategorierna visar emellertid att 

de skillnader i real kapi talets åldersstruktur som kan noteras är försumbara. 

Den genomsnittliga maskinåldern är 8,4 år för s.l utvarumarknadsföretagen vil

ket kan jämföras med 8,8 år för underleverantörerna. Vad beträffar byggnads-

kapitalet är motsvarande siffror 16,2 år respektive 17,0 år. Att differen

serna är små understryks av genomförda analyser på ett branschuppdelat ma

terial» För vissa branscher såsom metallvaru- respektive maskinindustri 

gäller exempelvis att rangordningen mellan underleverantörer och slutvaru-

marknadsföretag är den omvända. Även i dessa fall är dock differenserna 

mycket små. Det synes sålunda inte föreligga några skillnader avseende real-

kapitalets grad av modernitet mellan de olika företagskategorierna som är 

av den storleksordningen, att den kan antas påverka företagens möjligheter 

att möta konkurrens från andra tillverkningsföretag. 

10.1.3. Små skillnader i kapacitetsutnyttjande 

Under det år - 1970 " som datauppgifterna avser, kännetecknades samhälls

ekonomin som helhet av ett "högt resursutnyttjande och uttalad arbetskrafts

brist".^ Högkonjunkturen återspegl as även i vårt da tamateri al, där en stor 

1) Konjunkturläget 1971, sid 97. 



198 

aride 1 föret ag uppger en mycket hög kapacitetsbeläggning. För populationen 

som helhet bedömdes kapacitetsutnyttjandet i företa gen till i genomsn itt 

80,4 % av det maximala kapacitetsutnyttjandet i den befintliga produktions

apparaten och vid aktuell skiftgång. 

Kategorivisa jämförelser visar vidare att det inte heller i detta a vseende 

kan noteras några avgörande skillnader mellan underleverantörer och slut-

varumarknadsföretag. De förstnämndas kapacitetsutnyttjande uppgår i genom

snitt till 7 9,4 % vilket kan jämföras med s 1utvarumarknadsföretagens 82,0 %. 

I likhet med vad som gällde kapitalets åldersstruktur, kan vi även vad be

träffar kapacitetsutnyttjandet konstatera att rangordningen mellan de två 

inriktningskategorierna i vissa delbranscher, såsom maskinindustrin, är den 

motsatta; dvs underleverantörerna hade ett något högre kapacitetsutnyttjan

de än s 1utvarumarknadsföretagen år 1970. 

Olikheterna mellan de två huvudkategorierna är dock så små att resultaten 

ej ger underlag för några mer långtgående slutsatser. Intressant att konsta

tera är dock att exportföretagen under det studerade året hade en kapaci

tetsbeläggning (84,2 %) som med flera procentenheter översteg genomsnittet 

för samtliga företag, medan företag inriktade mot byggnadssektorn uppvisade 

den omvända tendensen med en relativt låg utnyttjandegrad av produktions

apparaten (74,6 %). 

Dessa skillnader i kapacit etsutnyttjande torde främst ha sin förklaring i 

att företag inriktade mot olika marknadssektorer uppvisar ett något olik

artat konjunkturmönster. Att en fasförskjutning i konjunk turutveckling bi

draget till dessa variationer i kapacit etsutnyttjandet styrks av en analys 

av de olika inriktningskategoriernas omsättnings- och sysselsättningsutveck

ling under åren före och efter det år som uppgifterna avser. Exempelvis upp

visar byggvaruleverantörerna i föreli ggande studie en utveckling som markant 

avviker från det allmänna konjunkturmönstret med en mycket svag utveckling 

år 1970, vilken dock förbättrades 1971, när den övriga industrin fick vid

kännas en kraftig konjunkturavmattning (se vidare avsnitt 11.3*3). 

10.1.4. Små skillnader i utnyttjande av skiftgång 

En kompletterande dimension av realkapital användningen kan erhållas genom 

att analysera det antal skift som företagen tillämpade år 1970. Härvidlag 
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framkommer att flerskift förekom i högre utsträckning bland underleveran

törer än bland övriga företagskategorier. Resultatet är detsamma även för 

ett branschuppdelat material. Det något lägre kapacitetsutnyttjandet hos 

underleverantörerna synes sålunda i viss mån uppvägas av ett mer frekvent 

utnyttjande av flerskift. Det genomsnittliga underleverantörsföretaget ut

nyttjade 1,4 skift vilken kan jämföras med s 1utvarumarknadsföretagens 1,1 

skift. 

En bidragande orsak till dessa olikheter i utnytt jande av skiftgång kan 

vara de ovan relaterade skillnaderna i kapitalintensitet. En låg mekanise

ringsgrad gör att kapitalkostnaderna är underordnade kostnaderna för arbets

kraft och vice versa. Som en konsekvens härav torde trycket att utnyttja 

maskinparken vara högre i företag med hög kapitalintensitet än i företag med 

låg kapitalintensitet. Rimligheten i detta resonemang får också ett visst 

stöd i det fak tum att det föreligger ett positivt samband (r=0,4l) mellan 

antalet skift och företagens realkapital per sysselsatt. 

10.2, Styrenhet ooh administrativa resurser 

10.2,1, Underleverantörernas tjänstemanandeZ något lägre 

Styrenhetens betydelse i företag ens samlade verksamhet - mätt genom antalet 

tjänstemän i relatio n till samtliga sysselsatta - uppvisar för populationen 

som helhet en relativt hög överensstämmelse mellan företag inriktade på 

olika avnämarsektorer. Vid en jämförelse mellan de båda huvudgrupperna i 

materialet framgår att underleverantörerna har en något högre tjänsteman-

andel än de företag som avsätter produktionen till grossister och detaljis

ter eller på export. Underleverantörerna redovisar en tjänstemanandel på 

21,0 % vilken kan jämföras med de andra två kategoriernas 19,7 %• Den tred

je kategorin bland s 1utvarumarknadsföretagen - leverantörer till den offent

liga sektorn - uppvisar dock en klart högre andel tjänstemän eller 24,6 %. ̂  

1) Om vi enb art betraktar de olika del kategorierna inom gruppen slutvaru-
marknadsföretag, kan det vara intressant att konstatera att den högsta 
tjänstemanandelen redovisas av leverantörerna till den offentliga sektorn 
följd av exportföretagen. Huruvida detta är en följd av att dessa företag 
tvingas möta komplicerade administrativa system i förhan dlingarna kan vi 
endast spekulera i. Kla rt står emellertid att dessa kategorier i jäm
förelse med framför allt leverantörerna till den relativt instabila bygg
sektorn genomgående håller en högre administrationsnivå. 
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Den något högre tjänstemanandelen för underleverantörerna än för grossist

leverantörer och exportföretag kan emellertid tillskrivas olikheter i 

branschsammansättningen. På ett branschuppdelat material blir ordningsfölj

den den omvända för exempelvis företagen inom den största industrisektorn i 

studien - metall- och verkstadsindustrin. Underleverantörerna redovisar i 

detta fall en lägre andel tjänstemän. För underleverantörerna inom nämnda 

branschgrupp utgör tjänstemännen drygt 22 % av de anställda mot 27 % för 

siutvarumarknadsföretagen. Ett eventuellt lägre behov av försäljnings- och 

administrationspersonal hos underleverantörerna synes sålunda inte fullt 

motsvaras av fler tjänstemän på den tekniska sidan. 

Tabell 10:2. Tjänstemanandel för mindre och medelstora företag med olika 

sektoriell inriktning 

Sektoriel1 Metal 1 - och varav Hela företags-
i nri ktni ng verkstads- populationen 

i ndustri n Metal 1varu- Mask i n-
(total t) i ndustri i ndustri 

Underleve 22,3 % 23,1 % 22,6 % 21,0 % 
rantörer (102 ftg) (50 ftg) (37 ftg) (210 ftg) 

SIutvarumark- 27,0 % 26,3 % 32,0 % 20,1 % 
nadsföretag (56 ftg) (21 ftg) (17 ftg) (302 ftg) 

övri ga 22,3 % 18,2 % 29,7 % 21,3 % 
företag (22 ftg) (12 ftg) (7 ftg) (112 ftg) 

Samtli ga 23,8 % 23,2 % 26,0 % 20,7 % 
kategorier (180 ftg) 

i 
(83 ftg) (61 ftg) (624 ftg) 

10.2.2. Hög utbildningsnivå hos underleverantörerna 

Personalens utbildningsnivå - mätt som antalet långtidsutbildade i pr ocent 

av antalet förvaltningspersonal - varierar i jämförelse med tjänstemanande

len än kraftigare mellan de olika inriktningskategorierna. De högsta värde

na uppvisar exportföretagen (29,2 %) och något överraskande underleveran

törerna (27,2 %). Även leverantörerna till d en offentliga sektorn har en hög 

utbildningsnivå (26,6 %) medan gross i s t leverantörerna redovisar en betydligt 

lägre andel (15,9 %) . I detta avseende är sålunda s 1utvarumarknadsföretagen 

långt ifrån någon homogen företagskategori.^ 

1) De funna resultaten ger därmed ytterligare stöd för den hypotes, som 
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I underle verantörernas fall återfinns merparten av den hogutbî1dade arbets

kraften därvid inom den produktionstekniska sidan. En i ntressant jämförel

se kan i detta fall göras mellan underleverantörer och internleverantörer 

- dvs de två företagskategorier som båda verkar i ett tidigare produktions

led. Trots att dessa två kategorier har en i det n ärmaste likvärdig tjänste

manandel är utbildningsnivån bland underleverantörerna mer än dubbelt så 

hög som bland internleverantörerna. Tendensen är densamma även för olika 

delbranscher - underleverantörerna har genomgående en högre utbildningsnivå 

än internleverantörerna. Resultaten speglar därmed en fundamental skillnad 

i beslu tskompetens mellan de företag som verkar som leverantörer i de pro

duktionssystem som är underställda marknadsmekanismerna kontra de produk

tionssystem som inte kan förutsättas vara det. 

Det är inte enbart mellan internleverantörer och underleverantörer vi kan 

finna tendenser som är likformiga på ett branschuppdelat material. Även i 

övrigt kan vi se att de funna resultaten är märkbart stabila över olika 

branscher. För underleverantörer och exportföretag - och i de fle sta del

branscher även för leverantörer till den offentliga sektorn - framstår kra

ven på tillgång till högutbildad arbetskraft vara högre än för grossistle

verantörer, internleverantörer och byggvaruleverantörer. Tesen att det är 

företag med låg teknisk och merkantil kompetens som framför allt fungerar 

som underleverantörer får sålunda inget stöd i de ut förda analyserna. 

10.3. Geografisk spridning ooh kundkoncentra tion på avsättningsmarknaden 

10.3.1. Underleverantörernas kundberoende starkare än övriga företags

kategorier 

En analys av företagens försäljningsandelar till s törsta respektive de tre 

största kunderna pekar på ett påtagligt kundberoende och att detta synes 

gälla i det närmaste oberoende av företagens sektoriella inriktning. Samt

liga företagskategorier utom exportföretagen avsätter Î genomsnitt närmare 

30 % av produktionen till den största kunden. Genomsnittssiffran för hela 

försäljningen till de tre största kunderna uppgår för hela populationen till 

framfördes i en fot not i föregå ende avsnitt, att exportföretag och leve
rantörer till offentlig sektor interagerar med komplicerade administra
tiva system med åtföljande krav på högutbildad egen personal. 
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knappt 45 %^ . Noterbart är därvid att det înte - vilket eljest kunde för

utsättas - föreligger något direkt samband mellan avsättningsandelen till 

de största kunderna och företagsstorleken. Stora företag avsätter endast en 

obetydligt lägre andel till största kund än vad de små företagen i genom-
.. 2) 

sm tt gor. 

Detta innebär emellertid inte att spridningen mellan olika företag vad av

ser försäljningsandel till den största respektive de tre största kunderna 

är liten. Vi k an exempelvis notera att inte mindre än ett företag bland sex 

avsätter en så hög andel till största kunden (mer än 50 % av omsättningen), 

att det torde vara berättigat att beteckna dessa som "fristående produk

tionsenheter11 inom köparföretagets mater i al hanter ingssystem. 

Resultatet kan jämföras med den tumregel som brukar framföras i manage ment-

orienterad inköps1 itteratur, i vilket det framhålls att en kund ej bör ta i 

anspråk mer än 25 % av respektive leverantörs kapacitet. Detta riktvärde 

framförs som argument för att begränsa leverantörernas beroende till be

stal larföretaget . Ett högt beroende kan, menar man, förutom att utgöra en 

svårhanterbar situation för leverantören i fråga , även utgöra en restrik

tion i köparf öretagets agerande. Det kan exempelvis vara "politiskt" omöj

ligt för köparföretaget att byta ut en leverantör, om det senare företagets 

verksamhet står och faller med leveranserna till nämnda kund. De resultat 

vi fu nnit pekar dock som ovan framgått på att denna regel inte har någon 

djupare praktisk förankring utan att leveranserna till den största kunden i 

flertalet fall överstiger detta gränsvärde. 

En uppdelning av materialet efter sektoriell inriktning visar att underle

verantörerna avsätter något större andelar av produktionen till den största 

respektive de tre största kunderna än s 1utvarumarknadsföretagen - dvs än de 

företag som klassificerats som gross i st leverantörer, leverantörer till den 

1) Vi kan notera en mycket kraftig överensstämmelse (utom för internleve
rantörerna), vad avser relationen mellan den andel som avsätts till den 
största kunden och den andel som avsätts till de tre största kunderna 
gemensamt. I genomsnitt utgör försäljningsvärdet till den andra och tred
je största kunden tillsammans ca 60 % av försäljningen till den största 
kunden. Att sambandet är starkt framgår av att variablernas inbördes kor
relation (r) är 0,92. 

2) Korrelationskoefficienten (r) mellan exempelvis omsättning och avsätt
ningsandelen till största kund uppgår för materialet som helhet till 
-0,07. 
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offentliga sektorn och exportföretag. Mer detaljerade analyser av underle

verantörskategorin visar vidare att ca var femte underleverantör har en 

mycket starkt koncentrerad försäljning då mer än 50 % av produktionen av

sätts till en enda köpare. Även med detta koncentrationsmått framstår kund 

beroendet bland s 1utvarumarknadsföretagen som mindre accentuerat. 

Tabell 10:3. Andel av produktionen som avsätts till största respektive de 

tre största kunderna för mindre och medelstora företag med 

olika sektoriell inriktning 

Sektoriel1 
i nr i ktni ng 

Genomsnittlig andel 
av produktionen som 
avsätts till största 
kund 

Genomsnittlig andel 
av produktionen som 
avsätts till de tre 
största kunderna 

Under leverantörs-
företag (210 ftg) 31,5 % 50,9 % 

SIutvarumarknads-
företag (301 ftg) 27,0 % kl ,8 % 

Byggvaruleverantörs-
företag (Zk ftg) 27,5 % 49,3 % 

Samt 1 i ga kategor i er 
(535 ftg) 28,7 % % 

Anm: I analyserna har inriktningskategorierna ej klassificerade företag 
samt internleverantörer uteslutits. 

Resultaten indikerar sålunda att det torde vara relevant att framhålla un

derleverantörerna som något starkare beroende av sina kunder än övriga kate

gorier - internleverantörerna undantagna. De senares involvering i den egn a 

koncernens produktionssystem är genomsnittligt sett mycket stark. I medel

tal 3A av internleverantörernas produktion utgör leveranser till någon 

annan produktionsenhet inom koncernens ram. 

De ovan presenterade resultaten äger giltighet även på ett branschuppdelat 

material. Inom exempelvis metall- och verkstadsindustrin avsätter den genom

snittliga underleverantören 3^,4 ^ till s törsta kunden. Siffran kan jämföras 

med 31,** % för genomsnittet bland gross i st leverantörer, 17,8 % för export

företagen och 17,0 % för leverantörer till d en offentliga sektorn. Även inom 

denna branschgrupp uppvisar internleverantörerna värden i närhete n av de 

ovan presenterade 3/k eller i detta fall 69,5 %• 
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Samtliga dessa resultat bör dock ses mot bakgrund av att försäljningsande

len endast utgör en delaspekt på företagens beroendeförhållande till avnä

marna. För en mer uttömmande bild av beroendeförhållanden bör även uppgifter 

om leveransernas karaktär och företagens alternativa avsättningsmöjligheter 

inhämtas. Vad beträffar företagens alternativa avsättningsmöjligheter kan 

dessa generellt sett tyckas förmånligare för de företag som verkar på slut

varumarknaden via grossister och detaljister än för underleverantörsföreta

gen. Den ökade blockkonkurrensen i distrib utionsledet med allt färre och 

större distributionsblock medför dock att även företag med denna inriktning 

i många fall torde ha få alternativa avsättningskanaler 

10.3.2. Underleverantörerna lokalt orienterade 

Marknaden rumsliga spridning kan ses som en kompletterande indikator på 

företagens alternativa avsättningsmöjligheter. Vi k an sålunda anta att de 

företag som verkar över större geografiska marknader har större möjligheter 

att finna nya kunder i händels e av kontraktsuppsägning eller fallisemang 

från en eller ett par av de existerande kunderna. Annorlunda uttryckt menar 

vi at t en "di vers ifi ering i rumme t" ökar sannolikheten att finna nya av

sättningsmarknader medan geografiskt koncentrerade avsättningsmarknader 

minskar denna sannolikhet. I synnerhet torde de företag som är höggradigt 

förankrade i den egn a regionen vad avser försäljningen ställas inför problem 

att öppna nya marknader med åtföljande krav på informationsinsamling och 

nya kommunikationskanaler. Till en sådan diskussion om alternativa geogra

fiska avsättningsmarknader måste givetvis även läggas aspekter på den egna 

regionens absoluta storlek. 

2) 
En jämförelse av de olika företagskategoriernas lokala försäljningsandel 

visar att för samtliga företagskategorier - utom helt naturligt exportföre

tagen - utgör den lokala marknaden ett viktigt inslag i markna dsbilden. 

Mest påtaglig är närmarknadens betydelse för de företag som har byggnadssek

torn som huvudsaklig avsättningsmarknad och för denna kategori uppgår den 

1) Jfr t ex Sannesson 1970. 

2) Med lokal f örsäljningsandel åsyftas här företagens totala försäljning på 
den lokala marknaden, dvs förutom försäljning till de tillverkningsföre
tag som ingår i föreli ggande studie även försäljning till bortfallsföre
tag och tillverkningsföretag med färre än 11 sys selsatta samt försälj
ning till övriga avnämarsektorer. 
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lokala försäljningen till mer än 40 % av omsättningen. En jämförelse mellan 

de två största företagskategorierna i materia let visar vidare att den lokala 

marknaden är av klart större betydelse för underleverantörsföretagen än för 

de företag som har grossister och detaljister som primär avnämarsektor. 

Tendenserna mellan inriktningskategorierna är likartade på ett branschupp

delat material. Byggvaruleverantörer och underleverantörer i nom exempel vi s 

metall- och verkstadsindustrin framstår som hårdare lokalt förankrade i sin 

försäljning än grossistleverantörer. Det genomsnittliga underleverantörs

företaget i nämnda branschgrupp avsätter mellan \/k och 1/3 på den lokala 

marknaden. Analyser på ett regionuppdelat material understryker ytterligare 

dessa resultat. 

Vi b ör i detta s ammanhang även hålla i minnet att företagen inte fullstän

digt specificerat sin försäljning på olika kunder.^ Då den del som lämnats 

ospecificerad i regel fördelas på ett flertal mindre kunder - av vilka många 

är belägna i samma region som leverantören - är det sannolikt att den lokala 

förankringen är än mer framträdande än vad som framgår av siffrorna i tabell 

10:4. 

Tabell 10:4. Genomsnittlig lokal försäljningsandel för mindre och medelstora 

företag med olika sektoriell inriktning 

Sektori el 1 Metal 1 - beh varav Hela företags-
inriktn ing verkstads- Metal 1varu- Maski n- populationen 

i ndustr i n i ndustri i ndustri 
populationen 

Underleveran- 31,0 % 36,5 % 23,3 % 27,3 % 
törsföretag (102 ftg) (50 ftg) (37 ftg) (209 ftg) 

SIutvarumark- 16,6 X 12,6 % 12,3 t 16,9 % 
nadsföretag (55 ftg) (21 ftg) (17 ftg) (294 ftg) 

Övriga 35,2 1 40,7 % 35,7 % 3,1,8 % 
företag (11 ftg) (6 ftg) (4 ftg) (61 ftg) 

Samt 1 i ga 26,6 1 30,3 % 24,8 % 22,3 % 
kategor ier (168 ftg) (77 ftg) (58 ftg) (564 ftg) 

Anm: I tabellen har företag som specificerat mindre än 25 % av sin försälj
ning på olika avsättningsov t er uteslutits. 

1) Se avsnitt 7-2.1. 
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Den slutsats vi kan dra utifrån våra resultat är att underleverantörerna i 

mycket stor utsträckning knutit upp sig till lokala kunder vilket i sin t ur 

kan innebära att man har begränsade alternativa avsättningsmöjligheter för 

sin produktion. Å andra sidan kan vi tolka resultaten så, att det faktum 

att man befinner sig nära kunderna medför, att man har en god inblick och 

information om dessas beteende och därigenom i god tid kan vidtaga nödvändi

ga anpassningsåtgärder för att förebygga produktionsnedskärningar. Den 

högre avsättningsandelen till den största kunden för underleverantörer i 

jämförelse med exempelvis gross i st leverantörer talar också för att en hög

gradig lokal förankring på avsättningssidan reducerar den perceptuerade 

risken av att bli beroende av en eller ett fåtal av dessa lokala kunder^. 

10.4. Underleverantörerna inte någon homogen kategori 

De resultat som presenterats ovan har i samtlig a fall framställts som om 

underleverantörer utgjordes av någon end i mens ionel1 företagskategori. Så är 

givetvis inte fallet utan olikheterna inom kategorin underleverantörer är 

många gånger lika påfallande som olikheter mellan underleverantörer och 

siutvarumarknadsföretag. För att i någon mån belysa denna aspekt av problem

området skall vi under ovanstående rubrik analysera underleverantörernas 

interna struktur och marknadsrelationer. Analysen företas mot bakgrund av 

tidigare presenterade resultat av vilka det framgått, att många underleve

rantörer dels är höggradigt uppknutna till landets största tillverknings

koncerner och dels också kan antas vara mer beroende av enstaka kunder än 

företag som avsätter sin produktion till a ndra avnämarsektorer. 

10.4.1. Storkonoernanknutna kontra, övriga underleverantörer - en analys 

utifrån underleverantörernas avsättning till landets största 

tillverkningskonoemer 

En uppdelning av underleverantörskategorin efter avsättningsandelen till 

landets största tillverkningskoncerner grundas på två antaganden om produk

tionssystemens struktur. Dels, vilket vi di skuterade i rapport ens teoretiska 

1) Det kan nämnas att det föreligger ett positivt samband mellan företagens 
lokala försäljningsandel och den andel som avsätts till största kund 
(r=Q,35), vilket stöder detta antagande. 



207 

del, har vi u tgått ifrån att en betydande del a v de mindre och medelstora 

företagen som ett led i den p ågående koncentrationen och specialiseringen 

inom näringslivet enrollerats i storför etagens leverantörskader - en tes 

som givits empiriskt stöd i ett ti digare kapitel av denna rapport. Ett 

följdantagande till denna utgångspunkt för vår studie är att de stora före

tagen genom sina resurser har bättre möjligheter att söka upp och utvärdera 

potentiella underleverantörer än vad de mindre företagen har. Man skulle 

enligt detta synsätt ha möjlighet att välja ut "gräddan" av de företag som 

verkar på underleverantörsmarknaden. 

Ett_ visst stöd för denna tes kan vi o ckså finna i vårt em piriska material. 

De företag som är knutna till landets största industrikoncerners produk

tionssystem är genomgående något större än de underleverantörer som saknar 

denna anknytning - en storleksskillnad som har sin förklaring i att d essa 

underleverantörer primärt inte utför ensartade bearbetningsrutiner utan att 

de framför allt svarar för en teknologiskt mer komplex komponenttillverk

ning. Vidare och delvis som en konsekvens av dessa storleksmäss i ga skillna

der framträder även skillnader i intern struktur och marknadsrelationer. De 

påvisade olikheterna mellan storkoncernanknutna underleverantörer och övriga 

torde dock inte enbart kunna tillskrivas skillnaderna i företag sstorlek. 

Parvisa analyser av var iabelsambanden visar nämligen, att det inte före

ligger något nämnvärt samband mellan storleksvariabeln och de övriga variab

lerna. 

På ett branschuppdelat material kan vi sål unda notera att de storkoncernan

knutna underleverantörerna inom metall- och verkstadsindustrin - den bransch' 

grupp inom vilken flertalet storkoncernorienterade underleverantörer åter

finns - uppvisar en något högre kapitalintensitet vad b eträffar maskinparken 

än övriga underleverantörer. Likaså uppvisar de förstnämnda en högre 

tjänstemanandel och utbildningsnivå. Vidare pekar studiens resultat på att 

de företag som är starkt knutna till storkoncernerna har ett något högre 

kapacitetsutnyttjande än övriga underleverantörer liksom ett något modernare 

maskinkapitel (se tabell 10:5). 

Som helhet är dock differenserna förhållandevis små varför det utifrån dessa 

data framstår som oberättigat att tala om under 1everantörerna t i 11 st orkon

cernerna som märkbart bättre ställda vad beträffar faktorsammansättning, 

teknologisk nivå etc än övriga underleverantörer. Vad vi definitivt inte 
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kan finna belägg för är dock spekulationer i motsa tt riktning, dvs att de 

mot landets största koncerner orienterade underleverantörerna skulle utgöra 

en klart missgynnad företagskategori utifrån tillgängliga data om intern 

struktur och marknadsrelationer. I nästa kapi tel skall vi ko mplettera denna 

bild med data om företagens ekonomiska situation. 

Tabell 10:5. Intern struktur och marknadsrelationer för underleverantörer 

inom metall- och verkstadsindustrin utifrån graden av stor-

koncernanknytni ng 

Under1everantörs-
kategori 

Studerad 
egenskap 

Storkoncern- | 
anknutna 
underleve
rantörer 
(52 ftg) i 

Övr i ga 
underleve
rantörer 
(50 ftg) 

Samtli ga 
underleve
rantörer 
(102 ftg) 

Storlek (antal syssel
satta) 49,3 sys. I 36,1 sys. 42,8 sys. 

Byggnadskapi tal/ 
omsättning 33,4 % I 37,8 % 35,6 % 

Maski nkapi tal/ 
omsättni ng 43,1 % « 41,5 % 42,3 % 

Maski nkapi tal/ 
sysselsatt 37,7 tkr ' 31,7 tkr 34,8 tkr 

Byggnadernas ålder 15,6 år I 15,6 år 15,6 år 

Maskinernas ålder 8,1 år 
i 

8,9 år 8,5 år 

Kapaci tetsutnyttjande 79,4 % 1 77,6 % 78,5 % 

Antal skift 1,2 I 1,1 1,1 

Tjänstemanandel 24,5 % 20,0 % 22,3 % 

Utb i 1dni ngsni vå 35,2 % 1 29,7 % 32,5 % 

Lokal försäljningsandel 

-3
" C» CM 

% « 33,7 % 31,0 % 

Försäljningsandel till 
största kund 36,2 

1 

% i 32,5S 34,4 % 

Försäljningsandel till 
3 största kunder 60,5 

1 

% I 51,9 % 56,3 % 

10.4.2. Höggradigt kundberoende underleverantörer kontra övriga 

Utgångspunkten för och relevansen i en ana lys av den andel av produktionen 

företagen avsätter till största kund kan sökas i antagan det att företagen 

strävar efter att hålla beroendet till omgivningen på en låg nivå. En hög 
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andel av produktionen tîll en och samma kund kan därvid ses som en indikator 

på begränsade alternativa avsättningsmöjligheter och därmed på ett högt 

kundberoende vars. orsaker skulle kunna sökas i dåliga materiel la och perso

nella resurser. I syfte att belysa de framförda tankarna återges i tabell 

10:6 variabel värden för underleverantörer inom metall- och verkstadsindust

rin uppdelade Î två del kategori er - underleverantörer som avsätter mer än 

50 % till största kund respektive underleverantörer som avsätter 20 % eller 

mindre till s törsta kund. Vi betecknar dessa fortsättningsvis som underle

verantörer med högt respektive lågt kundberoende. I det första fallet åter

finner vi sålu nda de underleverantörer som mer är att likna vid "juridiskt 

fristående koncemeriheter" än som fristående företag i detta begrepps juri

diskt formella mening. 

De resultat som återges i tabell 10:6 visar också att det föreligger vissa 

påvisbara ski 11 nåder mel 1 an underleverantörerna i metall- och verkstadsin

dustrin med högt respektive lågt kundberoende. Framför allt framstår de 

storleksmässiga skillnaderna som betydande på detta branschuppdelade mate

rial. De höggradigt beroende 1everantörerna återfinns - vilket dock inte 

gäller för företagspopulationen som helhet - bland de minsta underleveran

törerna. Vidare uppvisar denna kategori av höggradigt beroende företag en 

lägre administrationsnivå vad avser andelen tjänstemän i relatio n till s amt

liga sysselsatta och en lägre utbildningsnivå. I detta avseende liknar de 

högt kundberoende underleverantörerna den bild vi t idigare erhöll av intern

leverantörerna. 

Slutligen kan vi notera att de högt kundberoende underleverantörerna redo

visar en betydligt högre grad av uppknytning till landets största tillverk

ningskoncerner samt även en starkare lokal förankring på avsättningsmarkna

den än underleverantörerna med lågt kundberoende. Å andra sidan innehar 

underleverantörerna med högt kundberoende ett modernare realkapital i såväl 

byggnader som maskiner och en högre kapitalinsats per sysselsatt än de lågt 

kundberoende leverantörerna, vilket talar för att de effektÎvi tetsmäss igt 

är väl i nivå med de sistnämnda (se tabell 10:6). 
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Tabell 10:6, Intern struktur och marknadsrelationer hos underleverantörer 

inom metall- och verkstadsindustrin uppdelade efter graden av 

beroende till största kund. 

^"v^Underl eve ran törs -
kategori 

Studerad 
egenskap 

Underleverantö- I 
rer med högt 
kundberoende I 
(23 ftg) 

Underleverantö
rer med lågt 
kundberoende 
(33 ftg) 

Samt 1 i ga 
underleve-
rantörer 
(102 ftg) 

Storlek (sysselsatta) 37,5 sys. ' 54,8 sys. 42,8 sys. 

Byggnadskapi tal/ 
omsättn i ng 29,7 

i 
33,5 % 35,6 % 

Maskinkapital/ 
omsättn!ng 44,3 » 1 

39,6 % 42,3 t 

Maskinkapital/ 
sysselsatt 35,0 

i 
tkr 32,0 tkr 34,8 tkr 

Byggnadernas ålder 12,7 år 1 15,9 år 15,6 år 

Maskinernas ålder 6,4 
Sr 1 

8,8 år 8,5 år 

Kapaci tetsutnyttjande 79,6 S 1 80,0 % 78,5 % 

Antal skift 1,0 
1 1,2 1,1 

Tjänstemanandel 17,8 
* 1 

24,6 % 22,3 % 

Utbildningsn ivå 30,5 % 1 38,3 t 32,5 % 

Lokal försäljningsandel 38,7 
* 1 

22,5 % 31,0 % 

Försäljningsandel till 
storkoncerner 36,5 

1 
18,7 1 27,8 % 

Anm: Till kategorin högt kundberoende underleverantörer har förts underle
verantörer som avsätter mer än 50 % till största kund. Till kategorin 
lågt kundberoende underleverantörer har förts underleverantörer som 
avsätter 20 % eller mindre* 

En jämförelse av tabell 10:5 och 10:6 indikerar att en stor del a v de stor-

koncernorienterade underleverantörerna återfinns bland de företag som redo

visar ett högt kundberoende eller omvänt; bland de underleverantörer som av

sätter en stòr andel av sin produktion till en enda kund är ett förhållan

devis stort antal inriktade på att förse landets största tillverkningskon

cerner med material, delar, halvfabrikat etc. Detta framgår också om vi 

klassificerar dessa underleverantörer i en fyrfäl tstabell efter storföre

tagsanknytning och kundberoende (tabell 10:7). 

Noterbart från tabell 10:7 nedan är att de 12 företag som uppvisar ett högt 

kundberoende och tillhör kategorin övriga underleverantörer är starkt orien
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terade mot den lokala marknaden. Samtliga avsätter betydande andelar lokalt 

- i genoms nitt 51,0 % - och för 8 av de 12 återfinns den största kunden i 

den egna regionen. Dessa 8 avsätter i genoms nitt 56,2 % till e n enda lokal 

kund. 

Tabell 10:7. Mindre och medelstora underleverantörer inom metall- och verk

stadsindustrin, kundberoende och storkoncernanknytning 

Storkoncern- Övriga 1 Storföretags- Total t 
^v^riknytni ng underleve orienterade 

Kund- rantörer I underleveran
beroende 

1 törer 

Lågt kundberoende 20 1 13 33 Lågt kundberoende 
(62,5 S) - (54,2 %) (58,9 %) 

Högt kundberoende 12 ' 11 23 Högt kundberoende 

(37,5 %) i (45,8 %) 0(1,1 %) 

Total t 
1 

32 2 k 56 
(100 %) i (100 %) (100 %) 

Detta innebär att av sammanlagt 23 underleverantörer inom metall- och verk

stadsindustrin, vilka hade knutit upp sig mycket hårt till en enda kund, ut

gjordes denna kund i 19 fall av antingen en av landets största tillverk

ningskoncerner eller av ett företag beläget i leve rantörens omedelbara när

het. Resultaten kan tolkas som att man som leverantör framför allt knyter 

upp sig höggradigt till d e företag man har god information om, medan man 

undviker att bli b eroende av mindre "säkra kort". Mot bakgrund av de funna 

resultaten och denna tolkning framstår underleverantörernas - som kategori 

betraktad - högre försäljningsandel till s törsta kund och högre lokala för

ankring än vad s 1utvarumarknadsföretagen redovisar, som något som i sig inte 

behöver vara till någon större nackdel ur yttre effektivitetssynpunkt. 

10,5. Några sammanfattande slutsatser 

Det mönster som framträder vid en sammanfattande bedömning av produktions

faktorernas sammansättning och utnyttjandegrad visar, att företagen inom 

underleverantörskategorin har en kvalifikationsnivå som väl motsvarar genom

snittet för samtliga mindre och medelstora företag. En jämförelse mellan 

underleverantörer och de företag som primärt avsätter sina produkter till 
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grossister, detaljister etc, till den offentliga sektorn eller på export

marknader ger sålunda för handen att underleverantörerna har en insats av 

realkapital i produ ktionen som kvantitetsnfèss\gt klart överstiger de övriga 

företagens. Några egentliga skillnader i detta realkapitals åldersstruktur -

och därmed implicit skillnader i kva litets dimensionen - kan inte spåras. Ej 

heller vad beträffar real kap i talets utnyttjandegrad. Likaså kan vi notera 

att underleverantörerna har en administrativ kompetens eller beslutskompe

tens i form av tjänstemanandel och utbildningsnivå, som är i nivå med jäm

förelsegruppens. Detta trots att underleverantörsföretagen genomsnittligt 

sett är något mindre. Sammantaget föreligger det sålunda inte några in

dikationer på att underleverantörerna som företagskategori betraktad ut

gör ett "näringslivets B-lag", vilket emellanåt framskymtar i den ek ono

miska debatten; en slutsats som gäller såväl materialet som helhet som på 

branschnivå. 

Spridningen i mater ialet är dock stor. Vi kan återfinna såväl underleveran

törer med en mycket hög kvalifikationsnivå som representanter för denna 

företagskategori med en betydligt lägre kval ifikationsnivå. En homogen!se-

ring av materialet, där vi sär skiljer underleverantörer som avsätter en stor 

andel av produktionen till landets största tillverkningskoncerner från öv

riga underleverantörer som saknar denna storkoncernanknytning, speglar 

dessa olikheter. Vi k an därvid notera att de "storkoncernorienterade" un

derleverantörerna genomsnittligt sett är större än de övriga underleveran

törerna. Detta storlekssamband torde förklaras av att de stora företagens 

behov av leveranser, vilka ur kvantitets- och/eller komplexitetssynpunkt i 

flertalet fall är av den omfattningen att de ej kan tillhandahållas av de 

minsta företagen. Denna tolkning stöds förutom av andra studier på området 

även av en jämförande analys av företagens faktorsammansättning. Exempelvis 

uppvisar de "storkoncernorienterade" underleverantörerna inom metal 1varu-

och maskinindustrin - dvs de branscher där inslaget av underleverantörer är 

speciellt vanligt - en kapitalintensitet som överstiger genomsnittet för 

samtliga underleverantörer inom nämnda branscher. Likaså arbetar de först

nämnda med en administrations- och utbildningsnivå som är väsentligt högre 

än den genomsnittlige underleverantörens. 

De funna resultaten vad beträffar produktionsfaktorernas sammansättning och 

utnyttjandegrad inom de tre ovan diskuterade företagskategorierna - dvs 

"storkoncernorienterade" och övriga underleverantörer samt gross i st leveran
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törer, leverantörer till den offentliga sektorn respektive exportföretag -

redovisas i figur 10:1 nedan. I denna figur återges för respektive variabel 

de tre olika företagskategoriernas procentuella avvikelse från medelvärdet 

för samtliga företag i de tre kategorierna. Redovisningen har därvid av

gränsats till att omfatta företag inom metallvaru- och maskinindustrin, 

vilka är de branscher som innefattar det största antalet observationer för

delade på de olika kategorierna och därmed utgör den bästa jämförelsebasen. 

Ett försök till inplacering av företagens faktorsammansättning och utnytt

jandegrad i en ytt re marknadsmäss i g ram visar vidare att underleverantörer

na, och då speciellt de storkoncernorienterade underleverantörerna, kan för

modas vara mer beroende av enstaka kunder än vad s 1utvarumarknadsföretagen 

är. Inom underleverantörskategorin avsätter exempelvis vart femte företag 

mer än 50 % av produktionen till e n enda köpare. I dessa fall torde det 

vara mer relevant att tala om "fristående" produktionsenheter inom köpar-

företagets organ i sat ions ram eller om s k satellit före tag än om fristående 

företag i formell juridisk mening. 

Motiven till en stark underleverantörsrelation torde ur köparföretagets 

synvinkel inte i första rummet kunna sökas i förvänt ade kostnadsbesparingar, 

utan snarare vara en följd av bristande produktionskapacitet och/eller 

finansiella restriktioner. Vi s er sålunda dessa länkningar främst som ett 

alternativ till eg en produktion där underleverantörens situation i många av

seenden torde vara snarlik den som kännetecknar produktionsenheter inom 

större koncerner. Detta torde i sin tur ställa andra krav på företagsled

ning än de som gäller för företag med en mer varierad kundstruktur. Före

tagsledaren i dessa starkt kundberoende företag torde sålunda ha uppgifter 

som nära ansluter till d e som åvilar platschefen vid produktionsenheter inom 

större koncerner; dvs att i första hand organisera produktionen så att upp

ställda produktionsplaner fullföljs och kostnaderna ryms inom de ramar som 

uppstäl1ts. 

Speciellt intressant att notera i detta sa mmanhang är att de starkt uppbund

na underleverantörerna i det n ärmaste uteslutande har dessa kopplingar till 

lokala företag och/eller till enheter inom landets största koncerner. Dessa 

resultat tyder på att man endast knyter upp sig höggradigt till företag om 

vilka man besitter en god information och att man undviker mindre säkra 

kort; ett förhållande som bör hållas i minne när underleverantörernas star

kare kundberoende jämfört med s 1utvarumarknadsföretagen diskuteras. 
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Fïguv 10:1. Profildiagram över de mindre och medelstora metallvaru- och 

maskinindustri företagens interna struktur (131 ftg) 

Maskinkapital/ -32,3% *0% +12,4% +20,5% 
omsättni ng 

Maski nkapi tal/ 
sysselsatt — 

Byggnads-
kapi tal/ 
omsättni ng 

Maski nernas 
genomsn i tts-
å 1 de r 

Byggnadernas 
genomsn i tts-
å 1 der 

+ 1 0 ,  

Antal 
skift 

\-0,1 
Kapacitets
utnyttjande 

+9, 

Tjänsteman
ande 1 

Utb i 1dni ngs-
n i vå 

Antal syssel
satta 

+9,9 Omsättn i ng 

Anm: Figuren utvisar företagskategoriernas procentuella avvikelse från hela 
populationens genomsnittsvärde för de olika variablerna. 

= underleverantörer som avsätter mer än 20 % av produktionen 
till de största tillverkningskoncernerna (42 ftg) 

= övriga underleverantörer (45 ftg) 

—X = grossi st leverantörer, leverantörer till o ffentlig sektor 
samt exportföretag (44 ftg) 
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KAPITEL 11 

DE MINDRE OCH MEDELSTORA UNDERLEVERANTÖRERNAS EKONOMI OCH UTVECKLING 

Av föregående kapitel har framgått att underleverantörerna personellt och 

materiellt uppvisar en minst lika hög "kapacitetsnivå" som övriga företags

kategorier. Därav följer att en förutsättning för att leverantörerna i pro

duktionssystemen skall kunna möta högt ställda effektivitetskrav vad gäller 

omvandlingen av inputs till slutlig output är uppfylld. En kompletterande 

förutsättning är dock att underleverantörerna förmår utnyttja denna "gynn

samma" faktorsammansättning och beslutskompetens med bibehållande av före

tagsekonomiska lönsamhetskrav och en god finansiell struktur och att kraf

tiga fluktuationer i görli gaste mån elimineras. Att exempelvis en dålig lön

samhet kan medföra problem inses lätt, men vi bör också vara uppmärksamma 

på att även tillfälliga nedgångar i betaln ingsberedskapen kan vålla företa

gen stora bekymmer. I ett mer långsiktigt perspektiv kommer kortsiktiga 

effektivitetskrav som dessa att bilda grundvalarna för produktionssystemens 

fortsatta existens. 

I detta det andra kapitlet om underleverantörernas relativa kvalifikations-

nivå tas dessa aspekter på företagens ekonomiska situation, storleksmäss i ga 

och ekonomiska förändringar under en femårsperiod upp till behandling. De 

longitudinella analyserna har därvid kommit att omfatta en för samhällseko

nomin som helhet markerad konjunkturcykel under åren före och efter 1970; en 

konjunkturcykel som inleddes med en konjunkturuppgång mellan 1968-1970 var

efter en kraftig recession följde under 1971~1972. 

Kapitlet har disponerats så att vi inledningsvis något ytterligare redogör 

för valda begrepp och mätmetoder. Inledningsavsnittet följs av ett avsnitt 

där underleverantörernas ekonomiska situation under perioden 1967"" 1972 ana

lyseras och jämförs med de olika kategorierna av s 1utvarumarknadsföretag. 

Kapitlets två följande resultatavsnitt speglar därefter de förändringar i 

företagens storlek och ekonomiska struktur som kunnat registreras under den 

studerade femårsperioden. Därvid redovisas såväl förändringarnas riktning 

och takt, som fluktuationer i förändr ingsförloppet och utvecklingsförloppets 

mönster över tiden. I likhet med föregående kapitel ägnar vi - innan vi pre

senterar resultat och slutsatser i samman drag - ett avsnitt åt en jämförelse 

mellan å ena sidan storkoncerninriktade underleverantörer och underleveran
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törer med i i ten avsättning till landets stora tillverkningskoncerner å den 

andra. Likaså analyserar vi oli kheter i under leverantörernas ekonomi och 

utveckling mot bakgrund av företagens beroendeförhållanden på avsättnings

marknaden. 

11.1. Några metodologiska utgångspunkter 

11.1.1. Mått på företagens utvecklingsförlopp 

Förändringar i företag ens storlek har i förel iggande studie mätts med syssel 

sättnings- och omsättningsvarfablerna medan ekonomin speglas genom företagen, 

räntabilitet, likviditet och soliditet.^ För var och en av dessa fem va

riabler har tre dimensioner av utvecklingen analyserats; dimensioner som ut

förligt diskuterats i och legat till g rund för Carstedt & Isaksson-Pérez 

(197*0 studie av förändringar i företag ens storlek under efterkrigstiden. 

Nämnda författare skiljer sålunda mellan takten och riktningen i utveck

lingsförloppet å ena sidan och utvecklingsförloppets stabilitet å den andra. 

Carstedt & Isaksson-Pérez klassificerar därvid företagen som antingen växan

de, stagnerande eller avtagande mätt i dimens ionen utvecklingsförloppets 

takt/riktning medan de i stabili tetsdimensionen skiljer mellan starkt res-
2) 

pektive svagt osci lierande utvecklingsförlopp. I föreliggande studie har 

det av Carstedt & Isaksson-Pérez föreslagna klassificeringsschemat dock ej 

utnyttjats då analyserna enbart syftar till. att söka identifiera skillnader 

mellan olika kategorier av företag. Däremot har vi fun nit den av samma för

fattare utvecklade terminologin användbar. I resultat analysen redovisar vi 

sålunda data angående såväl takten/riktningen som fluktuationerna i företa

gens utveckling. 

I likhet med framställningen i nämnda studie om företag i struktu romvand

lingen har vi förutom åt dessa två dimensioner även ägnat uppmärksamhet åt 

utvecklingsförloppets mönster. Med detta avser vi de o lika företagskatego

riernas årliga förändringar i de stud erade variablerna. En alternativ be

teckning på detta begrepp är företagskategoriernas konjunkturbild under 

åren 1967-1972. 

1) För en operationell definition av dessa begrepp; se avsnitt 6.3.6. 

2) Se Carstedt & Isaksson-Pérez 197^, del III, sid 



217 

I detta sammanhang kan även påpekas att det tillvägagångssätt vi valt för 

att mäta utvecklingstakten/riktningen och fluktuationerna i väsen tliga av

seenden skiljer sig från den av Carstedt & Isaksson-Pérz utvecklade metoden. 

Nämnda författare utgår från de studerade företagens utvecklingsförlopp upp

ritade i linl og-diagram. Varje enskilt företags utvecklingstakt/riktning 

respektive osci 1lationsgrad fastställdes därefter genom en manuell beräk

ningsteknik. Som framgått av avsnitt 6.3-7 har vi till skillnad från dessa 

författare baserat måtten på en matematisk modell varigenom vi ku nnat ut

föra analyserna med hjälp av dator. Denna datorbaserade analysteknik bör ge 

minst lika goda möjligheter att diskriminera mellan olika utvecklingsförlopp 

som Carstedt S Isaksson-Pérez1 manuella beräkningar ger. 

11.1.2. Den studerade ipoipulationen 

Data till analyserna i detta kapitel har erhållits från Patent- och Regist

reringsverket (PRV) varigenom det material som analyserna grundar sig på 

endast omfattar en delmängd av totalmatevialetSom framgått av avsnitt 

7.2.2 ingår sålunda endast fristående mindre och medelstora företag i aktie

bolagets form i denna d elpopulation. Vidare har avgränsningen gjorts så att 

bl a teko-företag, företag vilka ej kunnat hänföras till en viss inrikt

ningskategori samt internleverantörer uteslutits. Totalt har därigenom data

uppgifter från 252 företag insamlats av vilka 125 t i 11 hör kategorin under

leverantörer (se tabell 11:1). 

Av tabell 11:1 framgår vidare att den studerade delpopulationen i det n är

maste helt överensstämmer med totalpopulationen vad avser fördelningen på 

de olika inriktningskategorierna. Det bortfall som kunnat noteras i PRV-

undersökningen har sålunda varit proportionellt fördelat mellan de olika 

grupperna av företag. Om vi dä remot jämför PRV-undersökningens material med 

samtliga företag i den stö rre leveransundersökningen framgår exempelvis att 

uteslutningen av tekoföretagen medför att gross i st leverantörernas andel mar

kant minskar. Vidare innebär det gjorda urvalet att företag inriktade på 

leveranser till a ndra inhemska tillverkningsföretag - underleverantörer - i 

förhållande till total materi al et är något överrepresenterade. I PRV-unde r-

sökningen utgör underleverantörerna ungefär hälften av de studerade företa

gen vilket kan jämföras med en tredjedel i totalm aterialet. 

1) Jfr SIND PM 1975. 
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Tabell 11:1. De studerade företagen i PRV-un dersökningen fördelade på olika 

inriktni ngskategori er 

Sektoriell inriktning PRV-undersökni ngen 

Antal Andel 
företag 

Totalpopulat ionen 
efter företagna 
avgränsningar 
Antal Andel 
företag 

1. Underleverantörer 

2. Byggvaruleverantörer 

2. SIutvarumarknadsföretag 
va rav 
a) Grossi st leverantörer 

b) Leverantörer till d en 
offentliga sektorn 

c) Exportföretag 

125 49,6 % 

16 6,3 % 

79 31,3 % 

12 4,8 % 

20 7,9 % 

165 48,4 % 

24 7,0 % 

105 30,8 % 

19 5,6 % 

28 8,2 % 

Totalt 252 100 % 341 100 % 

I detta sammanhang bör ytterligare en aspekt på representativitetsproblemet 

uppmärksammas. Genom behovet av data från upprepade mät t idpunkter kan ett 

partiellt bortfall medföra att en skevhet i svarspo pulationens sammansätt

ning uppkommer. Trots de krav som föreligger att företag i aktiebo lagets 

form skall inlämna årsredovisningshandlingar till Patent- och Registrerings

verket underlåter nämligen många företag att göra detta eller gör det med 

en betydande tidseftersläpning. I enlighet med vår diskussion i avsnit t 

7.2.2 har därför företag, vilka inlämnat färre än fyra årsredovisningshand

lingar under den studerade perioden uteslutits.^ Till en del kan dessa ute

slutna företag utgöras av företag som begärts i konkurs under den studerade 

perioden. Vidare torde flera av de företag som ej uppfyller vår minimigräns 

om fyra observationstillfällen utgöras av företag med svårigheter i sin 

verksamhet. Omvänt kan det också inträffa att vi i denna kategori återfinner 

ett antal snabbt växande, nyetablerade företag. 

Sammantaget torde dock detta partiella bortfall ha medfört en relativt sett 

lägre svarsfrekvens inom kategorin företag med låg lönsamhet och ofördelak

1) Av de 341 företagen som redovisas i tabell 11:1 drivs 305 under associa
tionsformen aktiebolag, som framgått av avsnitt 1.2.2 är det ca 83 % av 
dessa 305 aktiebolag, som inlämnat fyra eller fler årsredovisningshand-
1 ingår. 
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tig finansiell struktur än inom kategorin höglönsamma företag med god finan

siell struktur. Då det redovisade bortfallet av företag inte "drabbat" någon 

viss företagskategori är det emellertid osannolikt att denna "positiva" bias 

i unders ökningsresultaten inverkat menligt på de jämförande analyserna av de 

olika inriktningskategorierna. Däremot, vilket kan vara värt att understry

ka, kan man av de resultat som nedan följer förledas att uppfatta de mindre 

och medelstora företagens ekonomiska situation och utveckling som något lju

sare än vad den i genoms nitt är. På samma sätt kan de mindre och medelstora 

företagen komma att framstå som genomsnittligt sett mer expansiva än vad en 

mer allsidig belysning av deras situation skulle ge för handen. 

11.2. Underleverantöremas lönsamhet och betalningsförmåga i nivå med 

övriga företags 

Tesen att underleverantörerna skulle utgöra en ur ekonomisk synvinkel ut

satt företagskategori finner inget stöd i de funn a resultaten. Underleveran

törernas genomsnittliga räntabilitet var under den studerade konjunkturcy

keln snarare något högre än genomsnittet vid en jämförelse med materialet 

som helhet.^ Även om vi be traktar de olika del kategorierna inom gruppen 

s 1utvarumarknadsföretag framstår underleverantörerna som en av de mest lön

samma grupperna under den studerade femårsperioden. Endast exportföretagen 

uppvisar en något högre genomsnittlig lönsamhet. 

Däremot ger jämförelser av företagskategoriernas finansiella situation till 

resultat en annan rangordning av företagskategorierna. Den högsta betal

ningsberedskapen - på såväl kort som lång sikt - står något överraskande 

byggvaruleverantörerna för. De expansiva underleverantörernas soliditets-

respektive likviditetstal å andra sidan befinner sig mycket nära genom

snittet för populationen som helhet. Detsamma kan även noteras angående ex

portföretagens kortsiktiga betalningsberedskap medan dessa företags solidi

tet är något sämre än genomsnittet. 

l) Till följd av att räntabilitetsmåttet grundas på företagets vinst före 
avskrivningar (se avsnitt 6.3-6) kommer kapi tal intensi va företag - i 
detta fall företag med högt real kapi tal per omsättningskrona - att rela
tivt sett framstå som mer lönsamma vid en jämförelse med mindre kapital
intensiva företag. De mer kapi tal intensi va underleverantörerna gynnas 
härigenom i någon mån av det valda räntabilitetsmåttet. Till följd av att 
sambandet mellan kapitalintensitet och räntabilitet är förhållandevis 
svagt (r=0,2) menar vi doc k att detta inte på något avgörande sätt för
ändrar de ovan presenterade slutsatserna. 
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Tabell 11:2. De mindre och medelstora företagens genomsnittliga räntabili

tet, soliditet respektive likviditet under perioden 1967-1972 

(medianvärden)^ ̂ 

Sektoriell inriktning Räntab i - Sol i di - Li kvi-
1 i tet tet di tet 

1. Underleverantörer (125 ftg) 7,1 % 0,18 0,89 

2. Byggvaruleverantörer (16 ftg) 6,7 % 0,23 0,89 

3. SIutvarumarknadsföretag 6,9 % 0,22 0,87 
varav; 
a) Gross i st leverantörer (79 ftg) 6,7 % 0,22 0,84 

b) Leverantörer till of fentlig 
sektor (12 ftg) 6,3 % 0,22 0,88 

c) Exportföretag (20 ftg) 7,2 % 0,13 0,88 

Samtliga kategorier (252 ftg) 7,0 % 0,19 0,88 

Spridningen i mater ialet är betydande; vi k an exempelvis återfinna ett stort 

antal siutvarumarknadsföretag som har en lönsamhet som överstiger det genom

snittliga underleverantörsföretagets. Intressant är emellertid att de kons

taterade tendenserna för materialet som helhet även avspeglas i ett b ransch

uppdelat material. För metall- och verkstadsföretagen gäller sålunda att 

underleverantörernas lönsamhet är genomsnittligt sett högre än s 1utvarumark-

nadsföretagens och att differensen mellan kategorierna är större än vad som 

gällde för totalmaterialet. Vad beträffar företagens betalningsförmåga på 

lång respektive kort sikt kan vi no tera att underleverantörerna inom denna 

branschgrupp även i detta a vseende befinner sig i en någ ot bättre situation 

än genomsnittsföretaget (se tabell 11:3). 

Andra jämförelser understryker våra slutsatser om att underleverantörerna 

inte kan betraktas som mindre framgångsrika i ekonomi ska dimensioner än 

företagen inriktade på andra avnämarsektorer. Inom underleverantörskategorin 

kan vi sål unda endast återfinna ett företag som genomsnittligt sett uppvisat 

en negativ räntabilitet under den studerade perioden att jämföra med två 

1) Till följd av att det förekommer enstaka företag inom respektive kategori 
med extremt höga eller låga värden på någon av de ekonomiska variablerna 
lämpar sig det aritmetriska medelvärdet mindre väl so m analysinstrument 
utan en föregående rensning av dessa extremvärden. Inför ställningstagan
det var gränsen mellan "acceptabla" utvecklingsförlopp och s k extrem
värden skulle dras valde vi att i stället utgå från medianvärdet. 
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inom kategorin s 1utvarumarknadsföretag. Omvänt visar det sig att ett fler

tal underleverantörer redovisat en mycket god lönsamhet mellan 1967 och 

1972. Av 38 företag med en räntabilitet på 10 % eller mer tillhör 26 under

leverantörskategorin medan 12 utgörs av siutvarumarknadsföretag. I re lation 

till samtliga företag i r espektive kategori har sålunda underleverantörerna 

en större andel företag med mycket god lönsamhet respektive en mindre andel 

med dålig lönsamhet än vad vi kan observera bland siutvarumarknadsföretagen. 

Tabell 11:3. De mindre och medelstora metall- och verkstadsföretagens genom

snittliga räntabilitet, soliditet respektive likviditet 

(medianvärden). 

Sektor i eli inriktning Räntabi- Solidi- Likvi-
1 i tet tet di tet 

Underleverantörer (79 ftg) 

SIutvarumarknadsföretag (k2 ftg) 

7,0 % 0,18 1,00 

6,2 % 0,17 0,88 

Samtliga kategorier (121 ftg) 6,5 % 0,17 0,91 

11.3. Storleksmässiga förändringar under perioden 1967-1972 

11.3.1. Såväl underleverantörer som slutvarumarknads företag kraftigt 

expansiva 

Den genomsnittliga företagsstorleken har stigit för fyra av de fem studera

de företagskategorierna. Undantaget utgörs av byggvaruleverantörerna vilka 

redovisar en svag årlig sysselsättningsminskning under den studerade perio

den. Övriga kategorier har i ge nomsnitt ökat sysselsättningen med 0,7 per

soner per företag och år och bland de olika de 1kategori erna uppvisar gros

sistleverantörerna den högsta tillväxttakten i abs oluta tal (+1,0 syssel

satta/år). Underleverantörernas sysselsättningsökning har likaledes varit 

betydande; en genomsnittlig ökning med +0,8 sysselsatta/år. Detta omdöme om

fattar även exportföretagen vilka kan peka på en sysselsättningsökning på 

0,7 personer och år. Sammantaget innebär detta en ansenlig sysselsättnings

ökning under den studerade femårsperioden som helhet trots den kraftiga re

cessionen under periodens två senare år. 

Om företagens sysselsättningsutveckling däremot ställs i r elation till res
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pektive företags genomsnittliga sysselsättningsnivå under den studerade 

perioden blir bilden emellertid något annorlunda. Genom att grossistföreta

gen i g enomsnitt är något större än underleverantörerna blir rangordningen 

dessa kategorier emellan den omvända om den relativa utvecklingen beaktas i 

stället för den absoluta. Av samma orsaker ökar "ti 11växtgapet" mel 1 an un

derleverantörerna och exportföretagen (se tabell 11:4). 

Tabell 11:4. De mindre och medelstora företagens sysselsättningsutveckling 

1967-1972 (medianvärden) 

Sektoriell inriktning Procentuell årlig 
sysselsättni ngsför-
ändri ng 

1. Underleverantörer (125 ftg) + 3,2 % 

2. Byggvaruleverantörer (15 ftg) - 0,2 % 

3. SIutvarumarknadsföretag 

varav: 
a) Gross i st leverantörer (78 ftg) 

+ 2,1 % 

+ 2,3 % 

b) Leverantörer till offentlig 
sektor (12 ftg) + 0,8 % 

c) Exportföretag (18 ftg) + 2,4 % 

Samtliga kategorier (248 ftg) + 2,3 % 

Det skall dock genast konstateras att de bransohmâssïga olikheterna är be

tydande. SIutvarumarknadsföretagens förhållandevis låga utvecklingstakt kan 

till stor del tillskrivas inslaget av stagnerande eller kontraktiva bransch

er medan underleverantörskategorin domineras av metall- och verkstadsföre

tag. Denna branschgrupp upplevde under åren kring 1970 en starkt expansiv 

period; betydligt expansivare än genomsnittet för samtliga studerade 

branscher. En homogen i ser ing av materialet till att enbart omfatta nämnda 

industrisektor ger av denna anledning en annan utvecklingsbild än den ovan 

presenterade. För det genomsnitt1iga s 1utvarumarknadsföretaget inom metal 1-

och verkstadsindustrin kan sålunda en tillväxttakt på 4,5 % per år eller 

med totalt ca 25 % för den studerade perioden som helhet registreras. Slut-

varumarknadsföretagens totala sysselsättningsökning i de nna branschgrupp 

överstiger därmed underleverantörernas med drygt 5 % för perioden som hel

het (se tabel1 11:5). 
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Tabell 11:5. De mindre och medelstora metall- och verkstadsföretagens 

sysselsättningsutveckling 1967-1972 (medianvärden)^ 

Sektoriell inriktning Procentuell årlig 
sysselsättni ngs-
utveckli ng 

Procentuell syssel
sättni ngsutveckli ng 
under perioden som 
hel het 

Underleverantörer (79 ftg) 

SIutvarumarknadsföretag (42 ftg) 

+ 3 » 6 % 

+ 4,5 % 

+ 19,8 % 

+ 25,4 % 

Samtliga kategorier (121 ftg) + 4,1 % + 22,8 % 

En kompletterande bild av företagens storleksförändringar kan erhållas genom 

att mäta förändringarna \ output; i vå rt fall företagens omsättning. Den 

bild som därvid framträder är inte helt identisk med den som de sysselsätt-

ningsmässiga förändringarna gav upphov till. Utifrån ett studium av omsätt

ningsutvecklingen framstår underleverantörerna som något mer expansiva såväl 

vid analyser på totalnivå som på ett branschuppdelat material. Inom metal 1-

och verkstadsindustrin har med i anföretaget bland underleverantörerna haft en 

i de t närmaste 11 %-ig årlig omsättningsökning mot s 1utvarumarknadsföreta-

gens drygt 9 %~ i ga ökning. 

Kritik kan dock riktas mot omsättningsmåttet i de tta sammanhang då prisut

vecklingen kan inverka olika inom skilda del sektorer och detta i sy nnerhet 

under de korta tidsperioder som här studeras. Å andra sidan kan hävdas att 

en hög omsättningsutveckling åtföljd av en låg sysselsättningsmässi g till

växt kan vara ett uttryck för en effekt i visering av verksamheten och däri

genom ge utslag i fo rm av lönsamhetsförbättringar. Utifrån analyserna av 

företagens ekonomiska utveckling att döma synes detta gälla just underleve

rantörskategorin (se avsnitt 11.4). Om vi sammanfattar synes sålunda resul

taten som helhet indikera att underleverantörerna under perioden 19^7~1972 

genomgått en gynnsam, expansiv utveckling väl jämförbar med övriga katego

rier av industriföretag. 

1) Den procentuella sysselsättningsutvecklingen under perioden som helhet 
har beräknats som den med minsta kvadratmetoden fastställda trendmässiga 
förändringen under perioden i fö rhållande till trendvärdet för ingångs
året (dvs i fl ertalet fall trendvärdet för 1967). 
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11.3.2. Underleverantörernas utveckling något instabilare än s lutvarumark

nads före tagens 

Analyser av företagens utvecklingstakt kan ge en endimensionel1 bild av de 

förändringar företagen genomlever under en tidsperiod. En snabb expansions-

takt kan sålunda vara förenad med avsevärda osci 11 at ioner från ett år till 

ett annat vilka kan vara synnerligen negativa för företagens möjligheter 

att planera den framtida verksamheten. I för eliggande avsnitt skall vi ägna 

dessa fluktuationer i fö retagens storleksmäss i ga tillväxt vårt intresse. 

Analyser visar också att fluktuationerna varit betydande men att differen

serna mellan de olika företagskategorierna vad gäller graden av oscillation 

i s ysselsättningsutveckling är små. För total mater i a let kan exempelvis kons

tateras att underleverantörernas sysselsättning genomsnittligt sett varierar 

med + 7,9 % från år till år medan motsvarande för s 1utvarumarknadsföretagen 

ar t 7,6 %. Vi kan även konstatera att av de 26 företagen med större än 

20 %-iga årliga svängningar i sy sselsättningen tillhör 15 kategorin underle

verantörer. Tendenserna på ett branschuppdelat material är desamma. Inom 

exempelvis metall- och verkstadsindustrin uppgår underleverantörernas årliga 

sysselsättningsfluktuation till ± 8,8 % jämfört med s 1utvarumarknadsföreta-

gens + 8,7 %. 

En analys av omsättnings fluktuationerna ger i st ort samma bild. Underleve

rantörernas årliga omsättningsfluktuation (+ 12,9 %) överstiger slutvaru-

marknadsföretagens (t 10,2 %). Även i det ta fall kan vi notera likartade 

tendenser på branschnivå. Likaså kan vi konstatera att underleverantörerna 

är något överrepresenterade bland de företag som företer mycket kraftiga 

osci 1lationer. 

I det ta sammanhang är det emellertid av vikt att påpeka att stora fluktua

tioner i ut vecklingen inte behöver innebära att företagen fått vidkännas 

påtagliga tillbakagångar i en eljest expansiv utveckling. Förklaring kan i 

stället bestå i at t tillväxtförloppet skett språngvis inom vissa intervall 

mellan vilka sysselsättnings- och omsättnings1äget i st ort varit oförändrat. 

Sett mot denna bakgrund torde de lägre procentuella svängningarna i de n på 

det hela taget stagnerande byggvaruleverantörskategorin betraktas som mer 

kännbara än vad som gäller för övriga delkategori er. Bland de senare torde 
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på liknande grunder de fluktuationer exportföretag och leverantörer till 

offentlig sektor fått vidkännas vara minst lika kännbara som underleveran

törernas i p rocent räknat något större svängningar (jfr figur 11:1). 

11,3.3. Underleverantörernas konjunkturbild fas förskjuten 

För att komplettera analyserna av företagens utvecklingstakt och stabilitet 

i ut vecklingen skall vi i för eliggande avsnitt kombinera dessa två aspekter 

och ge dem en tidsmässig inplacering. Analyserna fyller ett tvåfaldigt syf

te. Således kan vi - trots det korta tidsperspektiv som studeras - skapa 

oss en uppfattning om det existerar något konjunktur i el 11 mönster i de stu

derade företagskategoriernas osci 1lationer. Vidare kan vi genom dessa ana

lyser studera huruvida det föreligger någon "time-lag" i de olika katego

riernas utvecklingsförlopp. Detta synes inte minst vara viktigt som under

lag för en bedömning av de olika kategoriernas konjunkturläge år 1970 då 

huvudstudien genomfördes. 

Om vi inledningsvis betraktar företagens sysselsättningsutveckling visar 

denna att förändringarna varit betydande mellan olika år. Underleverantö-

rörerna och grossistleverantörerna är de enda företagskategorier som inte 

under något av de fem åren redovisar en genomsnittligt sett negativ utveck

ling. Vidare kan noteras att dessa två kategorier företer ett mer jämnt ut

vecklingsförlopp än såväl byggvaruleverantörer som exportföretag och leve

rantörer till den offentliga sektorn. En bidragande orsak till dessa kate

goriers mer drastiska förändringar kan emellertid till en del tillskrivas 

de förhållandevis små populationer vi här arbetar med. 

En tendens som däremot framstår som klarare är den konjunkturiel1 a tidsför

skjutning som kan konstateras i ma terialet. Leverantörerna till den offent

liga sektorn hade den kraftigaste expansionen 1967"1968. Exportföretag, 

grossistleverantörer och byggvaruleverantörer nådde en t i 11växtkulmen 1968-

1969 medan underleverantörernas expansionskulmen nåddes ytterligare ett år 

senare. Mätinstrumentet är något trubbigt men ger trots allt belägg för att 

vi i må nga fall måste vara observanta inför verksamhetsbetingade olikheter 

i ko njunkturbilden (se figur 11:1). 
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Figur 11:1. Företagskategoriernas sysselsättningsmässiga konjunkturbild 

1967-1972 (procentuella sysselsättningsförändringar)^ 

Expansion (%) 

+9,0 

+8,0. 

+7,0 

+6,0 

+5,0 

+3,0-

+2,0 

Period 
197> 

1971 

Kontrakt i on 

= underleverantörer (125 ftg) 

= byggleverantörer (15 ftg) 

• — = gross i s 11everantörer (78 ftg) 

= exportföretag (l8 ftg) 

— X — = leverantörer till den offent 1 i ga 
sektorn (12 ftg) 

1) För respektive år och kategori anges i fi gur 11:1 medi anföretagets pro
centuella sysselsättningsförändring från föregående år. Genom detta be
räkningsförfarande som bygger på en tidsserie av medelvärden för de olika 
företagskategorierna som helhet framstår fluktuationerna som lägre än 
vad ett medelvärde baserat på tidsserier för repsektive företag uppvisar. 
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Om vi i stä llet betraktar omsättning sförändringarna har vi tidigare kunnat 

konstatera att dessa som helhet varit positiva och kraftigare än sysselsätt

ning sförändringarna}^ . De tendenser i u tvecklingsmönstret som framkom an

gående sysselsättningen framträder också - om än inte lika markerat - vid 

ett studium av företagens omsättningsutveckling. Dock framstår grossist

leverantörerna som de företag som upplevt de minst oregelbundna utvecklings-

mönstret; med i anföretagets årliga ökningar för respektive år varierar mellan 

7 och 13 %- Underleverantörerna däremot redovisar årliga ökningar som, från 

en nivå på ca 5 % under 1968, tangerade 15 respektive 25 %-nivån under åren 

1969 och I97O för att därefter åter hålla sig kring 5 % under åren 1971 och 

1972. Dessa mycket höga genomsnittliga ökningar av omsättningen som under

leverantörerna uppvisade 1969 och 1970, överträffas endast av exportföreta

gen som under 1969 företedde en omsättningstillväxt på drygt 30 %. Två år 

senare hade denna ökning emellertid förbytts i en nolltillväxt för export

företagen (jfr figur 11:1). 

11.4, Ekonomiska förändringar under perioden 1967-1972 

11.4.1. Underleverantörerna kan redovisa en gynnsammare ekonomisk utveck

ling än andra företagskategorier 

Förändringarna i de olika företagskategoriernas räntabilitet har för popu-

lationen som helhet varit procentuellt sett mindre än de storleksmäss i ga 

förändringarna. Trots detta föreligger det observerbara skillnader mellan 

olika företagskategorier. Värt att notera är därvid, att underleverantörer

na är den enda av de fem företagskategorierna som uppvisar en positiv lön

samhetstrend under den studerade perioden. Från 1967 till 1972 förbättrade 

underleverantörerna sin redan i ut gångsläget goda räntabilitet med ungefär 

%. För övriga företagskategorier har räntabiliteten däremot utvecklats 

negativt. Mest negativ har utvecklingen varit för företag inriktade på le

veranser till den offentliga sektorn och för byggvaruleverantörerna. För 

med i anföretaget inom dessa kategorier har räntabiliteten vid en jämförelse 

med utgångsvärdet 1967 sjunkit med i ge nomsnitt 15 respektive 27 % under 

1) Till en del förklaras detta av att omsättningen per sysselsatt ökat under 
de studerade åren och till en annan - och metodologisk mer svårkontrolle
rad - del hänger avvikelserna samman med prisförändringar utan därmed 
sammanhängande sysselsättningsförändringar. Omsättni ngsf1uktuat i onerna 
kan härigenom - särskilt i ti der med en hög kostnads inflat ion - vara ett 

något svårtolkat mått på företagens föränderlighet. 
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perioden 1967-1972. För att ge ett vidare perspektiv till dessa företags 

räntabiIitetssituation bör vi därvid även hålla i mi nnet att dessa företags 

lönsamhet redan i u tgångsläget var lägre än underleverantörernas. 

Tabell 11:6. De mindre och medelstora företagens räntabilitetsutveckling 

under perioden 1967-1972 (medianvärden)1^ 

Sektoriell inriktning Procentuel1 årlig 
räntabi1 i tetsut-
vecklIng 

Procentuell ränta
bi 1 itetsutveckling 
under perioden som 
hel het 

1. Underleverantörer (121 ftg) + 2,6 % + 13,9 % 

2. Byggvaruleverantörer (15 ftg) - 3,2 % - H,9 % 

3. SIutvarumarknadsföretag - 0,8 % - 4,0 % 
varav : 
a) Grossistleverantörer 

(78 ftg) - 0,7 % - 3,4 % 

b) Leverantörer till offentlig 

sektor (12 ftg) - 6,,3 % -27,3 % 

c) Exportföretag (19 ftg) - 1 ,4 % - 6,7 % 

Samtliga kategorier (245 ftg) + 0,2 % + 1,0 % 

Spridningen i ma terialet är dock stor; inom samtliga kategorier kan vi 

återfinna företag med ansenliga resultatförbättringar liksom vi kan finna 

företag med starkt nedåtgående lönsamhetsutveckling. Det kan dock även vid 

dessa jämförelser konstateras att underleverantörerna utgör merparten av de 

företag som uppvisar en myoket positiv rä ntabilitetsutveckling medan de är 

i mi noritet om vi avgränsar motsvarande grupp av företag med en mycket nega

tiv ut veckling. 

Då det finns anledning att förutsätta att lönsamhetsutvecklingen - i l ikhet 

med företagens s tori eksmäss i ga tillväxt - varit starkt branschbetingad har 

analyserna även utförts på branschnivå. Vi kan därvid konstatera att tenden

serna för materialet som helhet även återspeglas vid en branschuppdelning 

av materialet. Med i anföretagen inom metall- och verkstadsindustrins under

leverantörer redovisade en årlig resultatförbättring på + 2,7 % under den 

studerade femårsperioden. Detta värde kontrasterar starkt mot samma bransch

1) Jfr fotnot 1, sid 223. 
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grupps s lutvarumarknads företag, vilka fick vidkännas en genomsnittlig årlig 

räntabilitetsförsämring på - 1,1 %. Differenserna i lö nsamhetsutvecklingen 

mellan underleverantörer och s 1utvarumarknadsföretag är sålunda större inom 

metall- och verkstadsindustrin än för materialet som helhet. 

Underleverantörsföretagens gynnsamma räntabilitetsutveckling under åren 

1967-1972 har även medfört en förbättring av den långsiktiga betalningsbe

redskapen. Som grupp betraktad har emellertid underleverantörerna haft en 

något mindre positiv sol iditetsutveckling (+ 2,3 % per år), än vad grossist

leverantörer (+ 2,5 % per år) och exportföretag (+ 3,^ % per år) redovisar. 

De övriga två del kategorierna - de kontraktiva byggvaruleverantörerna och 

leverantörer till offentlig sektor - har däremot fått vidkännas en försäm

rad sol idi tet. 

Inom den expansiva metall- och verkstadsindustrin har utvecklingen av den 

långsiktiga betalningsberedskapen varit något mindre fördelaktig. Median-

företaget i de nna branschgrupp har förbättrat sin soliditet med knappt + 5 % 

från 1967 till 1972 vilket kan jämföras med + 8 % för genomsnittet för samt

liga företag. Dock kan underleverantörerna inom metall- och verkstadsin

dustrin uppvisa en nära nog lika god sol iditetsutveckling som för materialet 

som helhet eller + 2,1 % per år. För s 1utvarumarknadsföretagen ter sig däre

mot bilden mer negativ. I sif fror innebär detta att siutvarumarknadsföreta

gen inom metall- och verkstadsindustrin fått vidkännas en försämrad långsik

tig betalningsberedskap med - 0,2 % per år eller med sammanlagt en dryg 

procentenhet under den studerade femårsperioden. Av de presenterade procent

satserna torde dock ha framgått att förändringarna som helhet är små. Ut

vecklingen torde därför veellt sett knappast ha inverkat på de studerade 

företagskategoriernas finansiella situation. 

Företagens likviditetsutveckling följer i st ort samma mönster som s.olidi-

tetsutvecklingen. Den mest gynnsamma utvecklingen har gross•st leverantörer

nas likviditetssituation genomgått med en ökning på + 3»5 per år. Därefter 

följer leverantörerna till den offentliga sektorn med + 1,6 per år och under

leverantörerna med + 1,3 per år. Om vi avgränsar analysen till metall- och 

verkstadsindustrin är rangordningen den motsatta; underleverantörernas lik

viditet har förbättrats mer än de övriga kategoriernas. Som helhet har dock 

inte företagens likviditetsutveckling - i li khet med vad vi ovan kunde kons

tatera beträffande sol iditetsutvecklingen - varit av den storleksordningen, 
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att företagens finansiella struktur märkbart torde ha förändrats under den 

studerade konjunkturcykeln. 

11.4.2. Underleverantörernas ekonomi ej utsatt för större svängningar än 

genomsnitts företaget 

Den trendmässigt svagt positiva ekonomiska utvecklingen för populationen som 

helhet har emellertid innefattat mycket påtagliga årliga förändringar i den 

ekonomiska utvecklingsbilden. De olika del kategorierna företer exempelvis 

räntabilitetsfluktuationer på i ge nomsnitt ca - 30 % och sol i di tets- och 

likviditetsfluktuationer på omkring t 20 % dock utan att några genomgående 

skillnader i ut vecklingsmönster kan urskiljas mellan de olika inriktningska

tegorierna. Vad underleverantörerna beträffar ansluter dessa sig mycket nära 

till genomsnittet för hela populationen. 

Om vi däremot enbart analyserar den "underleverantörsorienterade" metal 1-

och verkstadsindustrin framstår underleverantörerna som något mindre utsatta 

för ekonomiska svängningar än s 1utvarumarknadsföretagen. De årliga osci 11a-

tionerna kring den genomsnittliga räntabilitetsökningen uppgår sålunda till 

3^,7 % för underleverantörerna jämfört med 39,1 % för s 1utvarumarknadsföre

tagen; de sol i di tetsmäss i ga svängningarna till 19,3 % i jäm förelse med 

24,4 % och de 1ikviditetsmäss i ga fluktuationerna slutligen till 21,5 % för 

underleverantörerna jämfört med s 1utvarumarknadsföretagens 21,2 %. Samman

taget synes sålunda inte resultaten ge något stöd för de påståenden som 

framförs i den ekonomiska debatten att underleverantörer utgör den kategori 

som i för sta hand skulle få utstå ekonomiska påkänningar i fo rm av senare-

läggningar av betalningar etc vid kreditrestriktioner i sa mhällsekonomin. 

11.4.3. Företagens ekonomi uppvisade en oregelbunden konjurikturbild under 

perioden 1967-1972 

Om företagens storleksförändringar mellan 1967-1972 präglades av en i sto ra 

drag enhetlig - om än fasförskjuten - konjunkturbild kan motsatsen sägas 

känneteckna den ekonomiska utvecklingen. Som framgår av figur 11:2 har exem

pelvis företagens räntabilitetsutveckling varit synnerligen oregelbunden och 

kraftigt fluktuerande under den studerade perioden. Vi kan dock utläsa att 

konjunkturnedgången 1971 avspeglas i en för samtliga kategorier negativ lön

samhetsutveckling. För underleverantörer och grossistleverantörer uppgick 
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räntabilitetsförsämringen detta år till 5-6 % medan exportföretagen drabba

des av en närmare 25 %-i g lönsamhetsförsämring. 

Bland de fem studerade kategorierna kan vi vidare notera att underleverantö

rerna kan redovisa den minst osci lierande utvecklingen med en svagt negativ 

räntabi1Îtetsutveckling för medianföretaget under fyra av de fem undersök

ta åren. Detta trots att nämnda kategori som helhet är den enda som kunnat 

notera en positiv utveckling under perioden som helhet. 

Vad den andra huvudgruppen av företag beträffar - gross i st 1everantörerna -

uppvisar dessa en utvecklingsprofil som i st or utsträckning liknar underle

verantörernas. Lönsamhetsförsämringen under 1969-1970 var dock betydligt mer 

markerad än för den förstnämnda kategorin. 

Även sol iditetsutvecklingen har varit mycket fluktuerande. Tendensen som 

helhet har dock varit en förbättring under perioden och de två sista åren 

har samtliga företagskategorier förstärkt sin långsiktiga betalningsbered

skap; underleverantörerna dock i mi ndre utsträckning än övriga. 

Vi kan vidare notera att såväl underleverantörer som gross istleverantörer 

och exportföretag endast under ett avde studerade fem åren fått vidkännas 

en försämrad soliditet. För exportföretag och underleverantörer 1969 och 

för gross i st 1everantörerna året därefter. Detta trots att lönsamhetsutveck

lingen för dessa företagskategorier varit negativ under flera av de stude

rade åren med åtföljande minskande tillförsel av interna medel. Vi kan så

lunda förmoda att tendenserna mot en förbättrad soliditet är frukten av en 

ovanligt låg nyinvesteringsvilja i bö rjan av 1970-talet med åtföljande lågt 

behov av externt kapital. 

Den låga expansionstakten för företagen under dessa år återspeglas även i 

företagens 1 ikvidi tetsmäss i ga utvecklingsmönster, av vilket vi kan utläsa 

en likviditetsförbättring för merparten av företagen. Vidare kan vi obser

vera att företagen omkring 1969-1970 - dvs det år då kulmen på företagens 

s tori eksmäss i ga tillväxt nåddes - redovisade en negativ likviditetsutveck

ling. Såväl underleverantörer som de olika kategorierna inom gruppen slut-

varumarknadsföretag företedde nämnda år en likviditetsförsämring, vilken 

för samtliga kategorier uppgick till i ge nomsnitt ca 5 %> Tesen att expan

sion kräver rörelsekapital stöds sålunda av de funna resultaten. 
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Figur 11:2. Företagskategoriernas 1önsamhetsmässi ga konjunkturbild 1967" 

1972 (procentuella räntabi 1Îtetsförändringar)^ 

Pos i t i v 
(*) 

t  

v 

-20,Û 

-30,0 

Negati v 

= underleverantörer (121 ftg) 

_ byggleverantörer (15 ftg) 

— .— = grossistleverantörer (78 ftg) 

- exportföretag (19 ftg) 

—  X  —  =  1  e v e r a n  t ö r e r  t i l l  d e n  o f f e n t i  i  g a  
sektorn (12 ftg) 

1) Jfr fotnot 1, sid 226. 
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11.5, Storkoncernorienterade underleverantörer och underleverantörer 

med högt kundberoende 

11,5.1. Storkoncernorienterade underleverantörer uppvisar sämre ekonom-i 

men expansivare utveckling 

Vi har tidigare visat att av de 102 underleverantörerna inom metall- och 

verkstadsindustrin avsätter något fler än hälften en icke obetydlig del av 

sin produktion till landets stora tillverkningskoncerner. För 41 av dessa 

totalt 52 s k storkoncernorienterade underleverantörer liksom för 38 av de 

50 övriga underleverantörerna inom metall- och verkstadsindustrin har data 

om ekonomi och utveckling inhämtats. 

En jämförelse av de två företagsgrupperna visar att det synes föreligga 

vissa systematiska skillnader. Sålunda företer de storkoncernorienterade 

underleverantörerna såväl en sämre -Ensamhet som lägre soliditet och likvi

ditet än kategorin övriga underleverantörer. Exempelvis kan vi notera att av 

de 21 företag med högre räntabilitet än 10 % tillhörde 7 kategorin storkon

cernorienterade underleverantörer medan 14 klassificerats som övriga under

leverantörer. Omvänt är 14 av 25 underleverantörer med en genomsnittlig 

räntabilitet understigande 5 % klassificerade som storkoncernorienterade. 

Resultaten kan ses som en indikator på att leverantörerna till storkoncer

nerna 11betalar ett prisu för den säkerhet dessa stora tillverkningskoncerner 

kan antas utgöra som avsättningsmarknad. 

Om den ekonomiska situationen för de storkoncernorienterade underleverantö

rerna varit något mindre gynnsam kan motsatsen hävdas om den utveckling så

väl stori eksmäss igt som ekonomiskt företagen genomgått under den studerade 

konjunkturcykeln. Vi kan sålunda observera ett påfallande starkt samband 

mellan sysselsättningstillväxt/omsättningstillväxt och graden av storkon

cernkopplingar. Som jämförelse kan nämnas att medianföretaget bland de un

derleverantörer inom metall- och verkstadsindustrin som helt saknade stor

koncernkopplingar hade en ca 1 %- ig årlig sysselsättningst i 11 växt under 

perioden vilket kan jämföras med knappt 10 % för de underleverantörer som 

avsatte mer än hälften av sin produktion till dessa storkoncerner. Den star

ka tillväxten i de stora svenska tillverkningskoncernerna förefaller sålunda 

slå igenom och även tillfalla leverantörerna i de produkt ionssysten som är 

uppbyggda kring dessa storföretag. 
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Som ovan påpekades har de storkoncernorienterade underleverantörerna även 

förmått förbättra sin ekonomi under den studerade perioden. Sammantaget 

synes de företag som avsätter en betydande andel av sin produktion till lan

dets största tillverkningskoncerner bättre ha klarat sig igenom konjunktur

svängningarna i bö rjan av 1970-talet än övriga underleverantörer och också 

bättre än de olika kategorierna siutvarumarknadsföretag. Som framgår av ta

bell 11:7 har detta till en del - framför allt ekonomiskt - dock skett till 

priset av en något instabilare utveckling. 

Tabell 11:7. Ekonomi och utveckling för underleverantörer inom metall- och 

verkstadsindustrin utifrån graden av storkoncernanknytning 

(medianvärden) 

^^^Underl eve ran törs -
kategori 

Studerad 
egenskap 

Storkoncern- | Övriga un-
orienterade derleve-
underleve- I rantörer 
rantörer (38 ftg) 
(41 ftg) I 

Samtliga un
derleveran
törer 

(79 ftg) 

Räntabi1 i tet 6,0 % . 7,0 % 7,0 % 

Sol idi tet 0,14 ' 0,20 0,18 

Likvidi tet 0,89 I 1,03 1,00 

Sysselsättningsutveckling + 4,2 % + 2,2 % + 3,6 1 

Sysselsättningsfluktuation 8,7 % 1 8,9 £ 8,8 % 

Omsättni ngsutveckli ng + 11,6 % i + 9,8 % + 10,7 % 

Omsättni ngsf1uktuati on 15,7 % 14,6 % 14,6 % 

Räntabi1 i tetsutveckling + 4,3 % I + 0,3 % + 2,7 % 

Räntabi1 i tetsf1uktuation kl,7 % i 25,0 % 3^,7 % 

Sol idi tetsutveckli ng + 3,6 % + 1,4 % + 2,1 % 

Sol idi tetsf1uktuati on 25,2 % I 14,6 % 19,3 % 

L ikvi di tetsutveckli ng + 1,1 % |+ 1,2 % + 1,1% 

Likvidi tetsfluktuation 25,2 % I 17,5 % 21,5 % 

Anm: Till gruppen storkoncerorienterade underleverantörer har hänförts de 
underleverantörer som avsätter mer än 20 % av produktionen till lan
dets största tillverkningskoncerner. 
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11.5.2, Ett höggradigt kundberoende ej negativt för underleverantörernas 

ekonomi och utveckling 

I li khet med analyserna i fö regående kapitel har vi gjort åtskillnad mellan 

underleverantörer som avsätter mer än 50 % av produktionen till en enda 

kund och underleverantörer där största kunden tar högst 20 % av produktio

nen i an språk. För metall- och verkstadsindustrin innebär detta att vi har 

uppgifter om ekonomi och utveckling för 18 respektive 29 av dessa underle

verantörer. ! den förstnämnda av dessa grupper återfinner vi ett stort an

tal mycket starkt storkoncernorienterade underleverantörer. 

Tabell 11:8. Ekonomi och utveckling för underleverantörer inom metall- och 

verkstadsindustrin efter graden av beroende till största kund 

(medianvärden) 

nde r 1 e ve ra n tö rs -
kategori 

Studerad 
egenskap *— 

Underleveran
törer med högt 
kundberoende 
(18 ftg) 

Underleveran
törer med lågt 
kundberoende 
(29 ftg) 

Samtliga 
underleve
rantörer 

(79 ftg) 

Räntabi1 i tet 7, ,8 % 6,8 % 7,0 % 

Sol idi tet 0, ,20 0,24 0,18 

Likvidi tet 0, ,99 1,12 1,00 

Sysselsättni ngsutveckli ng + 6, ,5 % + 2,3 % + 3,6 % 

Sysselsättni ngsf1uktua ti on 10, ,5 % 6,7 % 8,8 % 

Omsättningsutveckling + 12 j ,0 % + 10,8 % + 10,7 % 

Omsättn i ngsf1uktuation 1*. ,0 % 14,5 % 14,6 % 

Räntab i 1 i tetsutveck1 i ng + 1, ,0 % + 6,0 % + 2,7 % 

Räntabi1 i tetsfluktuation 25 s ,0 % 40,0 % 34,7 % 

Sol iditetsutveckling + 3i ,5 % - 2,5 % + 2,1 X 

Sol iditetsfluktuation 25 s ,0 % 16,0 % 19,3 % 

Likvidi tetsutveckli ng + 2, ,0 % + 0,9 % + 1,1 % 

Likvidi tetsfluktuation 20 j »0 % 17,0 % 21,5 % 

Anm: Till kategorin högt kundberoende underleverantörer har förts underleve' 
rantörer som avsätter mer än 50 % till största kund. Till kategorin 
lågt kundberoende underleverantörer har förts underleverantörer som 
avsätter 20 % eller mindre till största kund. 
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De resultat vi k an finna visar också att de högt kundberoende underleveran

törerna företer stora likheter med de storkoncernorienterade underleveran

törer vi studerade i fö regående avsnitt. De högberoende underleverantörerna 

har sålunda varit starkt växande under perioden 1967"1972 och därutöver 

kunnat uppvisa en ekonomisk utveckling som varit genomgående positiv. Noter-

bart är också att de höggradigt beroende underleverantörerna kan presentera 

en genomsnittlig ekonomisk situation som är lika gynnsam eller bättre än den 

det genomsnittli ga underleverantörsföretaget (se tabell 11:8). Trots att 

spridningen i ma terialet är stor, vilket försvårar generaliseringar, före

ligger det starka indikationer på att ett höggradigt kundberoende inte en

tydigt kan tolkas negativt ur det levererande företagets synvinkel. Mycket 

starka kopplingar synes snarare ha en reversibel effekt och därigenom ge 

uttryck för ett dubbelsidigt beroendeförhållande mellan köpare och säljare 

vilket även kommer säljaren till gagn. 

11,6. Några sammanfattande slutsatser 

En sammanfattning av analyserna av företagens ekonomiska struktur och ut

veckling under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ger belägg för 

att underleverantörerna knappar.t befinner sig i en mindre gynnsam ekonomisk 

situation än andra kategorier av företag. Visserligen är underleverantörer

nas genomsnittliga soliditet något sämre än för materialet som helhet, men 

å andra sidan framstår dessa företags lönsamhet och kortsiktiga betalnings

beredskap som genomsnittligt sett något bättre än vad vår jämförelsepopula-

tion - siutvarumarknadsföretagen - kan uppvisa. Det senare med reservation 

för att de likviditetsdifferenser mellan företagskategorierna som kan obser

veras till underleverantörernas förmån är små. 

Spridningen i ma terialet är dock stor. Inte minst återspeglas detta i de t 

faktum att företag i o lika branscher synes verka under väsentligt skilda 

ekonomiska villkor. Ur vår synvinkel är det emellertid intressant att kons

tatera att de i tot al materi a let funna tendenserna även kan observeras inom 

de olika delbranscherna. Underleverantörerna som grupp betraktade uppvisar 

sålunda genomgående lika höga eller högre värden på de studerade ekonomiska 

variablerna vid en jämförelse med övriga företagskategorier. 

Även inom underleverantörskategorin kan en påtaglig spridning noteras; en 

spridning som i sto r utsträckning kan återföras på de skillnader som före
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ligger mellan de underleverantörer som avsätter stora delar av sin produk

tion till landets största tillverkningskoncerner kontra övriga underleve

rantörer. De förstnämndas ekonomiska och finansiella ställning framstår i 

materialet som i de t närmaste genomgående sämre än gruppen övriga underle

verantörers. Medan de övriga underleverantörerna uppvisar värden som klart 

överstiger s 1utvarumarknadsföretagens, befinner sig de storkoncernorientera-

de underleverantörerna på en nivå som inte helt når upp till dessa. Metal 1-

och verkstadsindustrin kan återigenom tjäna som exempel för att belysa dessa 

olikheter (se figur 11:3). 

Figiœ 11:3. Metall- och verkstadsföretagens ekonomiska ställning redovisad 

för olika inriktningskategorier (medianvärden). 

0,15 

0 , 1 0 -

di tet 

Rä n ta - 0,30 0,90 1 , 0 0  

= underleverantörer som avsätter mer än 20 % av pro

duktionen till landets största tillverkningskoncerner 
(M ftg) 

= övriga underleverantörer (38 ftg) 

—  X  =  g r o s s i s t l e v e r a n t ö r e r ,  l e v e r a n t ö r e r  t i l l  d e n  o f f e n t l i g  
sektorn samt exportföretag {kl ftg) 
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Figur 11:4. Metall- och verkstadsföretagens utveckling re dovisad för olika 

i nr i ktni ngskategori er (medi anvärden) 

^Räntabi 1 i tet 

/\ Sol i -
d i tet 

+2 

± 0  . .  

k 
/\ Syssel-

3 2 + 0  1  1 + 1 j. +2 
A L ' k v i -

sättnina ditet 

= underleverantörer som avsätter mer än 20 % av pro
duktionen till landets största tillverkningskoncerner 
(^1 ftg) 

= övriga underleverantörer (38 ftg) 

= grossistleverantörer, leverantörer till den offentliga 
sektorn samt exportföretag (k2 ftg) 

Om vi däremot ser till de olika företagskategoriemas utveckling blir bil

den något annorlunda. De storkoncernorienterade underleverantörerna har så

lunda genomgått en klart mer gynnsam utveckling under den konjunkturcykel 

vår undersökning omfattar. Under åren 1967-1972 upplevde de storkoncern-

orienterade underleverantörerna exempelvis en synnerligen snabb sysselsätt

ningsexpansion. Totalt sett har de 52 företag som avsätter mer än 20 % till 

landets största tillverkningskoncerner ökat sin sysselsättning med ungefär 
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680 personer. För övriga 73 underleverantörerna är motsvarandra siffra 530 

nya arbetstillfällen. Siffrorna kan jämföras med sysselsättningsökningen 

hos de sammanlagt 123 företag vilka tillhör andra företagskategorier. Trots 

att de senare i ge nomsnitt är något större bidrar dessa företag endast med 

ett sysselsättningstillskott på 9^0 personer. 

Resultaten är dock mer följden av stora branschmässiga olikheter än av 

skillnader mellan olika inriktningskategorier. Om vi enbart ser till den 

som helhet expansiva metall- och verkstadsindustrin har slutvarumarknads-

företagen uppvisat en procentuell sysselsättningstillväxt som till och med 

överstiger underleverantörernas. Däremot har de senare haft en starkare om

sättningsmäss i g tillväxt. Likaså har underleverantörernas ekonomiska och 

finansiella utveckling varit mer gynnsam än s 1utvarumarknadsföretagens. 

Sammantaget indikerar de funna resultaten att såväl de storkoncernoriente^ 

rade som de övriga underleverantörerna stärkt sin ekonomiska ställning un

der den studerade femårsperioden medan övriga företagskategorier relativt 

sett fått vidkännas en försämring (se figur 11 :k) . 

Vad den andra dimensionen av utvecklingsförloppet - fluktuationerna i u t

vecklingen beträffar, har det ofta framförts att underleverantörerna är den 

företagskategori som drabbas hårdast vid konjunkturavmattningar. Några klara 

samband på att ose i 11 ationerna i fö retagens utveckling sammanhänger med in

riktningen på olika avnämarsektorer har emellertid inte framkommit i de nna 

studie. Åtminstone kan vi inte dra den slutsatsen att underleverantörerna 

är utsatta för större svängningar än övriga företagskategorier. Återigen är 

dock underleverantörskategorin märkbart heterogen. Fluktuationerna i ut veck

lingen för företagen inom denna kategori befinns därvid vara nära korrele

rad med expansionstakten. En jämförelse mellan de storkóncernorienterade och 

de övriga underleverantörerna understryker denna tolkning (se figur 11:5). 

Trots att de skillnader mellan de olika företagskategorierna som kunnat no

teras i de tta och det föregående kapitlet i fl era avseenden framstått som 

betydande skall dessa olikheter dock inte överbetonas. I mån ga fall kan 

differenserna till stora delar tillskrivas andra bakomliggande faktorer och 

då framför allt skillnader i för etagskategoriernas branschsammansättning. 

Annorlunda uttryckt kan vi på goda grunder hävda att likheterna mellan un

derleverantörer och siutvarumarknadsföretag liksom mellan olika undergrupper 

inom nämnda kategori i fl ertalet fall är större än olikheterna. 
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Figvœ 11:5. Metall- och verkstadsföretagens fluktuation i utv ecklingen re

dovisad för ol ika inriktningskategorier (medianvärden) 

^^Sol i di 
tet 

30-

20 -

ALikvi-
di tet 

—— = underleverantörer som avsätter mer än 20 % av pro
duktionen till landets största tillverkningskoncerner 
(41 ftg) 

= övriga underleverantörer (38 ftg) 

—  X —  = grossistleverantörer, leverantörer till den offentliga 
sektorn samt exportföretag (42 ftg) 

Detta förhållande understryks också vid ett försök att med hjälp av Al D-tek

niken urskilja de variabler som har största förmågan att diskriminera mellan 

underleverantörer och s 1utvarumarknadsföretag eller mellan storkoncernorien-

terade och övriga underleverantörer. Som framgår av resultaten i appendix E 

visar dessa analyser dels att någon fullständig uppdelning på olika inrikt

ningskategorier utifrån någon bakgrundsvariabel inte låter sig göras - dvs 

analyserna ger ett förhållandevis blygsamt förklaringsvärde. Dels, och vil

ket kanske är än intressantare, framstår den lokala försäljningsandelen och 

företagens branschtillhörighet som de variabler som mest skiljer sig mellan 
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underleverantörer och övriga företag. Däremot har exempelvis de ekonomiska 

variablerna synnerligen låg förmåga att diskriminera mellan dessa företags

kategorier (se appendix E). 

Ett försök till sammanfattning av resultaten i de tta och det föregående ka

pitlet pekar sålunda tämligen samstämmigt mot, att de problem underleveran

törerna ställs inför mer är att betrakta som generella 11småföretagsproblem11 

än som problem förknippade med den roll dessa företag intagit i n äringsli

vet. Underleverantörernas inre effektivitet, om vi därmed avser omvandlingen 

av olika faktor insatser till slutlig ouput under företagsekonomiska lönsam

hetsrestriktioner, framstår som minst lika god som övriga företagskatego

riers. Omvänt kan vi tolka resultaten som att underleverantörerna inte 

ställs inför strängare krav - eller ställs inför lika generösa krav - från 

sin handlingsmiljö som vad övriga inriktningskategorier gör. 

Därmed rycks också ett av argumenten för instabila relationer inom de stu

derade produktionssystemen åtminstone delvis undan. Om vi kopplar de ovan 

diskuterade tendenserna i ana lysmaterialet till resultat som underleveran

törernas högre avsättningsandel till enstaka kunder och till andra under

sökningsresultat som påvisat leveransmönstrens stabilitet över tiden^ ger 

det oss anledning att utgå ifrån att dessa produktionsstrukturer är hög

gradigt stabila över kortare tidsperioder. Innan vi ä gnar uppmärksamheten 

åt produktionssystemens långsiktiga förändringar skal 1 vi göra ett försök 

till inplacering av materialflödena i ett rumsligt perspektiv. 

1) Jfr även Fredriksson & Lindmark 1974, sid 549-5*51. 
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KAPITEL 12 

INSATSVARUMARKNADERNAS RUMSLIGA DIMENSION 

Den bild.av näringslivet av idag som vi ovan återgivit har präglats av de 

stora tillverkningskoncernernas nationella nätverk av produktionsenheter 

till vilka mindre och medelstora tillverkningsföretag knutits som leveran

törer. Då vi i det ta och de två följande kapitlen intresserar oss för leve

ransströmmarnas rumsliga dimension gör vi det med utgångspunkt från att 

dessa mönster av leverantörskopplingar inte uppträder utspridda över en jämn 

yta utan snarare som regionalt avgränsade kluster av inbördes relaterade 

företag. 

Utifrån teorier och teori ansatser om regionala external economies, utveck

lingspoler, teorier om kausala kretslopp och kumulativa effekter etc -

vilka diskuterades i kapi tel 5 och vilka samtliga innehåller antaganden om 

fördelar av nära inbördes länkningar mellan företag - kan vi sålunda för

vänta oss att behovet av närhet mellan köpare och säljare manifesteras i 

lokala förtätningar i et t eljest glest nät av nationella/internationella 

materialflöden. Som vi tidigare diskuterat kan vi även finna stöd för detta 

vårt antagande inom delar av den organisationsteoretiska litteraturen lik

som i st udier av företagens inköpsbeteende. 

De resultat som presenterats i kapi tel 8 respektive 9 och som berörde före

tagens totala in- och utgående materialflöden indikerar att våra utgångs

punkter även har en empirisk förankring. Som framgått av sammanfattningen 

till kapitel 9 föreligger det exempelvis ett starkt samband mellan den to

tala insatsvarumarknad företagen i de o lika regionerna genererar och anta

let underleverantörer inom metall- och verkstadsindustrin i sam ma region. 

Likaså kan vi notera ett starkt samband mellan antalet storkoncern- och 

storföretagsenheter som tillhör metall- och verkstadsindustrin och som ver

kar på slutvarumarknaden å ena sidan och antalet storkoncernorienterade 

underleverantörer inom samma bransch och region å den andra. Dessa samband 

kan därvid tolkas som att vi i de studerade regionerna kan identifiera in

dustriella komplex som till en del är en följd av regionsstorleken men också 

av det inflytande de stora industrikoncernerna har på det övriga näringsli

vet i de regioner där de har produktionsenheter lokaliserade. 
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I för eliggande kapitel skall vi ägna den lokala insatsvarumarknaden vårt 

intresse varpå vi i nä stföljande kapitel vänder uppmärksamheten mot "prob

lemets baksida" - betydelsen för företagen av lokala avsättningsmarknader. 

Härav följer att analyserna i de tta första kapitel mycket kommer att cirku

lera kring storföretagen som generatorer av lokala marknader för insatsva

ror medan det framför allt är de mindre och medelstora företagen som intar 

huvudrollen i kap itel 13. Genom en modellansats gör vi sedan i kap itel 14 

ett försök att knyta ihop framstäl1 ningen genom att identifiera och avgrän

sa lokala -produktionssystem och studera de spridningseffekter som kan antas 

uppkomma på det lokala planet till följd av förändringar i en skilda före

tags verksamhetsvolym. 

12.1. Närmarknaden viktig ur insatsvarusynpunkt 

Om vi betraktar samtliga företag som ingår i stu dien - dvs såväl "friståen

de" mindre och medelstora företag som produktionsenheter inom större kon

cerner - kan vi konstatera att dessa företag i gen omsnitt köper 1/10 av det 

totala behovet av insatsvaror från andra tillverkningsföretag i de n egna re

gionen. Utöver dessa inköp, som direkt kan relateras till den lokala till

verkningsindustrin, förstärks den lokala förtätningen i mat erialflödena av 

att ytterligare 15 % köps in från lokala grossister, detaljister etc samt 

från lokala tillverkningsföretag vilka ej ingår i st udien.^ 

För genomsnittsföretaget innebär detta att den lokala marknaden tillhanda

håller en större andel insatsvaror än vad de samlade internationella trans

aktionerna tillför. Värdemässigt förändras dock bilden något. Till följd 

av att vi i p opulationen kan återfinna ett antal stora tillverkningsföretag 

med stora importandelar och låga redovisade inköpsandelar från framför allt 

lokala grossister och detaljister uppgår det sammanlagda importbeloppet 

till ungefär två gånger det belopp som köps in i den egna A-regionen. En 

studie baserad på aggregerade data tenderar härigenom att underskatta den 

lokala insatsvarumarknadens betydelse för genomsnittsföretaget (se tabell 

1 2 : 1 )  .  

1) Hit hör samtliga tillverkningsföretag med 10 eller färre sysselsatta, 
tillverkningsföretag tillhörande vissa branscher samt bortfallsföretag 
(se vidare avsnitten 7.1 och 7.2.4). 
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Tabell 12:1. Geografisk fördelning av företagens insatsvarumarknader 

(689 ftg) 

Insatsva ruma rknad Andel av genomsnitts-
företagets totala 
i nköp 

Delmarknadens abso
luta omfattning 

Lokala tillverkningsföretag 9,9 % 312 mkr (6,3 %) 

Övriga lokala inköp 1A, 6 % 336 mkr (6,8 %) 

Övriga Sverige 3M % 1.932 mkr (39,3 %) 

Inhemska insatsvarumarknader 
- geografiskt ospecificerade 20,2 % 1.074 mkr (21,9 %) 

Import 20,6 % 1.260 mkr (25,6.*) 

Tota 11 100 % 4.914 mkr (100 %) 

Anm: I ta bellen har företag som specificerat mindre än 25 % av sina inköp 

på olika ïnkôpsorter uteslutits. 

Då vi gör försök att dra slutsatser utifrån de data som återges i ta bell 

12:1 ovan bör vi även uppmärksamma två undersökningsmetodologiska förhållan

den med implikationer för de erhållna resultaten. För det första har vi valt 

att avgränsa den lokala marknaden i enl ighet med den administrativa indel

ningen av riket i A- regioner. Lokala inköp i för eliggande studie är de inköp 

som företagen företar inom den egna A-regionen, vilket sett ur företagens 

synvinkel torde betraktas som ett något snävt aktionsfält. Ett speciellt 

problem utgör härvidlag de företag som är lokaliserade nära gränsen till 

någon annan A-region. För det andra leder det valda tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen till en viss systematisk underskattning av den lokala in

satsvarumarknadens betydelse. Eftersom respondenterna endast ombads att upp

ge de 15 största leverantörerna och leveranser överstigande 25.000 kr kommer 

många små transaktioner på det lokala planet ej att beaktas. De i fö relig

gande - och även i nä stföljande - kapitel presenterade resultaten bör däri

genom ses som minimivärden på de lokala transaktionernas omfattning. 

Det är därför vår uppfattning att närhetsfaktorn - i en pragmatisk tolkning 

av detta begrepp - är än mer betydelsefull än vad våra siffror indikerar. 

Till detta bidrar även sådana omständigheter som att en icke oväsentlig del 

av företagens samlade inköp utgörs av standardiserade varor såsom olika ty

per av råmaterial för vilka avståndsberoendet generellt sett kan betraktas 
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som lågt. Detsamma - fast av helt andra orsaker - kan sägas om de inköp av 

specialvaror för vilka endast ett fåtal utbudspunkter existerar. Ett försök 

att tränga bakom den fasad inköpsbeloppen redovisar och en fokuser ing av-

intresset till de inköp där leverantörens rumsliga belägenhet utgör en reell 

handlingsparameter vid valet mellan olika leverantörer torde sålunda med hög 

sannolikhet utvisa en mycket stark lokal koncentration av företagens insats

varuströmmar. 

12.2. Storföretagen dominerar de lokala insatsvarumarknaderna 

I kapi tel 8 redogjorde vi för hur de i stu dien ingående storkoncern- res

pektive storföretagsenheterna svarar för närmare 5/7 av de totala inköp 

företagen företar. I det rumsliga perspektivet kan vi nu konstatera att 

storföretagens inköp inte uteslutande tas från avlägset belägna leverantö

rer utan att det till de olika produktionsenheterna förekommer betydande lo

kala insatsvaruströmmar. Storföretags- och storkoncernenheterna som till

sammans representerar mindre än 1/7 av det totala antalet arbetsställen i 

undersökningen svarar sålunda för sammanlagt drygt 51 % av de inköp som 

företagen i för eliggande studie företar i eg en A-region. Tar vi dessutom 

i be aktande att de storkoncern- respektive storföretagsenheter som ingår i 

studien genom sina flöden av insatsvaror utövar en indirekt influens över 

ett andra led av leverantörer framstår storföretagens dominans på den loka

la marknaden som än starkare. Denna storföretagsdominans ger stöd för den 

i kap itel 8 framförda tesen om betydelsen av storföretagens lokaliserings-

mönster för produktionssystemens geografiska dimension. 

Storföretagens andel av de lokala insatsvarumarknaderna varierar dock, som 

framgår av figur 12:1, kraftigt mellan de olika regionerna. Värden mycket 

under genomsnittet kan noteras för glesbygdsregionerna Mora och Lycksele. 

Även i de n teko-dominerade Borås regionen är koncentrationen på den lokala 

insatsvarumarknaden låg. Däremot dominerar de storkoncern- respektive stor

företagsenheter som är belägna i be rgslagsregionerna kraftigt dessa lokala 

insatsvarumarknader. I abs oluta termer är dock de lokala insatsvarumarkna

der som de stora företagen i Bo råsregionen skapar i ni vå med den marknad 

som motsvarande företagskategori ger upphov till i exe mpelvis Borlängere

gionen och större än i de övriga regionerna, bortsett från storstadsregio

nen Malmö. 
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Figur 12:1, Regional fördelning av storkoncern- och storföretagsenheternas 

inköp från lokal tillverkningsindustri 

Lycksele - Mora 
k ftg/0,6 mkr/7% 

Skel1 efteå 

9 ftg/18 mkr/50% 

Avesta - Ludvika 
Borlänge 

33 ftg/51 mkr/84% 

Borås 

19 ftg/ 
33 mkr/26% 

H 
Totalt: 95 ftg/160 mkr/ 

Malmö 

30 ftg/ 

59 mkr/70% 

P 
Anm: 1. Figuren utvisar antalet storkoncern- och storföretagsenheter i de 

olika regionerna, det sammanlagda lokala insa tsvarubelopp dessa ge
nerar samt detta insatsvarubelopps procentuella andel av den lokala 
i nsatsva rumarknaden. 

2. Se anm. tabel1 12:1. 
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En analys av de enskilda storkoncern- respektive storföretagsenheternas geo

grafiska inköpsmönster visar vidare - något överraskande - att de större 

företagen och deras produktionsenheter uppvisar en relativ förankring i de n 

lokala industrimiljön som är i niv å med de fristående mindre och medelstora 

företagens (se tabell 12:2). Om vi avgränsar analysen till att enbart avse 

företag som har en starkare orientering mot den lokala insatsvarumarknaden 

än genomsnittsföretaget - exempelvis företag som köper in mer än 20 % lokalt 

- framträder ett likartat mönster. Storkoncern- och storföretagsenheterna 

är utifrån denna jämförelsegrund snarare mer lokalt orienterade än de "fri

stående" företagen. 

De redovisade resultaten bildar en skarp kontrast mot föreställningar om 

att de företagsenheter som ingår i stö rre koncerner skulle uppvisa en klart 

mindre lokal bundenhet i sin a inköp än mindre och medelstora företag. Som 

argument bakom dessa föreställningar om de stora företagens låggradiga loka

la förankring anförs bl a den bättre omvärldsorientering som företagsenheter 

tillhörande storkoncerner kan förväntas besitta. Detta framför allt som en 

följd av att de har tillgång till en centralt belägen inköpsfunktion med 

dess rika kontaktnät. De resultat som presenteras ovan tyder dock snarare 

på att många enskilda produktionsenheter har en betydande autonomi tet gente

mot styrenheterna i i nköpshänseende; en autonomi tet som möjliggör en an

passning till lokala miljöförutsättningar. Denna eventuellt höggradiga auto

nomitet behöver givetvis inte stå i str id med den centrala inköpsenhetens 

intentioner och målsättningar. Resultaten kan snarare ses som ett tecken på 

att det erbjuds goda förutsättningar att inom olika lokala marknader, med de 

fördelar som härav följer, uppfylla delar av arbetsställenas insatsvarubehov. 

Tabell 12:2. Inköp från lokala t i 11verkningsföretag för företag tillhörande 

olika ägarkategorier 

•***—^Inköp från lokala t i 11 — 

^*"^-^^verkn i ngs företag 

Ägarkategor i 
Andel av totala 

i nköp 
Genomsn i ttsbelopp 

per företag 

Fristående företag (59^ ftg) 9,9 % 256 tkr 

Storföretagsenheter (51 ftg) 10,1 % 1683 tkr 

Storkoncernenheter (45 ftg) 9,5 % 1695 tkr 

Samtliga ägarkategorier (689 ftg) 9,9 % 453 tkr 

Anm: Se anm. tabell 12:1. 
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Storföretags- och storkoncernenheternas relativt sett lika omfattande inköp 

från lokal tillverkningsindustri som de "fristående" företagens antyder vi

dare att inköpsandelen inte på något entydigt sätt samvarierar med verksam

hetens omfattning. Detta antagande bekräftas även vid en storleksuppdelning 

av materialet. Återigen kan dock framhållas att den relativa lokala förank

ring endast ger en dimension av den lokala insatsvarumarknadens omfattning 

och betydelse. För stora produktionsenheter (arbetsställen med fler än 500 

sysselsatta) tillhörande s k storkoncerner och storföretag kan vi sålunda 

notera att det genomsnittliga inköpsbeloppet från tillverkningsindustri i 

den egna A-regionen uppgår till ungefär k miljoner vilket är drygt 15 gånger 

mer än genomsnittet för de mindre och medelstora företagen. Mot denna bak

grund av såväl höga relativa inköpsbelopp som höga absoluta inköpsvärden 

från andra företag i de n egna A-regionen kan många storföretag betraktas 

som lokala nyckelföretag, vilka förutom det stora antal arbetstillfällen man 

skapar inom ramen för den egna verksamheten, även har stor betydelse för 

andra lokala tillverkningsföretags sysselsättning och utveckling. 

12.3, Hälften av företagen saknar lokala relationer på insatsvarusidan 

Avsaknaden av klara skillnader i för etagens inköpsandel från andra tillverk

ningsföretag i den egna A-regionen vid en uppdelning av populationen utifrån 

ägarkategorier och storleksgrupper skall inte tolkas som att samtliga före

tag gör i det närmaste lika stora lokala inköp. Tvärtom kan vi notera en an

senlig variationsvidd i mat erialet. Sålunda kan vi konstatera att lokala in

köp är av mycket ringa betydelse för långt mer än hälften av företagen och 

att kl % helt saknar redovisade inköpstransaktioner från annan lokal till

verkningsindustri (se tabell 12:3). 

Bland de företag som har mycket starka länkningar till den lokala tillverk

ningsindustrin på den egna orten visar resultaten vidare att många av dessa 

har koncentrerat inköpen till en eller ett fåtal leverantörer. För 20 av de 

33 företag som har en inköpsandel från lokal tillverkningsindustri på mer än 

50 % svarar en enda leverantör för mer än hälften av företagets totala 

efterfrågan på insatsvaror. De övriga 13 företagen tillhörande samma katego

ri har sina inköp fördelade på ett flertal lokala leverantörer. Det är fram

för allt för dessa företag som en lokalisering till en - ur företagets syn

vinkel - rikt differentierad insatsvarumarknad kan bidra till ett effekti

vare resursutnyttjande genom specialisering av den egna verksamheten till 

vissa produktionsmoment. 
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Tabell 12:3, Företagens inköpsandel från lokal tillverkningsindustri 

Inköpsandel från lokal 
ti 11 verknings industri Antal företag Andel 

0 % 321 46,6 % 

0,1- 5,0 % 106 15,4 % 

5,1-10,0 % 70 10,2 % 

10,1-20,0 % 82 11,9 * 

20,1-50,0 % 77 11,2 % 

50,1- % 33 4,8 % 

Total t 689 100 % 

Anm: Se anm. tabell 12:1. 

De funna resultaten kan tolkas som att det endast för en liten grupp av 

Företag - ungefär vart sjätte företag - i de åtta A-regioner vi studerat 

förekommer lokala transaktioner av sådan omfattning att den industriella 

närmarknaden är av stor betydelse för företagens verksamhet. En sådan tolk

ning kan dock lätt bli missvisande. Dels som en följd av att vi av mättek-

niska orsaker underskattat de lokala insatsvaruströmmarna, men dels - och 

framför allt - på grund av att den lokala insatsvarumarknaden torde till

handahålla långt större andelar av de leveransströmmar som ur det köpande 

företagets synvinkel betraktas som avståndskäns1 i ga. 

12,4. Ett försök att med regressionsanalysens hjälp förklara företagens 

förankring i den industriella närmiljön 

Vi har i för egående avsnitt kunnat notera att vi kan återfinna företag längs 

hela skalan från mycket starkt lokalt integrerade företag till företag som 

helt saknar relationer till andra lokala tillverkningsföretag på insatsvaru-

sidan. I ett försök att förklara denna ansenliga spridning och identifiera 

skiljaktigheter mellan företag vad avser deras grad av integration i de n 

industriella närmiljön har vi tillämpat tekniken med multipel regressions

analys . 

I li khet med det tillvägagångssätt vi redovisade i kap itel 8 har vi utfört 

analyserna i tv å steg. I det första steget har analysen genomförts för 
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samtliga 724 företag som ingår i stu dien medan vi i de t andra steget be

gränsat oss till den del population av 252 företag som även ingår i PR V-un-

dersökningen. För de sistnämnda företagen har vi även låtit de ekonomiska 

variablerna ingå i re gressionsmodellen. 

Av de resultat som återges i ta bellerna 13 respektive 14 i appendix D fram

går att de erhållna förklaringsvärdena är låga. De variabler och de mätme

toder som kommit till användning i fö religgande studie förmår sålunda gene

rellt sett endast i li ten utsträckning fånga in de faktorer som samvarierar 

med företagens beteende på detta område. Denna övergripande slutsats kvar

står även om analyserna utförs för mer homogena undersökningspopulationer. 

En branschvis uppdelning mellan höggradigt lokalt orienterade företag och 

företag som gör små lokala inköp visar dock för att ge några exempel att de 

förstnämnda har en något äldre maskinpark och en lägre kapitalintensitet. 

Däremot uppvisar de lokalt orienterade företagen en högre utbildningsnivå, 

en expansivare - och lönsamhetsmäss igt mer positiv - utveckling under den 

studerade konjunkturcykeln samt en något högre genomsnittlig lönsamhet jäm

fört med företag med låg lokal förankring i sin a inköp. Den sammanfattande 

bild vi erhåller indikerar sålunda att möjligheterna till en höggradig "lo

kal specialisering" kan vara förmånlig ur de enskilda företagens synvinkel. 

Denna slutsats skall dock ställas mot att tendenserna i ma terialet inte är 

helt entydiga, vilket också understryks av att de ovan påvisade resultat

sambanden i re gressionsanalysens form framstår som svaga. 

Vid regressionsanalyserna kan vi dock konstatera att några variabler ger 

ett högre bidrag till modellernas förklaringsvärde än andra. Framför allt 

synes den andel av inköpen som levereras från annan lokal tillverkningsin

dustri variera mellan företag i oli ka branscher och regioner. En ökad för

ståelse för och diskussion av företagens integrering i de n lokala industriel

la miljön och förekomsten av lokala industriella komplex kan sålunda med 

fördel ta sin utgångspunkt i näm nda strukturvariabler. 

12.4,1. Branschmässiga skillnader 

Vid en branschuppdelning av materialet kan vi konstatera att det är de många 

små företagen inom tekosektorn som framstår som starkast lokalt orienterade 

på insatsvarusidan. För i ru nda tal vart fjärde företag inom denna bransch

grupp är denna form av lokal arbetsfördelning utpräglad då mer än 20 % av 
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inköpen införskaffas från andra lokala tillverkningsföretag. Höga inköpsan

delar från lokal tillverkningsindustri kan likaså noteras för sågverksföre

tag och företag inòm de extrakt iva sektorerna gruvindustri samt jord- och 

stenindustri. I de senare branscherna torde vi utifrån vår kännedom om pro

duktionsstrukturen inom branscherna kunna utgå ifrån att inslaget av pro

duktionsteknisk service är betydande. 

Något överraskande uppvisar däremot företagen inom den teknologi tunga me

tal 1- och verkstadsindustrin en genomsnittligt betydligt lägre inköpsandel 

än företagen i de ovan nämnda branscherna. Förklaringen torde stå att söka 

i att metall- och verkstadsföretagen differentierade efterfrågan på delar 

och komponenter endast i liten utsträckning kan täckas genom inköp på den 

lokala marknaden. Detta gäller dock inte samtliga metall- och verkstadsföre

tag. Inom verkstadsindustrin finns sålunda ett icke obetydligt antal före

tag med stark förankring lokalt. Exempelvis gör drygt 13 % av företagen inom 

maskinindustrin mer än 20 % av inköpen från lokala tillverkningsföretag. 

Det kan också vara lämpligt att här återknyta framställningen till den ti

digare förda diskussionen om de större företagens dominans av de lokala 

insatsvarumarknaderna. Ur reg ionalekonomi sk synvinkel är det sålunda inte 

enbart de andelsmässi ga inköpen som är av intresse utan kanske - och i än 

högre grad - inköpsbeloppens absoluta värden. Som framgår av tabell 12:4 

nedan är också den bild som de genomsnittliga inköpsbeloppen per företag 

återger, i vissa a vseenden diametralt motsatt den som speglas av inköpsan

delens storlek. Mest påtagligt är detta förhållande för företagen inom me

tallindustrin vilkas lokala inköpsbelopp i genoms nitt uppgår till hela 2*6 

miljoner vilket dock utgör mindre än 1 % av företagens samlade inköp. I de 

olika regionerna finns sålunda ett antal större företag som, trots att 

deras lokala inköp relativt sett är av mindre omfattning, har signifikant 

betydelse för andra företag inom den egna regionen. 

Dessa resultat indikerar att det inom delar av tekoindustrin men även inom 

andra branscher förekommer konglomerat av företag med betydande inbördes 

länkningar i de regi oner vi st uderat. Några ytterligare s iffror kan tjäna 

för att understryka denna slutsats. Av en lokal insatsvarumarknad på 312 

miljoner faller sålunda hela 39 % på tekoföretagen i vår ynde rsökningspopu-

lation. Vidare återfinns 60 av de 110 företag som gör mer än 20 % av inkö

pen från lokal tillverkningsindustri inom nämnda sektor. Motsvarande värden 
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för metall- och verkstadsindustrin är 28 % respektive 18 företag. I det 

följande skall vi söka föra våra analyser ett steg vidare och ge dessa lo

kala förtätningar i materia lflödena en rumslig inplacering. 

Tabell 12:4. Inköp från lokala tillverkningsföretag för företag i olika 

branscher 

^^^"^^Jnköp från lokala t i 11 — 
^^^^.^erkn i ngsföretag 

Bransch 
Andel av totala 
i nköp 

Genomsn i ttsbelopp 
per företag 

Gruvor samt jord- och sten
industri (48 ftg) 10,2 % 826 tkr 

Textilindustri (111 ftg) 15,3 % 465 tkr 

övrig beklädnadsindustri (122 ftg) 16,6 % 565 tkr 

Sågverksindustri (45 ftg) 10,1 % 247 tkr 

Övrig träindustri (71 ftg) 7,2 % 198 tkr 

Massa- och pappersindustri (15 ftg) 2,7 % 916 tkr 

Kemisk industri (50 ftg) 7,1 % 527 tkr 

Metallindustri (11 ftg) 0,7 % 2621 tkr 

Metal 1varuindustri (85 ftg) 5,1 % 81 tkr 

Maskinindustri (75 ftg) 6,6 % 492 tkr 

Elektroindustri, transportmedels-
industri m m (37 ftg) 4,0 % 320 tkr 

Annan tillverkningsindustri (19 ftg) 6,9 % 127 tkr 

Samtliga branscher (689 ftg) 9,9 % 453 tkr 

Anm: Se tabel1 12:1. 

12.4.2. Regionala skillnader 

En analys av företagens inköp utifrån ett regionalt perspektiv visar, i 

motsats till vad vi kunnat förvänta, att de inte föreligger något samband 

mellan regionens storlek och företagens lokala förankring på insatsvaru-

sidan. Företagen i de mind re regioner som ingår i studien har en lokal in

köpsandel som är lika hög som företagens i de stör re regionerna. Även om vi 

tar hänsyn till den lägre svarsfrekvens som vi erh ållit i de två "största" 

regionerna, återfinner vi inte några tendenser i materia let som tyder på, 
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att företagen i dessa regioner förmår täcka en större del av sîtt insats-

varubehov lokalt än företagen i de min dre regionerna. De regionala varia

tioner som föreligger i materi alet torde därför snarare få sökas i regio

nala olikheter i indu stristruktur än i region storleken som sådan. Med en 

stark geografisk koncentration av vissa branscher får detta till följd att 

de branschmässiga skillnader som ovan återgivits även återspeglas regio

nalt (jfr tabell 12:5). 

Tabell 12:5. Företagens inköp från lokal tillverkningsindustri i olika 

reg i oner 

^—.^Inköp från lokala t i 11 — 
^^-^verkn i ngsföretag 

Region 
Andel av totala 
i nköp 

Genomsn i ttsbe1opp 
per företag 

Malmö (147 ftg) 6,1 % 572 tkr 

Borås (267 ftg) 13,6 % 461 tkr 

Ludvika (19 ftg) 15,8 % 444 tkr 

Avesta (18 ftg) 4,3 % 471 tkr 

Borlänge (1Q2 ftg) 6,0 % 427 tkr 

Mora (57 ftg) 10,1 % 113 tkr 

Skellefteå (63 ftg) 9,5 % 566 tkr 

Lycksele (15 ftg) 6,8 % 120 tkr 

Samtliga regioner (689 ftg) 9,9 % 453 tkr 

Anm: Se anm. tabell 12:1. 

Exempelvis kan Boråsregionens höga lokala inköpsandelar sökas i den sta rka 

koncentration av tekoföretag som denna region uppvisar. I jämförelse med 

tekoföretag i andra regioner har de förstnämnda stora möjligheter till en 

specialisering och arbetsfördelning på det lokala planet. Som ett belysande 

exempel på dessa skillnader i "lokal special i seringsgrad" kan nämnas att 88 

av Boråsregionens 171 företag inom tekosektorn köper mer än 10 % av sitt 

totala insatsvarubehov från andra t i 1Tverkningsföretag i den eg na regionen, 

medan endast 4 tekoföretag av 24 i Malmör egionen och 1 av 19 i Borlän gere

gionen uppvisar lika höga inköpsandelar från lokal tillverkningsindustri. 
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Om vî däremot betraktar Boråsregionens metall- och verkstadsföretag under

kastas bilden av denna region som höggradigt "lokalt specialiserad" stora 

förändringar. Metall- och verkstadsföretagen i denna region uppvisar lokala 

insatsvaruströmmar vilka såväl andelsmäss igt som värdemässigt klart under

stiger värdena för populationen som helhet. Exempelvis uppvisar mindre än 

vart femte metall- och verkstadsföretag i denna region en inköpsandel från 

lokal tillverkningsindustri överstigande 10 %. Den lokala förankringen inom 

metall- och verkstadsindustrin i Boråsr egionen understiger därmed motsva

rande andel i glesbygd sregionerna Lycksele och Mora där mer än vart fjärde 

metall- och verkstadsföretag köper mer än 10 % lokalt. Det förhållandevis 

stora antalet underleverantörer inom metall- och verkstadssektorn i Borås

regionen som vi kunde notera i kapitel 9 , torde sålunda antingen tillhanda

hålla produktionsteknisk service till lokala tillverkningsföretag inom andra 

branscher eller vara länkade till k öparföretag utanför den egna A-regionen. 

På samma sätt som Boråsregionen kan Moraregionens genomsnittligt sett höga 

lokala inköpsandel sökas i en starkt branschmässig "ensidighet" av närings

livet; i detta fall en regional koncentration av företag tillhörande läder-

varuindustrin. Nio företag inom nämnda delbransch och region gör mer än 10 % 

av inköpen lokalt, vilket skall ställas i relatio n till att det totala an

talet studerade tekoföretag (inklusive 1äderindustrin) i Morare gionen utgörs 

av 18 företag. 

Mer omfattande lokala insatsvaruandelar kan vidare skönjas inom metall- och 

verkstadsindustrin i framför allt Ludvikaregionen, men även inom de mer 

"diversifierade" Skellefteå- och Borlängeregionerna. Antalet metall- och 

verkstadsföretag som uppvisar en hög lokal inköpsandel är dock som helhet 

lägre än inom de övriga exemplifierade branscherna. Däremot är den värde

mässiga omfattningen av dessa lokala insatsvaruleveranser som vi ova n 

framhållit i många fall flera gånger större än vad företagen i övriga 

branscher redovisar. Förutsättningar föreligger sålunda för att enstaka 

metall- och verkstadsföretag i de olik a regionerna genom sin storlek kan 

knyta ett nät av leverantörer till sig. 
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12.5. Några sammanfattande slutsatser 

De i föreli ggande kapitel genomförda analyserna av insatsvarumarknadernas 

rumsliga dimension understryker den i kapitel 8 återgivna bilden av de 

stora företagen som insatsvarumarknadernas dominanter. Av ett inköpsbelopp 

på 312 miljoner från lokal tillverkningsindustri genererar sålunda de i 

studien ingående storföretags- och storkoncernenheterna något mer än hälf

ten. De stora företagens marknadsdominans är därvid särskilt påtaglig i 

bergslagsregionerna och i Malmör egionen, där dessa storföretag svarar för 

84 % respektive 70 % av de inköp som samtliga studerade företag företar inom 

egen A-region. Att flera av dessa storföretags- respektive storkoncernenhe

ter är av mycket stor betydelse som kunder för andra lokala ti 11verkningsfö-

retag framgår också av att det genomsnittliga lokala inköpsbeloppet för de 

32 företag som har fler än 500 sysselsatta uppgår till knappt k miljoner. 

Något mer anmärkningsvärt är at,t storföretags- och storkoncernenheternas 

lokala orientering på insatsvarusidan även -relativt sett är i nivå med de 

fristående mindre och medelstora företagens. Vi kan sålunda i våra regioner 

identifiera storföretag med stark lokal anknytning ur insatsvarusynvinkel 

såväl absolut som relativt sett. I genomsnit t införskaffar de storföretags-

respektive storkoncernenheter som ingår i studien - liksom de mindre och 

medelstora företagen - närmare 10 % från andra tillverkningsföretag i den 

egna A-regionen. För i det närmaste vart sjätte företag i under sökningen 

uppgår inköpen från lokal tillverkningsindustri till 20 % eller mer. För 

att ge dessa siffror ett något rättvisare perspektiv bör därvid tilläggas 

att de lokala materialflödenas omfattning - till följd av bortfall av före

tag, ospecifierade inköpstransaktioner från företagens sida etc - fått vid

kännas en viss systematisk underskattning. Om vi därför enbart betraktar de 

specificerade in köpen utgör de samlade inköpen inom den egna A-regionen i 

genomsnitt närmare 1/Z av företagens inköpsbelopp. Vidare bör vi va ra upp

märksamma på att det regionbegrepp vi arb etar med i föreliggande studie re

presenterar en i många a vseenden förhållandevis snävt avgränsad geografisk 

marknad. 

Den slutsats vi vill dra från resultaten ovan är att den lokala närmarknaden 

är mycket kraftigt "överrepresenterad" i företag ens geografiska inköpsbild. 

Denna slutsats framstår kanske än klarare om vi r elaterar de lokala mate

rialtransaktionernas omfattning till variabler som speglar respektive re-
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gîons relativa storlek. Som exempel kan sålunda nämnas att företagen î 

Skellefteåregionen - en region med en industrisysselsättning på drygt 1 % 

av den för riket som helhet - införskaffar mer än 9 % av sitt behov av in

satsvaror från tillverkningsindustrin i den egn a A-regionen. Den lokala 

förankringen torde framstå som än kraftigare om vi en bart betraktar de de

lar av insatsvaruströmmarna där leverantörens lokaliseringsort utgör en 

handlingsparameter för köparföretaget. Om vi med andra ord bortser från de 

många gånger kvantitativt omfattande standardleveranserna och enbart ser 

till flödet av special1everanser kan vi förutsätta att köpa rföretagen givit 

en-mycket hög prioritet åt lokala leverantörer. 

Väl a tt märka i detta sa mmanhang är dock att denna till synes höga preferens 

för lokala insatsvaruleveranser endast motsvaras av begränsade effekter på 

företagens ekonomi och utveckling. Visserligen kan vi notera att de företag 

som gör en stor andel av inköpen lokalt uppvisar en något högre genomsnitt

lig räntabilitet än företag med en låggradig lokal inköpsandel. Likaså fram

står de lokalt orienterade företagens utveckling under perioden 1967~1972 

som något gynnsammare - såväl lönsamhetsmäss igt som i termer a v storleksför

ändringar - än utvecklingen inom den kategori företag som köper från mer av

lägset belägna marknader. De funna sambanden är dock svaga, vilket indikerar 

att företagens relativt sett mycket starka förankring inom lokal tillverk

ningsindustri för insatsvaruleveranser inte primärt kan sökas i kostnad sför

delar utan snarare i i eke-ekonom i ska faktorer såsom kontaktfält hos en

skilda beslutsfattare, tillgänglighet till potentiella leverantörer, säker

het i företa gens materialstyrning etc. Till detta skall läggas den inverkan 

många "mindre rationella" faktorer har på beslutsprocessens natur. Betraktad 

från dessa utgångspunkter kan den lokala marknaden vara av största betydelse 

även för de företag som enbart införskaffar marginella kvantiteter av sina 

insatsvaror lokalt. Inte minst kan ett intimt samarbete mellan ett köpar-

företag och en leverantör resultera i produ ktförbättringar med åtföljande 

förbättrad konkurrenskraft på lång sikt.^ 

Ur ett regionalt perspektiv är det därvid intressant att konstatera att det 

inte föreligger några tendenser i materia let till a tt företag i stora agg

lomerationer har en högre "lokal specialiseringsgrad" än företag i mindre 

regioner. Exempelvis uppvisar Moraregionens företag en klart högre lokal 

1) Jfr Fredriksson & Lindmark 1973. 
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inköpsandel än företagen i Malmör egionen. Analyserna har vidare visat att 

dessa regionala differenser snarare är en följd av skillnader i indu stri

struktur än av agglomérat ionernas storlek. I Boråsre gionen kan vi sålunda 

notera en mycket hög lokal inköpsandel inom tekoindustrin medan det i Mora

regionen är företagen inom lädervaruindustrin som uppvisar den största lo

kala förankringen. Mer omfattande länkningar inom metall- och verkstadsin

dustrin synes däremot förekomma i Ludvika regionen och i viss m ån i Skellef 

teå» och Borì ängeregionerna. Som helhet synes emellertid den lokala markna

den för företagen inom metall- och verkstadsindustrin erbjuda väsentligt 

mindre möjligheter att införskaffa stora andelar av insatsvarubehovet än vad 

som gäller för företag inom övriga branscher. 

Detta samspel mellan regionala och branschmässiga förhållanden å ena sidan 

samt relativa och absoluta insatsvaruströmmar å den andra medför att regio

nala jämförelser av företagens inköp från lokal tillverkningsindustri måste 

företas utifrån ett flerdimensionel11 perspektiv. Denna slutsats understryks 

exempelvis av att företagen i glesbyg dsregionerna Mora och Lycksele - trots 

sina förhållandevis höga genomsnitt1 i ga lokala inköpsandelar - köper insats

varor lokalt i kronor räknat som endast uppgår till 1/5 av det genomsnitt

liga Malmö- och Skellefteåföretagets. Denna skillnad i de loka la insatsvaru

strömmarnas absoluta omfattning och därmed i "marknadsutrymmeM mellan de 

största och de minsta regionerna i förelig gande studie framgår klart av fi

gur 12:2 nedan. 

.Figur 12:2. Grafisk återgivning av det lokala "marknadsutrymmet11 i olika 

rp.nînnpr fmk ri 

I^Mora 6 mkr 

Borås 123 mkr 

HD Malmö Sk mkr 

JU Lycksele 2 mkr 

^Skellefteå 36 mkr 
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En industristruktur baserad på mindre företag Î en "företagsgles" region 

kommer härigenom trots en i vissa fall hög "lokal special i seringsgrad", 

att erbjuda ett litet underlag för företag inriktade på underleveranser. 

Omvänt, och i ett n ågot vidare perspektiv, torde en lokalisering av ett 

större företag med stor säkerhet följas av en, åtminstone på kort sikt, 

stark "isolering" av detta företag från övrig lokal tillverkningsindustri. 

På längre sikt kan givetvis anpassningsprocesser från såväl det nylokali-

serade företagets sida som från övriga företag i regio nen medföra en ökad 

lokal integration. Frågan är dock om denna ökade regionala integrering kan 

nå upp i de niv åer som kännetecknar företag av motsvarande storlek i re

gioner med en bredare bas av tillverkningsindustri. 



KAPITEL 13 

259 

AVSÄTTNINGSMARKNADERNAS RUMSLIGA DIMENSION 

Av föregående kapitel har framgått att företagen i icke obe tydlig utsträck

ning täcker sitt behov av insatsvaror genom inköp från tillverkningsföretag 

i den egn a regionen. Speciellt synes detta gälla företag i vissa branscher 

och regioner. Då vi i detta k apitel betraktar de lokala materialflödena 

från problemets motsatta sida kan vi således utgå ifrån att närheten till 

lokala kunder torde vara en väsentlig lokaliseringsfaktor för många företag. 

Den fortsatta framställningen kommer sålunda att inriktas mot att analysera 

vilka företag eller grupper av företag som exploaterar de lokalt genererade 

i nsatsva rumarknaderna. 

13.1. Den lokala avsättningsmarknaden betydelsefull 

Med utgångspunkt från företagens specificerade försäljning kan vi up pskatta 

den lokala försäljningen till andra tillverkningsföretag till 306 miljoner 

år 1970.^ I genomsni tt innebär detta att den lokala tillverkningsindustrin 

tar i anspråk knappt 8 % av företagens försäljning. Innefattas även försälj

ningen till grossister, detaljister etc ökar den lokala avsättningsmarkna

dens andelsmässi ga betydelse högst noterbart. Genomsnittsföretaget i före

liggande studie avsätter med dessa utgångspunkter ungefär 21 % av produktio

nen till kunder inom den egna A-regionen. Vi kan därvid notera att det i 

första hand är byggvaruleverantörerna som orienterat sig mot närmarknaden 

utanför den egentliga tillverkningsindustrin. Liksom fallet var vid diskus

sionen om företagens geografiska inköpsbild bör vi äve n nu uppmärksamma att 

dessa siffror utgör minimivärden. Om hänsyn tas till den underskattning av 

den lokala marknadens betydelse som vi gö r oss skyldiga till i de ovan pre-

1) Det uppgivna försäljningsbeloppet till lokala tillverkningsföretag under
stiger den tidigare redovisade lokala insatsvarumarknaden med 6 miljoner 
eller ungefär 2 %. Avvikelsen har sin förklaring dels i reiiabi 1 iteten i 
datauppgifterna och att de företag som analyseras i detta kapitel är något 
färre än i föregående kapitel men dels också i att vissa förejtag i unde r
sökningen under 1970 arbetade med brutet räkenskapsår (jfr vidare Fredrik
sson S Lindmark 1972, sid 30). 
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senterade siffrorna torde en mer realistisk bedömning av företagens genom

snittliga totala försäljning på den lokala marknaden vara att denna uppgår 

till mellan 1/4 och 1/Z av omsättningen. 

Om vi däremot betraktar företagens geografiska avsättningsmarknader ur ett 

"makroperspekti v" framstår det lokala marknadssegmentet som betydligt mind

re intressant. De 306 miljoner kronor som företagen avsätter till kunder 

inom den lokala tillverkningsindustrin utgör sålunda endast några få procent 

av företagens totala produktion på drygt 10 miljarder i de stu derade regio

nerna (se tabell 13:1). Även om den övriga lokala försäljningen inkluderas 

förblir omfattningen av den lokala marknaden blygsam. 

Denna diskrepans mellan den lokala marknadens relativa betydelse räknat på 

företagsnivå och dess betydelse i absoluta termer indikerar att det är bland 

de minsta företagen vi kan återfinna de mest lokalt orienterade leverantö

rerna. En storleksuppdelning av materialet visar också att så är fallet. 

Företag med mindre än 50 sysselsatta avsätter i genomsn itt närmare 9 % av 

produktionen till lokal tillverkningsindustri medan motsvarande värde för 

företag med fler än 500 sysselsatta uppgår till mindre än 3 %• 

Tabell 13:1. Geografisk fördelning av företagens avsättningsmarknader 

(670 ftg) 

Avsättn i ngsmarknad Andel av genomsnitts^ 
företagets totala 
försäljning 

Delmarknadens abso
luta omfattning 

Lokala tillverkningsföretag 7,5 % 306 mkr (3,0%) 

Övrig lokal försäljning 13,2 % 39k mkr (3,9 %) 

Övriga Sverige 36,8 % 3.096 mkr (30,6 %) 

Inhemsk försäljning - geo
grafiskt ospecificerad 29,6 % 2.999 mkr (29,7 %) 

Export 12,9 % 3.319 mkr (32,8 %) 

Totalt 100,0 % 10.113 mkr (100,0%) 

Anm: I tabell en har företag som specificerat mindre än 25 % av sin försälj
ning på olika av sättningsorter uteslutits. 
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13.2, Många produktionsenheter inom storföretagen är lokalt orienterade 

Även om den geografiska närmarknaden ur relativ synvinkel synes vara av 

störst intresse för de mindre företagen innebär inte detta att de lokala 

marknaderna helt exploateras av de mindre och medelstora företagen. Tvärtom 

visar resultaten att de storkoncern- och storföretägsenheter som ingår i 

vår studie svarar för inte mindre än 130 miljoner eller k3 % av den samlade 

försäljningen på drygt 300 miljoner till lokal tillverkningsindustri. 

De stora företagens inflytande på den lokala mater i al försörjningssi dan är i 

sig inte speciellt anmärkningsvärd. Vad som däremot kan tyckas mer anmärk

ningsvärt är att de företagsenheter som ingår i de stö rre svenska koncern

bildningarna även relativt sett är väl så lokalt orienterade i sin av sätt

ning som de fristående mindre och medelstora företagen (se tabell 13:2). 

Tabell 13:2. Försäljningsandel till lokala tillverkningsföretag för olika 

ägarkategor i er 

Ägarkategori Genomsnittlig försäljnings
andel till lokala tillverk
ningsföretag 

Fristående företag (57^ ftg) 

Storföretagsenheter ( 9̂ ftg) 

Storkoncernenheter (^7 ftg) 

% 

8,5 % 

7,3 % 

Samtliga kategorier (67Q ftg) 7,5 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

Förklaringen bakom denna höga lokala försäljningsandel står främst att 

finna i att vi inom de stora företagen - med sina i rummet uppdelade orga

nisationer kan finna ett flertal tillverkningsenheter vilka lokaliserats i 

syfte att tillvarata den lokala tillverkningsindustrins efterfrågan på in

satsvaror. Denna förklaring stöds bl a a v det faktum att de företagsenheter 

inom större företag som har en mer betydande lokal orientering i sin avs ätt 

ning i det n ärmaste uteslutande utgörs av mindre enheter. I storfö retagens 

nationella nätverk av produktionsenheter ingår sålunda vid sidan av en kraf 

tig direkt och indirekt dominans på avnämarsidan ett icke obetydligt antal 

"lokala försörjningsbaser" för övrig industri. 
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13.3. Mindre och medelstova underleverantörer* och lokala avsättnings

marknader 

De mîndre och medelstora företagen svarar för resterande 175 miljoner 

eller 57 % av det totala belopp som avsätts till den lokala tillverknings

industrin. Dessa företags lokala inflytande på försäljningssidan framstår 

således som starkare än deras motsvarande roll som lokal avnämarsektor. För

säljningen till den lokala tillverkningsindustrin domineras naturligt nog 

av underleverantörsföretagen vilka sammantaget svarar för ungefär 70 % eller 

ca 120 miljoner av ovannämnda andel (se figur 13:1, vänstra stapeln). 

Figur 13:1. Den lokala avsättningsmarknadens fördelning på olÎka företags

kategorier (67O ftg) 

övrig lokal försälj
ning (39^ mkr) 

31 mkr 

Försälj ni ng till 
lokal tillverknings
industri (306 mkr),y 

21 mkr 

39 mkr 

72 jjiKr"' 

' f  '  
A h  mkr 

/  
mkr 

Storkoncern-
och stor-
företagsen- { 
heter 17 fta 

199 mkr 

35 ftg 

3^8 ftg 

17 ftg] 

Mi ndre och 
medel stora 
företag 

28 mkr 

120 mkr 209 ftg 
76 mkr 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

R3 = underleverantörer 

Q = internleverantörer 

• « övriga företagskategorier 
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Den resterande delen av den lokala insatsvarumarknad som exploateras av 

mindre och medelstora företag är uppdelad på ett stort antal företag och då 

i första hand företag som har en produktionsinriktning som nära anknyter 

till underleverantörsföretagens; dvs företag vilka klassificerats som in

ternleverantörer och företag med byggnadssektorn som främsta marknadsseg

ment. Det bör därvid påpekas att de lokala leveranserna i inte rnleverantö

rernas fall inte utgörs av lokala intevrileveransev utan l everanser ti 11 

andra ekonomiska företagsenheter. Dessa leveranser utgör sålunda ett komple

ment till dessa företags huvudsakliga produktionsinriktning - att förse 

andra enheter inom den egna koncernen med komponenter. 

Likaså har många siutvarumarknadsföretag kompletterat sin huvudsakli ga pro

duktionsinriktning med leveranser till tillverkningsföretag i den egn a A-

regionen. Inom gruppen mindre och medelstora företag är emellertid slutvaru-

marknadsföretagens andel av de leveranser som riktats till lokal tillverk

ningsindustri mindre omfattande. Däremot kan vi s e att denna komplementari-

tet inom storföretagens produktionsenheter motsvarar en ansenlig andel av 

de lokala avsättningsmarknaderna. Detta trots att dessa materialströmmar ur 

de enskilda storföretagens synvinkel endast representerar marginella kvan

titeter i förhål lande till deras totala produktion. 

Av figur 13:1 (högra stapeln) ovan kan vi vidare se att underleverantörerna 

avsätter en icke obetydlig andel av sin produktion till den sektor som ut

görs av "övrig lokal försäljning". Det är dock endast mindre delar av denna 

försäljning som riktas mot sektorer utanför den egentliga tillverkningsin

dustrin. Den helt övervägande delen avsätts till tillverkningsföretag som 

lämnats utanför undersökningen, dvs till tillverkningsföretag i vissa 

branscher, tillverkningsföretag med färre än 11 sys selsatta samt bortfalls

företag. Vad gäller den senare restriktionen, ger sig denna till känna bl a 

som en något högre andel "övrig lokal f örsäljning" för företagen i Malmö o ch 

Boråsregionen jämfört med övriga regioner. 

Sammantaget och betraktat ur det enskilda företagets synvinkel innebär så

lunda våra resultat att det genomsnittliga underleverantörsföretaget i avse

värt högre utsträckning är lokalt inriktade i sin förs äljning än övriga 

företagskategorier. Om vi därvid enbart ser till de 165 miljoner kronor som 

ovan redovisats som underleverantörernas försäljning till lokal tillverk

ningsindustri (figur 13:1, vänstra stapeln), innebär denna försäljning att 
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i genomsn itt IS % av underleverantörernas produktion avsätts till andra 

tillverkningsföretag i den egn a A-regionen. Den lokala marknadens betydelse 

för underleverantörsföretagen kan understrykas med ytterligare några siff

ror. Av de 210 "fristående" underleverantörsföretag vi redovisade i kapitel 

9 avsätter närmare 30 % mer än en femtedel av produktionen till lokal till

verkningsindustri (se tabell 13:3). För denna grupp av underleverantörer 

synes den lokala försäljningen utgöra en viktig bas för den verksamhet man 

bedriver; en bas från vilken man i många fall kan företa inbrytningar på 

andra, i rumme t, mer avlägset belägna marknader. För ett företag bland tio 

av dessa fristående underleverantörer utgör den lokala försäljningen dock 

knappast i första hand en grundbeläggning för exploatering av andra markna

der utan ett helt dominerande marknads ins1ag. Detta då dessa underleveran

törer avsätter mer än 50 % - i många fall betydligt mer än 50 % - till till

verkningsföretag inom den egna A-regionen. Denna inriktning för underleve

rantörsföretagen mot den lokala marknaden varierar dock, som vi kom mer att 

visa längre fram i detta k apitel, högst väsentligt mellan företag med olika 

bransch- och regiontillhörighet. 

Tabell 13:3, De mindre och medelstora underleverantörernas försäljning till 

lokal tillverkningsindustri 

Andel av försäljningen Antal företag Andel 

0 % 68 32,5 % 

0,1- 5,0 % 36 17,2 % 

5,1-10,0 % 21 10,0 % 

10,1-20,0 % 25 12,0 % 

20,1-50,0 % 38 18,2 % 

50,1- % 21 10,0 % 

Samtliga företag 209 100,0 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

13.4, Variationer % företagens lokala försäljning - en regressions-

analytisk ansats 

I syfte att ge en sammanfattande bild över de egenskaper hos företagen och 

i deras relationer till omgivningen som samvarierar med försäljningsandelen 
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till lokal tillverkningsindustri har vi - i likhet med tidigare kapitel -

använt oss av tekniken med multipel regressionsanalys. De resultat vi dä r

vid erhåller visar att vi även i detta fal l endast i begränsa d utsträckning 

lyckas fånga upp de variationer i lokal f örsäljningsandel som föreligger. 

För populationen som helhet erhålls ett förklaringsvärde på 15 % och för den 

mer homogena del population som PRV-materi a 1 et omfattar - dvs för vilket 

data om ekonomi och utveckling insamlats - ett förklaringsvärde på knappt 

30 % (se tabell 15 respektive 16 i appendix D). Dessa värden är dock be

räknade utan att hänsyn tagits till företagens sektor i el la inriktning. Med 

beaktande av företagens inriktning mot olika avnämarsektorer - vilken är 

den variabel som diskriminerar mest mellan företag med olika grad av lokal 

orientering på avnämarsidan - stiger förklaringsvärdet med ungefär 10 %. 

Bland de variabler som ger ett bidrag till förklaringsvärdet vid dessa ana

lyser är i första hand - bortsett då från företagens sektoriella inriktning 

- företagens region- respektive branschtillhörighet. Underleverantörerna i 

vissa regioner och branscher har sålunda en betydligt högre lokal förank

ring på avsättningssidan än genomsnittsföretaget. Likaså ger variabler som 

avsättningsandelen till största kund och avsättningsandelen till landets 

stora tillverkningskoncerner ett visst bidrag till förklaringsvärdet - re

sultat som visar att koncentrationen av försäljningen till vissa kunder 

och/eller till storkoncerner på det lokala planet är högre än vid övriga 

nationella/internationella transaktioner. De utförda regressionsanalyserna 

visar också att de lokalt orienterade företagen har en något mer ålders

stigen maskinpark än andra företag. Däremot ger resultaten inte några be

lägg för att en lokal avsättningsmarknad kan förknippas med en ogynnsam 

ekonomisk situation eller utveckling. 

13.4.1. Bransohmässiga skilInader 

Att branschvariabeln har en diskriminerande inverkan på företagens försälj

ningsandel till lokal tillverkningsindustri ligger även i linje m ed de re

sultat som framkom i kapitel 9 . För företag inom branscherna övrig bekläd

nadsindustri, övrig träindustri och annan tillverkningsindustri är sålunda 

involver ingen som leverantörer i lokala produktionssystem av relativt ringa 

omfattning; något som i sin tur är en följd av att företagen i dessa 

branscher framför al 11 utgör sista ledet i förädlingskedjan från råvara till 

färdig produkt. 
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För företag inom delar av den teknologi tunga metall- och verkstadsindustrin 

samt textilindustrin utgör däremot den lokala försäljningen ett väsentligt 

inslag i avsättningsbilden. Vad vi här finner är en återspegling av de re

sultat som presenterades i föregå ende kapitel i vilket nämnda branschers 

dominans på den lokala insatsvarumarknaden påvisades. Sålunda avsätter före

tagen i metalTvaruindustrin - om vi be traktar undersökningspopulationen i 

dess helhet - i genomsn itt drygt 14 % till lokal tillverkningsindustri och 

företagen i maskini ndustrin 11 %. För företagen inom textilindustrin är den 

lokala orienteringen något lägre och uppgår till drygt 8 % av företagens 

samlade produktion (se tabell 13:4). 

Tabell 13:4. Företagens försäljningsandel till lokal tillverkningsindustri 

inom olika branscher 

Bransch Försäljningsandel till lokala 
ti 11 verkningsföretag 

1. Gruvor samt jord- och sten
industri (48 ftg) 10,2 % 

2. Textilindustri (106 ftg) 8,2 X 

3. övrig beklädnadsindustri 
(112 ftg) 3,0 % 

4. Sågverksindustri (49 ftg) 6,4 % 

5. övrig träindustri (69 ftg) 3,3 % 

6. Massa- och pappersindustri 
(15 ftg) 8,2 % 

7. Kemisk industri (47 ftg) 6,8 % 

8. Metallindustri (11 ftg) 8,0 % 

9. Metallvaruindustri (85 ftg) 14,4 % 

10. Maskinindustri (75 ftg) 11,3 % 

11. Elektroindustri, transport
medel s i ndustr i m m (35 ftg) 5,3 % 

12. Annan tillverkningsindustri 
(18 ftg) 0,8 % 

Samtliga branscher (670 ftg) 7,5 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

En betraktelse av försäljningen till den lokala tillverkningsindustrin på 

företagsnivå visar vidare att av 84 företag som avsätter mer än 20 % lokalt 
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återfinner vi 40 inom metall- och verkstadsindustrin och ytterligare 21 

inom textilindustrin. Om dessa resultat kopplas till den lokala insats

varumarknadens omfattning och fördelning på olika branscher som redovisades 

i föregående kapitel kan ett par intressanta iakttagelser göras. Främst kan 

vi not era att det inom tekoindustrin finns ett betydligt färre antal före

tag med starkare lokal orientering än inom metall- och verkstadsindustrin 

trots att företagen i den förs tnämnda industrisektorn genererar en lokal 

insatsvarumarknad som beloppsmäss igt väsentligt överstiger den som metal 1-

och verkstadsföretagen ger upphov till. 

Två förhållanden bidrar till detta resultat. Det ena är att vi inom teko

sektorn kan återfinna ett antal något större företag som förser efterföl

jande produktionsled med insatsvaror medan de lokalt orienterade företagen 

inom metall- och verkstadsindustrin nästan genomgående består av företag 

som tillhör de mindre storleksklasserna, dvs företag i storle ken upp till 

100 sysselsatta. Den andra förklaringen kan sökas i att t ekoföretagens lo

kala försäljning i det nä rmaste uteslutande avsätts till företag inom den 

egna sektorn - främst företag inom beklädnadsindustrin - medan vi bl and de 

lokalt orienterade metall- och verkstadsföretagen återfinner ett flertal 

företag med betydande relationer till lokala företag utanför den egna sek

torn. Ett exempel härpå är de metall- och verkstadsföretag som tillhanda

håller produktionsteknisk service åt företag inom gruvindustrin. 

Något anmärkningsvärt framstår även den relativt starka orientering mot lo

kal tillverkningsindustri som företagen inom jord- och stenindustri, massa-

och pappersindustri samt metallindustrin uppvisar. Förklaringen till detta 

ligger i att vi kan återfinna några få företag inom respektive bransch som 

med liten verksamhetsvolym inriktat sig på att förse den lokala tillverk

ningsindustrin med insatsvaror eller med produktionsteknisk service. Exem

pelvis kan vi i den stud erade populationen återfinna ett antal mindre 

gjuter iföretag som intagit denna roll. Den absoluta omfattningen av dessa 

leveranser är dock liten. I detta perspektiv framstår istället textil- samt 

metall- och verkstadsföretagens dominans som i det n ärmaste total. Av samt

liga mindre och medelstora företags lokala försäljning svarar nämligen nämn

da företag för mer än 90 %. 
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13.4.2. Regionala variationer i företagens lokala försäljning 

Förutom branschvariabeln anger den genomförda regressionsanalysen att även 

regionvariabeln bör beaktas vid analyser av företagens lokala försäljning. 

En uppdelning av de studerade företagen efter regiontillhörighet visar ock

så att regionstorleken är av betydelse för omfattningen av företagens leve

ranser till andra lokala tillverkningsföretag. Sålunda föreligger gene

rellt sett en högre genomsnittlig lokal f örsäljning i de stör re regionerna 

än i de min dre; en differens som inte helt kan förklaras av de skillnader i 

branschsammansättning som föreligger mellan regionerna. 1 synnerh et framstår 

företagen i Skel1 efteåregionen som mycket lokalt förankrade då man i genom

snitt avsätter omkring 1/5 av den specificerade försäljningen till tillverk

ningsföretag inom den egna A-regionen. En kombination av en välutvecklad in

dustriell miljö och geografisk isolering från alternativa avsättningsmarkna

der torde verksamt bidra till d enna internal iserade struktur. 

Tabell 13:5. Försäljning till den lokala tillverkningsindustrin för företag 

i olika regioner 

Region Försäljningsandel till lokal 
ti 11 verknings industri 

Malmö (145 ftg) 8,7 % 

Borås (257 ftg) 6,2 % 

Borlänge (91 ftg) 7,5 % 

Avesta (20 ftg) 2,9 % 

Ludvika (21 ftg) 8,8 % 

Mora (59 ftg) 3,4 % 

Skellefteå (62 ftg) 16,5 % 

Lycksele (15 ftg) 3,6 % 

Samtliga regioner (670 ftg) 7,5 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

Det är också i de "sto ra" industriregionerna Malmö, Borås, Borlänge och 

Skellefteå som vi kan återfinna ett större antal företag vilka baserar sin 

existens på le veranser till a ndra lokalt belägna tillverkningsföretag; le

veranser som i stor utsträckning går till de i dessa regioner lokaliserade 
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storföretags- respektive storkoncernenheterna (se tabell 13:6). Även i detta 

avseende framstår Skellefteåregionen som exceptionell. Här skall dock fram

hållas att Malmöföretagens lokala försäljning i högre g rad än t ex Skellef

teåföretagens kan förmodas vara underskattade till följd av det stora bort

fall som kunnat noteras för den förstnämnda regionen. Underskattningen 

torde dock inte vara av den omfattningen att Malmöföretagen når upp till 

Skellefteåföretagens nivå i detta av seende. 

I de mindre regionerna däremot synes marknadsutrymmet - som vi förutskickade 

i vår sam manfattande analys av de lokala insatsvarumarknaderna - att vara 

alltför begränsat för att annat än i undantags fall rymma lokalt orienterade 

underleverantörer. De underleverantörsföretag som är lokaliserade till de 

mindre regionerna får därför i betydlig t högre utsträckning än sina syster

företag i de stora regionerna söka avsättning för sina produkter/produk

tionskapacitet på mer avlägset belägna marknader med de avståndsbarriärer 

och kommunikationsproblem som härav följer. För att ta två extremfall som 

exempel kan vi konstatera att inte något av de fristående underleverantörs-

företagen i Lyckse le får avsättning för en större andel av produktionen lo

kalt medan fyra företag av fem i mot svarande företagskategori i grannr egio-

nen Skellefteå avsätter mer än 20 % till lokal tillverkningsindustri. För 

närmare ett av tre företag i den sist nämnda regionen uppgår denna lokala 

försäljning till 50 % eller mer av den samlade produktionen (se tabell 13:6). 

Tabell 13:6. Antalet lokalt orienterade underleverantörer i olika regioner 

Reg ion Antal lokalt orien
terade underleverantörer 

Samtliga "fristående" 
underleverantörer 

Malmö 14 (28,0 %) 50 (100 %) 

Borås 22 (31,4 %) 70 (100 %) 

Boriänge 7 (19,'t %) 36 (100 %) 

Avesta - ( - ) 1 (100 %) 

Ludv i ka 1 (14, 3 %) 7 (100 %) 

Mora 1 ( 6,7 %) 15 (100 %) 

Skellefteå 14 (70,0 %) 20 (100 %) 

Lycksele - ( - ) 5 (100 %) 

Total t 59 (28,1 S) 210 (100 %) 
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Regionsstorlekens betydelse för skapandet av ett nödvändigt marknadsunderlag 

framstår än tydligare om analysen avgränsas till a tt enbart omfatta metal 1-

och verkstadsindustrin. I de små regionerna är - som framgår av tabell 13:7 

- den "lokala basen " inte tillräcklig för att rymma lokalt orienterade un

derleverantörer. I Ludvikar egionen kan vi dock återfinna ett underleveran

törsföretag med en hög lokal avsättningsandel; ett underleverantörsföretag 

som kan betecknas som ett lokalt satellitföretag till en storkoncern. Som 

kontrast framstår däremot det förhållandevis stora antalet lokalt oriente

rade underleverantörer inom metall- och verkstadsindustrin i Borås . I detta 

fall är det den lokala industrins omfattning som helhet, dvs behovet av så

väl u nderleveranser som produktionsteknisk service inom andra branscher än 

metall- och verkstadsindustrin, som möjliggör den förhållandevis stora ande

len underleverantörer. 

Tabell 13:7. Antalet lokalt orienterade underleverantörer inom metall- och 

verkstadsindustrin i olika regioner 

Reg ion Antal lokalt oriente
rande underleverantörer 

Samtliga "fristående" 
underleverantörer 

Malmö 10 (35,7 %) 28 (100 %) 

Borås 6 (28,6 *) 21 (100 %) 

Avesta - Ludvika -
Boriänge 6 (20,0 1) 30 (100 %) 

Skellefteå 12 (75,0 %) 16 (100 %) 

Mora - Lycksele - ( - ) 1 (100 %) 

Total t 3*t (33,3 %) 102 (100 %) 

13.5. Lokala underleverantörer - en jämförande analys 

Vi ha r vid våra analyser ovan av företagspopulationen som helhet kunnat no

tera att graden av "lokalitet" i försälj ningsmönstret uppvisar en - om än 

svag - samvariation med vissa egenskaper hos företagen. Skillnader mellan 

lokalt och icke lokalt orienterade företag framträder dock betydligt klara

re om analyserna begränsas till att omfatta enbart underleverantörsföretagen. 

För de i denna undersökning speciellt intressanta metall- och verkstadsföre

tagen kan vi sålunda konstatera att de lokalt orienterade underleverantörer
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na - underleverantörer som avsätter mer än 20 % lokalt - î det närmaste 

genomgående uppvisar "sämre11 värden än underleverantörskategorin som helhet 

i nämnda branschgrupp. Man har exempelvis ett maskinkapital per sysselsatt 

på 24.300 kr mot samtliga underleverantörers 34.800 kr; en genomsnittsålder 

på maskinerna på 9,2 år jämfört med 8,5 år; en tjänstemanandel på 18,9 % och 

en utbildningsnivå på 27,5 % mot samtliga underleverantörers 22,3 % respek

tive 32,5 % etc. Dessutom kan man förmoda att de lokalt orienterade underle

verantörerna är mer beroende av sin största kund än jämförelsepopulat ionen 

då denna avsättningsandel i genomsn itt uppgår till 40,9 % mot 34,4 % för 

samtliga underleverantörsföretag inom metall- och verkstadsindustrin. 

Till en del kan de uppmätta differenserna emellertid tillskrivas det för^ 

hållandet att de lokalt orienterade underleverantörerna är storleksmäss igt 

mindre än genomsnittet - 33 sysselsatta jämfört med 43. Skillnaden i före

tagsstorlek kan dock långt ifrån förklara hela de registrerade differenser

na i variab elvärden mellan jämförelsegrupperna utan de lokalt orienterade 

underleverantörerna framstår i en någo t sämre dager än sina mer nationellt 

inriktade "systerföretag". 

Härav skall vi do ck inte dra slutsatsen att de "sämre" variabel värdena kan 

tas som ett riktmärke för att företagskategorin i fråga är mindre framgångs

rik och konkurrenskraftig än det genomsnittliga underleverantörsföretaget. 

Tvärtom indikerar värden på företagens lönsamhet och utveckling under den 

studerade femårsperioden att de lokalt orienterade underleverantörerna 

inom metall- och verkstadsindustrin kunnat notera samma lönsamhet och ex

pansiva utveckling som underleverantörskategorin som helhet inom nämnda 

branschgrupp. Den tolkning vi vill ge resultaten är snarare den att de låga 

värdena på kapitalintensitet, tjänstemanandel, utbildningsnivå etc speglar 

en anpassning till de - i vissa a vseenden specifika - krav de lokalt orien

terade underleverantörerna ställs inför. 

13.6. Några sammanfattande slutsatser 

Den samlade lokala avsättningsmarknaden - en marknad som förutom av tillverk 

ningsföretag består av grossister, detaljister etc - tar i genom snitt något 

mer än en femtedel av de studerade företagens produktionskapacitet i anspråk 

Av skäl som tidigare redogjorts för, kan vi för utsätta att denna siffra är 

märkbart underskattad. Detta understryks av att om vi en bart betraktar före
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tagens specificerade försäljning utgör försäljningen inom egen A-region 

knappt 30 % av omsättningen och hela 36 % av den del av omsättningen som av

sätts inom Sverige. Variationerna mellan olika företag i denna g rad av lokal 

orientering framstår dock som betydande. Framför allt ger resultaten belägg 

för att de företagsgrupper som primärt vänder sig till a ndra tillverknings

företag i avsätt ningen av sina produkter i stor utsträckning gör detta på 

det lokala planet. 

En avgränsning av företagspopulationen t i 11 att enbart omfatta underleve

rantörsföretag visar därvid att dessa i genomsn itt redovisar drygt 27 % i 

lokal försäljningsandel. Detta utan att något försök till att kalkylera in 

den ospecificerade delen av företagens försäljning görs. Den allra övervä

gande delen av underleverantörernas lokala försäljning riktas därvid helt 

naturligt till andra tillverkningsföretag inom den egna A-regionen, men en 

mindre del avsätts även till sektorer utanför den egentliga tillverknings-^ 

industrin. För ungefär vart tionde underleverantörsföretag är den lokala 

tillverkningsindustrin den helt dominerande avsättningsmarknaden då mer än 

50 % riktas till andra lokala tillverkningsföretag. För två underleveran

törer av tio utgör den lokala försäljningen inte detta dominanta inslag i 

avsättningsbilden men är ändock av den omfattningen att den torde vara av 

vital betydelse i företagens verksamhet och på l ängre sikt för deras fort

satta utveckli ng. 

Mot denna bakgrund är det helt naturligt att företagens orientering mot lo

kala avsättningsmarknader är storleksbetingad. Det är sålunda företag i de 

mindre storleksklasserna som främst penetrerar den lokala marknaden medan 

större underleverantörsföretag t i 11 följ d av närmarknadens volymmässiga be

gränsning söker avsättning för sin produktion hos företag utanför den lokala 

kretsen. Som exempel kan nämnas att mer än vart fjärde - eller kk av 155 -

underleverantörsföretag med 50 sysselsatta eller färre avsätter mer än 20 % 

av sin produktion till andra tillverkningsföretag i den eg na A-regionen. 

Den genomsnittliga försäljningsandelen till lokal tillverkningsindustri för 

dessa kk underleverantörer uppgår till 46 % och detta utan att hänsyn tas 

till övrig lokal försäljning eller till den del av försäljningen som lämnats 

ospecificerad. Förutom dessa "fristående" underleverantörer visar resulta

ten att vi kan återfinna ett stort antal produktionsenheter inom de stora 

koncernernas ram som verkar som underleverantörer och som avsätter en stor 

andel av produktionen lokalt. De storkoncern- respektive storföretagsenheter 
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som ingår i vår un dersökningspopulation är sålunda relativt sett val så lo

kalt orienterade i detta a vseende som de fristående företagen. I storföre

tagens nationella nätverk av produktionsenheter ingår med andra ord ett 

icke obetydligt antal "lokala försörjningsbaser" för övrig tillverknings-

i ndustri. 

Figuv 13:1. Underleverantörer som avsätter mer än 20 % av produktionen till 

lokal tillverkningsindustri i olika regioner 

Skellefteå 
16 ftg/73 : Lycksele - Mora 

2 ftg/10 % 

Avesta - Ludvika -
Boriänge 
12 ftg/19 % 

Borås 
2b ftg/31 

Totalt: 70 ftg/28 

Mal mö 
16 ftg/27 

Anm: 1. Figuren utvisar antalet underleverantörer i respe ktive region som 
avsätter mer än 20 % av produktionen till tillverkningsföretag inom 
den egna A-regionen samt dessa underleverantörers andel av samtliga 
underleverantörer i regio nen. 

2. Se anm. tabel1 13:1. 
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Analyserna av den lokala avsättningsmarknadens betydelse visar vidare att 

vi e ndast i undantagsf all kan finna underleverantörer med mer betydande lo

kal orientering på avsättningssidan i de reg ioner där "marknadsutrymmet" är 

litet. Som framgår av figur 13:1 nedan är de företag som avsätter mer än 

20 % till tillverkningsindustri inom egen A-region starkt koncentrerade 

till de större regionerna. I glesbygdsregionerna Lycksele och Mora är en

dast ett underleverantörsföretag av tio i högre utsträckning lokalt oriente

rad vilket kan jämföras med mer än sju av tio Skellefteåföretag. 

Om vi knyter an denna regionala bild av de lokalt orienterade underleveran

törernas lokaliseringsmönster till tidigare återgivna resultat är det ett 

flertal slutsatser vi vill peka på. För det första synes det regionbegrepp 

vi arbetar med medföra att vi i de tre underleverantörs intens iva bergslags

regionerna erhåller en jämförelsevis liten andel underleverantörer med A-

regionmarknaden som bas. Integreringen över regiongränserna är i dessa re

gioner - som vi kommer att visa èxempel på i vårt avs lutande kapitel -

synnerligen vani ig. 

Vidare indikerar våra resultat att täta inbördes länkningar på en regionalt 

avgränsad marknad främst synes förel igga inom det konglomerat av tekoföre

tag som återfinns i Boråsr egionen. Likaså kan vi ur skilja kluster av metal 1-

och verkstadsföretag i Skelleft eåregionen där underleverantörer med starkare 

lokala kopplingar är involverade. I dessa regioner - liksom de andra större 

regionerna - synes vidare ett flertal underleverantörer verka med den totala 

lokala insatsvarumarknaden som bas; dvs inte enbart inom de branschmässigt 

"rena" konglomerat vi ovan givit exempel på uta n snarare som en allmän in

dustriell "servicepool" på det lokala planet. 

Slutligen och inte minst viktigt ger jämförande analyser av hög- respektive 

låggradigt lokalt orienterade underleverantörer till resultat att skillna

derna i ekonomi skt och utvecklingsmässigt avseende är små. Dessa resultat 

ligger också i linje med de som presenterades i föregå ende kapitel där vi 

pekade på att företagens starka lokala orientering på insatsvarusidan inte 

primärt kan sökas i kostnad sfördelar utan snarare i andra faktorer av "icke

ekonomisk" natur såsom beslutsfattarnas kontaktfält och köpprocessens ut

formning. Annorlunda uttryckt torde kostnadsaspekter bara utgöra en av flera 

beslutsparametrar - och i flertal et fall inte den viktigaste - vid ett leve-

rantörsval. Detta i kombi nat i on med att de lokala underleverantörerna synes 
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erhålla en "marknadsmäss i g" ersättning för utförda prestationer utgör indi

katorer på att incitamenten till uppbrytning av de lokala transaktions

mönstren utifrån ekonomiska motiv är begränsade. Detta torde i sin tu r verk

samt bidra till at t de lokala förtätningar av materialflöden vi ku nnat iden

tifiera i förelig gande studie uppvisar en betydande stabilitet över tiden. 
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NATIONELLA OCH LOKALA PRODUKTIONSSYSTEM - ETT FÖRSÖK TILL INTEGRERING AV 

RESULTAT OCH SLUTSATSER 

Detta rapportens avslutande kapitel syftar till att väva ihop de resultat 

som framkommit i de två föregående kapitlen och därigenom ge en mer samman

hållen bild av materialflödenas geografiska dimension. Huvudintresset för 

vår analys utgörs därvid av de lokala förtätningar i lever ansströmmarna som 

vi tidigare kunnat iaktta och som vi i kapitel två gav den samlande beteck

ningen lokala produktionssystem. Denna fokusering av intresset till "par

tiella" delar av näringslivsstrukturen har emellertid inte avledit oss från 

att göra ett försök att placera in de funna resultaten i ett v idare regio

nalt utvecklingsperspektiv och att göra en utblick mot de framtida föränd

ringar som kan tänkas påverka produktionssystemens uppbyggnad. 

Kapitlet har disponerats så att vi inledningsvis åter fokuserar vårt intresse 

mot storkoncernerna i deras roll som bärare av nationella och lokala produk

tionssystem; en analys som företas på olika beskrivningsnivåer och som av

slutas med en fallstudie över det lokala produktionssystem som en "friståen

de" storkoncernorienterad underleverantör genererar. Med dessa de stora kon

cernernas länkningar till lokala marknader som utgångspunkt utvecklas i det 

därpå följande avsnittet analyserna av lokala produktionssystems uppbygg

nad något ytterligare, varvid resultaten relateras till d en beskrivning av 

produktionssystemens hierarkiska struktur vi i kapitel två utgått ifrån. I 

detta sammanhang ger vi också exempel på leveransmönster av "icke-hierarkisk" 

struktur som vi kunnat iakta i några av de regioner vi st uderat. 

För att ge de funna resultaten en vidare reg ionalekonomi sk innebörd analyse

ras därefter dessa lokala produktionssystem med hjälp av input-outputtekni-

ken - en teknik som sedan länge kommit till användning, även på regional i-

serade data, för att studera interaktionsmönster på sektorsnivå. Något för

sök att utnyttja de erhållna input-outputtabel1 erna som prognos instrument 

görs inte men däremot kan analyserna tjäna syftet att utgöra en illustra

tion av de krafter som kan antas verka på de lokala marknaderna. Exempelvis 

torde resultaten av dessa analyser indikera hur efterfrågeförändringar kort

siktigt fortplantas i lokala produktionssystem och bildar därigenom även en 

utgångspunkt för de diskussioner om mer långsiktiga regionala utvecklings
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förlopp som vî tar upp till behandling i rappo rtens avslutande avsnitt. 

14,1, The large manufacturing concerns revisited. 

Vi h ar i det för egående kunnat uppmärksamma att "stocken" av materialflöden 

"kontrolleras" av landets största tillverkningskoncerner. Närmare 5/7 av 

det totala insatsvarubehovet i de stud erade regionerna genereras av de i 

studien ingående storkoncern- respektive storföretagsenheterna. Ser vi till 

den del av insatsvarubeloppet som stannar inom den egna A-regionens gränser 

är de stora företagens motsvarande andel drygt hälften. Vidare - och betrak

tat från insatsvarumarknadernas motsatta sida - framstår inriktningen mot 

underleveranser som betydelsefull bland de, från storföretagen i juridisk 

mening fristående, mindre och medelstora företagen. Speciellt vanlig är 

denna verksamhetsinriktning i vissa d elbranscher inom metall- och verkstads

industrin och inom vissa regioner. 

I det föl jande skall vi föl ja upp dessa analyser genom att på en mer de

taljerad beskrivningsnivå exemplifiera hur dessa i rummet s pridda produk

tionsenheter inom storkoncernerna är länkade till lokala produktionssystem. 

Som inledning till d enna del av framställningen studeras materialflödena 

till e nskilda storkoncerner varvid den lokala närmarknadens influens närma

re penetreras. Av konfidensskäl återges dock inte omfattningen av företa

gens materialtransaktioner vid dessa analyser. 

14,1,1, Sveriges "största" storkoncerner från de mindre leverantöremas 

horisont 

För de mindre och medelstora företag som ingår i förel iggande undersökning 

(exklusive tekoföretag) uppgick leveranserna till de 32 största svenska in

dustrikoncernerna år 1970 till ungefär 215 miljoner kronor.^ Av detta be

lopp faller 182 miljoner på de i studien ingående underleverantörsföretagen. 

För det genomsnittliga underleverantörsföretaget utanför tekosektorn innebär 

detta att ungefär 1/3 av den försäljning man specificerat på olika kunder av

sätts till landets 30-tal största industrikoncerner. Noterbart är därvid 

också att de "fristående" företagens leveranser till storkoncernerna är 

1) Då några tekoföretag inte återfinns bland landets 30-tal största till
verkningskoncerner har vi exkluderat de i studie n ingående teko
företagen i dessa an alyser. 
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starkt koncentrerade till några få koncerner. Exempelvis avsätts mer än 

hälften av leveransbeloppet till fem av storkoncernerna. 

Tabell 14:1. Fem-i--topp bland storkoncernerna vad avser inköp från de 

studerade mindre och medelstora företagen 

Storkoncern 

1 . Vol vo 

2. Stora Kopparberg 

3. ASEA 

4. Cementa 

5. Saab-Scania 

Som väntat återfinns de dominerande tillverkningsföretagen inom den svenska 

transportmedelsindustrin på denna fem-i-topp-lista. Detta ligger i linj e 

med resultaten från andra undersökningar av vilka det framgått att de stora 

företagens produktion är uppbyggd kring en bas av underleverantörer^. Mer 

överraskande kan det tyckas att ASEA och Cementa är representerade på lis

tan. Dessa företag har dock ett mycket stort antal dotterbolag och produk

tionsenheter med varierande produktionsinriktning spridda över landet varav 

ett antal återfinns i några a v de studerade regionerna. 

De två bilfabrikanterna Volvo och Saab-Scania saknar däremot produktionsan

läggningar i de A-regioner som blivit föremål för vår undersökning. I dessa 

fall är det sålunda genomgående materialtransaktioner över A-regiongränser-

na som återges i våra resultat. Det senare gäller i stor utsträckning också 

det femte företaget på vår lista - Stora Kopparberg - där leveranserna 

nästan uteslutande kommer från Kopparbergs län, men där många leveranser 

passerar de administrativa gränser som omgärdar de enskilda A-regionerna. 

Den slutsats vi kan dra utifrån resultaten ovan är att det företagna region

valet inverkar på våra resultat. Med ett annat regionval, där det exempelvis 

ingår regioner inom vilka de stora transportmedelsindustrierna har stora 

produktionsanläggningar, kan vi sål unda förvänta oss att storkoncernernas 

betydelse som avsättningsmarknad för de mindre och medelstora företagens 

1) Se t ex Ekström 1970, Redwal1 1972. 
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produktlon framträder än mer markant. De funna resultaten skall därvid ses 

mot bakgrund av, vilket påpekades i avsnitt 6.1, att vi gi vit prioritet åt 

regionala analyser framför att ge en samlad bild över olika storföretags 

produktionssystem. Analyserna bör trots detta ge goda indikatorer på stor

koncernernas roll som bärare av såväl nationella som lokala produktionssys

tem. 

4,1.2 "Stora" storkoncerner i olika regioner 

Att den ovan presenterade fem-i-toppi i stan till en del är en följd av det 

regionval som företagits understryks av att ungefär en fjärdedel av de fri

stående företagens leveranser till s torkoncerner avsätts inom den egna A-

regionen. Till detta skall läggas att även en del av de storkoncernrelatio

ner med enheter utanför egen A-region, torde ha sin "förklaring" i att de ssa 

storkoncerner har produktionsenheter inom regionen ifråga. De senare kan i 

dessa fall ses som "spanings- och kontaktpunkter", vilka i många fall torde 

utgjort en nödvändig förutsättning för uppkomsten av dessa avståndsrelatio

ner. För att belysa de regionala variationerna i storkon cernernas betydel

se som avsättningsmarknad för de mindre och medelstora företagen redovisas 

nedan i tabell 1^:2 de största köparna bland storkoncernerna i de olika re

gionerna. 

Tabell 14:2. Fem-Î-topp bland storkoncernerna vad avser inköp i olika regio

ner 

Region Skel 1 efteå 
Lycksele 

Borlänge, Avesta, 
Ludvika, Mora 

Borås Mal mö 

Stor
koncerner 

1. Volvo 

2. Boliden 

3. SCA 

k. Stora 
Kopparberg 

5. MoDo 

1. Stora 
Kopparberg 

2. Cementa 

3. ASEA 

k. Gränges 

5. Atlas Copco 

1. ASEA 

2. Saab-
Scan ia 

3. Volvo 

k. Alfa Laval 

5. Atlas Copco 

1. Volvo 

2. Kockums 

3. STAB 

k. ASEA 

5. Svenska 
Fläktfabr. 

Av denna tabell framgår att Volvo - det oftast återkommande exemplet på 

sammansättningsfabrik i Sverig e - är representerat på framskjuten plats i 

tre av regionerna trots avsaknaden av egna produktionsanläggningar i dessa 

regioner. Däremot återfinns Sveriges andra stora företag inom transportme-
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del s industrin endast i Borås- regionen, den region som ligger närmast före

tagets sammansättningsfabrik för personbilar i Trollhättan. 

Den prioritetsstäl1 ning närmarknaden synes inta understryks också av att 

samtliga storkoncerner på fem-i-topplistan för Kopparbergs län har verksam

hetsställen i regio nen. Detta förhållande gäller även flertalet av storkon

cernerna som finns representerade på de övriga regionlistorna. Betydelsen 

av närhet mellan kund och leverantör framgår vidare av att exempelvis Boli

den, Gränges, Kockums och STAB - i detta fall främst representerat av STAB:s 

dotterbolag Åkerlund S Rausing - endast återfinns på fem-i-topplistan i de 

regioner där de bedriver omfattande verksamhet. Dessa resultat understryker 

den tidigare framförda slutsatsen att storkoncernerna har ett stort infly

tande över den regionala utvecklingen i de re gioner i vilka d e har företags

enheter. Detta framför allt genom den egna verksamhetens omfattning och 

förändring över tiden, men också till följd av att lokala produktionssystem 

knutits till företagsenheterna varigenom förändringar fortplantas direkt 

eller indirekt till andra t i 11verkningsföretag inom regionen. Vi skall fort

sätta analysen med att i fallstudiens form återge några exempel på dessa 

länkningar mellan storkoncerner och lokala produktionssystem. 

14.1.3. Landets största tillverkningskonoemer som bärare av nationella 

ooh lokala produktionssystem - en analys från makro- till mikro

nivå 

Storföretagen i en mod ern industri stat kännetecknas vanligen av en i rummet 

uppdelad organisation. De resultat som presenterats ovan har också visat 

att en stor del av de mater i a 1 strömmar som riktas mot storkoncernerna ut

görs av lokala transaktioner till storkoncernernas produktionsenheter. Uti

från denna utgångspunkt skall vi n ärmare studera material strömmarna till 

två storkoncerner och en storkoncerorienterad underleverantör som ingår i 

undersökningen. 

14.1.3.1. Den "multiregionala" storkoncernen 

Det första prakt ikfa11sföretaget utgörs av en storkoncern inom metall- och 

verkstadsindustrin med - i likhet med flertalet andra bland landets största 

tillverkningskoncerner - anor från förra seklet. Vid tidpunkten för denna 

studies genomförande omfattade verksamheten i huvudsak två produktlinjer 
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vilka värdemässigt stod i re lationerna 40-60 till vara ndra. Det var framför 

allt den "tyngre" av dessa produktgrupper som var förlagd till vår sydli

gaste undersökningsregion, Malmö. I denna region återfanns också koncern

ledningen år 1970. Däremot hade denna "mult i regionala" koncern detta år inte 

någon egen verksamhet i de sju övriga regioner som ingår i vår undersökning. 

Detta speglas också myckeç klart i figur 14:1 över den geografiska utbred

ningen av storkoncernens insatsvaruleveranser från de studerade regionerna. 

Av de sjutton företag i föreliggande studie som levererade till koncernen 

år 1970 återfanns nio i M almöregionen. Dessa lokala kopplingår som kan 

klassificeras som specialleveranser är dock beloppsmäss igt av betydligt 

mindre omfattning än de relationer produktionsenheten i M almöregionen har 

med en råvaruleverantör i bergslagen. På liknande sätt kan vi återfinna 

flera leverantörer i K opparbergs län, vilka förser den mult i regionala kon

cernens mellansvenska produktionsenheter med specialleveranser. Leverantö

ren i Skellefteå tillhandahåller däremot standardiserade komponenter av hög 

teknologisk nivå och utgör en av de få svenska utbudspunkterna inom sitt 

produktområde. 

Detta faktum att storkoncernens inköp från de båda nordligaste regionerna 

är synnerligen begränsade torde mer återspegla informationsproblematiken vid 

valet av leverantörer än i att, i teknisk-ekonomisk mening, lämpliga sam-

arbetspartners saknas i dessa regioner. Efter undersökningens genomförande 

har också en förändring i detta avseende inträffat som kan få vidare impli

kationer. Genom de leverantörsrelationer som "följde med" vid ett uppköp av 

ett mindre företag i den ena av dessa båda regioner ingår numera flera 

västerbottniska ind ustriföretag i storkoncernens produktionssystem. I den 

utsträckning informat ionsproblemat i ken utgör en restriktion vid upprättande 

av leverantörsförbindelser kan den nya produktionsenheten med dess leveran

törsförbindelser utgöra en inkö rsport till et t vidgat samarbete med in dust

riföretag i de båda nordliga regionerna. Med andra ord kan denna nya produk

tionsenhet inom koncernen utgöra den länk som gör dessa regioner till en 

bland flera "marknadsöar" i storkoncernens inköpsmönster. 



282 

Figur 14:1. Den "mul ti regionala" storkoncernens insatsvaruleveranser från 

övriga studerade företag 

Anm: 1) Leveransströmmar mellan den mult i regional a storkoncernens produk
tionsenheter har ej utritats. 

2) Streckade boxar och cirklar markerar ett, efter undersökningens 
genomförande, införlivat företag och dess leverantörer. 
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Sammanfattningsvis kan vi se den multi regionala koncernens nät av insats

varuleveranser som ett typexempel på de lokala leveransernas roll i ett 

överordnat inköpsmönster; ett flertal beloppsmässigt mindre omfattande -

men för dessa mindre leverantörsföretag många gånger andetsmässig t mycket 

omfattande - länkningar till lok al til lverkningsindustri för att täcka de

lar av behovet av special leveranser. Detta i kontrast till de i kronor räk

nat "tunga" - men för leverantörerna många gånger andetsmässigt mindre om

fattande - inköpen från mer avlägset belägna leverantörer av mer standardi

serade produkter och tillverkningsmoment. Standardiseringsgraden synes så

lunda utgöra en viktig informationsbit för att överbrygga avståndet i r ummet 

mellan köpare och säljare. En annan viktig informationsbit i detta geogra

fiska "pussel" av material transaktioner torde, som även tidigare påtalats, 

utgöras av den rumsliga lokaliseringen av de "spaningsenheter" företagen 

har spridda över landet. 

14.1.3.2 Den "oligo-regionala" storkoncernen 

Dominansen av närmarknadsrelationer gäller i än högre grad den andra stor

koncernen i v åra båda åskådningsexempel om produktionssystemens strukturella 

uppbyggnad; ett företag inom skogs- och bergsbrukshanteringen med huvudkon

tor i Kopparbergs län och med huvuddelen av verksamheten koncentrerad till 

ett område inom en tiomilsradie från huvudkontoret. Produktionens karaktär 

gör att de inputs som krävs framför allt utgörs av råvaror, vilka koncernen 

i stor utsträckning är "självförsörjande" på. Därutöver erfordras emellertid 

betydande insatsvaruleveranser av vilka en stor del ha r karaktären av "av-

ståndskäns1 i g" produktionsteknisk service. Detta åskådliggörs tydligt i fi

gur 14:2 nedan, i vilken denna storkoncerns inköp från tillverkningsföretag 

i de övriga, avlägset belägna regionerna i vår undersökning framstår som 

ytterligt begränsade. Av bl studerade företag som levererar till storkoncer

nen i detta exempel är 38 lokaliserade inom länet och 32 inom de tre A-regio-

ner där storkoncernen finns representerad med p roduktionsanläggningar. Av 

undersökningsresultaten framgår vidare att relationer till f öretag inom den 

avlägsna Malmöregionen helt saknas på i nsatsvarusidan. 

Värt att notera är också att de produktionsenheter inom storkoncernen som 

ligger utanför Kop parbergs län har omfattande länkningar till ti llverknings

industrin inom detta län. Genom dessa produktionsenheters geografiska loka

lisering öppnas åtminstone två, varandra kompletterande, tolkningar till 
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dessa 1everantörsrei at ioner, som ligger i linje med tidigare i denna rap

port framförda argument. Den första av dessa båda tolkningar knyter an till 

närmarknadens betydelse varvid dessa länkningar till till verkningsindustrin 

kan ses som perifiera relationer av det influensområde närmarknaden utgör. 

Dessa leveranser liksom övriga leveranser över A-regiongränserna inom Koppar

bergs län understryker de administrativa gränsernas "kantighet" vid avgräns-

ningen av lokala produktionssystem. Den andra kompletterande tolkningen ut

går från det inflytande den centrala inköpsfunktionen kan förmodas utöva vid 

valet av leverantörer. Detta infl ytande i kombination med väl up parbetade 

relationer till viss a tillverkningsföretag gör att dessa ligger väl f ramme 

även när inköp aktualiseras inom produktionsenheter utanför länets gränser. 

Figur 14:2. Den "oli go-regionala" storkoncernens insatsvaruleveranser från 

övriga studerade företag 

Anm: Leveransströmmar mellan den Moligo-regionala" storkoncernens produk-Leverans mellan trömma den 'ol  i 1  s r go- reg ona a1 
tionsenheter har ej utritats. 
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14.1.3,3. Den "utomregvonoila" storkoncernen 

I dessa avsnitt som syftar till att ge våra föreställningar om lokala pro

duktionssystem som delar av större nationella system ett mer konkret inne

håll sk all vi avslutningsvis mer i detalj studera en storkoncerns länkningar 

till en region där koncernen saknar produktionsenhet. I jämförelse med före

gående avsnitt flyttar vi os s därvid ett steg ner i produktionssystemens 

hierarkiska struktur och behandlar ett företag som verkar som underleveran

tör - och i v issa avseenden som ett satellitföretag - till denna "utomregio-

nala" storkoncern. Framstäl1 ningen kan tjäna som en exempl ifiering av hur 

storkoncernerna utövar ett indirekt in flytande över i vissa fall väl integre

rade lokala produktionssystem och ger samtidigt en bild av de motiv och syn

sätt som många gånger är vägledande vid ett tillverkningsföretags val av 

leverantörer och därigenom utgör en förutsättning för produktionssystemens 

existens. 

Praktikfal1sföretaget, som ligger i en medelstor A-region, sysselsätter un

gefär 250 personer och hade år 1970 en omsättning av ca 40 miljoner. Bransch

mässigt hör företaget hemma in om verkstadsindustrin och ägarmässigt inom ka

tegorin fristående företag. Relationerna till den avlägset belägna storkon

cernen byggdes upp i mitten av 1950-talet. Sedan dess tar storkoncernen i 

stort hela underleverantörsföretagets produktionskapacitet i anspråk (se 

figur 14:3). 

Underleverantörsföretaget kan vidare karaktäriseras som en sammansättnings-

fabrik, vilket bl a f ramgår av att inköpen uppgår till mer än 60 % av om

sättningen. Av dessa inköp kan vidare något mer än 1/5 klassificeras som 

standardmaterial och standardkomponenter; dvs inköp som inte i något avseen

de är kundspecifika utan för vilka det existerar en klart urskiljbar alter

nativ marknad. Dessa inköp av standardvaror görs framför allt från ett mind

re antal stora tillverkningsföretag och stora grossister på olika orter i 

landet. Resterande 4/5 av inköpen utgörs av specialvaror - dvs insatsvaror 

som i något avseende utformats speciellt efter det köpande företagets önske

mål. Specialvarorna dominerar således företagets inköp. 

Den tyngsta inköp sposten, ungefär hälften av de totala inköpen, utgörs av 

inköp från den "utomregionala" storkoncernen. Detta är en följd av att vårt 

praktikfal1sföretag utför slutmonteringen av en produkt på vilken storkon
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cernen, som sedan saluför slutprodukten, utfört grundkonstruktionen. Av de 

övriga special leveranserna tas ungefär hälften från ett litet antal mind re 

tillverkningsföretag i den egna regionen. Genom dessa lokala special leve

ranser kan praktikfal1sföretaget beräknas sysselsätta ett 50-tal perso ner 

hos andra tillverkningsföretag i den eana regionen eller ungefär 20 % ut

över sin egen arbetsstyrka. Praktikfal1sföretaget framstår härigenom som en 

betydelsefull "lokal länk" mellan det nationella produktionssystem storkon

cernen byggt upp och ekonomin på den lokala nivån. 

Figur 14:3. Den "utomregionala" storkoncernens länkningar till ett l okalt 

produkt i onssystem 

Den "utomregionala" 
storkoncernen 

Prakt ikfal1s-
företaget 

D i rekta 
1 oka 1 a 
leveran
törer 

övriga ink öp 

företrädesvi s 
standardvaror 

82% k8% 

(j$ (s5 d) è) Ò 

Ind i rekta 
lokala 
leverantörer 

Anm: I figuren utvisas material 1födenas andel av företagens inköp respek
tive försäljning. 
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I denna roll som något av ett lokalt nyckelföretag kan det vara av intresse 

att närmare söka belysa de överväganden man inom prakt ikfal1sföretaget gör 

vid utformningen av den egna produktionsapparaten och utläggning av till

verkningsmoment på andra företag. Icke överraskande finner vi därvid att 

incitamentet till utl äggning av tillverkningsmoment på de lokala leveran

törerna har varit en starkt ökad orderingång, vilket medfört överbeläggning 

i den egna fabriken. Man har därvid stäl1ts inför valet att nyinvestera i 

egen produktionskapacitet eller att göra utläggningar på underleverantörer. 

Företaget har prioriterat det senare alternativet och medvetet strävat efter 

att specialisera sig på kvarvarande produktionsmoment. Företagets strategi 

vid utläggning av produktionsmoment har därvid varit att lägga ut större 

komponenter eller flera produktionsmoment på en ansvarig leverantör. Detta 

har medfört att bara ett begränsat antal lok ala leverantörer anlitats. 

Dessa har i sin tur kunnat lägga ut arbetsmoment på egna underleverantörer 

vilket återspeglas i figur 14:3-

Inom det studerade företaget betonar företagsledningen vidare att en god 

leveransmoral hos l everantörerna är en förutsättning för att samarbete skall 

etableras. Härmed avser man flera ol ika aspekter på leveranserna; framför 

allt dock att leveranstidpunkten och kvalitetsnormer skall uppfyllas. Då det 

kan anses svårt att göra tillförlitliga leverantörsbedömningar av avlägset 

belägna företag, har detta avgjort bidragit till valet av lokala leverantö

rer. Andra orsaker till en höggradig lokal prior itering är att de tekniska 

kontakterna många gånger är omfattande, varför ett val av avlägset belägna 

leverantörer skulle medföra högre kontaktkostnader liksom starkt försämrade 

möjligheter att upprätthålla kontinuerliga kontakter. Dessutom kan man, ge

nom att anlita lokala leverantörer, överflytta större delen av kvalitets

kontrollen till lever antörernas fabriker, vilket underlättar denna rutin. 

Om vi sa mmanfattar kan vi så ledes notera att praktîkfal1sföretaget genom sin 

politik bidrar till en ökad, partiell integ ration av det lokala näringsli

vet; även om vi för att ge en rättvisande bild av utvecklingen bör framhålla 

att praktikfal1sföretaget och dess leverantörer svarar för mindre än 5 % av 

regionens industrisysselsättning. Ur regional ekonomisk synvinkel är det vi

dare värt att notera att, trots att företaget endast inför skaffar ca \k % 

av inköpen från den lokala tillverkningsindustrin, dessa leveranser utgör 

merparten av de inköp där leverantörens belägenhet är en hand1 ingsparameter 

för företaget. Resterande delar av inköpen och då framför allt inköpen av 
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standardvaror kan betraktas som strukturellt betingade; dvs givet den pro

duktionsinriktning praktikfallsföretaget har och den existerande närings

livsstrukturens geografiska belägenhet, föreligger inte några möjligheter 

att flytta över dessa inköp på leverantörer i den egna regionen. Detta kon

staterande implicerar att vi generellt sett måste räkna med stora "spill-

over-effekter" ur regional synvinkel i en industriellt välutvecklad ekono-
mi.1> 

14.2. De lokala produktionssystemens struktur 

14.2.1, Lokala före tagshierarkier 

Ett av de industriellt mer välutvecklade ekonomiernas främsta kännetecken 

är, som vi dis kuterat i kapitel 3, att de produkter som tas i bruk av den 

slutlige konsumenten genomgått ett flertal förädlingsled i vilka ett stort 

antal företag deltagit på olika nivåer. Om vi ser till "stocken" av material 

flöden uppvisar dessa flöden en, mot landets största t i 11verkningskoncerner, 

konvergent struktur. Även på det lokala planet kan vi åte rfinna hierarkiskt 

uppbyggda produktionssystem inom vissa branscher och regioner (jfr figur 

14:3) . 

Tabell 14:3. Antalet direkta leverantörer inom lokal tillverkningsindustri 

till de studerade företagen 

Antal dire kta lokala 
1 everantörer 

Antal före
tag 

Andel 

0 323 46,9 % 

1 170 24,7 % 

2 - 3 140 20,3 % 

4 - 5 32 4,6 % 

6 - 10 20 2,9 % 

10 - 4 1,5 % 

Totalt 689 100 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1 . 

1) Jfr Kristensson 1972. 
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I undersökningspopulationen som helhet gäller sålunda att närmare vart tredje 

företag gör inköp från två eller flera lokala leverantörer och något mindre 

an ett företag bland tjugo har relationer med sex el 1er fler tillverknings-

företag inom egen A-region. En ytterligare uppdelning av materialet visar 

att det främst är storkoncern- respektive storföretagsenheter - och därvid 

i synnerhet de som verkar på slutvarumarknader - som knutit ett större an

tal lever antörer till sig. 

Våra resultat visar vidare att lokala länkningar i icke obetydlig utsträck

ning förekommer i flera led. Sålunda har närmare 40 % av de studerade före

tagen enrolerat leverantörer på det lokala planet, vilka i sin tur anlitar 

en eller flera lokala leverantörer. Av tabell 14:4 nedan framgår vidare att 

19 % av företagen ingår i mer omfattande produktionssystem med 4 eller fler 

indirekta lokala leverantörer. Som tidigare är det i första hand storkoncern-

och storföretagsenheter som återfinns i dessa kategorier med omfattande in

direkta länkningar; resultat som ger stöd för vår tes om hierarkiskt upp

byggda lokala produktionssystem som delar i d e större företagens nationella/ 

internationella system av materialflöden. 

Tabell 14:4. Antal indirekta leverantörer ino m lokal ti llverkningsindustri 

till de studerade företagen 

Antal indirekta lokala 
1everantörer 

Antal före
tag 

Andel 

0 433 62,8 % 

1 61 8,9 % 

2 - 3 64 9,3 % 

4 - 5 34 h , 9 % 

6 - 1 0  60 8,7 1 

10 - 37 5 , b  %  

Total t 689 100 % 

Anm: Se anm. tabell 13:1. 

Om produktionssystemen betraktas ur funktionell syn vinkel kan , som antydits 

i de två föregående kapitlen, mer omfattande leverantörsrelationer på det 

lokala planet främst skönjas inom tekosektorn och ino m metall- och verk
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stadsindustrin. Av de kl företag som gör inköp från fem eller fler direkta 

lokala leverantörer hör inte mindre än 25 till tek oindustrin och 11 ti ll 

metall- och verkstadsindustrin (inklusive två gruvföretag). De resterande 

sex företagen utgörs av enstaka större företagsenheter inom trä, massa- och 

pappers- samt kemisk industri. 

Intressant är därvid den markerade storleksdifferensen mellan de tekoföretag, 

som en stor del av de lokala leveranserna riktas mot, och de två övriga 

grupperna av delbranscher. De 25 tekoföretagen som har fem eller flera di

rekta lokala leverantörer har i genomsnitt 326 sysselsatta, vilket kan jäm

föras med 1.152 sysselsatta för det genomsnittliga metal 1 - och verkstads

företaget och 1.101 sysselsatta ino m kategorin övriga företag. Dessa stor

leksdifferenser får implikationer, som vi se nare skall se, för de sprid

ningseffekter som genereras i dessa industriella konglomerat. 

Ur regional synvinkel förekommer dessa lokala produktionsstrukturer nästan 

uteslutande i de största regionerna (se figur 14:4). I de två glesbygdsre

gionerna kan vi endast återfinna ett företag - ett mindre verkstadsföretag -

som gör inköp från ett flertal lever antörer ino m den egna A-regionen. Att 

notera är också ^tt Boråsregionens "slagsida" i näringslivsstrukturen även 

återspeglas i kopplingsmönstret mellan regionens företag. Samtliga företag 

med ett stort antal direkta lokala leverantörer i Boråsregionen utgörs av 

tekoföretag. Trots att det bland de studerade Boråsföretagen finns fler än 

kO meta ll- och verkstadsföretag existerar det inte något lokalt konglomerat 

av samman!änkande företag inom nämnda bransch och region. Betydelsen av en 

branschmässig koncentration av företag till vis sa regioner belyses också av 

att vi end ast i Boråsregionen kan återfinna tekoföretag med fler än fem lo

kala leverantörer. För tekoföretag i övriga regioner är de lokala transak

tionsmönstren betydligt mindre komplexa och detta trots att ca 25 % av 

samtliga tekoföretag i studien ligger utanför Borås regionen. Liknande jäm

förelser kan göras inom och mellan andra regioner där det framför allt är 

förekomsten av vissa stora metall- och verkstadsföretag som sätter sin 

prägel på mönstret av inomregionala materialflöden. 
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Figur 14:4. Regional fördelning av de företag som gör inköp från fem eller 

fler direkta lokala leverantörer 

L y c k s e l e  -  M o r a  
1  f t g  ( 0  f t g ) / 8  

["I Skellefteå 
6  f t g  ( k  f t g )  /58% 

A v e s t a  -  L u d v i k a  -
B o r i  ä n g e  
k  f t g  ( 3  f t g ) / 2 3  %  

Borås \ 
25 ftg (5 ftg)728% 

T o t a l t :  k 2  f t g  ( 1 8  f t g ) /  
2 7  %  

(1 Malmö 
6 ftg (6 ftg)/28% 

Arim: Figuren utvisar dels antalet företag som gör inköp från fem eller 
flera direkta lokala leverantörer och, inom parentes, det antal av kö 
parna som utgörs av storföretags- eller storkoncernenheter samt dels 
också hur stor andel av f öretagsbeståndet som ingår i dessa transak
tionsmönster. (Antalet indirekta leverantörer har ej beaktats). 
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Sammanfattningsvis kan vi sålunda i v år undersökning återfinna ett litet 

antal företag - mindre än 6 % - av samtliga företag - som genom sitt behov 

av insatsvaror genom lokala transaktioner knutit till s ig mer än 27 % av 

företagsbeståndet. Inom vissa branscher och regioner såsom inom metall- och 

verkstadsindustrin i Skellefteå och inom tekoindustrin i Borås uppvisar 

dessa lokala leveransmönster en tätare struktur. Bland exempelvis tekoföre

tagen i Borås reg ionen är drygt 43 % involverade i de lokala produktions

system som de 25, genomsnittligt något större, tekoföretagen genererar och 

inom metall- och verkstadsindustrin i Skellefteå är i det närmaste samtli

ga företag i någon grad invol verade i ett mindre antal företagskomplex. I 

jämförelse med dessa företagskluster framstår framför allt de glesbygdsre

gioner som ingår i undersökningen som typiska "i solatområden" med ytterst 

ringa mater laikopplingar mellan olika företag i regionen. Denna slutsats 

understryks ytterligare om de indirekta företagskopplingar som främst de 

större företagen ger upphov till inn efattas i analysen. 

14.2,2. Om lokala konglomerat - några ytterligare kommentarer 

14.2.2.1. Företagsisolat 

Den bild vi ut gått från i våra teoretiska diskussioner av de stora företa

gen som bärare av produktionssystem och av dessa systems utformning på det 

lokala planet utgör med nödvändighet en förenkling av verkligheten. Vi kan 

sålunda i de olika regionerna återfinna företag som varken intagit rollen 

som leverantörer lokalt eller till avlä gset belägna storkoncerner eller 

uppträder som generatorer av lokala in satsvarumarknader. Resultaten i före

gående avsnitt visade exempelvis att i genomsnitt mindre än vart tredje 

företag ingår i de mer omfattande företagskluster vi kan u rskilja i d e stu

derade regionerna. 

De lokala industriella komplex vi avgränsat och redovisat i figur 14:4 utgör 

emellertid endast en del av samtliga de lokala produktionssystem vi kan i -

dentifiera i de studerade regionerna. Inte minst kan vi åt erfinna ett 

stort antal "mini system" där en eller ett par lo kala leverantörer bidrar 

till att täcka en större del a v ett annat lokalt tillverkningsföretags be

hov av insatsvaror (jfr avsnitt 12.3). För att återknyta till vår teore

tiska förestäl1ningsram kan vi så lunda konstatera att av samtliga 724 stude

rade företag ingår 596 eller 82 % i landets största tillverkningskoncerners 
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leverantörskader, bland leverantörer till andra tillverkningsföretag i e gen 

A-region eller befinner sig i den motsatta positionen som köpare av lokalt 

tillhandahållna insatsvaror. Ytterligare 83 företag eller 11 % avsätter de

lar av sin produktion lokalt och därvid i många fall som i nsatsvaruleve

ranser till loka la tillverkningsföretag som ej ingår bland de studerade 

företagen. De flesta av dessa 83 företag återfinns i de två regioner där vi 

kunnat notera den högsta bortfallsfrekvensen av företag. 

Sammantaget innebär detta att företag helt saknar storkoncernanknytning 

eller relationer till de n lokala tillverkningsindustrin. Av dessa återfinner 

vi 1 3 i Mora- och Lyckseleregionerna. De företagsglesa regioner som svarar 

för ungefär 10 % av det totala företagsbeståndet i föreliggande studie om

fattar sålunda närmare 30 % av de företag som befinner sig utanför de pro

duktionssystem som är temat för denna rapport. 

14.2.2.2. Leveransnoder -i lohal tillverknings-industrï 

De lokala produktionssystemens strukturella uppbyggnad förtjänar att kommen

teras även ur en annan synvinkel. Som framgått av figur 14:4 innefattas 27 % 

av företagsbeståndet eller 155 företag som direkta leverantörer i de 40-tal 

mer omfattande industriella komplex som vi ident ifierat. Räknar vi däre mot 

antalet länkningar i vart och ett av dessa 42 företagskluster uppgår det 

totala antalet mater i a 1 transaktioner till närma re 30Q. Förklaringen står 

att finna i att många leverantörer ingår i flera lokala produktionssystem 

avgränsade på det sätt vi tidigare redovisat. Den genomsnittlige leveran

tören i de industriella komplex vi ovan diskuterat upprätthåller sålunda re

lationer med 1,8 lokala kunder. Till största delen förklaras emellertid 

detta värde av att vi i vissa regioner kan återfinna leverantörer som utgör 

något av "1everansnoder" på den lokala marknaden. I Skellefteå kan vi exem 

pelvis återfinna två lokalt inriktade metall- och verkstadsföretag med nio 

respektive elva tillverkningsföretag på kundreskontran. De största indust

riella komplexen av "omvänd" struktur kan vi e mellertid iak tta i nom teko

sektorn i Boråsregionen. Ett antal större företag inriktade på un derleve

ranser i denna region upprätthåller materialkopplingar med 15 till 30, som 

mest 32, lokala kunder inom tillverkningsindustrin. Detta innebär vidare 

att tekoföretagen i Boråsregionen är det lokalt avgränsade företagskonglo

merat i föreliggande studie som kan uppvisa det ojämförligen mest komplexa 

mönstret av inbördes relationer. 



2Sk 

Innan vî övergår till att diskutera de spridningseffekter vi kan förväntas 

uppnå i de olika regionala klustren till följ d av enskilda företags expan

sion eller kontraktion skall ytterligare en intressant iakttagelse göras. 

Som framgått av kapitel 12 framstår det "marknadsutrymme" som företagen i 

glesbygdsregionerna Mora och Lycksele genererar, som alltför litet för att 

rymma ett större antal "lokala" leverantörer. Av figur kan vj även se 

att det endast är ett företag i nämnda regioner som gör inköp från fem eller 

fler lokala leverantörer. Dessa resultat skall ställ as mot de tendenser som 

framkom i kapitel 12 där det framgick att företagen inom lädervaruindustrin 

i Moraregionen uppvisade höga lokala inköpsandelar. Förklaringen bakom denna 

synbara paradox står att finna i att vi på det lokala planet kan identifiera 

en betydande leverantör från vilken flertalet siutvaruorienterade företag 

gör inköp. Med ett annat uttryckssätt kan vi säg a att de många lokala slut-

varuinriktade företagen fungerar som en "paraplyorganisation" till denn a 

lokala leverantör (se figur 14:5). 

Figur 14:5. Lädervaruindustrin i M oraregionen - ett exempel på en lokal, 

Anm: I figuren utvisas materialflödens andel av företagens inköp respek 
tive försäljning. 

'omvänd", produktionsstruktur 



295 

14.3. Spridningseffekter i lokala produktionssystem - en analys av 

inomregionala beroendeförhållanden 

14.3.1. Lokal spridningseffekt - en definition 

Vi h ar ovan visat hur företag i en region kan vara länkade t î î1 va randra i 

industriella kl us ter av mer eller mindre komplex natur. I en väl integrerad 

region är det därvid sannolikt att förändringar hos ett företag kommer att 

medföra förändringar även hos andra företag. För att mäta graden av inte

grering i de olika regionala näringslivsstrukturerna och därmed få en indi

kator på hur omsättningsförändringar hos ett företag kan antas spridas 

lokalt till an dra företag har input-outputtekniken kommit till an vändning. 

Enklast kan prinicipen bakom detta mått på företagens lokala integrations

grad - eller enligt den fortsättningsvis använda terminologin: lokal sprid

ningseffekt - förklaras genom följande exempel. Genom underleverantörskopp

lingar kan en expansion i ett företag antas leda till o msättningsföränd

ringar hos andra tillverkande företag. De senare företagen ökar i sin tur 

sina inköp, vilket leder till omsättningsförändringar för åter andra före

tag osv. De samlade effekterna hos direkta och indirekta leverantörer i re

lation till i ni t i alförändringen bildar ett mått på de krafter i det lokala 

produktionssystemet som sätts i r örelse av det förstnämnda företagets expan

sion. Exemplet är även tillämpligt på kontrakt i va förändringsförlopp.^ 

14.3.2. Input-outputmodeller på olika beskrivningsnivåer 

Traditionellt har input-outputmodellerna använts på sektorsnivå för att stu

dera sektor iella beroendeförhållanden inom den nationella ekonomin men även 

inom det regionalekonomiska forskningsfältet har dessa modeller applice-
2) 0  rats. Problemen att fa empiriska data till de regionala modellerna har 

dock varit betydande varför många av dessa baserats på r egional iserade data, 

dvs de ekonomiska samband som registrerats inom den nationella ekonomin an

tas vara överförbara på den studerade regionen. 

En rad kritiska invändningar har också riktats mot det sätt på vilket inp ut-

1) För en utförligare redogörelse över den t i 11ämpade input-outputtekni ken; 
se Fredriksson & Lindmark 1972, kapitel 2. 

2) Se t ex Leoiitief 19^8, Artle 1959, Höglund & Werin 1964. 
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outputmodel1er kommit till a nvändning vid re gionala studier. Dels har denna 

kritik riktats mot att modellerna baserats på regionaliserade data då man 

menat att dessa data inte korrekt speglar de lokala beroendeförhållandena. 

Delç har kritikerna framhållit att sektorsmodellerna döljer den stora varia

tionsvidden i graden av regional anknytning för företag med olika verksam

hetsinriktning och verksamhetsomfattning. Input-outputmodel1er som speglar 

de enskilda företagens kopplingsmönster har därför efterlysts av ett fler

tal författare.^ På se nare tid har också några studier - främst i form av 

case-studier - företagits för att utröna enskilda företags kopplingsmönster 
2) 

och därmed dessas betydelse för den regionala utvecklingen. 

I föreliggande studie har vi gen om den valda datainsamlingsmetoden möjlig

het att studera ett stort antal ensk ilda företags lokala kopplingsmönster 

med hjälp av inp ut-outputtekniken. En applicering av input-outputmodel1 er 

på företagsnivå är dock på i ntet sätt invändningsfri vi lket nedan kommer 

att ytterligare uppmärksammas. Vi v ill doc k här än en gång understryka att 

de framräknade spridningseffekterna inte skall be traktas som prognosvärden 

utan snarare som beskrivningar av företagens regionala integrationsgrad och 

som räkneexempel på de effekter som skulle uppkomma under de betingelser 

som gäller för modellberäkningarna. 

14»3.3. Ett tillägg om modellantaganden 

Som alla modeller utgör input-outputmodellen en förenkling av verkligheten. 

Bland annat bygger tekniken på antaganden om att företagen under exempelvis 

ett expansionsskede - en omsättningsökning - utnyttjar samma leverantörer 

som före förändringen och att värdet av leveranserna står i konstant propor

tion till köparens omsättning, dvs företagens inköpsandel håll s konstant. 

Detta 1 injäri tetsantagande innebär att ett företag med exempelvis en sprid

ningseffekt på 20 % vid en omsättningsökning på 1 00.000 kronor genom ökade 

inköp kommer att öka de direkta och indirekta leverantörernas omsättning 

med sammanlagt 20.000 kronor. Annorlunda uttryckt kan vi säga att företa

gets spridningseffekt är 1.20. Vid en applicering av input-outputberäk-

ningarna på det i figur 14:3 studerade företaget och dess direkta och in

direkta lokala leverantörer skulle, för att ge ytterligare en illustration 

1) Se t ex Thomas 1972. 

2) Se t ex Rosenfeldt 1964, Krumme 1970, Erickson 1972. 



297 

till ber äkningsförfarandet, en spridningseffekt på 1.09 registreras. 

Dessa antaganden om stabilitet och kontinuitet i materialtransaktionerna 

kan givetvis ifrågasättas. Som framgått av avsnitt 3.^ synes dock - även om 

det finns faktorer som talar för instabila inköpsrelationer - merparten av 

genomförda undersökningar peka på motsatsen. För att återknyta till vår t 

studerade prakt ikfal1sföretag kan som exempel nä mnas att relationerna till 

samtliga lokala leverantörer år 1970, då vår studie genomfördes, hade upp

rätthållits 5 år eller mer. Ingen lokal lever antör hade bytts ut medan 

däremot flera tillkommit i takt med expansionen. 

Mer drastiska förändringar i ett företags verksamhet torde däremot vara 

principiellt sett svårare att bedöma. Nedläggningar av eller snabba expan

sionsförlopp hos "väl integrerade" företag liksom små kvantitativa omsätt

ningsförändringar men där förändringarna innefattar ett stort mått av "kva

litativa" nyheter - förändringar i produktionsteknik, produkter etc - är 

exempel på s ådana förändringar som även under mycket korta tidsperioden kan 

få stor inverkan i en regions näringsliv. Lägger vi dä rtill input-output-

teknikens irreversibla natur framstår den bild v i gen om input-outputtekniken 

erhåller av näringslivet som något statiskt. 

Den senare invändningen kan exemplifieras med att två konkurrerande företag 

(A och B) anlitar samma lokala leverantör (C). Om exempelvis företag A er

håller en snabb expansion, förmedlar denna expansion till lev erantören C 

och genom detta hamnar i prioritetsställning hos denna kan detta stärka A:s 

konkurrensställning mot B. Nettoeffekten för regionen som helhet av ett så

dant expansionsförlopp kan till oc h med tänkas bli neg ativ. För att utgöra 

en beskrivningsmodell över de "krafter" som verkar inom ett lokalt avgränsat 

företagsbestånd torde input-outputtekniken därför vara något ofullständig. 

Däremot torde modellberäkningarna vid jämna, någorlunda kontinuerliga ex

pansions- eller kontraktionsförlopp ge en god bild över integrationsgraden 

och därmed de spridningseffekter vi kan kalkylera med i e n regions industri

sektor. 

14.3.4, Företagens lokala spridningseffekter - en resultatredovisning 

Storleken av spridningseffekterna i en region till föl jd av en omsättnings

förändring hos en huvudleverantör beror som antyddes ovan på två faktorer; 
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andelen av inköpen som huvudleverantören och dennes leverantörer gör från 

andra tillverkande företag i r egionen å ena sidan (jfr kapitel 12) samt 

företagens förädlingsgrad eller annorlunda uttryckt deras totala inköpsan

del å den andra (jfr kapitel 8). Ju högre inköpsandel och ju större del av 

dessa ink öp som företas från lokala tillverkningsföretag desto större blir 

företagens spridningseffekter. Företag med höga lokala spridningseffekter 

är sålunda väl integr erade i regionens näringsliv via behovet av insatsva

ror och i de fall dessa företag dessutom är stora kan vi utg å ifrån att de 

har ett starkt inflytande över utvecklingen för delar av regionens övriga 

i ndustr i. 

I figur 1A:6 nedan återges de erhållna sambanden mel Tan de studerade före

tagens inköpsandel, lokala ink öpsandel och spridningseffekt. Därav framgår 

att höga spridningseffekter för företagen i m aterialet till största delen 

kan tillskrivas den lokala inkö psandelens storlek. En positiv korrelation 

föreligger även mellan företagens inköpsandel och spridningseffekt men denna 

är av mindre omfattning. Vi kan också konstatera att det inte föreligger 

någon samvariation mellan de båda "oberoende" variablerna. 

Figiœ 14,6. Sambandet mellan inköpsandel, lokal ink öpsandel och spridnings

effekt 

Inköpsandel 

Spridni ngseffekt 

Lokal inköpsan-

verkande företag 

Som en följd av att vi av gränsat analysen till att e ndast omfatta sprid

ningseffekter inom den lokala tillverkningsindustrin kommer de redovisade 

spridningseffekterna att vara förhållandevis låga. Värden överstigande 1,20 

kommer därför, enligt de förutsättningar som gäller för beräkningarna, att 
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vara förbehållna företag med en mycket höggradig integrering i den egna re-

g i onens nä r i ngs1 i v. ̂  

Spridningseffekten för flertalet av de studerade företagen når inte upp till 

dessa nivåer. I genomsnitt genererar företagen en lokal spridningseffekt på 

1,05. Fördelningen är dock som framgår av tabell 14:5 nedan, kraftigt posi

tivt sned varför medianvärdet för företagen endast uppgår till 1,01. Av 

tabellen kan också utläsas att knappt hälften av företagen inte genererar 

några som helst lokala spridningseffekter. För denna kategori företag tor

de sålunda avsaknaden av lokala insatsvarukopplingår innebära att den in

dustriella närmiljön i detta avseende inte medger bättre produktionsbeting

elser än andra tänkbara lokaliseringar. 

För andra företag i studien är dock den lokala närmiljön inte av samma 

underordnade betydelse. I populationen finns sålunda ett stort antal före

tag som genom egna och leverantörernas lokala inkö p genererar betydande 

spridningseffekter. För drygt 100 företag eller 15 X av företagspopulatio-

nen uppgår spridningseffekten till 1,10 eller mer och för närmare fem pro

cent av företagen överstiger spridningseffekten värdet 1,25. 

Insatt i ett regional ekonomiskt perspektiv inn ebär de resultat som fram

träder i tabell 14:5 nedan att de lokala spridningseffekterna inom indust

rin inte på långt när torde nå up p i nivå med de mer spektakulära skatt

ningar man kan finna speciellt vid större regional pol i t iskt motiverade in

dustri satsni ngar. Omräknat i "extra" tillskott i sysselsättning - det mått 

som vanligtvis figurer i debatten - visar våra resultat på att vi i g enom

snitt endast kan påräkna sysselsättningseffekter av storleksordningen en 

extra sysselsatt per tjugo nyanställda i i ni t i al satsningen. Denna syssel

1) Värdet 1,20 kan härledas utifrån följande exempel: Antag att de företag 
som ingår i ett lokalt produktionssystem uppvisar en 50 %-ig insatsvaru-
andel, dvs inköpen uppgår till hal va omsättningsbeloppet. Denna inköps
andel är r elativt hög och överstiger exempelvis genomsnittsvärdet för 
de studerade företagen med drygt sex procent. Vidare antar vi att företa
gen gör 1/3 av inköpen lokalt, vilket även detta är ett värde som ligger 
över genomsnittsvärdet för de studerade företagen. Under dessa båda för
utsättningar - med såväl hög i nköpsandel som hög lokal ink öpsandel -
skulle huvudleverantören i produktionssystemet genererar en lokal sprid
ningseffekt på 1,20 eller annorlunda uttryckt: för varje omsättningsök
ning på 100.000 kronor så får leverantörerna i detta produktionssystem 
en sammanlagd omsättningsökning på 20.000 kronor. 
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sättningseffekt kan dock givetvis i b etydande utsträckning räknas upp genom 

de kedjeeffekter förändringarna inom industrisektorn åstadkommer inom bygg

nadsverksamhet, varuhandel, offentlig förvaltning etc. 

Tabell 14:5. De studerade företagens lokala spridningseffekter 

Lokal spridningseffekt Antal företag Andel 

0 % 323 46,9 % 

0,1 - 1,0 % 52 7,5 % 

1,1 - 3,0 % 87 12,6 % 

3,1 - 5,0 % 53 7,7 % 

5,1 - 10,0 % 69 10,0 % 

10,1 - % 105 15,2 % 

Total t 689 100,0 % 

Väsentligt högre än genomsnittet torde emellertid effekterna bli inom till

verkningsindustrin i de regionalt avgränsade företagskonglomerat vi tid i

gare påvisat. För det genomsnittliga tekoföretaget i Boråsregionen är den 

lokala spridningseffekten 1,09 medan tekoföretag i övriga regioner genere

rar en spridningseffekt i den egna regionen på 1,04. I de flesta fall är 

det också så att tekoföretag lokaliserade utanför Boråsregionen vid en ex

pansion genererar större spridningseffekter -inom Boråsregionen än i den 

egna A-regionen. Detta torde exempelvis även gälla den s k Algots-etable-

ringen i Skellefteåregionen som genomförts efter vårt undersökningstill

fälle. Detta förklaras av att det inom tekosektorn föreligger stora möj

ligheter att dela upp produktionen i ett antal mer e ller mindre distinkta 

produkt ions 1 ed där enskilda företag vanligen endast svarar för ett eller 

ett par av produktionsmomenten. Sålunda förekommer det inom Borås reg ionen 

exempelvis specialiserade färgerier som svarar för färgningsmomentet i 

produktionsprocessen och textilföretag som tillhandahåller garner och oli

ka typer av väv för vidare bearbetning hos företag inom konfekt ions in-

dustrin. Många av dessa leverantörer i Borås verkar inte bara lokalt utan 

har ett rikstäckande avnämarnät. 

Ser vi t ill de lokala produktionssystem vi kan i dentifiera i B oråsregionen 

kan vi vid are notera att många av dessa uppvisar en mycket hög regional 
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slutenhet. Lokala spridningseffekter på upp till 1,7 ^ genererade av ett 

siutvarumarknadsorienterat företag med 10 direkta och indirekta leverantö

rer understryker detta. I ett annat fall kan v i åt erfinna ett teko-företag 

med en spridningseffekt på 1,62 och 9 direkta och indirekta leverantörer. 

Som vi tidi gare visat är dock merparten av tekoföretagen i Boråsregionen 

små och detta gäller även dessa företag som ger de procentuellt sett högsta 

lokala spridningseffekterna. I absoluta tal blir därför även de senare 

företagens spridningseffekter begränsade. Om exempelvis en tio-procenti g 

omsättningsökning skulle inträffa hos något av dessa företag kan vi -

ceteris paribus - kalkylera med ett extra sysselsättningstillskott på 5 

respektive 1 personer i de aktuella fallen. Vi kan dock inom tekoindustrin 

i Borås finna några större företag, som trots lägre procentuella sprid

ningseffekter, ger en högre absolut effekt. Med samma beräkningsnormer som 

ovan ger det tekoföretag, som vid en tioprocent i g omsättning ger de högsta 

absoluta sysselsättningseffekterna, ett extra sysselsättningstillskott på 

13 personer. 

Den nationella kontraktion som tekosektorn under det senaste decenniet 

genomgått torde dock i r egel ha varit förbunden med negativa lokala sprid

ningseffekter. Detta har dock inte gällt samtliga tekoföretag utan flera av 

de större tekoföretagen har upplevt en gynnsam utveckl ing. Det faktum att 

Boråsregionens tekoindustri förmått klara den s k "teko-kri sen" med betyd-

ligt mindre sysselsättningsproblem än företag i andra regioner,^ kan där

vid till en del stå att söka i att några få expansiva företag med höga abso

luta spridningseffekter i regionen förmått "suga upp" stora delar av de 

många kontrakt iva företagens negativa effekter. 

I detta avseende framstår den expansiva metall- och verkstadsindustrin som 

tekobranschens motpol. Det konglomerat av metall- och verkstadsföretag vi 

kan finna i ett flertal regio ner skiljer sig också från det diskuterade 

tekokonglomeratet i så motto att de förstnämnda uppvisar en betydligt högn 

regional Öppenhet. Lokala spridningseffekter överstigande 1,10 synes vara 

högst ovanliga inom metall- och verkstadsindustrin. Däremot kommer dessa 

företag tack vare sin storlek att ge lika höga eller högre absoluta effek

ter än tekoföretagen. För att återknyta till vå rt tidigare exempel kan vi 

kalkylera med att det företag som ger de största absoluta spridningseffek

1) Se prop. 1972:111. 
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terna ino m metall- och verkstadsindustrin i Skellefteåregionen ger 10 nya 

sysselsättningstillfällen hos lokala leverantörer, det motsvarande största 

i Malmöregionen 16 och i Borlängeregionen 23 "extra" sysselsättningstill

fällen vid en tioprocent ig e xpansion i verksamhetsvolymen. 

Den slutsats vi vi ll dr a utifrån våra analyser av de lokala förtätningar vi 

kunnat identifiera i flera av de studerade regionerna är i huvudsak följan

de. För det första att de sekundäreffekter vi kan p åräkna inom tillverknings

sektorn i en region till f öljd av enstaka punktinsatser generellt sett är 

små. Intressant är därvid också att vi inte heller inom mer omfattande in

dustriella konglomeraten av företag kan uppmärksamma sekundäreffekter av 

någon absolut sett stor omfattning. Mindre komplexa produktionssystem kan 

- om de är länkade till nå got expansivt, större företag - ge väl så stora 

lokala spridningseffekter. En reservation måste i detta sammanhang göras 

för att många små företag inom ett regionalt avgränsat område tillsammans 

givetvis kan skapa väl s å stora effekter som enstaka större företag. I ett 

vidare regionalt utvecklingsperspektiv torde dock denna förändringspoten

tial i enskilda regioner inte enbart kunna bedömas utifrån företagens stor

lekssammansättning och regionala integrering utan måste sättas i relation 

till andra "kvalitativa" bedömningsnormer. I nästa avsnitt skall v i gör a 

ett försök att ytterligare diskutera dessa samband. 

14,4. Teknisk förnyelse ooh social förändring - produktionssystem i 

ett dynamiskt perspektiv 

M  i har i denna rapport sökt ge svar på en rad frågor om den svenska indust

risektorns aktuella struktur. Framställningen har knutits till de material-

bearbetande processer som utgör denna industrisektors centrala verksamhets

fält. Begreppet produktionssystem har därvid använts som en samlande be

teckning för den industriella organisationen av dessa tillverkningsprocesser 

vilkâ sönderfaller i en mängd produktionsmoment och utförs av ett stort an

tal för etag i en tekniskt välutvecklad ekonomi. De "svar" vi ku nnat ̂ ge, ter 

sig - kanske med samhällsvetenskapernas inneboende naturnödvändighet - i 

många fall parti ella och ofullständiga. Eller, betraktat frin en annan ut

gångspunkt: I några avseenden har studien förhoppningsvis väckt åtskilligt 

fler frågor än de vi g ivit fullständiga svar på. 

Bland de centrala frågeställningar som emanerat ur dessa analyser märks 
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frågor om hur dessa produktionsstrukturer kan tänkas komma att förändras i 

en föränderlig värld. Tvärsnittsanalyser är inte något bra verktyg för att 

spegla dynamiken i en given struktur, men torde ändå kunna ge uppslag till 

några idéer om tänkbara utvecklingsprocesser. Inte minst torde sådana prob

lemställningar med fördel kun na ta sin utgångspunkt i ett försök till inpla 

cering av produktionssystemens aktuella struktur i ett vidare perspektiv. 

14.4,1. Några utgångspunkter 

För att något djupare kunna tränga in i det dynamiska perspektivet finner vi 

det angeläget, att inledningsvis åter anknyta till den definition av pro

duktionssystem vi gav i kapitel två. I denna diskussion framhöll vi b l a att 

materialflöden inte kan ses isolerade utan att de alltid uppträder mer eller 

mindre intimt förbundna med flöden av information och värderingar. Ett al

ternativt sätt att uttrycka detta är att påstå att materialflöden alltid 

innehåller en större eller mindre informations- och värderingsdel. Mätt . 

i andel av totala flödeskostnäden torde vi sålunda kunna urskilja ett brett 

spektrum av flöden från "materialtunga" till "informations-" eller "värde

ringstunga" flöden. Vi kan exempelvis tänka oss att vi i ena ytterlighets

punkten på detta spektrum återfinner råvarubetonade materialflöden och i 

den motsatta olika former av konsulttjänster. Distinktionen är intressant 

även ur en annan synvinkel då den håller oss uppmärksamma på, att begreppet 

tillverkningsindustri är en "artificiell" skapelse med en i många avseenden 

godtycklig avgränsning mot andra näringslivssektorer. Mellan industriföre

tag förekommer sålunda många gånger "rena" konsulttjänster där materialan

delen är i det närmaste obefintlig medan vi inom exempelvis varuhandeln 

kan återfinna enheter med en icke oväsentlig grad av materialbearbetande 

aktiviteter. 

Om vi vidar e knyter an våra förestäl1 ningar om flödenas karaktär till dis 

kussioner om de egenskaper som kännetecknar den översända informationen kan 

vi i likhet med Ramström (1967) skilja mellan inf ormation av olika struk

tureringsgrad. Vidare som Thorngren (1970) påpekar, att olika flöden kan 

stå i tidsmässigt skilda relationer till varan dra; program förtopp som av

ser den löpande verksamheten och torde innehålla den mest väl strukturerade 

informationen, planering s förlopp som avser förändringar i denna löpande 

verksamhet och orienterings förlopp som avser att "rikta in" förändringarna. 

I det senare fallet torde informationsbiten kännetecknas av en låg struktu
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reringsgrad. I ett företags materialbearbetande enheter och i dessas rela

tioner till sin handlingsmiljö kan vi sålunda samtidigt återfinna såväl flö

den förbundna med programförlopp som flöden i anslutning till före tagens 

planerings- och orienteringsförlopp (jfr Rhenman 1969). 

För att göra ytterligare en anknytning torde vi i den första typen av flö

den återfinna merparten av de standardleveranser vi tidig are diskuterat i 

rapporten. Detsamma torde gälla de flöden som vi benä mnt special 1everanser, 

även om vi ka n förutsätta att en inte obetydlig del av special leveranserna 

rör planeringsförlopp. De special leveranser som återfinns inom programför

loppet kan sålunda endast betraktas som specifika ur någon form av marknads

synpunkt. Detta förhindrar givetvis inte, att vi ur det levererande före

tagets synvinkel tor de kunna beteckna dessa "specia11everanser" som produk

tionstekniskt standardiserade. 

Vad som framstår som relevant för vår diskussion om produktionsstrukturer 

är därvid att flödenas mater i al andel torde vara väsentligt högre vid pr o

gramförlopp än vid pla neringsförlopp. Vidare kan vi utg å ifrå n att 

materialandel en i orienteringsflödena är i det närmaste obefintlig. Likaså 

att dessa flöden endast i li ten utsträckning förekommer i den del av f öre

tagets handlingsmiljö vi i d etta sammanhang studerar. De flöden vår hit

tillsvarande diskussion främst kretsat kring och som monetärt är av största 

påvisbara omfattning torde sålunda vara de flöden som är hänförliga till 

företagens löpande verksamhet. En slutsats med implikationer för en förstå

else av dynamiken i utvecklingen. 

14,4.2. Förändringar på företagsnivå 

Ser vi ti ll de flöden företag utväxlar med kunder och leverantörer i h and

lingsmiljön har vi t idigare beskrivit dessa i termer av stabilitet - insta

bilitet. Vi kan nu förtydliga denna bild genom att påstå att det vanligtvis 

föreligger små anledningar att byta ut de kunder eller leverantörer som del

tar i den löpande verksamheten förutsatt att företagets interna struktur 

hålls oförändrad. Tvärtom återverkar varje utbyte av en kontrahent som stör

ningar inom den egna organisationen och i detta fall som störningar på den 

tekniska kärnan. Vi kan också formulera det som att de kunder eller leveran

törer som byts ut i r egel red an torde ha vållat större störningar i p rogram

förloppet än deras eget utbyte förorsakar. I andra fall kan d ock interna 



305 

organisatoriska förändringar såsom ägarskifte, utbyte av nyckelpersoner 

etc ge återverkningar i relationerna till den handlingsmiljö som omfattas 

av programförloppet. 

Sammantaget synes det dock finnas liten anledning att förutsätta att dyna

miken framgent kommer att öka in om företagens löpande verksamhet förutsatt 

att inte de tekniska betingelserna ändras radikalt. Med stordrift och långt 

driven specialisering som verksamt bidragande orsaker förefaller det snara

re sannolikt att kraven på organisation (framför individcentrerat ledarskap) 

och kontinuitet (även i beslutsprocesserna) ökar. Ett vidgat demokratiskt 

inflytande torde inte heller det bidra till att minska programförloppens 

framtida stabilitet. 

Däremot kan vi i nte a priori förutsätta samma önskvärdhet av stabila rela

tioner i de materialflöden som är förknippade med plan erings- och oriente

ringsförlopp i företagen. Tvärtom kan företagen genom en höggradig öppenhet 

i dessa relationer lättare än annars komma i kontakt med nya material, pro

dukter eller produktionsprocesser. Kraven på långsiktigt organiserad för

ändring för att i god ti d kunna ställa om programförloppen kontra "anarkis

tisk öppenhet" inför nya alternativ ställer dock företagen inför ett ut

vecklingsdilemma; ett dilemma som man ur produktionssystemens synvinkel i 

de stora företagen i r egel hän skjuter till se parata forsknings- och utveck

lingsenheter lokaliserade till "informationstäta" miljöer. Exempelvis har vi 

under senare år kunnat bevittna hur många svenska storkoncerner lokaliserat 

enheter till centralare delar av Europa. För de mindre företagen är liknande 

strategier otänkbara. Man får lita till sin flexibilitet i den löpande verk

samheten och kan till en d el också utgöra den "anarki" som storföretagen 

kan utnyttja. Det förefaller därför inte osannolikt" att de mindre och me

delstora företag som lierat sig med storföretagen ställs inför höggradigt 

välorganiserade förändringsförlopp. För andra däremot torde tillgången till 

en "informationstät" handlingsmiljö vara en väsentlig förutsättning för 

att möta nya förändringar. ^ 

En ansats att placera in den skisserade utvecklingen i ett rumsligt perspek

tiv bör därvid göras mot bakgrund av en i dagsläget klart urski1jningsbar 

prioritering av den lokala marknaden. Vi har vidare i våra analyser kommit 

fram till res ultat som antyder att företag som anlitar leverantörer på den 

lokala marknaden inte gör detta primärt av ekonomiska skäl. De omkostnads
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fördelar man kan förutsättas ha av att verka ino m ett geografiskt snävt av

gränsat område synes inte vara av den storleksordningen att de påverkar 

rörelseresultatet. Vi kan också tolka resultaten så att de materialflöden 

som. förekommer på det lokala planet i högre grad än andra mer avlägnsa flö

den utgörs av planeringsflöden. Mätt i kortsiktiga 1önsamhetstermer är det 

långt ifrån säkert att dessa framstår som högräntabla. 

I de fall de lokala produktionssystem vi tid igare diskuterat till sina 

grundläggande delar består av enbart programflöden, kan vi dä remot spekule

ra i den uppluckring dessa system kan antas stå inför. Standardisering, 

stordrift och väl planerade verksamheter kan i kombination förutsättas öka 

den tidigare av geografiska skäl begr änsade konkurrensen mellan leverantö

rer av insatsvaror och därmed reducera antalet utbudspunkter. Den pågående 

strukturomvandlingen inom gjuterinäringen kan tjäna som exempel. Resultaten 

blir ett globalare nät av "materialtunga" flöden mellan "välinformerade" 

köpare och säljare. Av skäl som tidigare påtalats kan vi dock förmoda att 

inte minst personliga kontakter etc medför att denna upplösning av de lo

kala förtätningarna är en synnerligen långdragen process. Vi skall dock 

vara uppmärksamma på att förändringar i beslutstrukturen verksamt kan bidra 

till en "avpersonalisering" av dessa flöden varigenom ekonomiska och tek

niska faktorer i högre grad än tidigare kan framstå som främsta utvärde-

ri ngsmekan ismer. 

Beträffande planerings- och orienteringsflödena framhålls vanligen fördelar

na av att ligga i stora informationstäta regioner som betydande. Regions

storleken måste dock i detta sammanhang ses i ett relativt perspektiv. En 

centrering kring vissa teknologier inom en begränsad yta tillsammans med 

stor öppenhet utåt kan sålunda skapa ett gynnsamt klimat för omfattande 

och över tiden bestående planeringsförlopp även inom sysselsättningsmäss igt 

absolut sett små regioner. Glas industrin i Småland kan vara ett exempel på 

en sådan region. Inte minst viktigt i detta perspektiv torde företagens 

marknadsposition vara. I den mån man befinner sig i en marknadsledande 

ställning torde man ha större möjligheter att styra dessa planeringsförlopp. 

Likaså kan de företags interna kopplingarna mellan planeringsflöden och den 

löpande verksamheten inverka på materialflödenas rumsliga utbredning. 

I uppdelade organisationer där program- och planeringsförlopp geografiskt 

skiljts åt - tekosektorn i N orrköping kan tjäna som ett belysande exempel -
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kan planeringsflödena inverka mycket olika på företagets olika delar. Er

farenheter i England talar vidare för att en medveten lokalisering av före

tagens forsknings- och utvecklingsenheter till viss a regioner på sikt får 

kraftiga återverkningar på lokaliseringen av den löpande verksamheten. 

14.4.3. Regional ekonomiska -implikationer 

För att sammanfatta; de lokala förtätningar i materialflödena som vi kunnat 

registrera i föreliggande studie torde i många avseenden utgöra en spegling 

av det ostrukturerade informationsbehov som åtföljer många materialtransak

tioner. Den lokala närmarknaden synes sålunda, och speciellt då för före

tagen i vissa branscher och regioner, erbjuda stora möjligheter att täcka 

behovet av materialflöden anknutna, inte bara till den löpande verksamhe

ten, utan även till planer ings- och orienteringsförlopp. Alltjämnt torde 

dock "stocken" av flöden på den lokala marknaden utgöras av materialflöden 

med anknytning till fö retagens programförlopp. Exempelvis kan vi av ett 

flertal kontaktdagbokdsundersökningår utläsa, att "programkontakter" utgör 

en stor del av d et totala kontaktarbetet i ett företag och att de kontak

ter företagen har med sin omgivning till stor del sker p å det lokala pla

net (jfr Thorngren 1972). 

Om vi därf ör först vänder vårt intresse till de flöden som är förbundna 

med företagens löpande verksamhet har vi i det tidigare konstaterat att 

möjligheterna till ö verföring över långa avstånd torde öka i framtiden. 

För de enskilda regionerna innebär detta att de kan förväntas upprätthålla 

en allt mindre andel inom regionala flöden eller med andra ord, regionerna 

får vidkännas ökade regionala "over-spilleffektev". Tesen om programflöde

nas ökade avståndsokänslighet motsäger dock inte heller den motsatta tolk

ningen; att vi på olika platser kan emotse uppkomsten av ett antal mycke t 

hårt specialiserade industriella komplex. Den spontana utvecklingen torde 

i detta fall ko mma att i långa stycken dikteras av de dominanshierarkier 

som existerar i den nuvarande industristrukturen. Intressant härvid är dock, 

och detta i samstämmighet med diskussionen om programflödenas nuvarande och 

även i framtiden önskvärda stabilitet, att möjligheterna till att styra 

dessa flöden i den regionala dimensionen får anses goda. 

I ett regional politiskt perspektiv torde sålunda en stabil re gional in

dustristruktur kunna tillskapas ocn upprätthållas genom en medveten styr-
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nîng av "stocken" av de mater i al tunga programflödena. Traditionella medel 

som offentlig upphandling för att rädda krisdrabbade företag och regioner 

och lokalisering av nya produktionsenheter t i 11 områden med svag industri

struktur kan därvid kompletteras med ins atser som syftar till att p åverka 

de materialflöden som rör olika enheters löpande verksamhet. 

Det senare kan gälla direkta medel som förhandlingar av "systempaketkarak-

tär" som utnyttjats i USA bl a i r egional pol i t iskt syfte och som figurera

de i samband med de s k Viggenförhandlingarna gentemot vissa europeiska 

stater. Alternativt kan generei 1 a subventioner av "transportkostnadsstöd-

typ" sammankopplas med köp av insatsvaror inom vissa regioner. Om detta har 

visserligen ERU framhållit att några direkta ingr epp i varuleveransernas 

omfattning och riktning inte är rimliga (SOU 197^:1, sid 363). Ett ställ

ningstagande som man bygger på att företagen skall ha stor frihet vid valet 

av kunder och leverantörer. Huruvida generella medel av den skisserade ka

raktären innebär större ingrepp i valfriheten än de nuvarande styrmedlen 

kan dock kraftigt ifrågasättas. Vår slutsats är sålunda att programflöden 

i mycket stor utsträckning är möjliga att geografiskt styra och - rätt 

sammanlänkade - kan bilda underlag för en stabil re gional indu stristruktur. 

Oberoende av styrmedlens utformning har man dock att väga fördelarna ur re

gional synvinkel av en utbredd indu stristruktur mot de industriella konglo

meratens högre inre effektivitet. (Detta även om resultaten i föreliggande 

studie inte styrker att några sådana effektivitetsdifferenser föreligger). 

En utbredning kan å andra sidan innebära att regionalt diversifierade in

dustristrukturer skapas varigenom även en ökad regional robust het mot yttre 

störningar kan uppnås. Däremot torde möjligheterna att handha smärre stör

ningar i den löpande verksamheten av typen kompletterande maskinbearbet

ningar etc vara större inom regionalt avgränsade kluster av inbördes lik

artade företag utan en resurskrävande överdimensionering av produktions

apparaten i enstaka företag. 

Det stora regionala utvecklingsdilemmat torde dock uppstå i länkningen 

mellan dessa programflöden till f löden av planerings- eller orienterings

typ. I en fast regional industristruktur föreligger en påtaglig risk att, 

i planerings- och orienteringsdimensionen, perifera regioner tenderar att 

släpa efter. En fast struktur kan utvecklas till att bli en konserverande 

struktur. En regional spridning av planerings- och orienteringsförloppen 
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torde därför vara minst lika viktig som ett utspritt nät av "materialtunga" 

flöden. Flödenas innehåll av högre andelar ostrukturerad infor mation för

svårar dock dessa möjligheter högst väsentligt. 

Det synes oss därför nödvändigt att man för att få till stå nd en regional 

utveckling inte enbart söker lyfta olika regioners när ingslivsstruktur från 

en nivå till en kvantitativt högre nivå genom en aktiv insats för att på

verka den löpande verksamheten. En sådan förändring innebär i bästa fall 

att konserverande regionala dominanshierarkier bryts och att en kortvarig 

anpassningsprocess, till de ss den nya nivån uppnåtts, sätts igång. För att 

i någon mån åstadkomma en självgenererande utvecklingsprocess av kvalitativ 

natur krävs snarare medel som gynnar uppkomsten av "informationstäta miljöer", 

såsom förbättrade kommunkationer i allmänhet, riktade lokaliseringar av 

forsknings- och utvecklingsarbete etc torde göra. Regionavgränsningen får 

därvid int e tas som a priori given, utan kan vidgas bl a ge nom utnyttjandet 

av förbättrade kommunikationer öch förbättrad kommunikationsteknik. Vi skall 

inte heller bortse från att även en uppbrytning av dominerande strukturer 

kan vara ett medel som verksamt bidrar till att f rigöra förändringsprocesser. 

* 
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NATIONAL AND LOCAL SYSTEMS OF PRODUCTION - A Study of Swedish Economic 

Structure 

In Sweden, as in other highly industrialized countries, rapid structural 

changes have taken place in recent decades. They have taken the form of a 

strong economic concentration of production resources and an important 

migration of people. On plant level we have witnessed an apperant growth of 

size of production plants due to economies of scale. The result of these 

structural changes is an industrial society characterized by a far reaching 

specialization, and a division of labour with considerable interdependency 

between different sectors of the economy. 

In the present study, which was started in 1971, we took as our starting 

point the belief that these different aspects of structural change are high

ly i nterrelated; we tried to summarize this belief in two central hypot he

ses. One basic hypothesis was that production, in a modern industrial socie

ty, is mainly achieved by hierarchical systems of production. In our view, 

these production systems are centred on large companies to which a great 

number of small and medium sized firms are tied on a subcontractor basis or 

as contractors giving technical services. Furthermore, we considered the 

systems of production to be characterized by a significant geographical 

spread, but with local subcontractors developing around the large companies 

and their production plants. 

PURPOSE OF TEE STUDY AND THE COLLECTION OF DATA 

The main purpose of the present study is t o test the validity of the above 

two hypotheses concerning the structure of the economy of a modern indust

rial so ciety. To be more explicit, we will stud y how the size of firms de

termines their role in the industrial society, the level and ra te of deve

lopment of firms as a function of their role, and the geographical expansion 

of these systems of production that, in our opinion, will characterize eco

nomic structure of highly industrialized countries. The chosen approach im 

plies that the focus of the study is n ot primarily 'systems of production1 

as units but 'firms as components of production systems' (figure 1). 
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Figiœe 1. Local systems of production as parts of a wider national system 
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The data on which this study is based has been collected through a survey 

of a great number of manufacturing companies in 8 different A-regions^, a 

survey which was conducted in co-operation with ERU (the Expert Group on 

Regional Studies within the Labour Ministry) and SIND (the Industrial 

Office of Sweden). From the regional point of veiw, out of the three large 

metropolitan areas - Malmö was selected; plus three so-called primary cent

res - Borås, Borlänge and Skellefteå; and four minor regions. Two of those 

could be classified as rural areas. In total 1200 manufacturing companies 

with more than 10 employees were asked about their customers, suppliers, 

numbers of employees and white-collar workers, educational level, capital 

in machinery and buildings, financial situation etc, and from that sample 
2) 

we obtained 12k answers. That, in turn, means that our survey covers about 

1) Sweden is, from the point of view of politics of commercial and indust
rial life, divided into 70 A-regions (cf. figure 2). 

2) As for the regional distribution of these 12k firms, see Figure 2 in 
appendix, page 326. 
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10 % of all manufacturing companies with more than 10 employees in Sweden. 

FRAME OF REFERENCE 

The frame of reference of this study was arrived at by an integration of 

fragments of theories taken from various fields of study. It is m ostly deri

ved from literature on regional economics and from that part of organiza

tional theory which deals with relations between a firm and its context.^ 

Consequently, ideas have been taken from theories and fragments of theories 

on economic and regional development as much as from theories on the be-
2) 

haviour of firms when establishing new locations. In order to reach a 

deeper understanding of the process by which systems of production develop 

we felt that it was important to connect this study, not only to the litera

ture on the general theory of organization,^ but also to current literature 

on purchasing and marketing. Moreover this study is related to research on 
k) 

small firms. The approach chosen therefore has something of an interdis

ciplinary character. 

Large companies as bearers of national systems of production 

In several official reports, it is sho wn that concentration in Swedish eco

nomic life is considerable and that it has increased in the post-war period. 

As a result of this, a great part of the total industrial production of the 

country is accounted for by a limited number of large companies. These have 

1) Cf. Hamilton, I.E. (ed), Spatial Perspectives on Industrial Organization 
and Decision-making, London 197^. 

2) See e.g., Perroux, F., 'Note sur la notion de Pole de Croissance1, Econo
mie Appliquée, 1955; Myrdal, G., Economic Theory and Under-Developed Re
gions , London 1957; Hirschman, A., The Strategy of Economic Development, 
New Haven 1958 and Hoover, E. S Vernon, R., Anatomy of a Metropolis, 
Cambridge, Mass. 1959. 

3) See e.g. March, J.G. S Simon, H.A., Organisations, New York 1958; Cyert, 
R.M. £ March, J.G., A Behavioral Theory of The Firm; Ramström, D., The 
Efficiency of Control St rategi es, Uppsal a 1967 and Thompson, J.D., Organi
sations in Action, New York 1967. 

k) See e.g., Hollander, E.D., The Future of Small Business, New York 1967; 
Bolton, J.E. (Chairman), Small Firms - Report of the Committee of Inquiry 
on Small Firms, London 1971; Inaba, N., The Economic Theory of Medium and 
Small Industries in Japan, Kobe 1971; Ramström, D. (ed), Mindre företag -
problem och villkor, Stockholm 1971; Boswell, J., The Rise and Deci i ne of 
Small Firms, London 1973 and Ramström, D., Små företag - stora problem, 
Stockholm 1975. 
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many units of production, spread over wide geographical areas. In this 

manner, large companies build a national network of units of production. 

From the point of view of input-goods it can be assumed that these large 

companies, through their size, exert a strong influence on other manufactu

res and providers of services. Earlier studies have also shown that the 

proportion of input-goods increases as the size of firm increases.^ Many 

large companies today have the character of an assembly unît for components 

provided by others. This is especially striking in the car, shipyard and 

aeronautics industries. For example, input-goods make up 60 % of the total 
2) 

production in most European car industries. In studies of the American 

aeronautics industry the share of input-goods is even higher. In Japan, 

studies of the structure of production in large companies also show a high 
^ . , *0 

percentage of input-goods. 

Furthermore, it seems that a very large number of contractors are respon

sible for these substantial supplies of input-goods. For example, a study 

by Oliver (1957) shows that General Electric had 40.000 suppliers and IBM 

13.000. Among big European companies, Daimler-Benz had 18.000 in 1961 and 

Renault 5.000. The 1971 Bolton report shows that large systems of produc

tion with many subcontractors exist also in other West-European countries. 

Small and medium sized firms and the division of labour within systems of 

production 

If we look at firms other than the large companies - the small and medium 

sized firms - we can see that increasing attention has been paid to their 

problems and situation. Certain authors have argued that these other firms 

1) See e.g., Byström, B-0., Johannisson, B. £ Lindström, C., Alternativa 
mått på företagsstorlek, Umeå 1971 and Hall, R.H., Organisations, Struc
ture and Process, Englewood Cliffs 1972. 

2) See e.g., Voitures Particulières en Europe, Collection des "Analyses De 
Secteures", Edition DAFSA, 1er Trimestre 1973. 

3) Karaska, G.J., Interregional Flows of Defense-space Awards, Paperŝ  
Peace Research Society (International) 5, 1966. 

4) See e.g., Yoshino, M.Y., Japan's Managerial System - Tradition and 
Innovation, Cambridge, Mass. 1968. 

5) See Staley, E. S Morse, R., Modern Small Industry for Developing Count
ries , New York 1965. 
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are remnants of an earlier industrial era.^ Others seek to define the con

ditions for the survival of small and medium sized firms in a modern economy 

- mainly from the premise that smaller firms are complementary in different 

ways to larger ones. Operating on small scale has advantages such as the 

flexibility of small firms, the technical competence in pr oducing small 

series etc. Certain authors have argued that the specific capability of 

small firms is, above all, to supply larger firms with different types of 

input-goods. For example, Baumback states that "it is the manufacture of 

producer's goods (products made for other manufacturers) wherein most of the 

opportunities exist for the small independent enterpriser. As big business 
2) 

grows, so does small business" (1973, p 8). Further, other studies have 

shown that for example, 89 % of General Motors' 26.000 contractors had fe

wer than 500 employees; 90 % of Renaults1 had fewer than 300 employees, and 

88 % of the contractors of the big Japanese companies owned capital of less 

than $ 28.000.^ The picture of large companies as buyers and the small and 

medium sized firms as subcontractors is thus supported by the available em

pirical data. 

The geographical distribution of systems of production 

The picture we have given of modern economic life has been characterized by 

a national network of production units, the large companies, to which many 

small and medium sized firms are closely connected as contractors and supp

liers. However, when looking at the geographical aspects it seems that supp

liers are not spread over a wide area but rather are concentrated around re

gionally limited clusters of firms; or, from the point of view of this study, 

a considerable part of the flows of material are taking place within regions. 

We can find support for such an assumption of localisation in the different 

theories of regional external economies, especially growth poles, theories 

on circular and cumulative causation etc. All of the theories assume the 

advantages of intensive, mutual linkages between firms - among other things 

1) See, e.g., International Labours Office, Services for Small-scale In
dustry. Studies and Reports, New Series, No 61, Geneve 1961. 

2) Baumback, C.M., Lawyer, K & Kel ley, P., How to Orgnize and Operate a 
Small Business, Englewood Cliffs 1973. 

3) See Staley, E. & Morse, R., 1965, op cit. 
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in the form of regional material flows. We can even find support for our 

assumption in the literature on organizational theory, and in studies of 

firms' purchasing behaviour. 

For example, we consider that the supply of goods, which in some way are 

specific to the client (the so-called special supplies), needs a high level 

of technical co-operation between the buying and selling firms. This co

operation demands a reliable and rapid transfer of information which today 

is mainly achieved through personal contacts,^ which are conditioned by 

distance. It implies that the geographical area, within which a potential 
2) 

supplier's plant can be located in order to be profitable, is limited. 

However, the problem of information is likely to influence the choice of 

partner from another point of view. The firm has limited resources with 

which to seek out and evaluate possible co-operative partners. Thus little 

is likely to be known of potential special suppliers who are situated far 

away. Furthermore, the evaluation of a prospective but remote partner might 

be regarded as less reliable than that of a partner available locally. The 

situation is also influenced by structure of decision-making of the company; 

the internal position of those who make the buying decisions. E.g., the 

greater influence the production department has upon the buying process, the 

smaller the number of potential suppliers will be within the firm's fields 

of vision.^ This occurs because the production department will then tend to 

circumscribe the possibility of the buying department exerting its special 

market knowledge, while at the same time it has only a limited market know

ledge itself. 

Thus, there are several arguments that support the assumption of the loca

lised character of those who provide special supplies. At the same time, 

following from what we have said about the specific capabilities of smaller 

1) Cf. Ramström, D., 1967, op cit; Thorngren, B., How do contact systems 
affect regional development, Environment and Planning, 1970 vol .2,. 
pages 409-^27. 

2) Cf. Törnqvist, G., Studier i industri lokalisering, SOU 1963:^9, Stockholm 
1963; Tosco, E.S., Relevance of Intermediate Industries and Industrial 
Services for Correct Location Planning, UNIDO, ID/50, vol 1, New York 1971 
and Thorngren, B., Studier i lokali sering - Regional strukturanalys, 
Stockholm 1972. 

3) Cf., Webster, F., Modeling the Industrial Buying Process, Joiœnal of 
Marketing Research, vol II, No 4, 1965; Hill, R.W., Marketing Techno
logical Products to Industry, Oxford 1973. 
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firms, we can assert that small firms are well suited to produce these 

special supplies. Consequently, we can assume that, even though distance 

has lost its i mportance as a limiting factor for the physical transport 

of goods, production processes geared to special supply by the small and 

medium sized subcontractor firms will be situated mostly in the same area 

as the buying firm. In other words, we assume that we will be able to 

identify local systems of production within the framework of the national 

system.^ 

RESULTS 

Large companies and input-goods markets in a regional perspective 

In our survey of more than 700 firms, there were 100 plants owned by manu

facturing concerns with more than 500 employees. 3Û of them were the con

cern's largest plant, while the rest could be described as small, or very 

small plants within the framework of the respective concern. 

Even though these so-called large concerns represented less than 1/7 of all 

the plants in the survey, they purchased 5/7 of the total amount of input-

goods bought by the firms studied. In 1970 the studied firms purchased i n-

put-goods worth 4.980 million Sw. crowns, 3.^00 million was purchased by 

the large concerns. Thus, the concept of large companies as 'bearers' of 

the large national systems of production is strongly supported by the evi

dence of the analyses carried out. 

From this domination of the input-goods market by large companies, it follows 

that the precise pattern of location of the large companies should be of im

portance in determining the geographical distribution of the production 

systems as a whole. Looking at the regional markets we can see that most of 

the buying is in the two regions in the soijth of Sweden - Malmö and Borås. 

On the other hand, in the less economically favoured Lycksele-region firms 

have an almost insignificant market for producer goods. If, as is argued in 

1) Empirical studies of local industrial linkages has been made by several 
researchers. For a review see e.g., Keeble, D.E., Local Industrial link
age and manufacturing growth in outer London, Town Planning Review, 40, 
1969. See also e.g., Lever, W., Manufacturing Linkages and the Search 
for Suppliers and Markets, in Hamilton, F.E. (ed), 197**, op cit. 
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the literature on regional economics, proximity to a market is important, 

then es tabi ishing processes in the southern regions seems advantageous for 

firms intending to be subcontractors. 

However, another difference between the studied regions should also be 

noted. In contrast to the Malmö and Borås regions, in Lycksele the market 

for input-goods is completely filled by small and medium sized firms. Even 

in the other less favoured region - Mora - the absence of large companies 

is a p rominent feature of the structure of its economic life. On the other 

hand, it seems that the opposite condition characterizes the three other 

regions of the middle of Sweden - "Bergslagen" - included in this study. 

There, 80 % of the total market for input-goods is accounted for by large 

companies; especially mining and metal and engineering companies. 

Furthermore, the particular industrial sector to which the firms belong 

seems to play a role in determining the size of the input-goods market that 

is generated. The 218 companies within the metal and engineering industry 

represent 54 % of the total input-goods purchased by the studied firms. If 

we combine the above results, we find that the 12 large concerns within the 

metal and engineering industry (that is, about 2 % of the studied popula

tion) , wh ich di spose of their production in export or within the home market 

of finished products, buy 2k % of the input-goods. 

The smalt and medium sized firms in their role as subcontractors 

Of the 624 small and medium sized firms that are independent, i.e. are not 

owned by large concerns, somewhat more than 1/3, i.e. 210 firms, sell the 

greater part of their production directly to other manufacturers. This does 

not mean that subcontractors are the largest group in the studied population. 

In fact, the number of firms that direct their sales to wholesale ~ and re

tail distributors is somewhat larger - about 40 %. However, there are im

portant differences between sectors of industry. Whereas the proportion of 

subcontractors is low in such sectors as the manufacture of clothing, and 

the manufacture of wood and wood products, subcontracting is particularly 

common in the metal and engineering industry. For example, just over 60 % 

of the independent small and medium sized firms active in the manufacture 

of metal products and the manufacture of machinery are classified as sub

contractors. This supports the idea of the existence of an advanced divi-
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sîon of labour in the metal and engineering industry; many of the firms in 

this sector have specialized in providing particular details and components 

in the processing chain. Nevertheless, there are large regional variations. 

(See figure 3 in appendix, page 326). 

The connection between big companies and subcontractors 

Of the 210 independent subcontractors, just under 1/3 of them devoted a 

substantial part of their production - more than 20 % - to one or more of 

the 30 largest industrial concerns in Sweden. In monetary terms these supp

lies amounted to 190 million Sw. crowns - or on average 18 % of the subcon

tractor's total turnover. If we look at the metal and engineering industry 

alone we find an even stronger orientation towards the biggest industrial 

concerns; in the above manner more than 1/2 of the subcontractors have this 

orientation. Further, for one in eight of the independent subcontractors, 

these supplies make up the dominant element, since more than 50 % of their 

production is apportioned to the 30 largest concerns. 

In view of these figures, it can hardly be questioned that large concerns 

must have a real influence, through the purchase of input-goods, on a large 

proportion of the other firms. It should be pointed out that: (1) we only 

paid attention to direct supplies when gathering these statistics, and dis

regarded possible indirect linkages; (2) we only studied the supplies to 

about 30 out of the 170 larger concerns in Sweden i.e. manufacturing con

cerns with more than 500 employees; and (3) that a part - about 30 % - of 

the subcontractors' turnover was left unspecified for statistical reasons. 

If we took into account all of these factors, the importance of the large 

companies as foci for the large national production systems may appear even 

clearer. 

A comparative analysis of subcontractors and firms operating in the 

markets of finished products 

The results obtained in this study further indicate that there is no support 

for the idea that subcontractors are either meterially or personelwise less 

well equipped than firms that operate in the markets of finished products. 

For example, the subcontractors operating in the manufacture of metal products 
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and machinery that orientate themselves towards large concerns, show a ca

pital intensity which is clearly above the average for all small and medium 

sized firms in that sector. Likewise, these firms operate with a higher edu

cational level than does the average firm (see figur 4). 

Figure 4. Profile diagram of the internal structure of the independent 

small and medium sized firms in the manufacture of metal products 

and machinery (131 firms). 

Capital in machi
nery/turnover 

Age of machi
nery 

Level of use 
of capacity 

Number of white 
col lar workers/ 
total employment 

Number of employ
ees with higher 
educat i on/numbe r 
of wh i te col lar 
workers 

+9, 
Turnover 

NB: The figure shows the percentage deviation of the categories of firms 
from the average value of the whole population, for the different 
variables. 

= subcontractors orientated towards large concerns 
= other subcontractors 
= firms orientated toward markets of finished products 
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Neither are the subcontractors at a disadvantage in an economic perspective 

nor in development patterns over a business cycle when compared with the 

average firm. With this background in mind, we would like to argue that many 

of the problems attached to the role of subcontractors are more general 

problems, pertaining to all small and medium sized firms, rather than prob

lems specific to subcontractors. 

A case study of national and local systems of productions 

To illustrate our hypotheses concerning local production systems as parts 

of a large national system, we present below the in- and outgoing flow of 

material of a medium large engineering firm. The firm, which is situated in 

an A-region with 80.000 inhabitants, employs about 250 people, and has a 

turnover of about 40 million Sw. crowns. Since the beginning of the 19501 s 

the firm has worked as subcontractor to a remote large concern, which pur

chases most of the production capacity of the subcontracting company. 

The firm has the character of an assembly-plant, which can be seen from the 

fact that purchasing amounts to 60 % of the turnover. About 1/5 of the pur

chasing can be classified as the purchase of standard material and standard 

components. These purchases are mostly made from a small number of large 

manufacturers and large wholesale firms situated in different parts of the 

country. The remaining 4/5 of the purchasing represent special goods, i.e. 

input-goods which in some respect are designed for the buying firm. Thus, 

special goods dominate the purchases of the company. 

Many purchases, about 50 % of the total, are from the general contractor: 

the firm studied carries out the final assembly of a product, the basic 

construction of which the general contractor has designed. About half of 

the remaining special supplies are purchased from a few of the smaller 

manufacturers in the local area. By using these local suppliers, the firm 

can be considered to generate employment for about 50 people at other 

manufacturers in the area. 

The incentive to contract out production phases to local suppliers, has 

been a large increase in the number of orders received, which has created 

overloading at the plapt. The choice has been between investing in the 

plant's own production capacity, or delegating work to subcontractors. The 
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firm has mostly chosen the latter, and has specialized instead in effecting 

the remaining phases of production. 

Figure 5, The in- and outgoing flow of material of the particular firm 

studied 

Large concern 

Percentage of 
turnover: 83% 

The company studied 

Other inputs  

/ j \ especially 
/ \ \ X. standardized 
' \ \ N. inputs 

Percentages of 
inputs 

Di rect 
local 
sub
contractors 

Percentages of 
turnover: 

Percentages/^ 
of inputs /9? 2 0 %  

Indi rect 
local sub
contractors 

Within the company studied, it was emphasized that good business ethics 

on the part of the supplier were essential to establish good co-operation. 

Since, within the firm, reliable evaluation of remote suppliers was con

sidered difficult to make, the choice of local suppliers has been prefer
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red. Furthermore, it was emphasized that technical co-operation was impor

tant, so that using remote suppliers would tend to result in a higher cost 

of keeping contact, as well as a strong deterioration in the possibility of 

maintaining continuous contact. Moreover, by making use of local suppliers, 

it has been possible to transfer the main part of the quality control to 

the suppliers' own plants, which has facilitated this routine. 

The strategy of the firm when subcontracting has been to delegate to one 

particular supplier the responsibility of making large components or of 

completing several phases of production. This has meant that only a limi

ted number of local s uppliers have been engaged. In their turn, the local 

suppliers have been able to delegate sub-phases of production to their own 

subcontractors (see figure 5). 

From the point of view of regional economics, it is worth noticing that in 

spite of obtaining only 14 % of their purchases from local manufacturers, 

these form the main part of the firm's purchases in which the supplier can 

be chosen by the firm. Taking this into account, one can, therefore, ques

tion the strong requirements which some authors set on the local pattern of 

connections in order for "external economies" to be present. 

From figure 5 we can also notice another i nterest i ng th ing. Even though the 

firm studied only buys 14 % of its input-goods from local suppliers these 

material flows constitute more than 4Q % of the turnover for four out of 

seven subcontractors in the firm's local system of production. Other figu

res underline this result. For example our figures show that 1/4 of the sub

contracting to the large industrial concerns in this study are local trans

actions. In other words the local market seem very important for firms 

orientated towards subcontracting. 

Spread effects in local production systems 

We have illustrated above how firms are linked to each other in in dustrial 

clusters of varying complexities. We have used the input-output method-^ to 

1) The use of the input - output method at the firm level can be questioned. 
Therefore, we wish to state clearly that the computed spread effects are 
not to be regarded as prognosis values, but as a description of the de
gree of local integration among firms. 
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measure how changes in the turnover of a firm can spread through local eco

nomic life. When applied to the firm presented in the previous section, 

spread effects of 1.09 are registered, i.e. the direct and indirect local 

subcontractors together undergo a change in turnover of 9 % of the initial 

change. 

In the population there are, however, a large number of firms that through 

their own purchasing and through the purchasing of their local suppliers 

generate important spread effects. For about 100 firms, i.e. 15 % of the 

studied population of firms, the spread effects amount to 1.10 or more, and 

for 5 % of the firms the spread effects are higher than 1.23. In cases where 

these are large firms, they can be looked upon, from a regional point of 

view, as key-firms in regional economic development. 

Moreover there is no positive relationship between either the density or 

the size of regions - as measured on several different dimensions - and 

the local spread effects of firms. On the contrary, in the less favoured 

regions of Lycksele and Mora, the firms show clearly higher average spread 

effects - calculated as a percentage - than do firms in the big city region 

of Malmö. To a great extent this can be explained by differences in branch 

composition and the existence of some small companies in the sparsely popu

lated areas that are strongly related to each other. 

As a whole then, the results show that it is n ot the absolute size of the 

regions which is of interest for the integration of firms within the re

gions, but rather the relative dimensions of the regional structure of eco

nomic life. Thus, a highly specialized economic structure and a focus on 

certain technologies may create incentives to continued local integration 

and development. Spearman's rank-correlation coefficient (r=0.7*O. compa

ring the average spread effects counted as a percentage with the extent to 

which the region's economy is specialized, supports the validity of this 

idea. On the contrary, it is in the large regions with some large companies 

in the metal and engeneering industry and their subcontractors, where we can 

find industrial relationships giving higher absolute regional spread effects. 

In this context, however, a reservation ought to be brought forward; to

gether many small companies within a comparatively small region of course 

can generate as high absolute effects as the larger companies do. 
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32k 

Our study shows that the large manufacturing concerns in Sweden strongly 

dominate the market for input-goods and that a large proportion of the 

small and medium sized firms supply input-goods as subcontractors. Most ob

vious is the collaboration and division of labour within the metal and en

gineering industries in chich 1/3 of the independent small and medium sized 

firms studied are orientated towards the 30 largest manufacturing concerns 

of Sweden (see figure 6). 

Further, the results give no support to the idea of subcontractors being 

either less wel1-equipped materially and personelwise or less successful 

in economic terms than other small and medium sized firms. 

Figure 6. Small and medium sized firms in the metal and engineering industry 

and their orientation towards different sectors of customer 

(158 firms) 

The 30 largest 
manufacturi ng 
concerns 

Other small and 
med i um s i zed f i rms 
56 firms (35 %) 

Subcontractors 
orientated towards 
large concerns 
52 firms (33 %) 50 fi rms (32 %) 

Other subcontractors 

N.B. The arrows represent the main flows of materials. 

In a regional context the results indicate that the local flows and the ex

pected spread effects within a region, as our input-output analysis shows, 

only constitute a minor part of the total material flow. On the other hand 

the results indicate a clear tendency for the large companies - on the plant 

level - as well as the small and medium sized firms to search for suppliers 

of specialized goods in the local area. Unexpectedly, the plants of the large 

industrial concerns seem to be as locally orientated in searching for input-

supply as the small and medium sized firms. This preference for local supp

liers has Important implications for small and medium sized firms orientated 
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towards subcontracting. For example the results show that of these firms' 

subcontracting to the 30 biggest industrial concerns 1/4 of the transactions 

are local. 

Our results further indicate that this local orientation in the firm's buy

ing behaviour can not primarily be explained through cost-analysis; instead 

it seems to be linked more with identification and communication problems 

as well as with the need for face-to-face contact with suppliers. From the 

point of regional development patterns it is t herefore important to treat 

the concepts of local market and local production systems not solely in 

terms of quantity but rather in quality aspects. Even small quantities of 

input-goods could be of great importance for a "going-concern" and perhaps 

could have still greater influence on newly established firms or on firms 

facing new demands due to environmental changes. 
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APPENDIX A 

INSATSVARULEVERANSERNAS OMFATTNING OCH UTVECKLING ENLIGT OFFICIELL 

STATISTIK 

1. Vertikal avbet s fördelning ooh insatsvaruleveranser - några 

iakttagelser om mätproblemet 

Ett centralt drag i strukt uromvandlingen, som föreliggande studie byggts 

kring, är det med industrialiseringen växande behovet av arbetsfördelning 

mellan företag. Helt allmänt kan konstateras att specialiseringen och ar

betsfördelningen var låg i sekels kiftets industri jämfört med vad den är 

idag. Som vi n ärmare utvecklade i kapitel 3 är dock specialiserings- och 

arbetsfördelningsbegreppen flerdimensionella; inte minst som en följd av 

att de kan appliceras på olika beskrivningsnivåer i ekonom in - exempelvis 

individ- respektive företagsnivå - utan också att vi där med kan avse en 

specialisering och arbetsfördelning i såväl d en horisontella som den verti

kala dimensionen. Vårt intresse i föreli ggande studie ägnas primärt åt den 

vertikala arbetsfördelningen mellan företag eller, som vi" uttryckt det, 

arbetsfördelning inom produktionssystem. 

Det mått på denna dimension av arbetsfördelningen som vanligen kommit till 

användning är relationen mellan företagens inputs i form av insatsvaror å 

ena sidan och företagens samlade output å den andra. Som Blair (1972) dock 

mycket riktigt påpekat, kan termen vertikal arbetsfördelning åsyfta såväl 

en utvecklingsprocess som ett tillstånd vid en given tidpunkt.^ Om vi i 

tillståndsbeskrivningens form kan erhålla en god indikator på graden av ar

betsfördelning genom att ställa företagens insatsvaruvärde i relati on till 

omsättningen, framstår problemen som väsentligt större, då försök görs att 

följa utvecklingen över tiden - dvs då vi för söker uttala oss om huruvida 

den vertikala arbetsfördelningen ökat eller minskat över en längre tids

period. Några studier som på ett uttömmande sätt beskriver och analyserar 

utvecklingen av den vertikala arbetsfördelningen mellan företag synes inte 

hel 1 er föreli gga. 

1) Blair 1972, sid 25. 
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Ett försök att studera denna utveckling över en längre tidsperiod har dock 

företagits av Laffer (1969). Dennes undersökning rörande amerikanska för

hållanden för perioden 1929-1965 pekar på att om några förändringar över

huvudtaget inträffat har utvecklingen gått mot en ökad vertikal specialise

ring. Liknande slutsatser framhålls av bl a Balassa (1962) och Blair (1972) 

dock utan att någon explicit redovisning av empiriska resultat görs. 

Laffer understryker i sin artikel svårigheterna att mäta hur graden av ver

tikal arbetsfördelning mellan företag utvecklas. Detta gäller i synnerh et 

studier som syftar till att mäta insatsvarornas volymmässiga andelsföränd

ringar. Laffer tvingas därför i likhet med flertalet andra att använda sig 

av insatsvarornas värde i förhål lande till företagens avsaluvärde som mått 

på utvecklingen av den vertikala arbetsfördelningen mel.lan företag. Häri

genom kommer en olikartad prisutveckling för insatsvaror och slutprodukter 

att ge en skev bild av den volymmässiga utvecklingen (jfr SOU 197^:11). 

Det förefaller vidare rimligt att anta att insatsvarornas värdemässiga an

del uppvisar en högre ose i 11 at ionsgrad än motsvarande volymmässiga andel. 

Laffer har i sin st udie observerat detta problem även om han i sin resul

tatredovisning ej beaktat skillnaderna i pr isutvecklingen. Mot bakgrund av 

att insatsvaror generellt haft en mindre gynnsam prisutveckling än slutpro

dukterna drar Laffer dock slutsatsen att "vertical integration may have ac

tually declined even though there is no trend in our series^1 (Laffer 1969, 

sid 93).1) 

Då vi i de tre följande avsnitten presenterar data, som avser att belysa 

såväl insatsvaruleveransernas omfattning som utveckling över en given tids

period, bör framställningen sålunda ses mot bakgrund av de ovan relaterade 

mätproblemen. 

1) De beräkningar som Laffer baserar sin utsaga på visar att råvarupriserna 
i USA sjö nk med 12,5 % mellan 19^8-1955 medan priserna på slutprodukter 
under samma period i genom snitt steg med 7,6 %. Utvecklingen fortsatte 
mellan 1955-1965 då råvarupriserna visserligen steg med 2,3 % men pri
serna på slutprodukterna steg betydligt mer eller i genoms nitt med 
12,0 % (se Economic Report of the President, February 1968, table B-49, 
p 266). 
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2. Insatsvarornas omfattning ooh utveckling 1954-1967 enligt natio

nalräkenskapernas sektorsmodeller 

I de sektormodeller som presenteras i en bi laga till 1970 års långtidsut

redning har en i jämföre lse med traditionell branschindelning någt mer 

aggregerad sektorindelning bildat utgångspunkt för analyserna (se SOU 

1971:70, Appendix B). I sektormodellen delas det svenska produktionssyste

met in i femton sektorer av vilka sektorerna 4-9 ar hänför!i ga till till

verkningsindustrin.^ Sektormodellerna avser perioden 1954-1967 och värdet 

av leveranserna har deflaterats till 1959 års priser. Genom denna omräkning 

av priserna har man sökt komma till rätta med den olikartade prisutveck

lingen för insatsvaror och slutprodukter. 

Det bör dock framhållas att beräkningarna av insats1everansernas omfattning 

och utveckling i nation alräkenskaperna ej kan anses helt exakta då de hu

vudsakligen framräknats residualt, dvs som skillnaden mellan den totala 

tillförseln av varor och tjänster räknade brutto och de kända delarna av 

"final demand". Ett speciellt problem i detta sammanhang att komma till 

rätta med är den totala differens - förmodligen orsakad av bl a statistiska 

ofullkomligheter i grundm aterialet - som föreligger mellan beräkningar av 

bruttonationalprodukten från användarsidan respektive från produktionssidan 

(se SOU 1971:70). En deflatering av prisutvecklingen - och då i synner het 

på ett aggregerat material - är vidare förenad med stora svårigheter. Detta 

gör att de redovisade procentsatserna i förel iggande avsnitt bör tolkas med 

en viss försiktighet. 

Av tabell 1 fram går att insatsvarorna som levereras mellan de tillverkande 

industrisektorerna har stigit från 39 till 41 % under den studerade perio

den. Om däremot även leveranser från sektorerna jord- och skogsbruk samt 

extraktiv industri - dvs gruvindustri - till tillverkningsindustrin inklu

deras erhålls en annorlunda bild av utvecklingen. I det sena re fallet mins

1) De femton sektorerna är: 1. Jordbruk m m, 2. Skogsbruk, 3- Extraktiv in
dustri, 4. Livsmedelsindustri m m, 5- Te xtilindustri m m, 6. Trä-, massa-
och pappersindustri, 7- P etroleum- och kolindustri, 8. Järn-, stål- och 
metallverk, 9« Övrig tillverkning, 10. El-, gas- och vattenverk, 
11. Byggnadsverksamhet, 12. Varuhandel, 13. Transport och kommunkati oner, 
14. Bos tads tjänster, 15. Övriga privata tjänster (SOU 1971:70, sid 129). 
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kar insatsvarornas andel från 56 % år 195** till 5 2 % år 1967. En jämförande 

analys av dessa båda sifferserier visar att tillverkningsindustrins förbruk 

ning av» insatsvaror från jord- och skogsbruk samt extraktiv industri mins

kat kraftigt under den studerade perioden. 

Åtminstone två alternativa tolkningar till denna nedgång kan ges. För det 

första kan nedgången bero på att andelen insatsvaror från dessa råvaruprodu-

cerande sektorer de facto minskat under den studerade perioden. Den andra 

tolkningen är att den vertikala integrationen - framåt eller bakåt - ökat. 

Den minskade kostnadsandelen för råvarorna kan således vara ett uttryck för 

en utveckling mot tillverkning av alltmer förädlade produkter inom de sek

torer som använder dessa råvaror som insatsvaror. Detta förhållande synes 

exempelvis gälla för livsmedelsindustrin inom vilken utvecklingen gått mot 

en ökad andel färdiglagade varor. Den minskade kostnadsandelen kan också 

vara ett uttryck för att tillverkningsindustrin inkorporerat vissa delar av 

tidigare förädlingsled. 

Tabell 1. Insatsvarornas andel av den totala produktionen inom tillverk

ningsindustrin^. (Inom parentes anges leveranser från egen 

sektor.) 

Sektorer inom tillverk- År 
ningsindustrin 195^ 1960 1967 

Livsmedelsindustri m m 31,3 (23,0) 33,8 (24,6) 39,8 (27,3) 

Texti1 industri m m 5M (35,i») 52,8 (3M) 42,9 (27,0) 

Trä-, massa- och 
pappers i ndustri 

28,2 (16,3) 23,8 (13,8) 30,1 (19,4) 

Järn-, stål- och 
metal 1 verk 

A5,0 (37,3) 44,5 (37,2) 43,0 (35,6) 

Övrig tillverknings-
i ndustr i ^3,7 (29,5) 45,3 (30,7) 45,0 (33,4) 

Totalt 39,1 39,h 40,6 

Källa: Bearbetning av nationalräkenskapernas sektormodeller. 

1) De insatsvaror som redovisas i tabell 1 är insatsvaror från andra till
verkande industrisektorer utom sektor 7, petroleum- och kolindustri. 
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Betydande olikheter i utveck lingen föreligger mellan olika sektorer av till

verkningsindustrin. Större strukturella förändringar synes främst ha före

kommit inom textil- och livsmedelsindustrin. Värt att notera är också ut

vecklingen inom övrig tillverkningsindustri vilken innefattar sådana 

branscher som kemisk industri samt metall- och verkstadsindustri. Denna för 

det svenska näringslivet dominerande och kraftigt expansiva sektor känne

tecknas av en komplex och teknologi tung produktion med en hög andel insats

varor. Företagen i denna s ektor är sålunda i hög gr ad beroende av andra 

tillverkande företag i det industriella systemet för sin produktion. Spe

ciellt noterbart härvid är den höga - och till synes klart växande - ande

len i nsatsvaror från den egna sektorn. För varje försäljningskrona inom 

sektorn övrig tillverkningsindustri uppgick värdet av insatsvarorna från 

egen sektor år 1967 till i genomsn itt drygt 33 öre mot knappt 30 öre 13 år 

ti digare. (Se figur 1.) 

Figur 1, Insatsvarornas omfattning och utveckling inom sektorn övrig till

verkningsindustri under perioden 1954-1967; (% av produktionsvärdet) 

Produk- Andel 
t i on t 
(mkr) 

, insats-j 
varor 
(« 

50.000 . 50 . Total andel 
insatsvaror (%) 

40.000 - 40 - Produktion (mkr) 

30.000 - 30 -~ Andel insats-
varor från egen 

^ sektor (%) 

20.000 • 20 • — 

10.000 . 10 . 
. -— Tnsatsva ror^frå n 

" egen sektor (mkr) 

1954 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 

Källa: SOU 1971:70, appendix B. 
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3. Insatsvarornas omfattning och utveckling under senare hälften 

av 1960-talet enligt 1974 års industristrukturutredning 

De data som presenterades i 1974 år s industristrukturutredning utgörs av 

bearbetningar av Statistiska Centralbyråns industri stat i st i k (se SOU 

197^-11» sid 603). Till skillnad från 1970 års långtidsutredning företas 

dock inte någon deflater ing av prisutvecklingen varför andelsförändringar 

mellan olika år kan ha sin förklaring i en olik artad prisutveckling för 

insatsvaror och slutprodukter. Likaså begränsas statistikens användbarhet 

av att olika typer av insatsvaror ej kan särskiljas. Härigenom erhålls 

ingen kännedom om den andel av insatsvarorna som levereras från exempelvis 

jord- och skogsbruk samt gruvindustri till s ektorerna inom den egentliga 

tillverkningsindustrin. En fördel med industristrukturutredningens mate

rial relativt de tidigare redovisade sektormodellerna är dock att en fina

re sektors indel ning tillämpas. 

Tabell 2. Kostnader för råvaror och halvfabrikat i förhål lande till salu

värdet för vissa branscher (%). (Anm: * = uppgift saknas.) 

Bransch 

1965 

År 

1967 1970 

Li vsmedels i ndustri 71 67 65 

Text i 1 i ndustri 46 43 44 

Beklädnads i ndustri 46 44 42 

Trävarui ndustri 53 52 48 

Massa- och pappersindustri 54 55 49 

Kemi sk i ndustri * * 48 

Gummivaruindustri 42 40 40 

Plastvarui ndustri 44 37 38 

Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 41 41 43 

Icke-järnmetal 1 verk 78 76 71 

Metal 1varui ndustri 41 39 41 

Maski ni ndustri 42 40 41 

Elektroni kindustri 42 38 43 

Transportmedel s ind. (exkl varv) 50 52 55 
därav bil- och b i 1 motor industri * 59 62 

Varvs i ndustri * 52 58 

Hela industrin 49 48 48 
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Av tabell 2, som är en bearbetning av uppgifter i SOU 197^:11, framgår att 

kostnaderna för råvaror och halvfabrikat mätt i löpan de priser under perio

den utgjort en i stort sett konstant andel av industrins saluvärde under 

senare hälften av 1960-talet. I genomsnitt håller sig kostnaderna för rå

varor och halvfabrikat kring 50 % av företagens saluvärde. Stora bransch

visa skillnader förekommer dock såväl vad beträffar insatsleveransernas an-

delsmässiga omfattning som utveckling. Noterbart är därvid främst den höga 

och över tiden växande andelen insatsvaror inom den expansiva transport

medel si ndustri n inklusive varv. 

Som tidigare framhållits i rappo rten har flertalet "s 1utmarknadsföretag" 

inom denna sektor närmast karaktären av sammansättningsfabriker vars in

satsvaror genomgått ett antal förädlingsled innan de monteras in i slut

produkten. I en studie av den brittiska ekonomin har Kenneth D George sökt 

uppskatta omfattningen av såväl de direkta som de indirekta insatsvarorna 

inom transportmedel s industrin. Beräkningarna grundar sig på input-output-

tablåer för Storbritannien och uppgifterna avser år I963. Denne kom därvid 

fram till att de direkta insatsvarorna utgjorde 46,7 % av sektorns samlade 

produktion. Om däremot även de indirekta insatsvarorna inkluderades i be

räkningarna erhölls ett betydligt högre värde. I relation till sektorns 

output uppskattades summan av direkta och indirekta insatsvaror till 

67,8 %. 

4. Insatsvaromas sammansättning 1970 enligt industri- och bergs

hantering s statistiken 

En bearbetning av industri- och bergshanteringsstatistiken slutligen 

understryker vad som ovan sagts om skillnader i insat svarornas sammansätt

ning mellan olika branscher. I tabell 3 nedan har insatsvarorna i de olik a 

delbranscherna uppspjälkats på delposter. Tyvärr är det ej heller efter 

denna uppdelning möjligt att ur den tillgängliga officiella statistiken ut

läsa insatsvarornas andel från den egentliga tillverkningsindustrin. 

En god indikator på dessas omfattning torde dock kunna erhållas genom att 

från posten råvaror, halvfabrikat etc (kol 1) exkludera viktigare råvaror 

(kol 2). Vid en sådan analys framstår branscher som transportmedels-, 

elektro-, maskin, konfekt ions industrin samt annan tillverkningsindustri 
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som synnerligen intressanta för uppkomsten av omfattande produktionssystem 

på såväl nationell som lokal basis. Ur denna synpunkt är däremot sågverks-, 

massa- och pappers- samt metallindustrin av mindre intresse genom den höga 

andel som råvarorna utgör av insatsvarorna (se kol k som även innefattar 

bortlämnade lönearbeten). 
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APPENDIX B 

ENKÄTFORMULM MED FÖLJEBREV 

EXPERTGRUPPEN FÖR REGIONAL 
UTREDNINGSVERKSAMHET (ERU) 

Stockholm och Umeå 
15.9.1971 

LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Till FÖRETAGSLEDNINGEN 

Kungi Maj:t har i skrivelse av den 27.6.,1969 uppdrag it åt expertgruppen för regional utred
ningsverksamhet (ERU) att verkställa utredning om produktionskostnader i olika regioner. ERU 
är knuten till inrikesdepartementet och har till uppgift att organisera och samordna forskning 
och utredningsverksamhet i regionalpolitiska frågor. Utredningen skall bl a belysa de samhålls-
ekonomiska konsekvenserna vid en utbyggnad av olika regioner. 

Som ett led i utredningen har ERU ansett det nödvändigt att komplettera befintlig statistik 
med en enkätundersökning tiff företag i olika delar av landet. Denna undersökning syftar 
främst till att kartlägga företagens viktigaste marknader för råvaror, färdigvaror och tjänster 
samt att studera otika karakteristika hos regionernas arbetskraft och realkapital. 

Undersökningens resultat förväntas bli av stor betydelse för förståelsen av olika branschers 
strukturella problem samt möjligheterna att bidra till en lösning av dessa. Eftersom ett stort 
antal företag omfattas av undersökningen, torde också materialet kunna bilda ett betydelse
fullt underlag för de handlingsprogram för länets utveckling, som successivt utarbetas på 
länsnivå. 

De på frågeformuläret efterfrågade uppgifterna är sekretessbelagda enligt 16 § sekretessla
gen, vilket innebär att uppgifter om ett enskilt företag inte kommer att publiceras i sådan form 
att företaget kan identifieras. Inkomna svar k ommer att förvaras på sätt som föreskrivs i ar
kivstadgan beträffande sekretessbelagt material. 

Vi är väl m edvetna om att besvarandet av enkäten förorsakar Ert företag besvär. Med hänsyn 
tifi undersökningens betydelse för länet hoppas vi emellertid på Er välvilliga medverkan och 
att Edert företag snarast möjligt och senast den 4.10.1971 har möjlighet att insända det ifyllda 
formuläret till assistent Carl Fredriksson, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Fack, 90186 UMEÅ. 

För eventuella förfrågningar hänvisas till den på blanketten angivna referenten. 

Ingemar Dalgård 
t f lämråd generaldirektör 

ordf i ERU 



De på denna blankett avgivna uppgifterna är 3^0 
sekretesskyddade enligt 16 § sekretesslagen 1 

ENKÄTSVAR 
Blanketten är konstruerad för skrivmaskinens Datum 
höjdsteg 1 ^ 

Den ena av de två översända blanketterna kan användas som koncept. 
Den andra blanketten ombeds senast den 4.10.1971 insinda* i bifogat 
lösenkuvert till nedan^ angiven referens inom det län där Ert ar
betsställe är beläget. 

J 

Försäljning och köp av varor och tjänster samt arbetskraftens utbildning och realkapitalets struktur 

För en översiktlig redogörelse för undersökningens bakgrund, innehåll 
och syfte hänvisas till bifogade PM 

Företagets namn — —— — 

Arbetsställets adress 

Bransch enl SN I 

Eftersom undersökningen är av grundläggande betydelse för ERUs 
studier av produktionskostnaderna i olika regioner ombeds Ni »besvara 
frågorna så noggrant som möjligt. 

De flesta frågorna i föreliggande blankett avser uppgifter från arbets
ställets senaste räkenskapsår. 

Var vänlig ange här vilken period som är aktuell i Era svar 

Period 
De i denna blankett besvarade fr o m t o m  
uppgifterna avser perioden .... 

19 19 

1 Sekretesslagen 16 § 
För statlig eller kommunal statistik lämnade uppgifter och myndigheters bearbet
ning därav må, såframt de avse enskilda personer, bolag eller andra enskilda sam-
fälligheter, vilka äro angivna med namn eller annan identitetsbeteckning, icke 
utlämnas förrän tjugo år från uppgiftens datum förflutit, därest ej den som däri 
avses samtycker till ett tidigare utlämnande, eller ock, med hänsyn till uppgiftens 
eller bearbetningens natur eller det ändamål för vilket den åstundas och omstän
digheterna i övrigt, trygghet kan anses vara f ör handen, att utlämnandet ej kom
mer att missbrukas till hans skada. 

Referenser 

Assistent Torbjörn Ek 
Länsstyrelsen i Malmöhus län 
Fack 
201 01 MALMÖ 1 

Telefon 046 - 13 55 05 

Byrådirektör Taro Kjellin 
Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
Fack 
462 01 VÄNERSBORG 1 

Telefon 0521 - 70 000 

Amanuens Bengt Jäderholm 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län 
Fack 
791 01 FALUN 1 

Telefon 023 -81 000 

Assistent Carl Fredriksson 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Fack 
901 86 UMEÅ 

Telefon 090 -12 20 00 

Blankettutgivare 

INRIKESDEPARTEMENTET 
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERU) 

Fack 
103 10 STOCKHOLM 2 



1 Regional fördelning av försäljningar 341 

ANVISNINGAR till frågorna 1.1-1.3 

Såsom försäljningsvärde anges de i reskontran upptagna totala fakturerade beloppen 
för de under räkenskapsåret försålda produkterna. Acciser, mervärdesskatt e ller 
liknande avgifter medräknas ej i värdet. För råvaror, halvfabrikat etc som levererats 
till andra arbetsställen inom samma företag uppges den debiterade kostnaden, ökning 
i egna lagren medtages således ej. 

Med kund avses den av Er fakturerade enheten. 

1.1 Var vänlig ange så noggrant som möjligt det totala försäljningsvärdet för de 
från arbetsstället försålda produkterna under Ert senaste räkenskapsår. 

Försäljningsvärde senaste räkenskapsår (1 000-tal kronor) ; 

Belopp 

tusental kronor 

1.2 Var vänlig uppskatta hur stor procentuell andel av det totala försäljnings
värdet under Ert senaste räkenskapsår som ankom på kunder9 i utlandet 

Procent 

% 

1.3 Var vänlig ange namn och lokaliseringsort för var och en av arbetsställets 
15 största kunder under senaste räkenskapsår. Ange även det samlade fakturerade 
försäljningsvärdet till var och en av dessa k under. 
OBS I de fall där det sammanlagda värdet av försäljningarna till en och samma kund 
understiger 25 000 kr för räkenskapsåret behöver den eller de kunderna ej uppges. 

Kundens namn och lokaliseringsort 

Försäljnings
värde 

1 000-tal kronor 

Sätt X om leveran 
sen är en intern 
leverans till ett 
annat arbetsställe 
inom företaget 
/koncernen 

, 



2 Regional fördelning av inköp 

ANVISNINGAR till frågorna 2.1 - 2.3 

Med råvaror och halvfabrikat förstås sådana varor (delar, material, bränsle, emballage m m) 
som används för vidare förädling eller som ingår som del i slutprodukt. Med inköpsvärdet av 
sådana varor avses de i reskontran upptagna totala fakturerade beloppen av de under räken
skapsåret inköpta produkterna. Acciser, mervärdesskatt eller liknande avgifter medräknas 
ej i värdet. För råvaror, halvfabrikat etc som levererats från andra arbetsställen inom samma 
företag uppges den debiterade kostnaden. Med leverantör avses den enhet som fakturerat 
leveransen. 

2.1 Var vänlig ange så noggrant som möjligt det totala värdet av råvaror och halvfabrikat 
som arbetsstället inköpt under senaste räkenskapsår. 

Inköpsvärde av råvaror och halvfabrikat senaste räkenskapsår (1 OOO-tal kronor) 

Belopp 

tusental kronor 

2.2 Var vänlig uppskatta hur stor procentuell andel av det totala värdet av råvaror 
och halvfabrikat som ankom på leverantörer i utlandet under senaste räkenskapsår 

Importandelen i procent av totala inköpsvärde av råvaror och halvfabrikat 

Procent 

% 

2.3 Var vänlig ange namn och lokaliseringsort för var och en av arbetsställets 15 största 
leverantörer av råvaror och halvfabrikat under senaste räkenskapsår. Ange även kostnaden 
för de från dessa leverantörer inköpta produkterna. 

OBS I de fall där värdet av de samlade inköpen från en och samma leverantör understiger 
25 000 kr under räkenskapsåret, behöver den eller de leverantörerna ej uppges. 

Leverantörens namn och lokaliseringsort 

Inköps
kostnad 

1 000-tal kronor 

Sätt X om det 
gäller internleve-
leveranser mellan 
arbetsställen inom 
företaget, 
/koncernen 



3 Regional fördelning av ianspråktagen företagsservice 

ANVISNINGAR till frågorna 3.1 - 3.2 

Med företagsservice avses hjälp eller tjänster från enheter utanför ar
betsstället. Om vid arbetsstället tillfälligt har anställts personal för 
ovan angivna ändamål, räknas detta som om företagsservice har ut
nyttjats. För servicetjänster som utförts vid arbetsstället av personal 
från andra arbetsställen inom samma företag uppges den debiterade 
eller beräknade kostnaden. 

Med genomförande av vissa produktionsmoment (punkt 24 nedan) avses 
att serviceleverantören utför vissa bearbetningsoperationer på av Er till
handahållet material. I servicebegreppet inkluderas ej underleveranser i 
form av halvfabrikat, delar, komponenter etc som hos Er underkastas 
vidare bearbetning eller blir föremål för inmontering i en färdig produkt 
utan att Ni tillhandahållit det material på vilket underleveranserna baserar 
sig. 

Typ IV företagsservice Typ av företagsservice 

1 E ko nom isk/adm inistrativ företagsservice 3 Service i försäljningstekniska frågor 

11 Bokföring, bokslut och revision 31 Planering/genomförande av marknadsundersökningar 

12 Ekonomiska analyser1 32 Planering/genomförande av försäljningskampanjer 
13 Administrativt utvecklingsarbete2 33 Försäljningsfunktionen eller del därav sköts av annat 
14 Skriv- och kopieringsservice 

företag eller organisation 

15 Översättni ngsarbete 
34 Utställning/mässor 

5 
16 Juridisk verksamhet3 35 Exportfrågor 

17 Databehandling 
36 Reklamteckning, -foto, -film samt dekorationsarbete 

Databehandling 
37 Annonsering, affischering och ljusreklam 

2 Teknisk uppdragsverksamhet 
38 Tryckning eller reproduktion av broschyrer och liknande 

Teknisk uppdragsverksamhet 
39 Public relations-arbete 

21 Projektering, rationalisering av produk
39 Public relations-arbete 

tionsapparat, processrationalisering 30 Upplysningar om mark ìadsdata 

22 Rit- och konstruktionsarbete 

23 Kontroller/mätning/provning 

24 Genomförande av vissa produktionsmoment4 

25 Reparationer 

26 Projektering av byggnader, vägar, avlopp 
och liknande 

27 Hjälp med tillverkning av specialverktyg 

Produktkal kyler ing/p rissättning, investeringskalkylering, 
finansiell planering, budgetering, inköpsplanering, lager
planering, transportplanering, kreditbedömning och kredit
beredning. 
^Kontorsrationalisering, försäljningsplanering, produktions
planering, arbetsstudier, personalplanering och -rekrytering, 
omorganisation. 
3 

Upplysningar och inkassoärenden, upprättande av av tal, 
patentärenden m m. 

^Härmed avses att serviceleverantören utför vissa bearbetnings
operationer på av Er tillhandahållet material. 
Marknadsbedömningar, transport och distribution, valutaproblem, 
finansieringsproblem, tullar, språk etc. 

3.1 Var vänlig ange så noggrant som möjligt den totala kostnaden för ianspråktagen 
företagsservice (enligt definition ovan) under senaste räkenskapsår 

3.2 Var vänlig ange namn och adress för var och en av arbetsställets 5 största leverantörer 
av företagsservice under senaste räkenskapsår. Ange även kostnaderna för den från dessa leve
rantörer ianspråktagna företagsservicen samt typ (typer) av service enligt den i ovanstående 
anvisningar givna sifferkoden. 

Leverantörens namn och lokaliseringsort 

Typ (typer) 
av 
företagsservice 

Kostnad för 
ianspråktagen 
företagsservice 

1 OOO-tal k ronor 

Sätt X om leveran
sen är en intern 
leverans från ett 
annat arbetsställe 
inom företaget 
/koncernen 



4 Arbetskraft 3^ 

4.1 Var vänlig försök uppskatta hur många av arbetsställets tjänstemän (inkl 
företagsledning) som den 31.12.1970 (eller omkring detta datum) hade genomgått 
följande typer av utbildning. Endast högsta genomgångna utbildning beaktas. Per
sonal som utbildats i utlandet förs till den utbildningskategori som enligt uppgifts-
lämnarens bedömning närmast svarar mot respektive personers utbildningsnivå. 

Typ av utbildning Antal sysselsatta 

1 Obligatorisk skolgång (folkskola, enhetsskola och grundskola) 

2 Påbyggnad av obligatorisk skolgång omfattande minst en termins men högst två års heldagsundervisning 
(realskola, folkhögskola, yrkesskola, handelsskola, olika former av vuxenutbildning m m)  

3 Gymnasial utbildning (nya fackskolan, allmänt, handels- och tekniskt gymnasium) och motsvarande 

4 Postgymnasial utbildning (högskola, universitet) och motsvarande 

5 Real kapital 

ANVISNINGAR till frågorna 5.1 - 5.5 

Som industribyggnader räknas fabriks-, verkstads-, kraftstations-, kontorslager och dylika 
lokaler med därtill hörande luftskyddsrum. Som fasta anläggningar räknas i övrigt hamnar, 
lastkajer, vägar, broar, järnvägsspår, dammbyggnader, tillopps- och avloppstunnlar, vatten-
reningsanordningar, transportanordningar, kraft-, gas- och vattenledningar för industridrif
tens behov etc samt fristående luftskyddsrum o d. Som maskiner och apparater räknas 
maskinell utrustning och apparatur, varaktiga redskap och verktyg, kontorsmaskiner och 
övriga kontorsinventarier, transportmateriel för interna transporter (t ex truckar och trak
torer, men ej fartyg, upptagna i fartygsregistret och ej bilar) samt vidare luftskyddsmaterial, 
luftreningsaggregat o d. 

5.1 Var vänlig ange så noggrant som möjligt det sammanlagda brandförsäkringsvärdet 
av dels arbetsställets byggnader och fasta anläggningar, dels arbetsställets maskiner och 
apparater. Ange också när senaste allmänna värdering för brandförsäkring gjordes och 
om de uppgivna brandförsäkringsvärdena har korrigerats för prisändringar efter den 
senaste allmänna värderingen. 

Typ av realkapital 

Sammanlagt 
brandförsäkrings
belopp 
1 000-tal kr 

Datum för senaste a llmäna 
värdering för brandförsäkring 

Har b randförsäkringsvärdena korrigerats för 
prisändringar efter den senaste allmänna värderingen? 
Ange datum för senaste korrigeringen 

Industribyggnader och andra 
anläggningar för industridriften 
utom bostäder od  

Maskiner och apparater. 

I Nej 

Unîl 

[]ja 

ri-i» 

5.2 Var vänlig försök uppskatta hur stor procentuell andel av det sammanlagda brano-
försäkringsvärdet (enligt senaste allmänna värdering för brandförsäkring) för arbetsställets 
byggnader och fasta anläggningar (uto m bostäder o d) som hänförde sig till olika ålders
klasser vid slutet av åM970. 
Sätt för var och en av de tre åldersklasserna ett X i tillämplig ruta. 

Anläggningsålder 

Yngre än 10 år 

10 - 30 år 

Äldre än 30 år , 

Procentuell andel av det sammanlagda brandf.örsäkringsvärdet av 
arbetsställets byggnader och fasta anläggningar 
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5.3 Var vänlig försök uppskatta hur stor procentuell andel av det sammanlagda brand
försäkringsvärdet (enligt senaste allmänna värdering för brandförsäkring) av arbetsställets 
maskiner och apparater som hänför sig till olika åldersklasser vid slutet av är 1970. 
Sätt för var och en av de tre åldersklasserna ett X i tillämplig ruta. 

Procentuell andel av det sammanlagda brandförsäkringsvärdet av 
arbetsställets maskiner och apparater 

Maskiners och apparaters ålder 
1-10% 11 - 20 % 21-30% 31 - 40 % 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91•100! 

Maskiners och apparaters ålder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yngre än 5 år 

5-15 år 

Äldre än 15 år 

5.4 Var vänlig ange den skiftgång som tillämpades vid arbetsstället under större 
delen av senaste räkenskapsåret. Sätt X i tillämplig ruta. 
Har under delar av räkenskapsåret även annan skiftång tillämpats, ange detta 
med X inom parentes i tillämplig ruta. 

Skiftgång 

1-skift 2-skift 3-skift 4-skift 

Skiftgång 

5.5 Var vänlig ange enligt Er bedömning hur högt det genomsnittliga kapacitets
utnyttjandet i procent av fullt kapacitetsutnyttjande var av arbetsställets maskiner 
och anläggningar vid den i föregående fråga angivna skiftgången. 
Sätt X i tillämplig ruta. 

Kapacitetsutnyttjande i procent av 
fullt kapacitetsutnyttjande 

Procent 

Kapacitetsutnyttjande i procent av 
fullt kapacitetsutnyttjande 

Under 50% 50 % 60 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90% 95 % 100 % 

Kapacitetsutnyttjande i procent av 
fullt kapacitetsutnyttjande 
Kapacitetsutnyttjande i procent av 
fullt kapacitetsutnyttjande 

Anmärkningar beträffande lämnade uppgifter 

Underskriftsuppgifter 
1 detta ärende efterfrågas (TEXTA) Ort och datum 1 detta ärende efterfrågas (TEXTA) 

Firmanamn och underskrift 

Telefon - även riktnummer 

Firmanamn och underskrift 

Berlings QD Lund 1971 
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APPENDIX C 

STORKONCERNER INOM SVENSK TILLVERKNINGSINDUSTRI1} 

Kon- Moderbolag 

cern
ii ummer 

Namn Adress 

Antal Omsättning Antal anställda 1970 

redovi- 1970 (tkr) totalt i 
sade redovisa-
koncern- de kon-
bolag cernbolag moderbolag 

STORKONCERNER: 

1. AB Volvo Göteborg (17) 5-324.000 31.896 19.793 

2. AB Svenska Kul-
lagerfabri ken 

Göteborg (6) 4. .758.000 14.511 13.008 

3. ASEA Västerås (53) 3.690.000 29.883 18.175 

k. SAAB-Scan i a AB Li nköpi ng (23) 3.509.000 21.430 19.410 

5. Telefon AB LM 
Er i csson 

Stockholm m 3 .160.000 26.364 20.305 

6. Gränges AB Stockhol m (37) 3 .159.000 20.572 6.495 

7. Svenska Tänd-
sticks AB 

Jönköpi ng (58) 2, 

O
 

O
 

O
 

-e
r 0
0
 

9.207 18-

8. Stora Kopparbergs 
Bergslags AB 

Fal un (2) 1. .903.000 12.743 12.743 

9. AB Elektrolux Stockhol m (23) 1, .869.000 15.285 6.115 

10. Sandvikens Jern-
verks AB 

Sandvi ken (7) 1. .601.000 11.130 10.832 

1 1 .  Atlas Copco AB Stockholm (6) 1, .542.000 4.440 604 

12. Alfa Lavai AB Tumba (18) 1, ,533.000 5.262 3.902 

13. Svenska Cellu
losa AB 

Sundsval 1 (26) 1 .468.000 12.045 10.564 

14. Uddeholms AB Hagfors (17) 1. .292.000 12.916 12.445 

15. Bol i den AB Stockhol m (24) 1 .287.000 6.995 5.705 

16. LKAB Stockholm (2) 1 .131.000 7.145 7.145 

17. AB Cementa Malmö m 1 .082.000 11.253 3.178 

18. AB Bofors Bofors (15) 1 O
 

O
 

O
 

O
 

12.661 9.526 

19. AGA AB Lidi ngö (17) 1 .058.000 5.607 3.685 

1) Föreliggande appendix utgör ett utdrag ur en fristående rapport med 
samma titel (se tabell 1 i Fr edriksson, C £ Lindmark, L, Storkoncerner 
inom svensk tillverkningsindustri. Avd för företagsekonomi, Umeå univer
sitet. Umeå 1976, stencil). I denn a rapport redogörs även för urvals
kriterier, tillvägagångssätt vid upprättandet av registret etc. 



348 

20. Facit AB Solna (23) 1.003.000 9.800 3.749 

21. Mo och Domsjö 

AB 

örnsköl ds-
vi k 

(27) 989.000 7.987 5-756 

22. Fagersta AB Fagersta (5) 919.OOO 6.990 6.708 

23. Kockums Mekaniska 

Verkstads AB 

Mal mö (14) 905.000 6.451 4.470 

24. AB Svenska 
Fläktfabri ken 

Nacka (2) 773.000 4.424 4.082 

25. AB Götaverken Göteborg (11) 766.000 8.666 5.829 

26. IBM Svenska AB Stockholm (1) 709.000 3.169 3.169 

27. Kerna No rd AB Stockholm (33) 685.000 4.193 1.494 

28. Svenska AB 
Phi li ps 

Stockholm (27) 681.000 3.797 1.291 

29. AB Astra Södertälje (17) 634.000 3.O81 2.780 

30. AB Iggesunds 
Bruk 

1 ggesund (12) 628.000 5.098 3.176 

31. Holmens Bruk AB Norrköpi ng (14) 623.000 4.448 4.448 

32. AB Plåtmanufaktur Mal mö (16) 604.000 3.557 3.396 

STORFÖRETAG: 

33. AB Statens 
Skogs i ndustrier 

Stockholm (3) 570.000 4.127 3.743 

34. Avesta Jernverks 

AB 
Avesta (17) 560.000 7.897 3.181 

35. Kor s näs-Marma AB Gävle (6) 518.000 3.883 3.883J 

36. T rei 1eborgs 
Gummi fabriks AB 

Trelleborg (8) 516.000 5.626 4.388 

37. Skogsägarnas 
Industri AB 

Växjö (20) 516.000 4.888 4.104 

38. Eriksbergs Meka
niska Verkstads 
AB 

Göteborg (6) 500.000 5.459 5.459 

39. Husqvarna Vapen
fabriks AB 

Huskvarna (16) 492.000 4.964 4.051 

40. Norrbottens 
Jernverk AB 

Luleå (1) 491.000 3.350 3.350 

41. Bi 1 leruds AB Säffle (11) 484.000 5.275 5.128 

42. Norrlands Skogs
ägares Cellulosa 
AB 

Kramfors (8) 463.000 3.013 3.013 

43. Elektriska 
Svetsnings AB 

Göteborg (8) 462.000 1.746 1.746 

44. Coronaverken AB Göteborg (18) 446.000 4.925 2.515 



3 4 9  

Stockholm (12) 

Gustavsberg (3) 

45. Ytong AB Falköping (22) 

46. Buiten-Kantha1 Hallsta- (10) 
AB hammar 

47. Mölnlycke AB Göteborg (10) 

48. Fiskeby AB Norrköping (2) 

49. AB Gull högens Skövde (24) 

Bruk 

50. Höganäs AB Höganäs (18) 

51. AB Klippans Fin- Klippan (16) 
pappersbruk 

52. AB Bahco 

53- AB Gustavsbergs 
Fabri ker 

54. AB Papyrus Mölndal (10) 

55. Luxor Industri Motala (6) 
AB 

56. Monark-Crescent Varberg (21) 
AB 

57. Bergvik och Ala Söderhamn (13) 
AB 

58. Goodyear Gummi Stockholm (1) 
Fabriks AB 

59. AB Ferrolege- Stockholm (1) 
ri ngar 

60. Calor-Celsi us AB Solna (10) 

61. Kopparfors AB Ockelbo (1) 

62. Munksjö AB Jönköping (8) 

63. Uddevallavarvet Uddevalla (2) 
AB 

64. AB Betongin- Stockholm (14) 
i ndustri 

65. Tetra Pak Inter- Lund (6) 
national AB 

66. Perstorp AB Perstorp (6) 

67. AB Svenska Järn- Kallhäll (10) 
vägsverkstäderna 

68. AB Wi 1 h. Becker Stockholm (9) 

69. Hiab-Foco AB Hudiksvall (8) 

70. AB Nordiska Västra (8) 

Värme Sana Frölunda 

7 1 .  S t e n b e r g - F l y g t  L i n d å s  ( 8 )  
A B  

430.000 1.913 547 

404.000 4.527 4.527 

383.000 2.052 1.195 

364.000 2.711 2.473 

360.000 3.114 439 

352.000 3.578 2.305 

339.000 3.285 3.210 

325.OOO 3.884 3.1841 

324.000 3.693 3.089 

323.OOO 2.217 1.254 

304.aoo2^ 1.363 1.363 

295.000 1.811 1.761 

284.000 2.487 1-525 

270.000 1.400 1.400 

264.000 735 735 

262.000 2.471 2.441 

258.000 2.123 2.123 

258.000 2.333 2.333 

256.000 2.841 2.841 

256.000 I.891 533 

252.000 1.295 1.295 

223.OOO 2.345 1-855 

213.000 2.503 1-821 

204.000 1.435 1.056 

201.000 1.627 1.627 

200.000 I.707 1.707 

199. O O O  9 3 7  8 8 7  
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72. AIRCO Alloys AB Vargön (1) 197.000 511 511 

73. G.K.N.-Stenman 
AB 

Eski1stuna (7) 196.000 1. 925 1.909 

74. Persöner AB Ystad (12) 192.000 785 210 

75. Smedjebackens 
Valsverks AB 

Smedje
backen 

(4) 187.000 1. .116 1.116 

76. Halmstads Järn
verks AB 

Halmstad (3) 173.000 1. .137 1.137 

77. Ro11ne ros AB Karl s tad (10) 173.000 1.228 343 

co r-
» 

AB Bi 11 i ngsfors-
Långed 

Bi 11 i ngs-

fors 

(8) 165.000 1. ,610 1.610 

79. Örebro Pappers
bruks AB 

Örebro (5) 163.000 1. ,128 1.128 

80. AB Hägglund & 
Söner 

örnsköl ds-
vi k 

(3) 161 .000 1. .971 1.851 

81. Standard Radio 
S Telefon AB 

Väl 1 i ngby (3) 158.000 2. .023 2.023 

82. Almedahl-Dal sjö
fors AB 

Da 1 sjöfors (15) 157.000 2. .004 
_3) 

83. Gunnebo Bruks AB Gunnebobruk (4) 153.000 1, .279 1.279 

84. AB Al fort S 
C ronhol m 

Stockholm (6) 151.ooo 746 746 

85. Svenska Data
register AB 

Sol na (3) 149.000 2, .572 2.572 

86. Borås Wäfveri AB Borås (4) 146.000 2, .129 1.998 

87. Eiser Invest AB Borås (10) 145.000 3. .184 
.3) 

o
o
 o

o
 

Algot Johansson 
AB 

Borås (5) 142.000 1, .947 1.947 

89. Gummi fabri ken 
G i slaved AB 

G i s 1 aved (3) I39.OOO 1 .550 1.550 

90. Pharmacia AB Uppsala (5) 137.000 951 9*1 

91. Paul Andersson 
Industrier AB 

Västerås (7) 137.000 1 .034 1.034 

92. Kockums Jern-
verks AB 

Kal 1 i nge (2) 135.000 1 .323 1.323 

93. Nordsjö-Nord
ström & Sjögren 
AB 

Ma 1 mö (3) I35.OOO 618 618 

94. HSB:s Industrier 
AB Borohus 

Stockhol m (1) 128.000 1 , .458 1.458 

95. Gusums Bruk AB Gusum (2) 128.000 771 663 

96. Svenska Rayon AB Vå 1 berg (1) 127.OOO 1 .136 1.136 

97. Lumalampan AB Stockholm (1) 126.000 909 909 
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98. Jonsereds Fab

rikers AB 

Jonsered (8) 126.000 1.269 1.141 

99. Lilla Edets 
Pappersbruks AB 

Li Ila Edet (3) 125.000 941 941 

100. AB Sundsval 1 s 

Verkstäder 

Sundsval 1 (1) 124.000 779 779 

101. Fi restone-
Viskafors AB 

Borås (1) 121.000 1.240 1.240 

102. Hel si ngborgs 
Gummi fab r i ks 
AB Tretorn 

Hel s i ngborg (4) 120.000 1.616 1.486 

103. AB Celloplast Norrköpi ng (1) 119.000 917 917 

10^. AB Kab i Stockholm (8) 118.000 1.033 922 

105. Bi 1lman-Regula-
tor AB 

Huddi nge (2) 116.000 748 748 

106. Svenska Ackumu
lator AB Jungner 

Oskarshamn (8) 114.000 786 716 

107. AB Svenska 1 co
pal fabri ken 

Malmö (3) 113.000 952 832 

108. Nordiska Ackumu-
latorfabri ken 
Noack AB 

Stockho1 m (7) 112.000 543 543 

109. Karl skröna var ve t 
AB 

Karl skröna (1) 111.000 1.610 1.610 

110. Rockwool AB Skövde (5) 109.000 1.656 923 

111. Li nden-Ali mak AB Västerås 00 108,000 1.017 605 

112. Johnson-Metal 1 
AB 

Örebro (6) 103.000 909 714 

113. Åkermans Verk

stad AB 
Es löv (6) 102,000 629 629 

11^. Grani ngeverkens 
AB 

Bol 1stabruk (7) 98.000 1.001 789 

115. Wi rsbo Bruks AB Vi rsbo (3) 97.000 610 610 

116. AB Kone-Asea-
Graham 

Sundbyberg (1) 97.000 748 748 

117. Hugin Kassa
regi ster AB 

Stockhol m (2) 96.000 1.050 O
 

V/
1 O
 

118. Munkeda1 s AB Munkedal (6) 91.000 749 506 

119. Svedala-Arbrå AB Sveda 1 a (4) 88.000 1.023 993 

120. Skofabriks AB 
Oscaria 

Örebro (2) 86.000 1.168 1.168 

121 . Aktiv-Fisher AB Morgongåva (6) 81.000 600 600 

122. Gustaf Werner AB Göteborg (10) 80.000 1.488 797 

123. Westervi ks 
Pappersbruks AB 

Västervi k 00 79.000 615 198 
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124. Lesjöfors AB Lesjöfors (8) 77.000 1.128 1.128 

125. Morgårds Kammar 
AB 

Smedje
backen 

(2) 76.000 780 587 

126. Karl hol ms AB Stockhol m (1) 75.000 597 597 

127. Optimus-Gruppen 
AB 

Upplands 
Väsby 

(8) 75.000 975 3' 

128. AB Garphytte 
Bruk 

Garphyttan (2) 74.000 652 652 

129. AB Gustaf Kähr Nybro 00 72.000 755 645 

130. AB St i 11e-Werner Stockholm (7) 72.000 652 652 

131. Kalmar Verkstads 
AB 

Ka 1 ma r (1) 71.000 757 757 

132. Gamlestadens AB Göteborg (8) 71.000 958 868 

133. Nordiska Maskin-
filt AB 

Ha 1 ms tad (4) 69.000 757 671 

134. Uppsala-Ekeby AB Uppsala (14) 69.000 1.286 584 

135. Rydboholms AB Vi skafors (4) 63-000 858 660 

136. AH Andersson £ 
Co AB 

Borås (2) 61.000 670 670 

137. AB Järnförädling Hälleforsnäs (3) 61.ooo2^ 1.209 834 

138. AB Ludvig 
Svensson 

Ki nna (1) 60.000 680 680 

139. Mason i te AB Rundvik (3) 59-000 748 748 

140. AB Sture 
Ljungdahl 

Nybro (3) 59.000 734 560 

141. Skega AB Ersmark (3) 59.000 623 623 

142. AB Emmaboda 
Glasverk 

Emmaboda (2) 58.0001^ 572 572 

143. Guldsmeds Aktie
bolaget GAB 

Ma lmö (33) 58.000 778 31 

144. Ulferts Fabriker 

AB 
Tibro (5) 57.000 505 505 

145. Svenska AB 
Broms regulator 

Ma 1 mö (3) 56.000 419 117' 

146. AB Ljungmans 
Verkstäder 

Malmö (3) 54.000 816 816 

147. LKB-Produkter AB B romma (4) 54.000 577 520 

148. Eldon AB Nässjö (2) 53.000 764 601 

149. ABU AB Svängsta (4) 53.000 872 662 

150. Hassel fors Bruks 
AB 

Hassel fors (6) 52.000 691 691 
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151. Schul 1 ströms S 
Sjöströms Fab
riks AB (Scandia-
felt AB) 

Högsjö (2) 50.000 577 408 

152. Sala Maskinfab
riks AB 

Sala (2) 50.000 628 498 

153. Forss-Parator AB Mjölby (3) 48.000 647 647 

154. AB Nordverk Uddeval la (2) 45.000 651 651 

155. Skandi navi ska 
Jute Spinneri S 
Väveri AB 

Oskarström (3) 45.000 504 461 

156. AB Värnamo 
Gummi fabri k 

Värnamo (3) 43.000 723 662 

157. AB Norma Projekt-
ti1 fabri k 

Åmotfors (1) 42.000 540 540 

158. Forsheda Gummi-
fabrik AB 

Forsheda (4) 41.000 519 519 

159. Tel ub AB Växjö (3) 41.000 550 550 

160. Saxylle-Ki 1 sund 
AB 

Borås (2) 41.000 695 695 

161. Domkraft AB Nike Eskilstuna (1) 41.000 530 530 

162. SMT Machine 
Company AB 

Västerås (5) 38.000 693 457 

163. Kul lg rens Enka 
AB 

Uddeval 1 a (11) 37.000 572 572 

164. AB Young Lady Uppsa la (3) 35.000 525 -

165. AB CE Johansson Eski1stuna (3) 32.000 559 559 

166. AB Eriksson & 

Larsson 

Borås (1) 30.000 578 578 

167. AB Schwartzman 
& Nordström 

Uddeva 1 la (3) 28.000 568 568 

168. Co Öberg & Co:s 
AB 

Eski1stuna (2) 26.000 504 504 

Anm.: 1) Uppgiften avser 1971. 

2) Uppgiften avser 1972. 

3) Moderbolaget ombildat till förvaltningsbolag/försäljningsbolag. 

4) Avser Sverigekoncernen. 

5) Avser antalet kontorsanstä11 da. 
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TABELLBILAGA 

Tabell 1. Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för företag 

med högst 50 miljoner i omsättning och med företagens inköp som 

beroende variabel. (Antal företag 571). 

Steg 
nr 

Parvi st 
va r i a -
bel sam
band 

Variabel F-värde för 
att inklu
deras eller 
utes1utas 

Regress ions-

koeffi c i ent 
(R) 

Ti 11 skott 
i fö rkla-
ri ngsvärde 
(AR*) 

1 . + Omsättni ng 2795,0795*** 0,9115 83,1 % 

2. Bransch 39j594*** 0,9212 1,8 % 

3. Sektoriell inriktning 6,6114* 0,9238 0,5 % 

k. Regi on 6,3737* 0,9252 0,3 % 

5. Ägare o ,84g1 0,9254 0,0 % 

6. + Inköp av produktionstek
nisk service i r elation 
ti 11 totala inköp 15,1773*** 0,9276 0,4 % 

7. + Realkapital maskiner i 
relation till omsättningen 4, 4063* 0,9282 0,1 % 

8. + Antal leverantörer inom 

lokal tillverkningsindustri 1,2575 0,9283 0,0 % 

9. + Exportandel 1,0995 0,9285 0,0 X 

10. - Försäljningsandel till 

lokala tillverkningsföretag 0,8138 0,9286 0,0 % 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i för klarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch, sektoriell inriktning, regiontillhörighet och ägare 
har högsta F-värdet inom respektive var iabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 690 till 571 till följd av att 
119 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

k) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I det ta fall har vi emellertid 
brutit denna prioriteringsordning genom att 'tvinga in1 våra s k 
dummy-va ri ab 1er för bransch, sektoriell inriktning, regiontill
hörighet och ägare i ste g 2-k i r egress ionsmodel1 en. 

5 )  A v  f  r a ms t ä l 1  n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l 1  e n .  



Tabell 2. Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för den 

del population företag som ingår i PRV-undersökningen och med 

företagens inköp som beroende variabel. (Antal företag 23*0. 

Steg 
nr 

Pa rv i s t 
varia
bel sam
band 

Variabel F-värde för Regressions
att inklu- koefficient 
deras eller (R) 
uteslutas 

Ti 11 skott 
i fS rkla-
ri nqsvärde 
(ARZ) 

1. + Omsättni ng 1245,4601*** 0,9181 84,3 % 

2. Bransch 25,8096*** 0,9301 2 , 2  %  

3. Reg i on 10,3436** 0,9349 0,9 % 

4. Sektoriell inriktning 2,1912 0,9361 0,2 % 

5. + Sol i di tetsutveckl i ng 76,1694*** 0,9537 3 , 3  %  

6. + Inköp av produktionstek
nisk service i r elation 
till totala inköp 7,65^6** 0,9554 0,3 % 

7. + Exportandel 4,6957* 0,9564 0,2 % 

8. - Antal kunder inom lokal 
tillverkningsi ndustri 5,0090* 0,9575 0,2 % 

9. - Räntab i 1 i tet 5,0347* 0,9585 0,2 % 

10. - Li kvid i tetsf1uktuat i oner 4,0330* 0,9594 0,2 % 

11. + Räntabi 1 i tetsf1uktuationer 5,1863* 0,9604 0,2 % 

12. - Likviditet 4,0877* 0,9612 0,2 % 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch, regiontillhörighet och sektoriell inriktning har 
högsta F-värdet inom respektive variabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 252 till 234 till följd av att 
18 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I det ta fall har vi emellertid 

brutit denna prioriteringsordning genom att 'tvinga in1 våra s k 
dummy-variabler för bransch, regiontillhörighet och sektoriell in
riktning i ste g 2-4 i r egressionsmodel1 en. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 2  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l l e n .  I  s t e g  1 3 "  g e s  i n g e t  s i g n i f i k a n t  t i l l s k o t t  
i  f ö r k l a r i n g s v ä r d e t .  
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Tabell 3. Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för hela 

;poipulationen och med företagens iriköpsandel som beroende variabel. 

(Antal företag 597.) 

Steg 
nr 

Parvi s t 
va r i a -
bel sam
band 

Vari abel F-värde för Regressions
att inklu- koefficient 
deras eller (R) 

utes1utas 

Ti 11 skott 
i fö rkla-
ri nqsvärde 
(AR ) 

1 . Bransch 19,9145*** 0,3276 10,7 X 

2. Sektoriell inriktning 9,8687** 0,3659 2,7 % 

3- Regionti11 hör i ghet 4,3380* 0,3848 1 ,k % 

4. Ägare 2,1717 0,3891 0,3 % 

5. + Omsättn i ng 0,0824 0,3893 0,0 % 

6. - Realkapital maskiner i 

relation till omsättningen 61,1334*** 0,4840 8,3 % 

7. + Antal leverantörer inom 
lokal tillverkningsindustri 19,6360*** 0,5099 2,6 % 

8. + Inköp av produktionsteknisk 
servi ce i r elation till 
totala inköp 16,6476*** 0,5305 2,1 % 

9. - Försäljningsandel till 
lokala tillverkningsföretag 10,9702*** 0,5431 1 ,k % 

10. - Maskinernas genomsnitts
ålder 6,8628** 0,5509 0,9 % 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %> 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch, sektoriell inriktning, regiontillhörighet och ägare 
har högsta F-värdet inom respektive var iabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 724 till 597 till följd av att 
127 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. De 
597 ingående företagen har sålunda besvarat ERU-undersökningen 
ful 1ständigt. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ekv ationen osv. I det ta fall har vi emellertid 
brutit denna prioriteringsordning genom att 'tvinga in1 våra s k 
dummy-variabler för bransch, sektoriell inriktning, regiontillhörig
het och ägare i ste g 1-4 i re gress ionsmodel1 en. Vidare har omsätt
ningsvariabeln tvingats in i ste g 5. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  i  
r e g r e s s  i o n s m o d e l 1  e n .  I  s t e g  1 1 -  g e s  i n g e t  s i g n i f i k a n t  t i l l s k o t t  i  
f ö r k l a r  i  n g s v ä r d e t .  
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Tabell 4, Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för den 

del population företag som ingår i PRV-undersökningen och med 

företagens inköpsandel som beroende variabel. (Antal företag 

235). 

Steg Parvist Variabel 
nr va r i a -

bel sam
band 

F-värde för Regressions- Tillskott 
att inklu- koefficient i fö rkla-
deras eller (R) ringsvärde 
uteslutas (AR*) 

1. Bransch 11,3395*** 0,3685 13,6 % 

2. Sektoriell inriktning 5,2634* 0,4100 3,2 % 

3. + Omsättni ng 5,0967* 0,4318 1,9 % 

k. Regionti 11höri ghet 2,9110 0,4516 1,8 % 

5. - Realkapital maskiner i 
relation till omsättningen 26,4501*** 0,5449 8,9 % 

6. - Antal kunder inom lokal 
ti 11verkni ngs i ndustri 12,9638*** 0,5817 4,1 % 

7. - Räntab i 1 i tet 13,7630*** 0,6163 4,1 % 

8. + Inköp av produktionsteknisk 
serv i ce i rei at ion till 
totala inköp 7,2286** 0,6332 2,1 % 

9. + Sol i d i tetsutveckli ng 6,5351* 0,6477 1,9 % 

10. - Li kvi di tetsutveckli ng 4,7604* 0,6579 1,3 % 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch, sektoriell inriktning och regiontillhörighet har 
högsta F-värdet inom respektive variabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 252 till 235 till följd av att 
17 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

k) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I dett a fall har vi emellertid 
brutit denna priori ter ingsordning genom att 'tvinga in1 vår s k 
dummy-va ri ab 1 er för bransch, sektoriell inriktning och regiontill
hörighet i ste g 1-2 respektive k i re gressionsmodellen. Vidare har 
omsättningsvariabeln tvingats in i ste g 3-

5 )  A v  f r a m s t ä l i n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l 1  e n .  I  s t e g  1 1 -  g e s  i n g e t  s i g n i f i k a n t  t i l l s k o t t  
i  f ö r k l a r i n g s v ä r d e t .  
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Tabell 5, Företagens sektoriella inriktning och ägarstruktur 

x^Ägarstruk-
Sek-N. tur 
tor i e 1TS. 
inrikt-

n i ng n. 

Fr i stående 
företag 

Storföretags
enheter 

Storkoncern
enheter 

Tota lt 

Underleveran
törer 210 (33,7 %) 18 (34,6 %) 18 (37,5 %) 246 (34,0 %) 

Byggvaruleve-
rantörer 24 (3,8 %) 1 (1,9 %) - 25 (3,5 %) 

Gross i st leve

rantörer 246 (39,4 %) 13 (25,0 « 5 (10,4 %) 264 (36,5 %) 

Leverantörer 
till offent-
1 i ga sektorn 22 (3,5 %) 1 (1,9 %) 

_ 
23 (3,2 %) 

Internleve
rantörer 18 (2,9 %) 6 (11,5 %) 12 (25,0 %) 36 (5,0 %) 

Exportföre
tag 34 (5,4 %) 8 (15,4 %) 8 (16,7 %) 50 (6,9 %) 

Ej klassifi
cerade före
tag 70 (11,2 %) 5 (9,6 %) 5 (10,4 %) 80 (11,0 %) 

Hela företags-
populationen 624 (100 ° i) 52 (100 %) 48 (100 %) 724 (100 %) 



360 

Tabell 6. De mindre och medelstora företagens sektoriella inriktning och 

storlek 

Sektoriel1 Under- Byggva- Gross.- Leveran Intern Export Ej Total t 

i nrikt- leve- ruleve leve törer leve företag klassi- för 

nî ng ran tö- rantö rantö till ran tö- fi cera- stor-

Antal rer rer rer offent- rer de leks-

syssel 1ig företag klass 

satta sektor 

11-20 75 9 66 8 3 9 31 201 

(35,7S)(37,530 (26,8%) (36,4%) (16,7%) (26,5%) (44,3%) (32,2%) 

21-50 80 12 95 9 8 12 20 236 
(38,1%)(50,0%) (33,6%) (40,9%) (44,4%) (35,3%) (28,6%) (37,8%) 

51-100 30 3 50 3 3 8 10 107 
(14,3%)(12,5%) (20,3%) (13,6%) (16,7%) (23,5%) (14,3%) (17,1%) 

101-200 18 0 25 1 3 4 5 56 
(8,6%) (0 %) (10,2%) (4,5%) (16,7%) (11,8%) (7,1%) (9,0%) 

201-500 1 o 10 1 1 1 4 24 
(3,3%) (0 %) (4,1%) (4,5%) (5,6%) (2,9%) (5,7%) (3,8%) 

Samtliga 210 24 246 22 18 34 70 624 
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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Tabell 7, De mindre och medelstora företagens storlek och regiontillhörig

het 

Antal Total t 
syssel- för 
satta 11 - 20 21 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 region 

Regi on 

Malmö 38 46 25 15 6 130 
(29,2 %) (35,4 %) (19,2 1) (11,5 %) (4,6 S) (100 %) 

Borås 77 91 57 24 11 260 
(29,6 %) (35,0 %) (21,9 %) (9,2 X) (4,2 %) (100 %) 

Borlänge 34 36 9 8 2 89 
(38,2 %) (40,4 %) (10,1 %) (9,0 %) (2,2 %) (100 %) 

Avesta 5 5 0 0 1 11 
(45,5 ti (45,5 %) (0 %) (0 %) (9,1 %) (100 %) 

Ludvi ka 2 1 1 0 0 10 
(20,0 %) (70,0 %) (10,0 %) (0 %) (0 %) (100 %) 

Mora 22 24 5 4 1 56 
(39,3 %) (42,9 %) (8,9 t) (7,1 %) (1,8 %) (100 %) 

Skellefteå 20 20 1 4 3 5h 
(37,0 %) (37,0 %) (13,0 %) (7,4 %) (5,6 %) (100 %) 

Lycksele 3 7 3 1 0 14 
(21,A %) (50,0 %) (21,4 %) (7,1 %) (0 %) (100 %) 

Samtli ga 201 236 107 56 24 624 
(32,2 %) (37,8 %) (17,1 %) (9,0 Z) (3,8 %) (100 %) 
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Tabell 8. De mindre och medelstora företagens sektoriella inriktning och 

branschti1lhörighet 

Sektoriell Under- Byggva- Gross.- Leveran- Intern- Export- Ej Tota 11 
inrikt- leve- ruleve- leve- törer leve- före

ning rantö- rantö- rantö- till rantö- tag 
rer rer rer offent- rer 

"g 
Bransch sektor 

klass i- för 
ficera- bransch 
de 
företag 

Gruvor 
samt jord-
och sten-
i ndustri 

Text i 1 -
i ndustri 

Övrig be-
klädnads-
i ndustri 

Sågverks-
i ndustri 

Övrig trä-
i ndustri 

Massa- och 
pappers-
i ndustri 

Kem i s k 
i ndustri 

Meta 11 -
i ndustri 

Metal 1-
varu-
i ndustri 

Mask i n-
i ndustri 

Elektro-
och 
transport
medel s i n-
dustri mm 

Annan till 
verkni ngs-
i ndustri 

9 
(25,7%) 

41 
( . 3 3 , L  

4 
(3,2 

15 
(34,1*) 

14 

(19,7%) 

5 
(71,4%) 

15 
(37,5%) 

4 
(100%) 

50 
(60,2%) 

37 
(60,7%) 

1 1  
(34,4%) 

• 4 
(22,5 

7 9 4 
(20,0%) (25,7%) (11,4%) 

1 1 4 35 
(2,9%) (2,9%) (11,4%) (100%) 

(6,S 

51 
(49,0%) 

90 
(72,6%) 

14 

3 
(2,i 

1 

1 
( 1 , 0 % )  -

4 6 
(3,2%) (4,£ 

11 104 
( 1 0 , 6 % )  ( 1 0 0 % )  

17 124 
(13,7%) (100%) 

(31,8%) (2,3%) 

8 26 5 
(11,3%) (36,6%) (7,0%) 

1 
(14,3%) -

1  12  
(2,5%) (30,0%) 

3 17 1 
(3,6%) (20,5%) (1,2%) 

2 6 2 
(3,3%) (9,8%) (3,3%) 

12  5  
(37,5%) (15,6%) 

8 1 
(44,4%) (5,É 

10 1 44 
(22,7%) (2,3%) (100%) 

5 3 10 71 
(7,0%) (4,2%) (14,1%) (100%) 

1 
(14,3%) 

2 
(5,0%) 

3 
( 3 , (  

1 
(100%) 

1 0  A O  

( 2 5 , 0 % )  ( 1 0 0 % )  

4 
( 1 0 0 % )  

9 83 
(10,8%) (100%) 

1 9 4 61 
(1,6%) (14,8%) (6,6%) (100%) 

1 1 2 32 

(3,1%) (3,1%) (6,3%) (100%) 

2 1 2 18 
(11 ,1%)  (5 ,6%)  (11 ,1%)  (1 00% )  

för Tota 11 
i nr i kt-
ni ngskate 
gor i 

209 2k 246 22 

(33,5%) (3,9%) (39,5%) (3,5%) 
18 34 70 623 
( 2 , 9 % )  ( 5 , 5 % )  ( 1 1 , 2 % )  ( 1 0 0 % )  
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Tabell 10. De mindre och medelstora företagens sektoriella inriktning inom 

olika regioner 

Sektor i eli Under- Byggva- Gross.- Leveran- Intern- Export- Ej Totalt 
inrikt- leve- ruleve- leve- törer leve- före- klassi- för 

ning rantö- rantö- rantö- till rantö- tag fi cera- region 
rer rer rer offent- rer de 

lig företag 
Region sektor 

Malmö 
50 

(38,5%) 
6 
(4,6%) 

34 
(26,2%) 

8 
(6,2%) (3,8« 

k 
(3,1%) 

23 
(17,7%) 

130 

(100%) 

Borås 
70 

(26,9%) 
6 

(2,3%) 
141 
(54,2%) 

5 
(1,9%) 

3 
(1,2%) 

10 
(3,8%) 

25 
(9,6%) 

260 
(100%) 

Ludvi ka 7 
(70,0%) 

1 
(10,0%) 

1 
(10,0%) 

- 1 
(10,0%) -

- 10 
(100%) 

Avesta 7 
(63,6%) 

3 
(27,3%) 

1 
(9,1%) 

- -

-

- 11 
(100%) 

Bori ange 
36 

(40,4%) 
1 

(1,1%) 
23 

(25,8%) 
3 

(3,4%) 
k 

(>*,5%) 
6 
(6,7%) 

16 
(18,0%) 

89 
(100%) 

Mora 
15 

(26,8%) 
1 

(1,8%) 
22 

(39,3%) 
2 

(3,6%) 
2 

(3,6%) 
9 

(16,1%) 
5 

(8,9%) 
56 

(100%) 

Skel1 efteå 
20 

(37,0%) 
6 

(11,1%) 
18 

(33,3%) 
4 

(7,4%) 
2 

(3,7%) 
3 

(5,6%) 
1 

(1,9%) 
54 

(100%) 

Lycksele 5 
(35,7%) 

" 6 
(42,9%) 

- 1 
(7,1%) 

2 
(14,3%) 

- 14 
(100%) 

Samt 1 i ga 
210 

(33,7%) 
24 
(3,8%) 

246 
(39,4%) 

22 

(3,5%) 
18 
(2,9%) 

34 
(5,4%) 

70 
(11,2%) 

624 
(100%) 
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Tabell 11. De mindre och medelstora underleverantörernas storkoncern-

anknytning i oli ka regioner 

Total t 
för 

20,1 % - 50,1 % - region 

50,0 % 

Reg ion 

Malmö 25 (50,0%) 13 (26,0%) 9 OO
 
o
 

<3
* 

3 (6,0%) 50 (100%) 

Borås 46 (65,7%) 15 (21,4%) 5 (7,1%) 4 (5,7%) 70 (100%) 

Ludvi ka - 4 (57,1%) 1 OM*) 2 (28,6%) 7 (100%) 

Avesta 2 (28,6%) - 3 (42,93) 2 (28,6%) 7 (100%) 

Boriänge 11 (30,6%) 6 (16,7%) 10 (27,8%) 9 (25,0%) 36 (100%) 

Mora 5 (33,3%) 4 (26,7%) 5 (33,3%) 1 (6,7%) 15 (100%) 

Skellefteå 2 (10,0%) 1 (35,0%) 6 (30,0%) 5 (25,0%) 20 (100%) 

Lycksele 3 (60,0%) - 2 (40,0%) - 5 (100%) 

Samtli ga 94 (44,8%) 49 (23,3%) 41 (19,5%) 26 (12,4%) 210 (100%) 

Tabell 12. Underleverantörernas storkoncernanknytning inom metall- och 

verkstads i ndustri n 

Reg i on o % -
20,0 % 

20, ,1 % - Totalt för 
region 

Malmö 18 (64,2%) 10 (35,7%) 28 ( 00%) 

Borås 15 (71,4%) 6 (28,6%) 21 ( 

à»
? O
 
o
 

Avesta-Ludvi ka-
Borl ange 

8 (26,7%) 22 (73,3%) 30 ( 00%) 

Skellefteå 6 (37,5%) 10 (62,5%) 16 ( 00%) 

Mora-Lycksele 3 (42,9%) 4 (57,1%) 7 ( 

<3
* o
 
o
 

Samtli ga 50 (49,0%) 52 (51,0%) 102 ( 00%) 

Anm.: I tab ellen återges antalet underleverantörer som avsätter mer 

respektive mindre än 20 % av omsättningen till landets 30-tal 

största industrikoncerner. 

Underleveran
törernas för-
säljni ngsandel 

till de största 
tillverkni ngs-
koncernerna 

0  %  0 , 1  %  -

20,0 % 
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Tabell 13.. Res ultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för samt 

liga företag och med företagens inköpsandel från lokal till

verkningsindustri som beroende variabel (antal företag 617). 

Steg Parvist Variabel 
nr varia

bel sam
band 

F-värde för 
att inklu
deras el 1er 
utes1utas 

Regress ions-
koefficient 
(R) 

Ti 11 skott 
i fö rkla-
r i nqsvärde 
(AR2) 

1. Bransch 21,8802*** 0,2625 6,9 % 

2. Regi on 4,7288* 0,2896 1,5 % 

3. Ägare 4,6610* 0,3014 0,7 % 

4. Sektoriell inriktning 2,1174 0,3137 0,7 % 

5. - Real kapi tal maskiner i 
relation till omsättningen 3,4623 0,3218 0,5 % 

6. + Utbildni ngsni vå 2,7515 0,3281 0,4 % 

7. + Maskinernas genomsnitts
ålder 2,6728 0,3345 a,k % 

8. - Antal skift 1,1239 0,3371 0,2 % 

9. + Kapaci tetsutnyttjande 0,1975 0,3375 0,0 % 

10. + Exportandel 0,1220 0,3378 0,0 % 

Anm.: 1) * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch, regiontillhörighet, ägare och sektoriell inriktning 
har högsta F-värdet inom respektive var iabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 724 till 617 till följd av att 
107 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ekv ationen osv. I dett a fall har vi emellertid 
brutit denna prioriteringsordning genom att 'tvinga in' våra s k 
dummy-vari ab 1 er för bransch, regiontillhörighet, ägare och sekto
riell inriktning i ste g 1-4 i r egress ionsmodel1 en. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l 1  e n .  
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Tabell 14. Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för den 

del population företag som ingår i PR V-undersökningen och med 

företagens inköpsandel från lokal tillverkningsindustri som 

beroende variabel. (Antal företag 24o) . 

Steg Parvist Variabel 
nr varia

belsam
band 

F-värde för Regressions- Tillskott 
att inklu- koefficient Î förkla-
deras eller (R) rinqsvärde 
uteslutas (AR*) 

1. Region 

2. Bransch 

3. Sektoriell inriktning 

4. + Omsättningsutveckling 

5. + Räntabilitetsutveckling 

6. + Räntabi 1 i tetsf1uktuationer 

7. + Försäljningsandel till 
landets största tillverk-
ni ngskoncerner 

8. + Räntab i 1 i tet 

9. + Utbildni ngsni vå 

10. - Försäljningsandel till 
största kund 

13,9682*** 

4,4234* 

1,5274 

6,6136* 

2,8609 

2,6612 

2,1840 

1,3874 

1,0472 

1,0114 

0,2753 

0,3484 

0,3622 

0,3978 

0,4116 

0,4234 

0,4336 

0,4399 

0,4444 

0,4487 

7,6 

4,6 

1 , 0  

2,6 

1 , 1  

1 , 0  

0,9 

0,5 

0,4 

0,4 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För regiontillhörighet, bransch och sektoriell inriktning har 
högsta F-värdet inom respektive var iabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 252 till 240 till följd av att 
12 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res idua1 kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I det ta fall har vi emellertid 
brutit denna prioriteringsordning genom att 'tvinga in' våra s k 
dummy-variabler för regiontillhörighet, bransch och sektoriell in
riktning i ste g 1-3 i r egress ionsmodel1 en. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l l e n .  
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Tabell 15. Resultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för samt

liga företag och med företagens försäljningsandel till lokal 

tillverkningsindustri som beroende variabel. (Antal företag 617). 

Steg Parvist Variabel 
nr varia

belsam
band 

F-värde för Regressions- Tillskott 
att inklu- koefficient i fö rkla-
deras eller (R) ringsvärde 
uteslutas (AR^) 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

1 0 .  

17,7086*** 0,3465 

8,8915** 0,3647 

Region 19,6292*** 0,2091 

Bransch 15,9080*** 0,3059 

Ägare 0,0554 0,3059 

Försäljningsandel till 
största kund 

Maskinernas genomsnitts
ålder 

Försäljningsandel till 
landets största tillverk

ningskoncerner 8,6528** 0,3815 

Importandel 4,1797* 0,3893 

Tjänstemannaandel 3,6264 0,3959 

Omsättning 2,4788 0,4003 

Inköp av produktions
teknisk service i r ela
tion till totala inköp 2,5182 0,4047 

4,4 % 

5,0 % 

0,0 % 

2,6 % 

1,3 % 

1,3 % 

0,6 % 

0,5 % 

0,4 % 

0,4 % 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i för klarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För regiontillhörighet, bransch och ägare har högsta F-värdet inom 
respektive variabel grupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 724 till 617 till följd av att 
107 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res i dual kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I det ta fall har vi emellertid 
brutit denna prioritetsordning genom att 'tvinga in1 våra s k 
dummy-variabler för regiontillhörighet, bransch och ägare i st eg 
1-3 i regress ionsmodellen. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s  i o n s m o d e l l e n .  
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Tabell 16. R esultat av multipel linjär regressionsanalys utförd för den 

delpopulation företag som ingår i PR V-undersökningen och med 

företagens försäljningsandel till lokal tillverkningsindustri 

som beroende variabel. (Antal företag 240). 

Steg Parvi st Variabel 
nr varia

bel sam

band 

F-värde för Regressions- Tillskott 
att inklu- koefficient i för klä
de ras eller (R) rinqsvärde 
uteslutas (AR^) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Bransch 

Regi on 

Försäljningsandel till 
största kund 

Försäljningsandel till 
landets största tillverk-
ni ngskoncerner 

Omsättni ng 

Byggnadernas real kapi tal 
i re lation till omsätt-
n i ngen 

Likvidi tet 

Räntabi1 i tetsutveckli ng 

Maskinernas genomsnitts
ålder 

Antal skift 

35,4786*** 0,3938 

16,1158*** 0,4981 

10,4136** 0,5291 

4,3938* 

3,2598 

2,7575 

2,5071 

1,9003 

1,6910 

1,0371 

0,5406 

0,5488 

0,5557 

0 , 5 6 1 8  

0,5664 

0,5704 

0,5729 

15,5 

9,3 

3.2 

1.3 

1 , 0  

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,3 

Anm.: 1) ***, **, * anger statistiskt signifikant tillskott i fö rklarings
värdet på 0,1 %, 1 % respektive 5 %-nivån. 

2) För bransch och regiontillhörighet har högsta F-värdet inom respek
tive var iabelgrupp redovisats. 

3) Antalet företag har reducerats från 252 till 240 till följd av att 
12 företag saknar värde på någon av de oberoende variablerna. 

4) Vid varje steg inkluderas den variabel till regressionsekvationen 
som medför den största reduktionen av res i dual kvadratsumman. Detta 
innebär att variabeln med högsta partiella korrelationskoefficien
ten införs först i ek vationen osv. I dett a fall har vi emellertid 
brutit denna prioritetsordning genom att 'tvinga in1 våra s k 
dummy-variabler för bransch och regiontillhörighet i ste g 1-2 i 
regress ionsmodellen. 

5 )  A v  f r a m s t ä l l n i n g s t e k n i s k a  s k ä l  å t e r g e s  e n d a s t  d e  1 0  f ö r s t a  s t e g e n  
i  r e g r e s s i o n s m o d e l l e n .  





371 

APPENDIX E 

UNDERLEVERANTÖRERNAS RELATIVA POSITION I SVENSKT NÄRINGSLIV ~ EN SAMMAN

FATTANDE AID-ANALYS 

Trots att skillnaderna mellan de olika inriktningskategorierna av företag 

som de återgavs i kapitel 10 och 11 i flera fall framstår som betydande, 

innebär detta inte att de presenterade beskrivningsvariablerna entydigt för

mår diskriminera mellan exempelvis underleverantörer å ena sidan och de s k 

siutvarumarknadsföretagen å den andra. I syfte at t göra bilden av underle

verantörernas relativa position i svenskt näringsliv något mer fullständig 

har vi där för utnyttjat en statistisk korstabul1er ingsteknik - AID-tekni-

ken^ - med vars hjälp de olika analysvariablernas relativa förklaringsvärde 

kan belysas. 

Denna metod kan mycket schematiskt sägas stegvis dela företagspopulationen 

utifrån den analysvariabel som mest signifikant bidrar till att diskriminera 

mellan - i detta fall - underleverantörer och s 1utvarumarknadsföretag. I 

idealfallet skulle vi sålu nda efter ett antal steg erhålla "boxar" med ute

slutande underleverantörer respektive "boxar" med uteslutande siutvarumark

nadsföretag. Då en sådan fullständig uppdelning sällan låter sig göras kommer 

den procentuel1 a andel en underleverantörer/s1utvarumarknadsföretag i 

de olika boxarna att ge en bild över hur väl de valda analysvariablerna för

mår särskilja mellan de olika företagskategorierna. 

Analyserna utfördes i två omg ångar med totalpopulationen i den fö rsta och 

den del population som baseras på PRV-undersökningen i den an dra. Analyserna 

upprepades därefter på u nderleverantörspopulationen varvid de storkoncern-

orienterade underleverantörerna - de underleverantörer som avsätter mer än 

20 % till landets största tillverkningskoncerner - jämfördes med cvriga 

underleverantörer. Vid de utförda analyserna klassindelades analysvariabler

na efter undersökningspopulationens kvart i 1 värden. Detta medför att fyra 

klasser - här betecknade med 0, 1, 2, 3 - urskiljdes för respektive variabel 

och analysomgång. För exempelvis variabeln total lokal försäljningsandel 

kom klassen 0 att för totalpopulationen (analys 1) beteckna en lokal för

säljningsandel på mindre än 0,6 % medan företagen i klass 3 sålde mer än 

1) Se t ex Sonquist & Morgan 1964, Wall 197^. 
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30,8 % lokalt. Förutom klasserna 0-3 förekommer siffran h för att beteckna 

att värden saknas^. 

Alternativa indelningsgrunder kan givetvis tänkas och prövades också i vissa 

testkörningar. Det bör dock påpekas att det erhållna förklaringsvärdet där

vid endast förändrades marginellt och att de variabler som befanns vara in

tressanta ur diskrimineringssynpunkt också var desamma. Det senare gällde i 

vårt fall åtminstone de sex, sju första iterationerna. Större inverkan hade 

däremot alternativa populationsavgränsningar. Genom att a priori homogeni-

sera materialet till att enbart omfatta vissa branscher, vissa inriktnings-

kategorier etc erhölls något skilda resultat. I stort var det dock samma va

riabler som återkom vid de olika analyserna. 

De resultat vi erhöll då underleverantörskategorin som helhet ställdes mot 

siutvarumarknadsföretagen visar på två intressanta förhållanden (se figur 1 

respektive 2). För det första är den totala lokala försäljningsandelen res

pektive branschvariabeln de variabler som mest påtagligt gör åtskillnad 

mellan underleverantörer och de s k slutvarumarknadsföretagen. Detta oavsett 

om analysen utförs på totalmaterialet eller på den mindre delpopulationen. 

För det andra kan vi not era att båda dessa variabler ger ett märkbart bi

drag till förklaringsvärdet. Figuren kan därvid tolkas så att bland de före

tag som har en hög lokal försäljningsandel samt tillhör någon av bransch

kategorierna 3 eller k ovan kan 86 respektive 82 % hänföras till underleve

rantörskategorin. Omvänt visar analysen av totalmaterialet att bland före

tag tillhörande övriga tre branschkategorier och med liten lokal försäljning 

utgör underleverantörerna endast 20 % (se figur 1). 

Andra observerbara skillnader som framträder i Al D-analysen och som påtalats 

redan tidigare i kapitel 10 är att underleverantörerna synes ha haft ett 

1) För branschvariabeln har följande beteckningar genomgående använts: 
0 = gruvor samt jord- och stenindustri 
1 = tekoindustri 
2 = träindustri 
3 = massa- och pappersindustri samt kemisk industri 
k = metall- och verkstadsindustri samt övrig industri 

Vidare gäller för regionvariabeln att regionerna har grupperats i stor 
s tads reg i oner, primära centra respektive övriga regioner: 
0 = Malmö 
1 = Borås, Borlänge och Skellefteå 
2 = Ludvika, Avesta, Mora och Lycksele 
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något högre kapacitetsutnyttjande, en kapi tal intensi vare produktion, en 

äldre maskinpark samt ett starkare kundberoende än s 1utvarumarknadsföreta-

gen. Mer anmärkningsvärt kan det låga tillskottet i förkl aringsvärde av de 

variabler som återger företagens ekonomiska ställning och utveckling sägas 

vara. Trots att analyserna i kapitel 11 gav för handen, att det i vissa fall 

förelåg betydande skillnader i dessa av seenden är det, som framgår av figur 

2, enbart underleverantörernas bättre räntabilitet som ger utslag i analy

sen. Även detta dock med ett förhållandevis lågt tillskott till f örklarings

värdet . 

Om skillnaderna mellan underleverantörerna som grupp betraktade och slut-

varumarknadsföretagen i ekonomi skt hänseende var små framstår dessa skillna

der som mer betydande om åtskillnad görs mellan storkoncernorienterade och 

övriga underleverantörer. Av figur k framgår sålunda att de storkoncern-

orienterade underleverantörerna återfinns i grupp er som uppvisar kraftigare 

räntabilitetsutveckling och räntabilitetsfluktuationer än genomsnittet. Vi

dare understryks även i dessa a nalyser att de storkoncernorienterade under

leverantörerna framför allt återfinns i vissa branscher och regioner, att 

de vanligtvis är hårdare knutna till sin största kund, har högre utbild

ningsnivå etc. De oberoende variablernas förmåga att diskriminera mellan 

de olika underleverantörskategorierna är dock - i likhet med vad som gällde 

mellan underleverantörer och s 1utvarumarknadsföretag - genomgående förhål

landevis måttlig. 

Sammanfattningsvis bör därför resultaten tolkas så, att efter hänsynstagan

de till branschmässiga skillnader, skillnader i kapacit etsutnyttjande etc 

är olikheterna i exempel vis ekonomiskt och finansiellt hänseende mellan 

olika företagskategorier av liten storleksordning. Resultaten av de genom

förda Al D-analyserna ger därmed stöd åt våra i kapitel 10 och 11 p resente

rade slutsatser om att underleverantörerna väl stå r i nivå m ed andra före

tagskategorier vad avser företagens förmåga att effektivt omvandla inputs 

till s lutlig output. Inte heller synes de mindre och medelstora företag som 

avsätter stora delar av sin produktion till landets största företag verka 

under sämre betingelser än övriga mindre och medelstora företag. 
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Anm. till figur 1-4: 

378 

1. N betecknar antalet företag som ingår i gruppen medan 

U anger andelen underleverantörer i grupp en (figur 1 och 2) och 

S anger andelen storkoncernorienterade underleverantörer (figur 3 och 4). 

2. Vid varje iteration redovisas dels de nya gruppernas nummer och dels 

hur mycket av den totala spridningen som förklaras av uppdelningen (%). 

3. För varje oberoende variabel som uppsplittring har skett på anges förutom 

variabel beteckningen även de värden på variabeln för vilka de mest homo

gena grupperna kunnat kons ti tuteras. 

4. I figurerna redovisas 10 iterationer varvid de oberoende variabler som 

förts in i ana lysen givits följande förkortningar: 

ANTSKIFT - antal skift 

BYGGÅLD - byggnadernas genomsnittsålder 

IMPAND - importandel 

KAP I NT - real kap i tal m askiner i relation till omsättningen 

KAPUTN - kapacitetsutnyttjande 

LIKVID - 1ikviditet 

MASKÅLD - maskinernas genomsnittsålder 

RÄNTAB - räntabilitet 

RÄNTABFLUKT - årli ga procentuella räntabilitetsfluktuationer 

RÄNTABUTV - årlig procentuell räntabilitetsutveckling 

SOLID - sol idi tet 

STORKUND - försäljningsandel till st örsta kund 

SYSSEL - antal sysselsatta 

TJMAND - tjänstemanandel 

TLFAND - total lokal f örsäljningsandel 

UTBNIVÅ - utbildningsnivå. 
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