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Förord

“Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund” (SFS
1977:218,  $2).  Som ett led i strävan att integrera forskning och utbildning
redovisas i denna antologi några uppsatser, som på lite olika sätt belyser
sambandet mellan teori, empiri och metod i ekonomisk-historisk forskning.

Ekonomisk historia studerar den ekonomiska och sociala omvandlingspro-
cessen i ett långsiktigt perspektiv. Målet är att beskriva och blottlägga dy-
namiska utvecklingsförlopp, att skapa sammanhang i en till synes kaotisk
värld. All tolkning av sammanhang kräver insikt och förståelse för föränd-
ringens innebörd, orsaker och verkningar. För att skapa förståelse för hur
t.ex. en byggnad är konstruerad (eller ett ekonomiskt system är organiserat),
räcker det inte med att betrakta utanverket; det krävs att man tranger in
bakom fasaden, analyserar konstruktionen och undersöker hur de olika
byggstenarna hålls samman och vad mikrodelarna faktiskt bestar av. Förhål-
landet mellan mikrobetonad förståelseanalys och makrobetonad struktur-
analys är ett problem som ständigt möter den ekonom-historiska forskaren.

Systematiserad erfarenhet, som stundom formaliseras till temer med olika
grad av allmängiltighet, är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomisk-historiska
metodarsenalen. Konkreta beskrivningar av den mångfasetterade verk-
ligheten behöver kopplas till mer allmänna förklaringar och generella teorier
för att bli vetenskapligt intressanta och möjliggöra för människan att tolka
sammanhangen, Samtidigt - och det är kanske viktigast av allt - måste teo-
rier ständigt konfronteras med verkligheten för att inte utvecklas till fjätt-
rande dogmer. 1 ekonomisk historia används och testas teori på olika ab-
straktionsnivåer, och på så sätt bidrar den ekonomisk-historiska forskningen
till att utveckla nya teoretiska föreställningar om hur verkligheten är beskaf-
fad.

Uppsatserna i denna samling har valts för att möjliggöra diskussioner och
medvetandegöra de metodiska svårigheterna nar det gäller att tolka ekono-
misk förändring och företagsutveckling. Uppsatserna hanger ihop på mer än
ett sätt. Erik Dahmén och Kersti Ullenhag presenterar båda modeller för
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omvandlingsanalys som tar sin utgångspunkt i schumpeteriansk och institu-
tionell teori. Dahmén gör detta mot bakgrund av en kritisk genomgång av
den förhärskande nationalekonomiska teorin. Ullenhag tillämpar de teore-
tiska begreppen på empiriskt material och visar hur mikrobetonad företags-
analys ökar förståelsen av mekanismerna bakom ekonomisk förändring och
tillväxt. Ragnhild Lundström och Håkan Lindgren analyserar båda orsa-
ker till företagsinternationalisering och framväxten av multinationella före-
tag, den förra utifrån ett konkret historiskt problem - “early Swedish multi-
nationals” i början av detta sekel - och den senare utifrån en kritisk gransk-
ning av gängse s.k. direktinvesterings- och fördelscykelteorier.

Hakan Lindgren



ERIK DAHMÉN

Företagarverksamheten i den
ekonomiska teorien*

En utgångspunkt för min kamställning är tesen att ett fruktbart  grepp om
företagarverksamheten i den ekonomiska utvecklingen förutsätter ett visst
mått av uttryckligt redovisad teori. Det räcker inte att endast beskriva för-
lopp med den rudimentära teori som varje acceptabelt ordnad sådan be-
skrivning underförstått måste bygga på. 1 ett första avsnitt skall jag därför
kommentera den plats begreppet har, eller snarare inte haft och inte har, in-
om de dominerande lärobyggnader i teori som uppförts framför allt under de
sistförflutna hundra åren. 1 ett andra avsnitt ges några exempel på hur företa-
garverksamheten kan ges en mer kamträdande plats i den ekonomiska teo-
rien på ett sätt som kan öka insikterna i den ekonomiska utvecklingens dy-
namik Det betonas, att detta i särskilt hög grad kräver växelverkan mellan, å
ena sidan, en på så sätt kompletterad teori och, å andra sidan, empiri, fram-
för allt företagsekonomisk och ekonomisk-historisk forskning. 1 ett tredje
avsnitt aktualiseras en diskussion av några besvärliga problem, som möter
en sådan växelverkan, då man från en fastläggning av metodologiska prin-
ciper går till forskning i praktiken.

1

Det finns som bekant en ståtlig, numera med många tinnar, tom och ut-
smyckningar försedd teoribyggnad för allmän jämvikt med ett mikrounder-
lag i form av partiell jämviktsteori. 1 den byggnaden finns ingen plats för
begreppet företagarverksamhet. Den innehåller nämligen väsentligen pris-

* Grundtext till föreläsning inför olika auditorier i Köpenhamn (Carlsbergsfonden), vid
Lunds Universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs Universitet, Universitetet i
Linköping samt Helsingfors Universitet, 1984-1985



bildningslagar, vilka styr mot optimal allokering av givna resurser samt av-
gör hur inkomsterna fördelas på produktionsfaktorernas ägare. Mikroenhe-
tema “företag” hör hemma i teorien för “perfekt konkurrens”, som i själva
verket inte är någon teori för konkurrens i betydelsen av tävlan, samt i vad
som kallas komparativ statik. De behövs bara för att klargöra marknaders
jämviktsvillkor och för att demonstrera hur anpassningar från ett jämvikts-
villkor och för att demonstrera hur anpassningar från ett jämviktsläge till ett
annat sker vid utifrån kommande, inte närmare studerade förändringar.
Dessa “företag” tar alltså inga egna initiativ för att påverka omgivningen. De
är inte aktörer i förlopp som skapar nya resurser och innebar den kamp
mellan nytt och gammalt som utgör den ekonomiska utvecklingens väsentli-
gaste dynamik. Karakteristiskt är, att inte heller i komplementen till grund-
modellen i form av teorien för monopol, oligopol och monopolistisk konkur-
rens är det fråga om företagarverksamhet i denna mening. Visserligen är
företagen har inte passiva “reagenter” men deras aktivitet ingår bara i pris-
bildningen och resursallokeringen.

Den har sk. nyklassiska teorien ger mycket viktiga kunskaper om inter-
dependensen, d.v.s. det inbördes beroendet, mellan ett antal väsentliga före-
teelser och om den fria prisbildningens roll som skapare av effektivitet i en
marknadshushållning. 1 synnerhet det sistnämnda betyder i sin tur, att vissa
väsentliga förutsättningar för enskild företagarverksamhet i en sådan mark-
nadshushållning blir klargjorda. Men lika viktigt som att ha klart för sig
detta, är det att inse vad denna teori inte handlar om - och inte heller gör
anspråk på att handla om - nämligen företagarverksamheten och den eko-
nomiska utvecklingen, närmare bestämt företagarverksamhetens innehåll och
roll i en i nyssnämnda mening dynamisk ekonomi.

Det kan tyckas besynnerligt, att en med alla sina förtjänster dock så be-
gränsad teori som den nyklassiska blivit helt dommerande i litteraturen, inte
minst i läroböckerna, i en tid präglad av snabba ekonomiska hamsteg och
samhälleliga förändringar mer an av någonting annat, Har det inte, kan man
med rätta fråga sig, förekommit mycket kritik av denna anmärkningsvarda
begränsning och inte skapats teori kring företagarverksamheten och den
ekonomiska utvecklingen? Svaret är, att så faktiskt varit fallet men härav har
det bara blivit ganska små byggnader, som stannat i skuggan av den stora
nyklassiska och som inte heller fått mycket empiriskt innehåll i förening med
sådan teori.

Redan före Första världskriget karakteriserades den nyklassiska teorien
kritiskt med hjälp av en träffande analogi såsom en motsvarighet till Linnes
jämviktssystem med dess taxonomi, dar individuella avvikelser från de olika
arternas typiska egenskaper ses som störningar av slumpmässig och tillfallig
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art. Samtidigt efterlystes en motsvarighet i den ekonomiska teorien till Dar-
wins utvecklingslära, dar det handlar om dynamik i naturen och dar sådana
avvikelser inte ses som jämviktsstörningar utan som led i en ständigt pågå-
ende omvandling. Thorstein Veblen ställde i anslutning till demia analogi i
en högst läsvärd artikel redan år 1898 frågan “Why is economics not an evo-
lutionary science?”

Det viktigaste, inte endast kritiska utan även konstruktiva, inslaget i en ut-
vecklingsteori, kontrasterande mot den nyklassiska, svarade Joseph Schum-
peter  för i den år 1912 utkomna boken med titeln “Theorie der wirtschaft-
liehen Entwicklung”. Har sågs företagare, som gjorde “nya kombinationer av
produktionsfaktorer”, d.v.s. vad som senare blivit kallat innovationer, såsom
den ekonomiska utvecklingens motor. Innovationerna betydde, att någonting
blev gjort på ett annorlunda sätt an tidigare. Därmed etablerades en fort-
gående kamp mellan nytt och gammalt. Omvandlingsprocessen sattes alltså i
centrum, inte prisbildningen och allokeringen av givna resurser utan de
förlopp som kunde skapa nya  resurser. 1 fortsättningen använder jag be-
greppet omvandlingsanalys som beteckning för denna fokusering, som
samtidigt innebar, att det vid den tiden snabbt moderniserade bankväsendets
kreditskapande förmåga och därmed aktiva roll i utvecklingen infogades i
teorien.

Det finns ett flertal förklaringar till att denna uppläggning av en omvand-
lingsanalys, styrd av uttrycklig teori, inte blev mycket fullföljd, breddad och
fördjupad och inte heller mycket prövad vare sig i empirisk national-eko-
nomisk eller i en i vanlig mening historisk forskning.

En förklaring är, förmodligen, att ekonomiska framsteg lange sågs som en
tämligen automatisk process, byggd på fortlöpande produktivitetsförbätt-
ringar tack vare tekniska framsteg i förening med att mer och mer realkapital
blev använt. Teoretiker ägnade sig därför helst åt att förfina den nyklassiska
teorien och vidareutveckla särskilda inslag i denna, b1.a. sådana där man
kunde arbeta med matematiska verktyg. En verktygslåda med sådant inne-
håll, som många blev förtjusta i, låg det inte nära till hands för nationaleko-
nomerna att ens försöka utnyttja i en omvandlingsanalys. Den passade inte
för en sådan. Ekonomhistorikerna, å sin sida, kände sig främmande för
denna verktygslåda och nöjde sig därför, sedan de i allmänhet tagit avstånd
från den teorifientliga sk. historiska skolan, med den nyklassiska prisbild-
nings-och resursallokeringsteorien.

Det ar också att marka, att mycket teori sedan lange tillkommit för att
skapa underlag för ekonomisk politik, inte främst för att tjäna som hjälpme-
del i analyser av den faktiska utvecklingen, d.v.s. inte som hjälpmedel för
historiker. Att den ekonomiska utvecklingen som sådan efter liberalismens
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genombrott inte var föremål för några betydande ekonomisk-politiska am-
bitioner av den art som ansågs behöva mycket hjälp av teori, bidrog under
dessa förhållanden, naturligt nog, till att intresset blev svagt för en till före-
tagarverksamheten knuten utvecklingsteori och empiri.

Det förekom emellertid betydande konjunk~urv&lrngar  samt omväxlande
h~$nrngar  och .ränkningar  av den genomsnittliga prisnivån. Eftersom detta
tilldrog sig intresse från ekonomisk-politisk, och, inte minst, politisk syn-
punkt, blev det ett lockande studieobjekt för teoretiker och andra forskare
inom nationalekonomien. Vid sidan av den nyklassiska prisbildnings- och
allokeringsteoriens stora byggnad blev därför uppförd en annan, med tiden
även den hög och omfångsrik byggnad, innehållande vad som lange kallades
konjunktur- och penningteori men sedan fick beteckningen makroteori. 1
denna sistnämnda form fick den i avgörande grad sin prägel av JM Keynes
och blev då föremål för stor beundran, ett otal tolkningar och många på-
byggnader av mer eller mindre skarpsinniga teoretiker. Vid sidan av grunden
för teorien för allman och partiell jamvikt blev denna makroteori fullständigt
dominerande i läroböckerna. Allt annat fördes till smärre exkurser eller till
fotnoter.

Även denna lange helt förhärskande makroteoretiska lärobyggnad har med
sina med tiden tahika empiriska, b1.a.  med ekonometriens hjälp framskaf-
fade, underlag tillfört viktiga kunskaper om ekonomiska sammanhang. Den
har bla. klargjort, att vad som gäller på ett mikroplan på ett partiellt plan,
inte utan vidare gäller på ett makroplan, för samhällsekonomien. En spärr
har på så sätt lagts mot vad som brukar kallas “fallacies of tomposition”.
Därmed  blev ett i vissa hänseenden gott underlag lagt för s.k. stabiliserings-
politik, i varje  fall för de delar därav som hade arbetslöshetsbekämpning
som främsta mål.

Så sm5ningon-i  blev det emellertid tydligt, att denna makroteori saknade
förutsättningar att förklara vissa väsentliga ekonomiska sammanhang, vilkas
betydelse blivit särskilt stor. Klart blev då också, att dess tjänlighet som
vägledare för ekonomisk politik redan under 1960-talet  blev sämre an tidiga-
re. När under 1970-talet  särskilda komplikationer tillstötte, blev tjänligheten
ringa. Till det som minskade dess ekonomisk-politiska varde hörde, att den
alltför lite beaktade följderna av företagarverksamhetens internationalisering
och av ländernas även på andra sätt ökade beroende av den internationella
utvecklingen, som pa 1970-talet  till råga på allt fick dramatiska nya inslag.
Vidare, och mer än någonting annat, gjorde framväxten i industriländerna av
s.k. blandekonomier, karakteriserade av långtgående politiska ambitioner att
påverka resursallokeringen och inkomstfördelningen, att många ekonomisk-
politiska medel inte längre kunde vara ändamålsenliga. Ser man på allt detta
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ur metodologisk synvinkel, kan man säga, att den gemensamma nämnaren
för undermineringen av en stor del av makroteorien som en grund för eko-
nomisk politik varit, och är, den anmärkningsvärt svaga förankringen i en för
analys av företagarverksamheten, den ekonomiska utvecklingen och “insti-
tutionella” förändringar väl tjänlig mikroteori. Det ekonomiska livets om-
vandling och förändringarna av den ekonomiska utvecklingens och politi-
kens allmänna förutsättningar kom därmed alltför lite i fokus. Belysande är,
att nar man i makroteorien till intresset för konjunkturväxlingar och prisnivå-
förändringar fogade intresse för trendmässiga ekonomiska förlopp kom man
att dela bädd med den allmanna jämviktsteorien, som vid det laget vid sidan
av sin huvudfara börjat användas även för analys av ekonomisk tillväxt. 1
stället för omvandlingsanalys blev det i huvudsak fråga om aggregerade pro-
duktions-, investerings- och konsumtionsfunktioner av mångskiftande slag
samt om studier av förutsättningarna för balanserad tillväxt och av de reak-
tioner som utlöses nar av någon anledning balansen rubbas, 1 många fall blev
ett antal frågor rörande den ekonomiska utvecklingen väckta. Många svar
kunde däremot inte ges. För sådana skulle ha behövts åtskillig amran  teori
och empiri.

Såväl teorien för allman jamvikt som den makroteori som nådde sitt högsta
anseende för ett tjugotal år sedan har alltså, sitt stora varde i vissa hänseen-
den till trots, hela tiden haft sin anmärkningsvärda begränsning däri att det
lämnats så mycket betydelsefullt utanför studieobjektet. På en del punkter
har man, sarskilt sedan 1970-talets  mitt, med framgång försökt göra någon-
ting åt detta. För jämviktsteoriens del har det dock i huvudsak bara betytt
ytterligare teoretisk precisering och förfining. Makroteorien har däremot fatt
fler nya inslag. Dessa har bla. inneburit, att mer hansyn tagits till de ageran-
de subjektens förväntningar och till betydelsen av dessa för förloppens art
och stabiliseringspolitikens möjligheter. Vidare har ländernas öppenhet för
inflytanden från den internationella ekonomien beaktats mer än förut, Dock
har föga av detta betytt, att man kommit mycket närmare  företagarverksam-
heten och den ekonomiska utvecklingen och således inte heller mycket när-
mare omvandlingsanalys.

För att illustrera kontrasten mellan den förhärskande makroteorien och
ekonomisk-historiska skildringar samt en till omvandlingsaspekten av eko-
nomisk utveckling centrerad teori, skall jag i det närmast följande, såsom en
introduktion till min föreläsnings andra avsnitt, fasta uppmärksamheten på
hur flera av makroteoriens centrala begrepp inte kan på ett ändamålsenligt
sätt hantera vissa sammanhang som är tämligen självklara objekt för sådana
skildringar och för teori av sistnämnda slag.
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Om “arhetskrqfiskostnaderna per producerad enhet”, de sk. unit lahor
cwts, - ett mycket använt makroteoretiskt begrepp - inte stigit snabbare i ett
land än i konkurrentländerna, uppfattas detta i diskussioner kring ekonomisk
politik och lönepolitiken i allmänhet som ett tecken pa att konkurrenskraften
inte försvagats. 1 verkligheten kan detta dock mycket väl vara fallet. Vad
som missas är bl.a.,  att sankta transportkostnader kan ha förändrat konkur-
rensläget, Det kan också vara så att helt nya produkter från utlandet börjat
sia ut inhemskt tillverkade, nu tekniskt eller i andra avseenden underlägsna
sådana. Den sortens förlopp innefattar ekonomhistorier självfallet i sina be-
skrivningar och de hör till det som en på företagarverksamheten och den
ekonomiska utvecklingen inriktad teori och empiri, d.v.s. en omvandlings-
anaiys, sätter i centrum.

Det som tolkas som en förbättring av “terms of trade” - ett annat vanligt
makroteoretiskt begrepp -, t.ex. nar importpriserna sjunkit medan export-
priserna legat stilla, kan i verkligheten te sig på ett annat sätt, nämligen om
prisfallet inte skett på produkter som bara tillverkas utomlands utan också på
inom landet tillverkade sådana. Det sistnämnda fallet aktualiserar en pro-
blematik som det faller sig naturligt att uppmärksamma i ekonomisk-histo-
riska skildringar och i en omvandlingsanalys.

“Skyddad sektor” har i makroteoretiska modeller lange varit ett vanligt be-
grepp. 1 en av företagarverksamhet präglad ekonomisk utveckling kan dock
ingen sektor i näringslivet vara säkert “skyddad”. Jo, i vissa fall mot konkur-
rens från tillverkare av samma eller liknande produkter. Detta är fallet vid
vissa slag av monopol. Men inte mot följderna av att kundernas köpkraft
lockas över till helt nya områden, t.ex. på grund av köpares preferensänd-
ringar eller, vanligare, därför att det inom dessa områden introducerats nya
produkter och tjänster eller utbjudits “gamla” produkter och tjänster till vä-
sentligt reducerade priser. Dylika sk. substitutions-effekter är ju fortlöpande
mer eller mindre talrika i verkligheten. Ingen ekonomisk-historisk
framställning och ingen omvandlingsanalys kan rätt gärna förbise detta.

Begreppet “investering” har i makroteorien styrt empirien till statistik över
byggnads- och anläggningsverksamhet och maskinanska&ingar.  1
verkligheten finns det emellertid andra slag av investeringar, s.k.
“immateriella” sådana, t.ex. i forskning och produktutveckling, i marknads-
föring och åtskilligt annat, som väl motsvarar det teoretiskt korrekta begrep-
pet “produktionsomväg”. En analys av sammanhang och, inte minst,
problemorienteringar, som bara arbetar med det materiella investeringsbe-
greppet, kan lätt leda fel, eftersom tyngdpunktsförskjutningar i företagar-
verksamheten kan innebära en andrad proportion mellan de båda slagen av
investeringar. En sådan förskjutning har i verkligheten varit ett framträdande
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inslag bla. i företagarverksamhetens under senare årtionden sarskilt snabba
internationalisering. Företagsmonografier har noterat detta och för en om-
vandlingsanalys ar företeelsen ifråga ett självklart studieobjekt.

De har fyra exemplen på hur vissa makroteoretiska begrepp inte kan fånga
väsentliga sammanhang skulle kunna kompletteras med exempel också på
hur detta i sin tur kan leda till feltolkningar av faktiska förlopp. Analyserna
kan alltså bli inte bara ensidiga utan också vilseleda. Jag hinner emellertid
inte har belägga detta påstående men kan, om så önskas, hänvisa till publice-
rade skrifter, dar senare årtiondens industriella utveckling i Sverige skildras.
Jag måste nu låta den hittills i huvudsak kritiska framställningen följas av en
något mer konstruktiv sådan.

II

En analytiskt viktig distinktion mellan “konkurrenskraft” och
“utvecklingskraft” bereder naturligt vägen för teori och empiri kring före-
tagarverksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Konkurrenskrqji  är
ett statiskt begrepp. Det avser förhållanden i ett visst läge med dess kost-
nadsnivåer, produktionssammansättningar och marknadssituationer. En god
konkurrenskraft kan enkelt och omedelbart skapas för i stort sett ett helt nä-
ringsliv i ett land genom en kraftig devalvering. Hur lange den sedan kan be-
varas beror inte bara på hur det går med kostnaderna i landet rmder  den föl-
jande tiden i förhållande till kostnaderna i de länder mot vilka man devalve-
rat, Det beror också på hur det står till med de grundläggande utvecklrngs-
krafrerna. Dessa har inte att göra bara med kostnader, produktionssamman-
sättningar och marknadssituationer utan mer fundamentalt med naringslivets
förmåga till fortgående förnyelse, d.v.s. med dess dynamik.

Efter denna inledande distinktion är det ändamålsenligt att introducera be-
greppet omvandlingstryck och då skilja mellan ett positivt och ett negativt
sådant. 1 det förra fallet ligger tyngdpunkten vid någorlunda tydliga möjlig-
heter att med företagarverksamhet åstadkomma en omvandling av närings-
livet. Det kan vara fråga om ett utpräglat “marknadssug” eller om marknader
som det finns lovande utsikter att utvidga eller skapa. Vid negativt omvand-
lingsnyck föreligger tvång till aweckling ocheller  betydande omstälhiingar
och ofta även krav på snabb förnyelse, om utslagning skall kunna undgås.

Går man till empiri med begreppet omvandlingstryck - till en början diffe-
rentierat bara på detta sätt - som en slagruta, aktualiseras ett stort antal
frågor, dar svar kan kasta ljus över betydelsefulla sammanhang och därmed
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ha intresse även tiån ekonomisk-politiska synpunkter. De grundläggande
frågorna, som kan vara en utgångspunkt för mer specificerade sådana, är
följande: Vilka är utvecklingskrafterna? Hur starka är de? Vad är det som
har betydelse för deras styrka? Om det i stället är fråga om ett omvandlings-
tryck av tvångskaraktär, hur är detta beskaffat? Vilka faktorer, i första hand
inom företagen men också i deras omgivning, påverkar förmågan till an-
passningar?

För möjligheterna till utveckling har innovationspotentialen självfallet stor
betydelse. Vilka innovationer är aktuella eller ligger på lut som följd av ak-
tuella, förutsedda eller riskerade företagsekonomiska problem? Eller utan
sådana problem? Finns det en stor begåvningsreserv av nyskapande företa-
gare och vilka incitament har de? Vilka är förutsättningarna för etablering av
innovativa företag och för innovationer i redan befintliga sådana?

“Innovationshöjd”, för att nu i brist på bättre alternativ väl_ia  den termino-
logien, skall mätas med omfattningen och arten av möjlig inverkan på om-
givningen, inte med graden av nyhet, t.ex. tekniskt sett Det senare hör till
teknikhistorien. Vilket slags dynamik kan det handla om? Är det nya pro-
duktions- eller distributionsmetoder som kan leda till prissänkningar så att
konkurrenter slås ut eller marknader skapas eller utvidgas på bekostnad av
andra produkter? 1 vilken utsträckning är det då fråga om stora innovationer
eller om serier och kombinationer av smärre sådana, framkomna under vad
som brukar kallas “vardagligt arbete på verkstadsgolvet”‘?

Till de här frågorna kring innovationspotential och innovationshöjd anslu-
ter sig bland andra följande: Vad är av betydelse för innovationsspridning
från företag till företag? Vilka är de av företagen opåverkbara respektive på-
verkbara förutsättningarna för innovationernas inverkan på omgivningen? 1
vilken utsträckning består företagarverksamheten i ett tillvaratagande av
givna, av företagen själva Icke skapade teknologiska, tekniska och andra
möjligheter i produktionen och på aktuella och potentiella marknader? Hur
ofta och i hur hög grad är företagarverksamhet en väsentlig faktor bakom
både den teknologiska och den faktiska tekniska utvecklingen? Hur vanligt
är det att tekniska nyheter, som tillkommit antingen utan tryck från aktuella,
förutsedda eller riskerade företagsekonomiska problem eller under sådant
tryck, f& användning och kanske störst betydelse inom helt andra områden
än där de ursprungligen framkommit? Vilka samspel mellan leverantör och
kund förekommer och utgör inslag i den teknologiska och faktiska tekniska
utvecklingen? Vilken roll spelar i dessa och liknande sammanhang kundser-
vice som ingrediens i “marknadsteknik”? Frågor av alla dessa och !iknande
slag kan sammanfattas i den generella frågan var inom ett näringsliv den
mesta dynamiken ligger. Kan den sägas vara starkast i de branscher som
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uppvisar den snabbaste produktivitetsstegringen och tillkomsten av särskilt
många nya produkter och tjänster? Eller i andra branscher, t.ex. kapital-
varuproducerande sådana, som skapar en nödvändig förutsättning för pro-
duktivitetsstegringen och för de nya produkterna och tjänsterna? Ligger
samverkan mellan företag över branschgränserna bakom?

De frågor  kring företagarverksamheten och den ekonomiska utvecklingen
som nu exemplifierats är inte sammanfogade i någon fast teoretisk struktur
liknande den som teorien för allmän jämvikt med sitt mikrounderlag och
även de grundläggande makroteoretiska modellerna representerar. En nå-
gorlunda fast sådan struktur, som innebär en hopfogning av mikroföreteelser
med makroförlopp, kan man försöka åstadkomma med hjälp av två centrala
begrepp, nämligen “utvecklingsblock” och “nätverk”. Det förra tar direkt
sikte på förlopp, det senare på speciella förhållanden, som har stor betydelse
för förloppen.

Begreppet utvecklingsblock fäster uppmärksamheten på komplementaritet
såsom någonting under vilket en del av den ekonomiska dynamiken kan
sorteras in. Företagarverksamheten spelar en central, ofta avgörande, roll
både genom att innovationer kan betyda början på ett utvecklingsblock och
genom att den dynamik som ligger i ett sådant tas tillvara. Det kan vara
fråga  om vertikal komplementaritet, d.v.s. gälla dels led i produktionen dels
förhållanden mellan produktionen, marknadsföringen och distributionen.
Eller om en horisontell sådan, d.v.s. avse olika områden, som inte är pro-
duktionsmässigt men väl marknadsmässigt beroende av varandra, t.ex.
genom att en marknad för en viss produkt eller tjänst förutsätter en marknad
också för en annan produkt eller tjänst. Uppmärksamheten fästes alltså vid
att olika delar av ett förlopp på just dessa sätt har kausala samband med var-
andra.

Industriella och kommersiella utvecklingsblock kan ibland förutsätta el:
redan befintlig infrastruktur, t.ex. vägar och andra kommunikationsmedel,
men i regel är det fråga om ett växelspel i den meningen att det industrielle
och kommersiella skeendet aktualiserar utbyggnad av infrastruktur. Hur som
helst så ingår en sådan i åtskilliga utvecklingsblock.

Följande analogi från växtriket kan illustrera en grundtanke bakom de
ojämviktsförlopp som begreppet utvecklingsblock tar sikte på: En ettårig ört
vidareutvecklas vanligen inte parallellt ovan och under jord. Tidvis utvecklas
rotsystemet mest och laddar då upp kraft för ovanjordsutveckling. När denna
sedan sker, stagnerar rotsystemet till dess att dess omfattning är otillräcklig
för fortsatt ovanjordsutveckling. Först då blir utvecklingskraften på nytt
starkast under jord med hjälp av vad som vid det laget skett ovan jord.
Förloppet fortsätter sedan en tid på samma sätt med obalanser, som innehäl



Potentiell tillväxtkraft men ocksä betyder stor känslighet för störningar.
Varje fortlevande ört når dock förr eller senare en balans som gör, att
tiilväxten upphör. Men t?ö kan då ha bildats med lagrad energi för nya för-
lopp.

Ofullbordade utvecklingsblock, som alltså präglas av “strukturella spän-
ningar”, kan ha två slags verkningar.

Det ena alternativet är, att de verkar expansivt genom att stimulera komp-
!etterande  företagarverksamhet, som t.ex. via forskning och produktutveck-
hng !eder till teknologiska landvinningar, ny teknik, investeringar, produk-
tion och marknadsföring. Kanske också genom att föranleda utbyggnad av
rnfrastruktur,  som i sin tur skapar förutsättningar för ytterligare företagar-
verksamhet. Förut inte lönsam verksamhet kan bedömas bli, och faktiskt bli,
lönsam i och  med att strukturella spänningar minskas.

Ofullbordade utvecklingsblock kan under andra omständigheter verka dep-
ressivt, nämligen  om de tills vidare inte kan gå mot sin fullbordan. Åtskilligt
som skulle kunna bli lönsamt blir då iills vidare olönsamt. Att strukturella
spänningar Gr sadana  verkningar kan bero på att vissa led inte kan ses klart
nog f5r att föranleda aktivitet ochieller  därför att vissa tekniska eller andra,
*.ex. Cöretagsintema,  problem vantar på sin lösning. Kanske kan man inte
Gumsiera  tillkomsten av ett eller flera viktiga led pa acceptabla villkor på
grund av att finansiärers tidsperspektiv är alltför korta eller deras fiamtids-
~edörnningar  ailtför osakra. get förstnämnda kan i sin tur vara  ett nödtvtig,
:.ex. på -grund av hård penningpolitisk åtstramning och höga rantor.

Sådana har utvecklingsbiock uPpkommer naturligtvis ofta utan att de från
borjan  kiart  Itppfattas av beslutsfattare och således utan att de Planeras av
dessa. Ibland kan det Srnållandet att det långt ifrån alltid är de “stora”
besluten I ert feretag  utan .‘smä” sådana som efter hand genererar snabb.
oforutsedd  utveckhng  forklaras av en :uveckiingsalocksdynamik,  som inte
appr’attats  I förväg. LMen  det kan också vara så att företagen och/eller  kretsar
där etableringar är ett möjhgt  alternativ upplever de strukturella spämring-
ama eller i varje fall har en vision av dem. For företagarverksamhet tillräck-
iigt klara uppfattningar om blockens mö_jligheter  kan i andra fall vägleda re-
dan från början så att de målmedvetet börjar byggas. Leden kan då vara pla-
nerade och bli utförda i samordnade beslutsprocesser, eventuellt i samverkan
??ellan företag och andra aktorer.  SIler också kan aktiviteterna bygga enbart
På tillräcklig kännedom om pågående projekt ochieller  föreliggande planer.

Vtvecidingsblockens  dynamik ligger alltså i vad som händer, väntas hända
eller kan tankas hända inom i förhallande till företag bakomliggande, fram-
förliggande eller sidoliggande led. Många och betydande block bidrar till ait
ntveckiingskrafien  i en samhällsekonomi blir stark, få och svaga sådana till



att den i stallet blir svag. Blockens styrka kan vara beroende av ett effektivt
bankkreditväsen och en väl fungerande kapitalmarknad, eftersom det ofta
gäller mycket tidskrävande aktiviteter men också därför att banker och andra
institutioner på dessa marknader kan vara viktiga informations- och kontakt-
förmedlare.

Nätverk, ett begrepp som lanserats inom företagsekonomisk forskning vid
Uppsala Universitet och Handelshögskolan i Stockholm, tar sikte på sådana
relationer mellan företag som inte etableras och upprätthålles genom de
marknadsmekanismer som står i centrum för prisbildnings- och resursalloke-
ringsteorien. Under senare årtionden har dessa relationer, som kan betyda
mångsidig interaktion och ofta innebara ganska fasta förbindelser, fått större
betydelse an tidigare och delvis också annat innehåll. Bakom detta ligger
framför allt den revolutionerande förbättringen av kommunikationsmöjlighe-
tema i vid mening - men också många nya, eller oftare an förut vanliga,
egenskaper hos produktions- och distributionstekniken, produkterna och
tjänsterna.

Nätverkens ökade betydelse och deras nya inslag är ett av uttrycken för
foretagarverksamhetens  i vissa avseenden ändrade karaktär. Många steg har
nämligen tagits från tillverkande företag med i huvudsak på reklam baserad
försäljning i riktning mot företag som organiserar inte bara egen utan också
andras - ibland nästan bara andras - tillverkning. Vidare anlitar många ut-
omstående, tex. underleverantörer, som numera långt ifrån alltid bara lever-
erar smärre produktdelar, samt konsulter på områden som tidigare antingen
inte var aktuella eller som man klarade själv. Många sysslar över huvud ta-
get mer an förut med fortlöpande samverkan med andra företag, innefattande
b1.a.  forskning och produktutveckling, produktion, informationsutbyte,
marknadsföring, kundservice och ej sällan med vad som narmast  ar att be-
trakta som entreprenadverksamhet.

Det är alltså fråga om särdeles m2ngskiftande  och ibland fast etablerade
förbindelser inom och över ländernas gränser mellan i mångt och mycket
annorlunda arbetande företag an tidigare. Många av dessa förbindelser kan
underlätta b1.a.  det slags dynamik som ligger i utvecklingsblocken. Vid sidan
av marknaders pris- och kostnadssignaler tillkommer ju åtskilligt annat
mellan företagen, som kan generera utveckling. Det handlar alltså om andra
relationer än de för marknadsmekanismerna karakteristiska. Ett studium av
dessa förbindelser, som har betydelse inte endast för konkurrenskraften utan
även, kanske kamför allt, för utvecklingskraften, öppnar lockande och
lovande vägar till teoretisk och empirisk analys av ekonomisk omvandling.
En sammankoppling av begreppen utvecklingsblock och nätverk, i bååa
fallen differentierade och preciserade under arbete med empiri, bör kunna ge
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bidrag till det mikrounderlag i form av teori kring företagarverksamhet och
ekonomisk utveckling som det är i hög grad angeläget att skapa.

Så långt begreppen utvecklingsblock och nätverk under rubriken omvand-
lingstryck dominerat av möjligheter. Nu till motsvarande och andra fiåge-
ställningar och begrepp, som hör hemma under rubriken omvandlingstryck
med betydande inslag av ?vång.

Teori kring företagarverksamheten under ett sadant  omvandlingstryck kan
till att börja med !ämpligen centreras till begreppet felinvestering. Detta be-
grepp har inte någon väsentlig plats i den nyklassiska teorien. Inte heller i
någon stor del av makroteorien. Undantagen representeras där i huvudsak av
den s.k. svincykelteorien cch av den konjunkturteori som diskuterades åt-
skilligt fram till 1930-talet  men sedan dess i stort sett fallit i glömska. Teo-
retiskt möter man intrikata definitionsproblem förknippade med frågor kring
finansieringsförhållandena. 1 empiriska studier tornar många mer triviala
Mrigheter  upp sig. Men objektets betydelse är så stor att det säkert är lönt
att ägna det intresse. Utgångspunkt bör då vara en distinktion mellan sådant
som från början var fel, d.v.s. borde ha kunnat undvikas med bättre informa-
rian,  och sådant som blev misslyckat som följd av förutsättningarnas för-
ändringar. Förhållanden som har med konjunkturerna att göra är ofta svåra
att särskilja 5% sådana av mer långsiktig natur men problematiken belyser
väl en ofta aktualiserad sida av företagarverksamheten.

ibland, men !ängt ifrån ailtid. besläktad med felinvesteringsproblematiken
Ar den som gäller den avveckl&g  av verksamheter som får särskild aktualitet
i tider  av Mngsbetonat  omvandlingstryck. Med aweckling menas inte bara
sådant som brukar laggas in i begreppet rationaiisering  utan också nedlägg-
inng av hela verksamheter. Avveckling av produkter och produktlonsmeto-
.Ier samt %retagsnedläggningar  - ibland i kombination med fusioner - har
inte ‘behandlats mycket i ekonomisk teori. Men i ekonomier ; omvandling,
präglade av ovisshet och osäkerhet inte bara ifråga om framtiden utan ocksi
beträffande ett aktuellt läges innebörd, bör denna sida av utvecklingen be-
redas plats där. En fråga om företagarverksamhet är det nämligen också I
detta sammanhang, eftersom inte endast kreativitet i detta begrepps vanliga
mening är en avgörande faktor i företagarverksamhet utan också förmåga att
hantera mer eller mindre akuta situationer av krisartat slag. Och att handla
Inför framtidsperspektiv, som innehåller stora omgivningsförändringar eiler
exceptionellt stor osäkerhet. Setta  leder in på en distinktion mellan “statisk
effektivitet”, definierad såsom bästa möjliga utnyttjande av givna, tiilgäng-
!iga resurser under tämligen lugna yttre förhållanden, och “dynamisk” sådan,
definierad såsom förmåga att ta tillvara chanser, att uppmärksamma hotande
tecken i skyn och att aweckla i rätt tid och på rätt sätt. Företag som bara är



statiskt effektiva kan se stabila ut utan att i verkligheten vara det. Många så-
dana företag tillsammans betyder därför inte säkert en stabil bransch, som
kan väntas tåla ett omvandlingstryck av tvångskaraktär särskilt bra. Det kan
förhålla sig alldeles tvärtom. Om företagen saknar den dynamiska effektivi-
tet som krävs i sådana fall, kan både branschens och de enskilda företagens
stabilitet mycket väl visa sig vara högst skenbar.

Till frågorna  kring aweckling ansluter sig andra, som inte har att göra bara
med de enskilda företagen som sådana utan också med deras plats tillsam-
mans med andra företag i olika nätverk. Vidare med ägarförhållandena och
bankrelationerna och, inte minst, med fackliga och politiska instansers roll
och reaktioner. En särskilt intressant fråga är i vad m%n vissa ägarstrukturer
och bankrelationer, som kanske skapar goda förutsättningar för utvecklings-
kraft, när ett omvandlingstryck har påtagliga och många inslag av möjlig-
heter, kanske passar illa, när skon är på den andra foten. Företagarverksam-
hetens problem ter sig kanske då annorlunda?

III

Förhoppningsvis har det i min framställning klart nog framgått, för det första,
att ett bättre och viss mån nytt slags mikrounderlag behövs för att man i en
makroteori skall få fruktbara grepp om den ekonomiska utvecklingens dy-
namik, för det andra, att detta mikrounderlag måste vara centrerat kring be-
greppet företagarverksamhet med allt vad därav följer i form av omvand-
lingsanalys. Även om jag inte kunnat bereda plats för en diskussion av dc
ekonomisk-politiska implikationerna av en på så sätt förbättrad makroteori,
bör det väl inte ha varit svårt för tankarna att ledas till några av dem. Hur det
från fall till fall förhåller sig med de grundläggande utvecklingskrafterna,
med tyngdpunkten i ett omvandlingstryck, med antalet och arten av utveck-
lingsblock i olika stadier och med nätverkens karakteristika samt, inte minst.
med förmågan till anpassningar genom avvecklingar, kan förvisso inte sakna
betydelse för verkningarna av, exempelvis, valutapolitik och penning-och
finanspolitik. Denna betydelse har alltför sällan och alltför litet uppmärk-
sammats och studerats i den förhärskande makroteori som underbyggt så
mycket ekonomisk politik.

Vad skall man då säga om möjligheterna i praktiken att bedriva forskning i
syfte att framskaffa det mikrounderlag jag här talat så mycket om?

Klart är, att både nationalekonomer, företagsekonomer och ekonom-histo-
riker  ställs inför åtskilliga besväriiga  problem. Ett sådant för nationalekono-



mema är, att insikterna i företagsekonomi och företagens beslutsprocesser
behöver bli mycket bättre än de i allmänhet ar. Praktisk erfarenhet av sådana
saknar ju de flesta De som fått sådana, far sällan lust och tillfallen att göra
teori av dem. .Historisk  Forskning ‘kring dessa beslutsprocesser kräver sär-
skild fallenhet för, och helst även utbildning och träning i, arbete med akter,
dokument och andra “kvarlevor”. På nationalekonomtskt  håll blir man därför
i mångt och mycket beroende av andras forskning, av möjligheterna att
hämta information och uppslag från ekonomhistorikers och företagsekono-
mers explorativa arbeten, b1.a. frAn företagsmonografier. Sa länge den tradi-
tionella makroteorien var helt förhärskande, var beroendet av dessa andra
discipliners forskning föga upplevt. Samtidigt var det då för de flesta histori-
ker och företagsekonomer föga attraktivt att närma sig denna makroteori,
vars med tiden så abstrakta och ej sällan matematiska form för övrigt ver-
kade avskräckande, i varje fall för historikerna. Nu är däremot beroendet
itiåga alltså påtagligt för dem som vill arbeta med makroteori för ekonomisk
utveckling samtidigt som sadan teori kan erbjuda bättre brofästen för såväl
ekonomhistoriker som företagsekonomer än den tidigare helt dominerande
makroteorren. Detta bör vara en uppmuntran för dessa att försöka komma
,rationalekonomerna  ti!1 mötes, att försöka även för sin del bygga brofästen
mot delvts annoriunda  beskaffade makroteorier.

Ett ändamåisenligt sätt 1 sistnämnda sammanhang är att mer än som hittills
varit vanligt arbeta uttryckligen med teori, med klart formulerade frågor och
med begrepp av det slag jag här exemplifierat -jag understryker exemplifie-
rat. .%skilhgt skulle vara att vinna, om man t.ex. i företagsmonografier och i
explorativ, på ett flertal fall baserad företagsekonomisk forskning ägnade
nrer uppmarksamhet  At möjiighetema  att sätta in den företagarverksamhet
:nan skildrar i sitt sammanhang med omgivningen med hjälp av sådan teori.
Varför inte tiftare an hittiils  varit vanligt ställa frågor av, exempelvis, följan-
de siag: Vilken sihtation har foretaget befunnit sig i i förhållande till konkur-
rentema’? Vilken .konkurrenskraft och vilken utvecklingskraft har funnits? i
tiiken utsträckning har man upplevt ett positivt omvandlingstryck respektive
ett negatwt sådant? 1 vad mån kan företagets från tid till annan skiftande si-
ttrationer och faktiska utveckling tolkas i termer härav och med hjälp av be-
greppet utvecklingsblock? Vilka av dess nätverk ar sarskilt intressanta? Hur
:oika  sådant som företagsekonomiskt registrerats som felinvestering? Kan
man bedöma vad som hänt i foretaget  med användning av begreppsparet
:statisk och dynamisk effektivitet? i vad man har företaget visat sig kunna
iaga tillvara de möjligheter till förnyelse som omgivningen erbjudit, respek-
ttve i vad man har sådana möjligheter, bla. genom innovationer, skapats av
företaget självt’? Har skillnaderna harvidlag varit små eller stora meilan kon-



kurrerande företag? Vilken förmåga har visats till aweckling av verksam-
hetsgrenar och/eller  till sänkning av kostnader vid i stort sett oförändrad
produktion? En del empiriskt underlag för svar finns redan i många studier
men de läsare som har frågorna någorlunda presenta  hittar inte ens med an-
strängningar alltid svaren och de som inte själva ställt sig dem får dem alltför
sällan aktualiserade i texten. Läsarna behöver alltså tas bättre vid handen
och helst även få hjälp att ibland tänka makroekonomiskt.

Jag har exemplifierat ett antal frågor så här pass konkret b1.a.  för att före-
bygga det eventuella missförståndet att jag är ute efter någonting som liknar
historiefilosofiska generaliseringar eller en “allmän teori för ekonomisk ut-
veckling”, som i fråga om elegans skulle kunna mäta sig med teorien för
allmän jämvikt eller åtminstone med den etablerade makroteori som så länge
dominerat tänkandet och läroböckerna. Jag tänker mig något mindre storsla-
get, nämligen användning i empirisk, b1.a. historisk, forskning av sådana
verktyg i analysens tjänst som, om uttrycket tillåts, många små verkligheter
skapar behov av. Verktyg, som sedan de prövats kanske kan användas som
slagrutor även i andra sammanhang. Kvintessensen är, att frågeställningarna
och begreppen bör underlätta förståelse av vid upprepade tillfällen iakttagna
sammanhang, som har egenskaper gemensamma men från fall till fall
mycket väl kan klä sig i olika dräkt - och oftast också gör det. Mönster av
repetitionsfenomen bör kunna fås fram. 1 deskriptiva framställningar, där
teori inte redovisas uttryckligen, uppmärksammas bara dräkterna. Då blir
inte endast sammanhangen svårare att förstå än de behöver vara utan även
det beskrivna svårt att lägga på minnet. Och, vilket är särskilt värt att fram-
hålla, färre uppslag ges till andra forskare.

Det skall gärna erkännas, att en önskelista av det slag jag här skisserat lätt
kan skrivas av en nationalekonom med intresse för att utveckla teori och
bedriva forskning kring företagarverksamhet och ekonomisk utveckling. Hur
önskvärda det slags brofästen än är mellan makroteori för ekonomisk ut-
veckling, företagsekonomi och ekonomisk historia som det här är fråga om,
möter dock tyvärr försök att bedriva explorativ företagsekonomisk forskning
och att skriva t.ex. företags- och branschmonografier på här antytt sätt i
praktiken många svårigheter. Jag skall som hastigast nämna några av dem.

Det material som skulle behövas är i allmänhet knapphändigt i litteraturen
och dessutom ofta svårt att få fram genom fortsatt forskning. Detta beror
delvis på det triviala förhållandet att beställare av företagsmonografier hit-
tills brukat vilja - och alltjämt ofia vill - ha företaget som sådant helt i cent-
rum, d.v.s. inte ha det sett som en del av ett större sammanhang, särskilt om
detta kan göra en teoretisk struktur oundviklig. Här har dock i många fall en
viss förändring numera skett. Om inte så går det nog ofta att åstadiomma



den. Förståelsen för och behovet av framställningar av något annorlunda slag
än de hittills vanligaste har nämligen ökat. Den erfarenheten har åtminstone
-vi inom Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning vid Handelshögskolan i
Stockholm. Problemet ligger dock djupare än i alltjämt förekommande,
starkt företagscentrerade, bestäiiarönskemåi. Detta svårare problem möter
inte bara företagsmonografiförfattare utan också de som sysslar med expio-
rativ företagskonornisk forsknmg.

Det är oAa svårt, ibland tämligen omöjligt, att få jamförbara uppgifter från
flera företag, t.ex. sådana som behövs om relationerna mellan konkurrenter
skall kunna klarläggas. Det behövliga källmaterialet är ofta svårtillgängligt,
om över huvud taget alls befintligt. En annan, mer generell svårighet är, att
“kvarlevor” av beslutsprocesserna så ofta är otillräckliga. Man kan oftast
taga reda på det mesta om hur det gått, men inte så mycket om varför det
gått som det gått. Om “kvarlevoma” alls finns, visar tyvärr rätt sällan någor-
!unda tydligt vilka v&wl  man stått inför i olika situationer. Sådana
“kvarlevor” är mer sällsynta än sådana som visar vilken väg som valts. Över
huvud taget är motiven bakom beslut ofta alltför svåra att belägga. En
forskares fragor  till sådana som på sin tid var med kan vara ett sätt att försö-
ka klara den saken men källkritik anmäler sig då genast som en alldeles sar-
skilt viktig men sv5rtiilämpad  sak. Svaren ‘kan  inte utan vidare tillmätas
samma värde som de flesta “kvarlevor” av beslutsprocesserna. Klart är
också, att det vanligen är lättare att få en belysning av Seslut om lycko-
samma investermgar  ti om sådana, som sedan visade sig vara feiinveste-
ringar.

Alt detta och annat liknande predisponerar onekligen för en alltför ofuii-
ständig och ibland också orealistiskt förenklad bild av företagarverksam-
hetens problematik och detta just i sådana hänseenden som är särskilt in-
tressanta med tanke på makroteon med omvandlingsaspekten i centrum. Att
anse ztuationen hopplös är dock att gå för långt. Åtminstone till en del beror
bristen pi empiriskt marerial av det önskvärda siaget på att sökarljuset inte
från den synpunkten sett varit ändamålsenligt inställt.

Att sammanfatta de här redovisade tankarna ‘kring ämnet företagarverk-
samheten i den ekonomiska teorien och den ekonomiska utvecklingen vågar
jag mig inte på annat än i form  av några kortfattade konstateranden.

För det första, att teorien och empirien inom ämnesområdet har att handla
om tre huvudsaker, som alla måste vara centrala i en omvandlingsanalys,
nämligen företags förmåga att agera utan avgörande stimulans från omgiv-
ningen i form av uppenbara chanser eller akuta problem, vidare att uppfatta
och taga tillvara mer eller mindre synhga chanser respektive att uppmärk-
samma varningssignaler inom företaget eller i otngivningen samt, slutligen,
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att i tid aweckla på ett ändamålsenligt sätt, nar påfrestande omgivningsför-
ändringar påkallar detta.

För det andra, att med forskning som förutsätter fler och bättre broslag-
ningar än hittills mellan, i främsta rummet, de nationalekonomiska, företags-
ekonomiska och ekonomhistoriska vetenskaperna, kan man få det mikroteo-
retiska och mikroempiriska underlag som behövs för bättre förståelse än nu
för makrodynamik i form av omvandlingsprocesser och därmed också för
många ekonomisk-politiska problem.

För det tredje, att dessa broslagningar mellan samhällsvetenskaper ställer
stora krav på forskare, som måste vidga och fördjupa sina kunskaper inom
flera granndiscipliner och försöka få fram ofta sarskilt svårtillgängligt empi-
riskt material.

För det fjärde, att sådana stora och delvis nya krav inte bör få avskräcka
utan i stället vara en stimulerande utmaning.
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KERSTI ULLENHAG

Företag i expansion

En teoretisk modell och dess tillämpning1

Perspektiv

Vill man beskriva övergripande sammanhang, helheter, maste  man betrakta
dem ovanifrån och utifrån. Vill man förstå, hur de fungerar, är det nödvän-
digt att byta perspektiv; att titta nerifrån och inifrån. Iakttagelsen är generell.
Den gäller antingen man vill förstå, hur bilens drivkrafter ser ut, eller varför
en ekonomi tillväxer. 1 det förra fallet studerar man primärt motom. 1 det
senare blir företaget av strategiskt intresse.

Tanken att en fördjupad analys av samhällsutvecklingen förutsätter ett
företagsperspektiv hur föranlett Erik Dahmén att resa krav på tillämpning av
en mikrobaserad makroteori.2 1 en empirisk undersökning av industriell om-
vandling i mellankrigstidens Sverige har han själv tillämpat företagsper-
spektivet. Hans undersökning omfattar hela den svenska företagspopulatio-
nen fördelad på genomgående, nerlagda och nyetablerade företag bransch-
och gruppvis.3

Föreliggande framställning ansluter till och understryker Dahméns krav på
en mikrobaserad makroteori. Den vill dock i första hand vara ett argument
för teorianknutna studier av enskilda företag. Tanken är att sådana studier
kan vidga förståelsen inte enbart för företagsamhetens utan även för den
ekonomiska tillväxtens villkor. Förutsättningen för att företagsstudier skall

1 överarbetad version av paper framlagt vid Nordiskt forskarsymposium om ekonomisk
utveckling i Norden, studerad på foretags-, bransch- eller mdustrigrensnivå Ljuster6
1986. Artikeln är i engelsk översättning och under rubriken “Firms  under Expansion A
theoretical Model and Its Application” publicerad i Scan&avian LCconomic  Histovy
Review. Vol. XXXVI. No:2. 1988.
2 Se t ex Hur studera industriell utveckling ‘j - Festskrift till Marcus Wallenberg.
3 Erik Dahmén,  Svensk  indus tr ie l l  j&etagatverksatnhet.  Kausaianalys  av dm

industriella utvecklingen 1919 - 1939. Band I-II. 1950.



kunna belysa mekanismerna bakom makroförlopp - att man sålunda kan ta
steget från Dahméns totala företagspopulation till något eller några enskilda
företag utan att förlora makroanknytningen - är insikten om att varje företag
ti barare av sin tids möjligheter.

Traditionellt har den företagshistoriska forskningens företrädare endast i
undantagsfall preciserat de teoretiska utgångspunkterna för sina monogra-
tier.4 De senare decemnernas  ökade krav på teoretisk medvetenhet i den
historiska forskningen har dock på ett nytt sätt börjat befrukta även företags-
forskningen och då i första hand studiet av efterkrigstidens stora multinatio-
nella företag. Ii den organisationsteoretiska debatten koncentreras intresset
kring företag som divisionaliserar sin verksamhet, som internationaliserar
marknadsfunktionerna och som arbetar i en monopolsituation, Frågor om
hierarkiska strukturer, om beslutsprocesser och långtidsplanering blir på ett
nytt sätt aktuella.5 Föreliggande framställning avser i stället små och medel-
stora företag, som arbetar under marknadskonkurrens.

Teoretiska element fråm olika håll skall i det följande föras samman till en
modell för analys av företagsexpansion. Modellen har vuxit fram ur en
växelverkan mellan teoretiska studier och empirisk forskning. Den empiriska
forskningen har avsett industrialismens genombrott i Åtvidaberg respektive
Uppsala.6 Det förklarar varför modellen avser den typ av expanderande
företag som förkroppsligar det industriella genombrottet. 1 framställningens
senare - och till formatet större del - redovisas i centrala avseenden resul-
tatet av den teorianknutna företagsanalysen.

1 Bland svenska undantag vill jag namna Jan Gletes analys i Stotjhretug  i sturkstrcim
l984,  Håkan Lindgrens tillämpade analys av alternativa marknadssituationer i Corpornte
Growth. ?‘he Swedish  Match Industry  in Its Global Setting. 1979, Lars Engwalls
organisationsteoretiskt anknutna studie av Värmlands Folkblad; Från vag vision till
kompier orgunisution.  1985 samt Björn Axelssons & Håkan Håkanssons
historiematerialistiskt inspirerade undersökning, Wikmunshyttans  uppgång och fuil
: 979.
s För en introduktion i denna forskning se Alfred D. Chandler, Jr., Strutegv und

Structure.  1962,  samt Alfred D. Chandler & Herman Daems (eds), Munageriul
Hierarchies. Comparative Perspectives on the Rise of the Modern industrial Enterpnse.
1980.  Jfr även James G. March  and Johan P. Olsen, Ambiguity  and Choice in
(3rganizations. 1976 and ! 979.
6 Kersti Sågvall-Ullenhag,  AB Åtvidabergs  förenade industrier medföregångare. 1970
samt Kersti Ullenhag, Industriell uhleckling  och industrialisering 1862 - 1921 - Uppsala
stads historia V. 1984
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Modell under utbyggnad

En utgångspunkt på makroplanet ger Douglas D North och Robert Paul
Thomas i sin analys av västvärldens ekonomiska utveckling alltsedan me-
deltiden. Den ekonomiska tillväxtens utgångspunkt är för dem en marknad,
där kurvorna förskjuts som svar på extema förändringar, och där nya del-
marknader skapas. 1 det långa perspektivet är relativa prisförskjutningar och
växande marknader svaret på en betydande befolkningsökning. Av pris- och
marknadsförändring följer institutionella förändringar; ny lagstiftning och
nya transaktionskostnader. Dessa förändringar ger nya incitament till eko-
nomisk aktivitet; bl a till teknologiska innovationer. Ur denna aktivitet föds
den tillväxt man skall förklara.’

Ur företagsperspektivet har Dahmén för sin del analyserat samspelet mel-
lan företag och marknader i mellankrigstidens svenska ekonomi. Vissa före-
tag skapar genom sina innovationer en marknadsutvidgning, medan andra
tillväxer som svar på ett marknadssug. Nya utvecklingsblock bildas och
formar den fortsatta utvecklingen; en utveckling, som kommer till uttryck i
en kamp mellan gammalt och nytt.8

För sin mikrobaserade analys av makroförlopp har Dahmén hämtat inspi-
ration bl a hos Joseph Schumpeter. Schumpeters teori och hans tro på
entreprenörens utvecklingsbefrämjande  insatser genomsyrar Dahméns syn-
sätt.9

Entreprenören i Schumpeters mening finner nya kombinationer av produk-
tionsmedel och kanaliserar företagsamhet i nya banor. Entreprenörskapet är
temporärt. Det upphör, när funktionen är fullgjord. Det kan förkroppsligas i
en individ men kan också ta gestalt i en grupp. Entreprenören kan vara upp-
finnare men behöver inte vara det. Entreprenörskapet kan också vara kopp-
lat till företagsfinansiering men behöver inte vara det. Entreprenörens aktivi-
tet genererar tillväxt. lo

Schumpeters teoretiska synsätt och hans konjunkturteori har fått ett
mycket stort inflytande både i teoretisk debatt och i tillämpad forskning.
Samtidigt har benämningen entreprenör kommit till användning för att skild-
ra en helt annan  verklighet än den Schumpeter tänkte sig. Hos vissa förfat-
tare blir entreprenören den kontinuerligt arbetande företagaren. Knuten till

7 För en forsta presentation av teorin se Douglass C. North & Robert Paul Thomas,
“An Economic Theory of the Growth of the Western World” - ZYhe  Economic Histoty
Review.  Setond Series, Volume XXIII, No. 1, 1970.
8 Jfr not 3 ovan.
9 Jfi not 2 ovan.
lo Joseph A. Schumpeter, i%e Theory of Economic Development. 1961.
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det moderna storföretaget kan han förvandlas till en administratör med fasta
arbetstider.11 För analys av företagstillväxt och företagsförändring är
Schumpeters användning av begreppet den överlägsna.

En kombination av de centrala elementen i North & Thomas tillväxtmo-
dell, Dahméns företagsperspektiv och Schumpeters entreprenör ger de cen-
trala elementen i undersökningens modell för analys av företagsexpansion.

Illustrationen vill visa att företaget i skärningspunkten mellan institutionel-
la förhållanden, marknader och teknologi måste finna sin plats och sina
utvecklingsmöjligheter. Dess verksamhet förutsätter sålunda en anpassning i
olika riktningar och under förändrade samhälleliga betingelser. En hypotes
ar att det bakom vissa företag finns “entreprenörer” som på ett nytt sätt ut-
nyttjar sin tids möjligheter. De skapar expansiva företag, som bildar kärnan i
utvecklingsblock och driver fram ekonomisk tillväxt.

Begreppet institutionella förhållanden avser ett vitt spettrum av extema
variabler. Har innefattas resultatet av statlig aktivitet i form av lagstiflning,
men också utbildningens, kapital- och arbetsmarknadens organisation. Det
innebar att man måste beakta på vilket sätt t ex ny näringslagstittning och
nya tullar, nya finansieringsformer och fackföreningsrörelsens förändrade
villkor påverkar företagsamhetens villkor. Förändringarna reser krav på an-
passning och kan möjligen skapa nya förutsättningar för expansion.

Relationen mellan företagets möjligheter till expansion å ena sidan och
dess anpassning till teknologi och marknader å den andra är temata i Edith
Penrose’s framställning The Theory  of the Growth of the Firm. Namnet till
trots rymmer boken snarare en kritik av den klassiska nationalekonomins
företagssyn än en teori för företagstillväxt; ” that theory has yet to be car-

I1 Mark Casson, Be Enfrepreneur. An Economic Zheoty.  1982
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ried out”. 12 Pemose ersätter den nationalekonomiska teorins syn på företaget
som “a set of supply and demand functions” utan “insides, so to speak” med
sin egen definition av företaget som “a collection of human and physical
resources bound together in an administrative framework _. .“13

Pemose tittar dels på den bild av optimal produktionsstorlek, som den u-
formade kostnadskurvan, förmedlar, dels på den bild av marknaden, som
mötet mellan utbuds- och efterfrågekurvorna ger, och som visar att en rö-
relse nerför efterfrågekurvan förr eller senare leder till upphörande utbud.
Den bild av en optimal nivå, som graferna förmedlar och som lett till slutsat-
sen, att det finns en grans för företagets tillväxt - en optimal företagsstorlek
- kritiseras av Pemose.

Tekniskt undviker man, med Penrose’s företagsdefinition, “diseconomies
of scale” genom att öppna parallella produktionslinjer. Med hennes företags-
definition kan inte heller minskande efterfrågan sätta gränser för företags-
tillväxten. Företagsledningen har alltid möjlighet att diversifiera produktio-
nen. Teoretiskt saknas sålunda gränser för företagets tillväxt på såväl ut-
buds- som efterhågesidan.

Inför ett empiriskt studium av företag under expansion blir det angeläget,
att i förlängningen av Penrose’s fiamställmng  understryka att den förändrade
marknadsbilden på lång sikt icke avspeglas i rörelser utmed utbuds-
ocheller efterfrågekurvorna. Den innebar - under en period av tillväxt -
framför allt nya specialiserade delmarknader och marknader som på ett nytt
sätt tillgodoser konsumenternas behov men den kan till begränsad del fångas
i kurvornas “shift”.

1 det langa perspektivet blir dock Kelvin Lantasters  analys av sambanden
mellan konsumenternas behov och deras möjlighet att tillfredsställa dem
betydligt intressantare an analysen av sambandet mellan efterfrågan och en
viss specifik vara.14 Man får sålunda, som skall visas nedan, en bättre för-
ståelse för marknadens möjligheter, om man inte funderar över konsument-
ernas efterfrågan  på t ex en viss tvål utan på deras behov av hygien. (jfr s 34
f).

Vid sidan om marknaden och teknologin är företagsledningen ett centralt
objekt i Penrose’s diskussion. Det, som med hennes synsätt, bestämmer före-
tagets storlek ar företagsledningens möjligheter att växa med företaget.

l2 Edith T. Penrose, ne 7Iheory of fhe Gro~fh  ofthe Firm 1959. For citat se Martin
Slater, “Foreword” - The 7beory  ofthe Growfh offhe E;irm.  1980, s XXV.
13 Edith Penrose, The Theory  ojihe Growth ojfhe Firm Twenty-Five  Yeurs After. 1985
F6r  citat se s 7.
14  Kelvin Lantaster,  Consumer  Demand. A New Approach. 197 1
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Snabb tillväxt föranleder “managerial diseconomies” i det team företagsled-
ningen utgör. Tillväxtens kostnader ökar. Denna typ av kostnadsökning har
fått benämningen “the Penrose Effect” eller “Penrose curve”.rs

Samma grundtanke möter redan tidigare hos Nicholas Kaldor, som i en
uppsats under tidigt trettio-tal hävdade, att företagsledningens förmåga att i
sin planering beakta stora informationsmängder bestämmer företagets opti-
mala storlek.16 Slutsatsen, som avser den tidens storföretag, har sitt särskilda
intresse i detta sammanhang genom den betydelse, som tillmäts den mänsk-
liga faktorn. Medan Penrose och Kaldor betonar de gränser mänsklig oför-
måga sätter, fokuseras dock i modellen ovan intresset till entreprenörens ut-
vecklingsbefrämjande insatser.

Att frågan om entreprenörens betydelse ar en utgångspunkt för analysen
kan harledas ur ett synsätt, som Friedrich Hayek formulerat i orden:

“there is no other way toward an understarrding of social pheno-
mena but through our understarrding of individual actions  directed
toward other people and guided by their expected behavior.“r7

Det ar sålunda inte enbart entreprenörens agerande utan även lagstiftarnas,
de vanliga företagsledarnas, uppfinnarnas, arbetarnas och konsumenternas
handlingar, som blir bestammande  för samhällsutvecklingen. Gemensamt ar
de bärare av förhärskande samhällsattityder/mentaliteter,  som ytterst förkla-
rar den historiska utvecklingen (jfr. figur nedan).

Modellen vill förklara företagens möjligheter till expansion men också in-
ifrån belysa den ekonomiska tillväxtens villkor. Den avser små och medel-
stora företag, som arbetar under konkurrens. 1 ett samspel med institutionella
förhållanden, teknologi och marknader måste företaget timra sin position och
fånga sina utvecklingsmöjligheter. Aktiviteten kanaliseras genom före-
tagsledningen. En hypotes ar att det i vissa strategiska företag finns ent-
reprenörer, som lankar utvecklingen i nya banor. Deras företag bildar kärnan
i nya utvecklingsblock. Den tjocka pilen mellan företaget och marknaden
markerar hypotesen, att företagsledningens förmåga till marknadsanpassning
ar viktigare än samspelet med teknologi och institutionella förhållanden.

15  Martin Slater, “Foreword”  - Z7ze neory ofthe Growth of fhe Firm. 1980, s X1 och
Edith T. Penrose. 1984, s 9.
16 Nicholas Kaldor, “The Equilibrium of the Firm”  - Economic  Journal 44, 1934.
Ii Friedrich A. Hayek, Individualism and Economic Order. 1949. För citat se s 6.
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Forhärskande samhällsattityder/mentaliteter 1

Fbrutsättningar Aktörer Resultat

Vid sidan om denna modell för analys av företag i expansion postuleras
tillgång till produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital. Att dessa nöd-
vändiga betingelser för industriell verksamhet saknar karaktar av drivkrafter,
och sålunda icke bör ingå i modellen, illustreras av fallstudier nedan, (Jfr i
första hand sambandet mellan åtvidabergsindustrin och skogstillgangen, s 33
nedan, samt Upsala-Ekeby  och tillgangen till lera, s 37 nedan).

Modellen ar en abstraktion. Ingående element uttrycker samhälleliga stor-
heter. Att låta begreppet företag och begreppet entreprenör konkretiseras
och ta gestalt i enskilda företag och individer kan synas vanskligt. Ändå _. _.
Även om vi inte kan fånga skönhetens ide har begreppet en innebörd. Kan vi
inte nå det absoluta företaget, får vi nöja oss med de gestalter det tar.

Modell i tillämpning

1 det följande redovisas en serie fallstudier från industrialismens genombrott
i Sverige. Syftet har varit att utifrån företagsnivån analysera den ekonomiska
tillväxtens förutsättningar. Urvalet omfattar sålunda uteslutande expansiva
företag. De ar hämtade från Åtvidaberg och Uppsala. Ett efter ett har de pla-
cerats på “Företagets” plats i modellen ovan. Gemensamt ar de bärare av sin
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tids möjligheter. Deras utveckling har analyserats i relation till de teoretiska
samband modellen uttrycker.

För samtliga företag gäller, att de under sent 1800-tal  och tidigt 1900-tal
blev föremål för institutionella föramlringar  i den omgivande miljön. Med
avvecklingen av skråväsendet följde nya möjligheter att anställa arbetare och
etablera fri företagsamhet. Den första aktiebolagslagen av år 1848, och dess
uppföljare av år 1895, gav i förening med affärsbankernas framväxt nya
möjligheter till företagsfmansiering. 1 skydd av tulhnurar  kunde först jord-
bruket - men fr o m tidigt nittiotal även industrin - finna köpare på skyddade
marknader. Att söka patent blev en mer utbredd möjlighet under 1800-talets
senare decennier.18

Första världskriget innebar drastiskt förändrade villkor. Bortfall av råva-
ruimport och förlust av utländska marknader gav problem på företagssidan.
Samtidigt gynnades somliga företag av nya möjligheter till avsättning av
massproducerade varor genom försvarsbeställningar.  Inflationsvinster under
krigsåren föranledde - genom missförstånd om läget - överinvesteringar,
som blev krisskärpande i samband med deflationen vid 1920-talets  ingång.

Sist men inte minst; med det sena 1800-talet  följde en ny utvecklingsbe-
främjande samhällsattityd - en ny tro på utvecklingens positiva möjligheter
och på individens rätt att påverka och förändra sin egen situation. Den
spreds i en kulturdebatt under internationell påverkan, i utbildningsväsendet
och kanske framför allt i det nya folkrörelsearbetet. Den gav nya incitament
till företagsamhet men också en ny kvalificerad arbetarstyrka och konsu-
menter med nya preferenser.

AB Åtvidabergs förenade industrier bildades år 1906 genom samman-
slagning av en rad mindre företagsenheter, som etablerats, nar den traditio-
nella kopparhanteringen inte längre var lönsam. De centrala enheterna var en
snickerifabrik med tillverkning av möbler sarskilt anpassade till och avsedda
för kontorens behov, samt en hjulfabrik för tillverkning av vagnshjul i trä.
Dessutom innefattades i bolaget AB Åtvidabergs slakteri, bad- och tvättin-
rättning, Åtvidabergs bryggeriaktiebolag samt Åtvidabergs bygg-
nadsaktiebolag.

Barare av den industriella tillväxten inom uppsalaundersökningen är på
motsvarande sätt inom skoindustrin L.E. Larssons skofabrik, som tillverkade
vuxenskor under namn av Hästens skodon och bamskor under namnen Rid-
darkängan och Hans och Greta. Men också, om an i mindre skala, Johan

t8 Olle Krantz, Teknologisk förändring och ekonomisk utveckling i Sverige under 1800-
och 1900-talen.  Iakttagelser från patentstatistiken - Meddelande från ekonomisk-
historiska institutionen, Lunds Universitet, nr 26 1982
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Ekholms skofabrik. Bland kvarnarna expandernade Upsala Ångqvams  ak-
tiebolag som inte tillverkade enbart mjöl utan även brännvin och senare
också pressjäst; inom lervaruindustrin Upsala-Ekeby  AB med tillverkning av
tegel och kakel; inom den kemisk-tekniska industrin Aseptin Amykos
Aktiebolaget i Uppsala, sedermera Henrik Gahns AB, med ursprunglig till-
verkning av patentskyddade preparat för desinficering och konservering och
slutlig tillverkning av ett brett sortiment hygienartiklar samt slutligen inom
verkstadsindustrin AB Nymans verkstäder, cykelfabriken med världsmästar-
cykeln Hermes på programmet.

Närvaron av en nydanande entreprenör bakom ett företag måste innebära,
att företaget i någon mening - antingen i produktionsledet eller på mark-
nadssidan - uttrycker något nytt. Av undersökta företag ti-ån industrialis-
mens genombrott i Åtvidaberg och Uppsala ar det inte mindre an tre, som
redan i sitt sortiment ar innovativa; som i mer eller mindre exklusiv mening
saluför nya produkter. Åtvidabergs förenade industrier designar och mark-
nadsför möbler för kontorens särskilda behov, Hetik Gahns AB har sin
utgångspunkt i tillverkningen av patentskyddade kemisk-tekniska preparat
och AB Nymans verkstäder var ett av sekelskiftets nya företag inom cykel-
branschen och det första svenska med egen gummifabrik för tillverkning av
däck och slangar.

Först till AR kvidabergs  ,förcnade  industrier. Företaget är i hög utsträck-
ning baron Theodor Adelswärds verk. Som fideikommissarie inom baroniet
Adelswärd sökte han i sekelskiftets Åtvidaberg ett alternativ till den koppar-
hantering, som drevs i baroniets ägo, och som inte längre var lönsam.

Adelswärd experimenterade i olika riktningar. 1 anslutning till men även
vid sidan om kopparhantermgen sökte han finna nya produkter för industriell
tillverkning. Ur kopparprocessen utvann han rödfärg och glaubersalt. När
kopparmalmen visade sig vara zinkblandad prövades möjligheten att utvinna
och saluföra zinkoxid dels som färg, dels som råmaterial vid zinkfabrikation.
Senare planerades tillverkning av litopon - vit mineralfarg på zinkmalmer
från Bersbo.

Vid sidan om kopparverket experimenterade Adelswärd med möjligheten
att starta en tillverkning av konstsilke i Åtvidaberg, och han etablerade i två
olika fabriker en trävaruproduktion, som skulle bli Åtvidabergs industriella
framtid. Man har sagt, att han ersatte den ena lokala råvarubasen - koppar-
malmen - med den andra - ekskogsbeståndet - nar bergshantermgen inte
längre var lönsam. Det är troligt, att Adelswärd såg ekskogen som den möj-
liga utgångspunkten för en ny industriell utveckling, och att han därför etab-
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lerade  produktion på trävarusidan. Redan före fusionen år 1906 var dock
råvaruimporten ett faktum. Man köpte virke bl a från Tyskland.

Iden att tillverka särskilda möbler för kontorens behov fick Adelswärd vid
besök i Paris år 1889. Nar han sedan av en tillfallighet på resa till Berlin
träffade den amerikanske generalagenten för kontorsmöbelmaskmer köpte
han en maskinpark. Även hjultillverkningen fick en mycket modem produk-
tionsanläggning. Den lär ha varit Europas största i sitt slag och inköptes
delvis från Amerika, dar fabrikens verkmästare under sent nittiotal var på
studiebesök.

För finansiering av de nya verksamheterna använde Adelswärd möjlighe-
ten till bolagsbildning och aktieemission. 1 samband med AB Åtvidabergs
förenade industriers bildande sålde han till bolaget den mark på vilken an-
läggningarna vilade, och som tidigare ingått i fideikommisset. Genom mark-
förvärvet kunde bolaget på ett nytt sätt tå tillgång till inteckningslån på en
expanderande kreditmarknad.

Första världskriget gav problem. Man förlorade marknader i England, som
införde importförbud på bearbetade trävaror, och i Ryssland genom revolu-
tionen En ny ledning missförstod situationen under de mest inflationistiska
krigsåren och drev en alltför optimistisk investerings- och utdelningspolitik.
Man undergrävde bolagets ekonomi. Resultatet blev i kombination med vi-
kande marknader bolagets konkurs i deflationskrisen vid 1920-talets  ingång.

Ur konkursen bildades Nya AB Åtvidabergs förenade industrier runt den
etablerade tillverkningen av kontorsmöbler. Till anläggningen i Åtvidaberg
knöts av den förläggande banken även tillverkningen av räknemaskinen
Facit, hemmahörande inom ett amrat bolag i konkurs. Åtvidabergsindustrin
levde under tillväxt vidare på gamla och expanderande marknader.

Det är uppenbart, att Theodor Adelswärd var en entreprenör i Schum-
peters  anda. Han förmådde på ett nytt sätt kombinera sin tids möjligheter
och kanalisera åtvidabergsindustrin i nya banor, nar kopparhanteringen inte
längre var lönsam. Nya finansieringsformer, ny organisation, ny teknologi i
produktionsledet och kanske också i någon mån tillgangen till lokal råvara
spelade roll för framgangen men utan en produkt, som mötte växande mark-
nader hade expansionen uteblivit. Tillverkningen av hjul var väl så avance-
rad som tillverkningen av kontorsmöbler men utan framtid.  Med gummi-
däcken och bilismen decimerades behovet av vagnshjul i trä. För tillverk-
ningen av kontorsmöbler innebar däremot moderniseringen av samhället
växande marknader.

Några decennier innan Theodor Adelswärd sökte nya produkter för in-
dustriell tillverkning i Åtvidaberg drev Henrik Gahn  i Uppsala systematiska
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experiment i samma syfte. Adelswärds  utgångspunkt var arvet av ett fidei-
kommiss Hemik Gahns bas var hans kemiska kunnande.

Efter ett yrkesliv främst inom skogsindustrin etablerade Henrik Gahn i 45-
årsåldern Upsala  tekniska fabrik för framställning av bläck och blanksvärta.
Företaget blev basen för hans experimentella letande efter ny produktion för
industriell exploatering. Han famn två borsyrepreparat, som han kallade
Amykos och Aseptin. Preparaten hade sin teoretiska förankring i Louis Pas-
teurs nya rön inom bakteriologin. Det förra avsåg i koncentrerad form desin-
ficering i medicinska sammanhang och i utspädd form daglig kroppsvård.
Det senare var ett konserveringsmedel. Medlen utprovades i samarbete med
lakare på Akademiska sjukhuset. Gahn var också i kontakt med - och fick
utlåtande från - Joseph Lister, kirurgins fader, som i slutet av sextiotalet
infört desinficering med karbolsyra vid universitetskliniken i Glasgow.

För att industriellt kunna etablera en lönsam tillverkning av sina preparat
använde Gahn vid ingången till 1870-talet,  dels möjligheten att patentskydda
preparaten, dels möjligheten att bilda bolag. Som den förste i Uppsala
finansierade han industriell verksamhet genom akteibolagsbildning.  1 juni
1872 fastställdes bolagsordningen för Aseptin Amykos Aktiebolaget i Upp-
sala.

Gahns marknadsföring var mycket intensiv. Han var en tidig företrädare
för den internationellt imiktade  svenska märkesannonseringen. Redan i sam-
band med patenteringen sökte han en internationell marknad i Ryssland, i
Tyskland och i Sydamerika. Genom en engelsk återförsäljare sökte han nå
hela det brittiska imperiet. Deltagande i världsutställningar och positiva utlå-
tanden om Amykosen från medicinsk expertis var vapen i marknadsföringen.

Även efter Hemik Gahns tidiga bortgång 1874 var bolagets marknadsför-
ing intensiv, men expansionen uteblev. Inte heller sedan man i början av åt-
tiotalet, genom styrelseledamoten och kemisten Åke Ekstrand, utökat sitt
sortiment med tvålar, blev utvecklingen expansiv. Tvålama baserades på
Aseptin- och Amykospreparaten. Till följd av den stagnerande utvecklingen
under nästan tre decennier tog bolagsstamman år 1900 initiativ till aktiekapi-
talets nedskrivning med tre fjärdedelar - från 1 miljon till 250 000 kronor.
Nerskrivningen genomfördes år 1901.  Då stod bolaget på tröskeln till en
dramatisk expansion. Man växte med ett mycket brett sortiment av hygien-
artiklar för såväl personligt bruk som för rengöring. År 1920 höjdes aktie-
kapitalet på nytt till 1 miljon.

Gahns produkter mötte på ett nytt sätt gamla behov. Konserveringsmedlet
Aseptin konkurrerade med traditionella metoder för livsmedelsförvaring;
torkning, nersaltning, rökning och - när det gäller fisk - jäsning. Med det
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sena 1800-talets  nya frysteknik lanserades en metod, som var helt överläg-
sen Aseptinet saknade därmed konkurrenskraft på marknaden.

Amykosen fyllde behovet av desinficering i medicinska sammanhang, men
där var marknaden begränsad. 1 sin utspädda form - Amykos för toiletten -
kunde den bidra till att tillgodose behovet av skönhet, men först med en ny
attityd till renlighet mötte Amykosen - och då främst i tvålarnas form -
kraftigt expanderande marknader. Den bakteriologiska kunskapen hade i det
sena 1800-talet  vunnit utbredning i det svenska samhället, och ett nytt ren-
lighetsideal vann insteg inom den framväxande borgerligheten. Utbyggnaden
av vattenledningsnät i städerna ökade möjligheten att förstärka den person-
liga hygienen, Redan effekten av att alltfler började tvätta sig både en och
flera ganger i veckan var ökande marknader för hygienartiklar. Efter drygt
tre decennier av stagnation expanderade Henrik Gahns produktion med väx-
ande marknader.

Henrik Gahn var som entreprenör mer innovativ an Theodor Adeiswärd,
men hans produktion var mindre marknadsanpassad. Först nar produkterna
genom en ny attityd bland presumtiva konsumenter fått en marknad kunde
hans företag ta del i den ekonomiska tillväxten.

Hröderna Nyman och deras cykelfabrik saluförde en produkt, som på ett
nytt sätt tillgodosåg behovet av transporter, men deras cykel var inte på
samma sätt som Adelswärds kontorsmöbler eller Gahns Aseptin och Amy-
kos en exklusiv nyhet på den svenska marknaden. Redan i sekelskiftets
Uppsala fanns fler cykelproducenter an bröderna Nyman. Att AB Nymans
verkstäder vid ingången till 1920-talet  överflyglat sina konkurrenter och
blivit Uppsala största företag med drygt 500 anställda har sin primära för-
klaring i produktionsledet, och hamstår snarast som en oplanerad tillfallig-
het.

Adolf och Janne Nyman ärvde av sin far en instrumentverkstad, dar
fadern, inspirerad av importen, under sent åttiotal börjat med cykeltillverk-
ning i liten skala. 1 skydd av de nya tullmurarna bildade bröderna Nyman år
1898 aktiebolag för en utökning av driften. Janne konstruerade special-
maskiner för serietillverkning av cykeldelar, och i en särskild gummiverk-
stad tillverkades däck och slangar. För att göra skalvinster drev man till-
verkningen av gummivaror i längre serier än dem den egna cykeltillverk-
ningen krävde. Däck och slangar såldes till konkurrerande fabrikanter inte
minst på den lokala marknaden.

Med kriget följde för AB Nymans verkstäder en snabb expansion. 1 rå-
varuransoneringens Sverige fick man som fabrikant råvarutilldelning i rela-
tion till tidigare inköp. Nymans fick sålunda en gummitilldelning, som - nar
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man slutade sälja däck och slangar separat - medgav utökad cykeltillverk-
ning. Denna komparativa fördel i kombination med snabbt expanderande
marknader inom försvaret förklarar att AB Nymans verkstäder under 191 O-
talet blev Uppsalas största arbetsplats.

Är det rimligt att uppfatta företagets tillväxt som ytterst betingad av en
entreprenörsinsats? 1 likhet med flera andra börjar man tillverka cyklar efter
utländska förebilder, dra nytta av tullskyddet och resa kapital genom aktie-
bolagsbildning. En egen profil har man, nar man i företaget innefattar till-
verkning av däck och slangar, och när Janne Nyman tillämpar sitt linmeka-
niska kunnande för konstruktion av verktygsmaskiner. Innebär  detta, att han
kombinerar produktionsmedel på ett tillräckligt nytt sätt för att vara ent-
reprenör i Schumpeters anda?

Exponenter för den del av det industriella genombrottet som uttrycks genom
hantverkets industrialisering är i Uppsalaundersökningen L.E. Lurssons
skofabrik, (Jpsala hgqvarns  AB och Upsala-Ekeby  AB. 1 undersökningen
intar det sistnämnda företaget en särställning. Det konstituerades som bolag
redan vid starten år 1886 och torde vid krigsslutet ha varit Skandinaviens
största företag i sin bransch. Det är ändå inget bolag, som uttrycker ekono-
misk tillväxt i egentlig mening. Tillväxten ar endast formell. Den är resultat
av fusioner i ett läge, nar företagen inom lervaruindustrin kände sin överlev-
nad hotad.

Lokaliseringen av en lervaruindustri till Uppsala kan - liksom lokalise-
ringen av en trävaruindustri till Åtvidaberg - tillskrivas den lokala råvarutill-
gangen, Med nyttiggörande av den lokala råvarutillgången skulle man vid
Upsala-Ekeby tillverka tegel och kakel, Man använde lokal råvara i delvis
importerade moderna anläggningar, men drabbades av vikande marknader.
Försäljningen av tegel svängde med byggenskapen. Kakelugnarnas marknad
decimerades i takt med bostädernas modernisering. Redan före första
världskriget installerades centralvärme i nybyggda hus. Krigsåren gav en
viss respit, men utvecklingen var obeveklig. Upsala-Ekebys  långsiktiga
överlevnad och eventuella expansion förutsatte en ny produktionsinriktning.

Om marknadens primat över teknologiska innovationer i produktionspro-
cessen talar även utvecklingen vid Upsala Ångqvams aktiebolag. Man låg
vid sekelskiftet i särklass bland uppsaliensiska företag i försäljningssiffror
mätt, trots produktionsbegränsning till följd av överkapacitet. Medan efter-
följama på andra t o m elfte plats gemensamt år 1903 hade ett försäljnings-
belopp om drygt två miljoner sålde Upsala Ångqvams AB ensamt för drygt
tre miljoner.
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Inom bolaget tillverkades ursprungligen mjöl och brännvin. På initiativ av
kemisten Åke Ekstrand i företagsstyrelsen utvanns senare i industriell skala
_ som en biprodukt vid alkoholjäsningen - även pressjäst. Under sent
åttiotal hade företaget överlevnadsproblem till följd av försäljningssvårig-
heter. På kvarnsidan räddades man av spanmnålstullar,  som avskärmade
Sverige från prisfallet på internationella spannmålsmarknader. På pressjäst-
sidan skyddade man sig genom kartellöverenskommelser.

Fortfarande på tröskeln till första världskriget hade dock Uppsala ång-
kvarn, liksom övriga svenska storkvarnar, en kapacitet som översteg mark-
nadens behov. Tillverkningskapaciteten utnyttjades till maximalt 60 %. Un-
der krigs-åren drabbades man av knapphet på råvara men gynnades av
ställningen som statlig kommissionär i Uppsala och Enköpings distrikt.

Upsala Ångqvarns  AB fick sin struktur genom i första hand Henrik Wil-
helm Söderman d ä, men hade ungefär samtidigt som Henrik Gahns AB i
Åke Ekstrand en innovatör, som breddade sortimentet. Initiativet till bo-
lagsbildningen av år 1874 togs av Söderman, tidigare spannmålshandlare,
som till det nya bolaget sålde den för ändamålet inköpta “eldkvarnen” i
hamnen samt sina andelar i Svartbäckens bryggeri. 1 kvarnen hade man re-
dan tidigare krossat den spannmål man behövde för brämwinstillverkning.

Som företagsledare omvandlade Söderman den gamla kvarnen till en mo-
dem valskvarn. Transportema underlättades med stickspår till järnvägen och
genom anslutning till stadens vattenledningsnät. De kommunala kontaktema
underlättades av Södermans ledamotskap i stadsfullmaktige. Som godsägare
fick Söderman i kvarnbolaget en storkund. Söderman spelade roll för den
uppsaliensiska företagsamheten även som en av Bayerska bryggeriets
grundare och som dess direktör på 1860-talet.  1 sin samtid uppfattades han
som en nydanande person. Ändå, och trots försäljningens stora omfattning,
ligger det nära till hands att uppfatta kvarnbolagets utveckling som uttryck
för en tillväxt med förhinder.

Inom den uppsaliensiska skohanteringen illustreras på ett helt annat sätt den
ekonomiska tillväxtens möjligheter i ett dynamiskt samspel mellan produk-
tion och marknaden. Skobranschen var i sekelskiftets Uppsala betydligt mer
expansiv an i riket som helhet. Ledande inom branschen var L E Larsson
med sin skofabrik. Den var med sina drygt 200 anställda vid ingången till
19 lo-talet av samma storleksordning som Nymans verkstäder.

Samma år som skobranschen fick ett effektivt tullskydd, år 1897, inköpte
Lars Erik Larsson dels en grosshandel, dels ett skomakeri. Produktionen
rationaliserades med hjälp av amerikanska skotillverkningsmaskiner. Genom
att ansluta sig till ett internationellt system för uthyrning av specialmaskiner
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kunde Larsson hålla kapitalkostnaden nere. Först år 1914 ombildades
rörelsen till aktiebolag.

Med urbanisering, minskande självhushållning och stigande reallöner arbe-
tade skobranschen på växande marknader. Bortfallet av den modebetonade
importen öppnade en ny specialmarknad för svensktillverkade skor inte
minst i det närbelägna Stockholm. Larsson såg möjligheten till expansion
och satsade på tillverkning av ett modebetonat sortiment, som genom den
egna grosshandeln marknadsfördes under namnet Hästens skodon. På trös-
keln till första världskriget tillverkade Larssons inte mindre an 900 olika
artiklar.

Nar krigsmakten under kriget efterfrågade serietillverkade skor för man-
skapet anpassade Larsson sm produktion till denna nya specialmarknad. Han
arbetade inte enbart med svenska utan även med tyska arméleveranser.
Larssons strävan att erövra de nya möjligheter tiden gav illustreras också av
hans tidiga fackliga engagemang. Redan år 1908 blev han ledamot av styrel-
sen för Sko- och Läderbranschens fabrikant- och grossistförening.

Genom sin verksamhet banade Larsson väg även för andra skofabrikanter i
Uppsala; inte minst för Johan Ekholms skofabrik. Nar Larsson utökade sin
verksamhet och flyttade in i större lokaler, fick Ekholm  överta de gamla.
Genom Larsson introducerades Ekholm i det amerikanska systemet för
maskmuthyrning och genom Larssons grosshandel återförsåldes Ekholms
skor. Samtidigt fungerade Larsson som en av Ekholms råvaruleverantörer.
En annan typ av stimulans uttrycker etableringen av Sulskyddsfabriken Re-
volt.

Några slutsatser

Den svenska industrialiseringens genombrott omkring sekelskiftet 1900 in-
nebar fabriksindustrins utbyggnad genom hantverkets mekanisering men
också, som resultat av produktinnovationer, genom helt nya tillverkningar.
Industrialiseringen tog gestalt i enskilda företag. Urvalet i föreliggande
undersökningen illustrerar båda utvecklingslinjerna.

Undersökningsmodellen förutsätter, att företagstillväxt är resultatet av fö-
retagets anpassning till institutionella förändringar, teknologiska möjligheter
och växlande marknader. Den ställer frågan, huruvida entreprenörer i
Schumpeters mening ar utvecklingens primära utgångspunkt. En utveck-
lingsbefrämjande samhällsattityd - en tro på individens rätt och möjlighet till
förändring - uppfattas som utvecklingens bakomliggande förutsättning.
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Undersökningen rymmer åtminstone två personer, som har drag av
Schumpeters entreprenör; Theodor Adelswärd och Henrik Gahn. Kanske
skall man i samma grupp innefatta Åke Ekstrand. Både Adelswärd och Gahn
sökte medvetet en ny möjlighet att lansera lönsam produktion. De såg och
förverkligade en ny kombination av produktionsmedel. Nar Adelswärd på
sitt sätt sökte förverkliga tidens nya möjligheter arbetade han över ett bre-
dare falt an Gahn. 1 sin öppenhet för nyheter grep han många även mindre
fruktbara tillfallen i flykten. Han blev också framför allt på kort sikt mer
framgångsrik än Gahn. För Gahns produktion var tiden ännu inte mogen.
Kemisten Åke Ekstrand skymtar ovan som styrelseledamot och produktin-
novatör inom såväl Henrik Gahns AB som inom Upsala Ångqvams  aktiebo-
lag. Förutom tvål och pressjäst introducerade han tobak i uppsaliensisk pro-
duktion.

1 en mindre innovativ mening gör även bröderna Nyman, Wilhelm Söder-
man och Lars Erik Larsson utvecklingsbefrämjande insatser. Deras företag-
samhet uttrycker i den lokala miljön nya möjligheter och de far lokala efter-
följare. Att Larsson även utanför sitt eget företag var en stimulans för sko-
hanteringen i Uppsala har antytts ovan. Även Nymans verkstäder, Upsala-
Ekeby AB och Upsala Ångqvarns  AB var ledande företag i större grupper.
De kan ses som utgångspunkten för lokala utvecklingsblock.

Huruvida man använder benämningen entreprenör för att beskriva bröder-
na Nymans, Wilhelm Södermans och Lars Erik Larssons företagarinsatser är
egentligen ointressant. Det intressanta är, att undersökningen på olika nivåer
understryker betydelsen av personer med vilja och förmåga att inom före-
tagsamheten förverkliga tidens nya möjligheter. Man kan inte förvänta sig att
fjnna en entreprenör bakom varje framgångsrikt företag, men det ar uppen-
bart, att det finns entreprenörer, som fungerar som aktiveringsenergi i in-
dustrialiseringsprocessen.

Undersökningen av samspelet mellan entreprenören eller hans efterföljare
i företagsledningen å ena sidan och institutionella förhållanden, teknologiska
möjligheter och växlande marknader å den andra verifierar hypotesen om
marknadsanpassningens avgörande betydelse för tillväxten. Produktionen
ökade i samtliga företag genom mekanisering och rationalisering, men kon-
sumenternas preferenser satte gränser för tillväxten. Därmed blir produk-
tionsinnovationer, som ligger i tiden, en säkrare väg till tillväxt an innova-
tioner i produktionsprocessen,

Fabriken för tillverkning av kontorsmöbler i Åtvidaberg växte med konto-
riseringen. Cykeltillverkningen vid Nymans liksom tillverkningen av skor,
ökade med växande marknader inte minst under krigsåren. Gahns tillverk-
ning av hygienartiklar expanderade, men först sedan svensken fått en ny syn
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på renlighet, Kvarnens tillverkningskapacitet däremot översteg marknadens
behov, och Upsala-Ekebys  kakelugnar förlorade sin framtid, när centralvär-
men vann utbredning.

Företagsklimatet förändrades genom institutionella förändringar. En bak-
omliggande förutsättning för samtliga företag var skråväsendets avskaffande.
Att skaffa långfristigt kapital genom aktiebolagsbildning blev en gemensam
lösning. Henrik Gahn drog som den ende produktinnovatören nytta av
patentlagstiftningen och sökte patent på preparat. För Upsala Ångqvams
AJ3,  för Lars Erik Larssons skofabrik och för bröderna Nymans cykeltill-
verkning blev det sena 1800-talets  tullskydd av tillväxtbefrämjande bety-
delse.

Institutionella förändringar under krigsåren verkade i olika riktningar. AF3
Nymans verkstäder och L E Larssons skofabrik gynnades av försvarsbeställ-
ningar. AB Åtvidabergs förenade industrier, den ende exportören, förlorade
utländska marknader. Problem med inflationsfärgade bokslut föranledde inte
enbart i Åtvidaberg nya investeringar, som senare blev mer eller mindre be-
svarande. Henrik Gahns AF3  och AB Nymans verkstäder återfanns  bland de
aktieemitterande bolagen under krigets senare ar. Fusionen kring Upsala-
Ekeby  var ett inslag i turbulensen.

“Känner man en, känner man dem alla”. Överdriften ar iögonfallande men
tillämpat på en population företag rymmer uttalandet ett mått av samring.
Det enskilda företagets förmåga att spegla sin tids möjligheter är över-
raskande stor. Samtliga företag arbetar i ett samhällsklimat och en före-
tagsmiljö, som på kort sikt ar given. På varje enskilt fabriksgolv, dar och
uteslutande dar, tar industrialiseringen gestalt.

Möjligheten att fånga den ekonomiska tillväxtens mekanismer blir ur före-
tagsperspektivet på ett nytt sätt tillgänglig.

41





RAGNHILD LUNDSTRÖM

Banks and Early Swedish Multinationals

Introduction

Almost until the First World War there was a fear in Sweden of foreign in-
fluence in industry; it was reflected in recurrent parliamentary debates ever
sinte  the 1870s. Until 1910, Sweden was a net importer  of capital. Although
foreign capita1 markets were relied upon mainly for state and city loans  and
bonds issued by larger institutions, there was also a sizeable amount of for-
eign investment in Swedish firms, particularly  atter industrialization in
Sweden had grown rapidly in the 1870s and there were high profits to be
gained. There was a relative shortage of capita1 in Sweden and its credit
market was slow to develop.

Things changed, and changed dramatically  from the begimring  of the
1890s. Bank deposits more than doubled for every decade, and the impor-
tarme of banks for industrial development increased. The absente  of a well-
functioning  stock exchange  until the early 1900s was one reason for the lat-
ter development. Later, banks took part in and eventually themselves be-
tame part of a - sometimes speculative  - merger development.

Around 1910, when Sweden tumed into a net exporter of capital, the
larger Swedish banks in practice functioned  as did the German banks. Bas-
ing their activity mainly on deposits, they actively participated in the found-
ing, reconstruction and merger of Swedish firms. Banks themselves were not
allowed to own shares in other companies. In the fust decade of the 1900s
this ruling was evaded by the owners of the banks forurding investment and
holding companies. These companies borrowed heavily from the banks with
shares in their portfolio as security.

Embryos of Swedish multinational enterprise appear  from the early 1870s.
Around the turn of the centnry,  their development was marked. Swedish
foreign direct  investments increased. From the point of view of Swedish
tirms,  starting production  abroad  can be seen mainly as a substitute for ex-
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porting. Because of the nature of their business, Swedish industrialists in this
period of fierce  tompetition grew nationalistitt,  and through  the increased
share of interest  between industry and banks, the larger banks - which had
hitherto by the nature of their business had a more international outlook on
capita1 - gradually  became more nationalistic  also.

The paper deals  with this period of transition, 1900-30, when on the one
hand, Swedish industry needed the international expertise and connections
of the Swedish banks for starting business abroad  and for financing  such
business and, on the other hand, the relationship between banks and Swed-
ish industry became closer. During  this period a great munber of the large
Swedish multinationals of to-day began manufacturing abroad  - the tele-
phone companies, the electroengineering companies, the separator compa-
nies, the match trust and so on. Sinte their investments in production  abroad
were a substitute for exports, they were first directed towards the great mar-
kets of Great Britain,  Russia,  France,  and North  and South America.  The
implications for the growth of Swedish multinationals of this relationship
between industry and banks is the main issue of the paper.

The Question of the Importante  of Banks

Very little attempt has been made on the aggregate leve1 to measure the im-
portarme of banks for industrial development in Sweden. This is scarcely
surprising, sinte it is an munense  undertaking.  In what is still the standard
work on the tinancing  of Swedish industry from 1830 to 1914, various
sources of finante  are assessed from a sample of Company  accounts.2 Ac-
cording  to this study, banks proper increased their share in the financing  but
showly,  from around 20 % at the end of the 1850s to slightly above 30 % at
the beginning of the 1900s. Bonds which tirst  acquired importante  in the
1860s increased their share to a little above 30 % in the early 1900s and to
40 % around 1910. Other sources naturally decreased,  from more than 80 %
in the 1850s to around 30 % in 1910.

1 R. Lundstrom, “Swedish multinational growth before 1930”,  in P. Hertner and G.
Jones (eds.), Mttl~ittatiottals:  7hemy  atrd History (London, 1986). A multinational en-
terprise is here defined  as a tirm having made foreign direct investments, viz in produc-
tion.
2 T .  G å r d l u n d ,  Svettsk ittdrrstrt~ttataierttt~  under  genombrottsskedet  1830-1913

(Stockholm, 1947).
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The role of banks as suppliers of credit for industry is most likely more
extensive than it appears from the books of the companies. Unless one tums
to the banks’ retords,  it is impossible to assess the amount of bonds and
debentures that the banks had been unable to sel1 and for that and perhaps
some other reason had themselves kept. Neither are the bank loans or other
forms of credit given to the private individuals who make up part of ‘other
sources’ visible in the accounts of the companies whose shares they held.3

From other sources relevant to the banks we know that shares formed  the
collateral  for 30 % of the loans of all Swedish commercial banks around
1910.4 In certain  larger banks, like Stockholms Handelsbank and Stock-
holms Enskilda Bank, with an alleged closer  link to industry,  this percentage
in some years was as high as 75 %, and often between 50 and 60.5 Not only
in these two banks, but also in several of the more provincial banks, loans to
board members and their business affiliates took a large part of the banks’
outstanding credit.6  In Stockholms Handelsbank around 1910, the board
members and the torporations within their sphere of intluence accounted for
25 % of the banks credit given, and another group of people or businesses
with close  comrections with its managing director  for another 15 %.7 In
Stockholms Enskilda Bank, the tigure  for credit to companies within the
sphere of interest  of the board members was usually even larger.8

As early as 1901, Stockholms Enskilda Bank owned a holding Company,
the purpose of which in the beginning  seems to have been to consolidate the
bank? business by letting the holding Company build up reserves. Soon,
however, it was in fatt used as an investment institute. When the bank in-
spector remarked  that it was against the law for banks to own shares, the
holding Company was eventually reorganized into a separate Company and
the owners of the banks shares given preference to buy shares in the new
investment Company proportionately to their holdings.9

3 K.-G. Hildebrand, 1 omvandfingens tjänst Svens.&  Handelsbanken lH71-1955
(Stockholm, 1971)  p. 5, where the grouping of Gårdlund’s tigures, referred to in the
preceding paragraph, has been made. Another reason why Gårdlunds tigures probably
underestimate the role of banks is that he follows a cohort of tirms. Because of the long
period that his study encompasses, most of the tirms are old; ortly two of the 33 tirms in-
vestigated were started after 1870
4 Ibid.,  p. 39; also BiSOS, Uppgifter om bankerna, 1910
5 Ibid.
6 Bankinspektionens undersakningsberättelser,  Riksarkivet 1909, 1910.
7 Hildebrand, p 30
8 0. Gasslander, Bank och industriellt genombrott, Stockholms Enskilda Bank kung

sekelskiftet 1900, II (Stockholm, 1959),  p 299.
9 Gasslander, pp 293K
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Other banks followed suite. In 1907, Stockholms Handelsbank together
with Skandinaviska Kredit AB founded ‘their’ investment Company, formally
owned in the same manner  as that of Stockholms Enskilda Bank. The name
of the Company, Svenska Emissions AB, implies that it was intended to be
an issuing house as well.

There was a lively debate in Sweden at the time as to the disadvantages
versus the advantages of investment banks of the German type. Among the
advantages was stressed  the fatt that it would be better  to have this sort of
business done within the formal reahns of the banks, where it could be con-
trolled  through the rather rigid Swedish bank inspection.  Therefore, and also
of course  because a basic need for such institutes was felt, a law permitting
investment/issuing  banks was enacted in 1909. The law stipulated, however,
that it took four banks to form an investment bank, no one bank being al-
lowed to own more than one-third of the shares.10

No such investment bank was ever founded in Sweden: the Swedish banks
evidently did not want to cooperate with three other banks in this. In view of
the fierce  tompetition between the larger banks in particular,  this is not
surprising. Legislation was far behind  actual development.

In 1911, the law against  the owning of shares by banks was eased. It now
became possible for banks to own shares in proportion to a ratio between
the banks’ reserves and their share capital.11 This was practised by most of
the banks that fulfilled the requirement, 19 out of the 76 commercial banks
then in existence.12  Sinte the sum total allowed for such share holding was
fairly low, several banks founded holding companies with a very small share
capital.  The tumover and assets of these companies were sizeable, sinte
they could borrow from the banks with the shares they held as collateral.

In its turn, this became the subjett of lengthy parliamentary debates and
committee investigations and in 1921 it was enacted that banks were not al-
lowed to own shares in companies the main purpose of which was the pur-
Chase and sale of shares. In 1933, a new bank law was enacted, again alto-
gether forbidding banks to own shares in other companies except when
taken against  forfeited debts, and then only temporarily.13  The formal situ-
ation in this respect  was then the same as it had been in the first  decade of
the 1900s.

lo 1917 års bankkommitté, Betänkande 30 Nov. 1918, p. 11.
lt The value of shares that the banks were allowed to own was limited to half the
amount by which funded reserves exceeded half the share capital: see n. 10.
l2 E. Söderlund, SAmdinaviska  Banken i det svenska bankväsendets historia 1914-1939
(Uppsala, 1978),  p. 19.
l3 Söderlund, pp. 23f
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The banks reacted to this legislation as did Stockholms Enskilda Bank
when it sold its first holding Company to its shareholders and later bought it
back when the law was moditied. Holding and issuing companies that were
founded passed in and out of the ownership of banks according to the
changes  in the law.

In 1911, there were at least 40 finarme  companies, in 1918 about 100, and
in 1925 there remained 55.14 ‘Working in close co-operation with banks’
were the daughter companies, holding companies and side-companies;  the
others were classitied as ‘independent of banks’.15  However, after 1910,
most of the independent companies worked in rather close co-operation with
the banks, underwriting part of an issue of shares of which one or several of
the banks’ companies had underwritten the larger portion. The independent
companies had then been  guaranteed to borrow from the banks and in their
tum lent money to the buyers of the shares.16  This was of course  nothing
special for Sweden, but it has been alleged that Swedes were in those days
perhaps more accustomed to borrowing against shares than were people in
other countries.

From their very start, most Swedish firms, including family tirms,  were or-
ganized as joint-stock companies. In 1908, there were 4,937 joint-stock
companies in Sweden, or 909 per one million inhabitants, whereas in Ger-
many there were 5,222 or 81 per one million inhabitants - if the GmbHs  are
included, 344 per millionr7  There was therefore no great need for Swedish
banks to participate  in the transformation of family firms into joint-stock
companies, but rather in the founding of new companies and in the
expansion - and mergers - of older ones. During the first  decade  of the
1900s speculation  was in evidente, and the Swedish share market became
used to rising quotations. This continued afier 1910, and during the war
years the speculation  was obvious. In 1918, tumover  on the stock exchange
was five times larger than it had been in 1912, while total tumover of stocks
and bonds on the entire Swedish market was three times larger. i*

l4 These @res are minimum figures, though comprising the main companies: Svenska
aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925.  Undersökning utgiven av socialise-
ringsnämnden, SOU 1929:4  (Stockholm, 1929)  p. 52 1.
l5 1917 års bankkommitte, Betankande 30 Nov. 1918, pp. 23-9.
l6 A. östlund, Svensk samhällsekonomi 1914-1922 (Stockholm, 1945)  pp 266f.
l7 E. Heckscher, Aktiebolagsformen och dess svagheter’, pp 2-3, in Ekonomiska studrer
U@nade Marcus Wallenberg (Stockholm, 1914).
l8 The Stockholm Stock Exchange  increased its share of the total turnover of stocks and
bonds on the Swedish market from 21 % in 1912 to 35 % in 1918: Ostlind, p. 259
(table), p. 563.
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The issuing of new share capita1 increased at a hitherto unknown speed; in
1917,  new issues were tive times, and in 1918, eight times larger than during
the pre-war years. When the depression reached  Sweden in 1920 with
decreasing exports and prices,  the crash was so much worse. The depression
in the early 1920s was more severe in Sweden than the one in the early
1930s. In 1922, five fairly large banks had to go into liquidation and were
reconstructed. Swedens largest bank, Svenska Handelsbanken, had to con-
solidate  and write off a sizeable amount of its reserves. Swedish industry
now became more directly  dependent on the banks for their survival through
the lean years.
There are two studies of the growing dependency on banks by Swedish
industry in the early 1920s. One, made by the Bank Committee of 1924, es-
timates  that the percentage share of companies that were in practice con-
trolled  by banks increased from around 3 % in 1913 to 26 % in 1924. The
share of the companies that were considered independent of banks de-
creased  from 91 % in 1913 to 66 % in 1924.19  Another committee, ap-
pointed by the social democrats  when fornting a minority govenunent during
a short period in 1920 and talled the Socialization  Committee (Soc-
ialiseringsnämnden), investigated the financing in all bramhes of industry
on the bases of Company balante sheets. 20 The percentage share of ‘extenor
sources’ - the remainder being equity - in certain  branthes is shown in
Table 1.

Both the studies referred to above look at tirms’ borrowing. Naturally,
neither of them includes the financing of the share capital.  From 1912, the
statistics  on banks make it more difftcult  to arrive at accurate  tigures  for
loans and other credit  used  against the collateral  of shares, sinte  they now
show credit  grunted  on cheque accounts (overdrafts granted)  plus actual
loans and the share of such credit  against  the collateral  of shares. The figures
in Table 2 may still give some idea of the development.21

t9 1924 års bankkommitté, Betänkande; östlind, pp. 674-5; see also J. Glete,
Kreugerkoncernen  och krisen på svensk aktiemarknad (Stockholm, 198 l), p. 5 1,
*O Socialiseringnämnden was a parliamentary committee consisting of orrly seven
members, four of whom were social democrats. Its directives were soft and pointed more
towards a mixed economy. It never resulted in any govemment bill for socialization or
nationalization, either partial or general, See L. Warra, Den statliga företagssektorns
expansion (Stockholm, 1980)  pp. 144f; SOU 1929:4.
21 BiSOS,  Uppgifter om bankerna, 1913; SOS, Uppgifter om bankerna, 1917, 1921,
1924. The year 1917 was the peak year for loans, etc. against  the collateral of shares,
and 1921 the through year.
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Table 1. Percentage share oj” externaljkzancing ofindustry  m Sweden

Branch 1911-13 1923-5

Mines
northern Sweden
central Sweden

Ironworks
Separator factories
Ball-bearing factories
Engineering industry with

specialized production
Electrical engineering industry
Saw mills
Paper pulp industry
Match factories

11.9 312
22.4 44 1
51.7 53.5
12.6 24.3
18.0 8.4

42.7 42.9
40.3 33.1
55.8 64.7
46.3 57.4
35.1 20.5

Table extracted from Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925. Undersok-
ning utgiven av socialiseringsnämnden SOU 1929:4  (Stockholm, 1929)  p. 59.

After the large merger movement in the tirst  decade  of the 1900s and es-
pecially after  the accelerated merger movement during the First World War,
it became more tommon for companies to borrow also with shares of
merged companies as collateral. Holding companies in general mostly bor-
rowed against  shares. The example in Table 3 from the lending of Stock-
holms Enskilda Bank in September 19 16 shows some of the components.22

Table 2. Overdrafts granted and actual loans  against  the collateral of shares

as % of bank lending

1913 36
1917 53
1921 41
1924 35

Source: BiSOS,  Uppgifter om bankerna for respective  year

22 SOS, Uppgifter om bankerna 1916; Stockholms Enskilda Bank (SEB) Archive
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Table 3. Distribution of credits  granted  by Stockholms Enskilda Rank

Total lending incl. of bills of exhange and
acceptantes (bank statistics)

Overdrafts alloxved  plus actual loans given
(This is the figure reported in the bank
statistics. Jt comprises  ‘Toans’ plus
all credit limits on various cheque accounts)

Whereof against  the collateral of shares
OverdraAs  allowed  on accounts
Overdrafts used,  or actual credit given on these

accounts
Actual lending (Joans, overdratl etc.) against

all kinds of collateral to board members
and companies in which these had a
controlling interest

Whereof against  the collateral of shares

194 m.SK

170
92
98

61

103
38

Banks and the Growth of Swedish Multinationals

In the 189Os,  the Swedish engineering industry had its breakthrough. It was
now that the more specialized manufacturing  of engineering products be-
tame more preponderant.23 Older companies started  specializing  and new
companies were founded which specialized from the very begimring. By the
very nature of their type of production, and by the introduction  of more spe-
cialized machinery, these industries were capital-intensive. Several compa-
nies were founded on the basis of new inventions or ~ which was perhaps
even more tommon - on some patented  improvement of other inventions.
The new, more specialized engineering industry immediately had to look to
foreign markets, sinte  the Swedish market was too small to absorb the mass
production of engineering products. Exports of engineering products grew
faster than any other kind of exports. It is within this branch  of industry that
most early Swedish multinationals, as well as those of to-day, are to be
found.24

23  See inter alia  L. Jörberg, Grovvth  attdfluctuntiotts  oj Swedish ttzdtrstry  1869-1912
(Lund, 1961),  passim
z4 See n 1 above
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There are no studies of the financing of the growth of Swedish multi-
nationals on the aggregate  level, nor of the role  of banks in this financing.
This essay certsinly does not pretend to be such a study. For the reasons
discussed  above, great difficulties are encountered when one tries to assess
the sources of finante  of Swedish industry as such. At this stage of research
it is enly possible to give an impressionistic  view and some circumstantial
evidente  of the role of banks, which, one must say, is usually played down
in such histories of the various multinationals as exist.

The tirst Swedish multinationals, those that started  manufacturing abroad
in the 1870s and 1880s as separate companies and were later merged with
the original companies, did so on a very modest scale. Thus, retained profits
and trade credit  from the mother Company, sometimes in combination with
only modest bank loans, were sufticient  to cover  the rather minor costs in-
valved.  Both when these companies wanted to expand on a larger scale and
when the new engineering companies of the 1890s and early 1900s founded
subsidiaries in other countries, they had to obtain finantial  assistance from
exterior sources.

If the fmancing of Swedish multinationals is looked  at korn the point of
view of the banks, even the very short period from 1900 to 1930 can be di-
vided  into three sub-periods. One ends around 1911, while  the setond com-
prises the boom period and the buoyant ‘griinderperiode’ and ends in 1917.
The third lasts for the rest of the period and in fatt all through the Setond
World  War.

Around the tum of the century,  not even the larger  Swedish banks were
prepared to undertake too much unassisted. On the international capita1
market, therefore, they co-operated with banks and merchant  bankers in
other European countries. This was the case when in 1900 a consortium
headed by Stockholms Enskilda Bank managed  to attain the toncessions  for
telephone operation in Moscow and Warsaw.25 Stockholms Allmänna Tele-
fon AB took 40 % of the shares in the Swedish-Danish-Russian Telephone
Co., which was founded in that year. The Stockholm Telephone  Co. had
until then only been  a small tustomer  of Stockholms Enskilda Bank, and the
initiative to the Russian affair tame from the banks  managing director.  The
bank subscribed  for 32% %, the Danish Landmansbanken for 12% %, the
Banque de Paris for 10 %, and Behrens & Söhne for 5 % of the shares. A
loan against  bonds, in sum much larger  than the share issue, was granted by
the Banque de Paris. Stockholms Enskilda Bank became the company’s main

25 Gasslander, pp. 227f.
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bank connection,  and eventually had to take over the rather sizeable accep-
tance which they had guaranteed.

A similar  consortium,  consisting of the Banque de Paris and some of its
board members and Stockholms Enskilda Bank and a group of people con-
nected with it, was formed  in 1905 for the development of an at the time
rather sensational Norwegian patent for extracting  nitrogen out of air. The
fatt that the method was energy-consuming would imply that the abundante
of Norwegian waterpower could be exploited. Norsk Hydro was founded,
the Swedish bank and its group subscribing to the majority of ordinary
shares. These were taken over by the bank’s  holding Company and by indi-
vidual members of the group, these members in their tum borrowing from
the bank. When the German combine Badische,  which was at that time de-
veloping  a similar  patent, showed  an interest, a new agreement  was reached
a year later. Two companies were now founded, one for the development of
the water-power and one for the nitrogen factoty. In the waterpower com-
pany each group, the French-Scandinavian on the one side and the German
on the other, received shares according to its holding of rights to waterfalls.
In the nitrogen Company, the French-Scandinavian group and the German
chemical group each received  half the shares. Sinte this was a much larger
enterprise with much more capita1 involved than in the original Norsk Hy-
dra, the share of Stockholms Enskilda Bank and its group diminished con-
siderably.26

Stockholms Enskilda Bank had entered,  or started,  the negotiations mainly
to obtain orders for ASEA, the General Electric or AEG of Sweden, which
at the time was almost totally owned by the bank and its group and which
was doing poorly because of the heavy tompetition from the Gennan elec-
tro-engineering companies in particular.  Apparelitly,  some members of the
French  group had similar  aspirations for the companies within their sphere of
interest. The Rotschilds  insisted on the possibility of Westinghouse deliver-
ing part of the generators.27

The banks entered  the agreement for the French and Swedish groups; for
the German group this was done by the large chemical combine, although it
was in its tum backed  up by the Diskonto Gesellschafi.  It was not only a
matter  of differente  in size between the German chemical Company and the
Swedish engineering Company. There was also some differente  in attitude as
to the fimction  of banks vis-à-vis industry. Stockhohns  Enskilda Bank still

26 ihrd., pp. 172ff.  The House of Rothschild joined in the setond agreement as did two
other German chemical companies
*’ SEAB Archive, correspondence
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acted foremost as a merchant  banker, and the policy of its directors was still
to sel1 out the shares as soon as considered feasible. Most of the shares in
the Swedish-Danish-Russian Telephone  Co. that the banks halding com-
pany held were sold out around 1910. The shares in Norsk Hydro were also
eventually sold.2”

The directors of the bank, above all the two brothers Wallenberg, who to-
gether held 30 % of the shares in Stockholms Enskilda Bank, also did busi-
ness without fonnally involving the bank. In the early days of the Diesel pat-
ent, they managed  to acquire the option of the patent for Scandinavia and
Russia.  In Russia  a Company  was founded with Emanuel Nobel as the main
shareholder and with Diesel himself, his associate Bing and the Wallenberg
brothers taking,  or receiving, minority parts. The same group also founded
the Swedish Diesel Company, but with the Wallenberg group in majority.

In 1912, a syndicate headed by M. Wallenberg and consisting also of the
group around National City Bank and Brown Brothers of New York
founded a Company  in the United States for the production of reversible
diesel engines,  based  upon a patent held by an engineer  at the Swedish Die-
sel Co., the Swedish group acquiring approximately 60 % of the shares. In
the way already described,  some of the shares belonging  to the Swedish
group were acquired by the holding Company  of Stockholms Enskilda Bank,
some by private members of the group and some by the Swedish Diesel
Company.?9  The American  torporation was formally a fiee-standing firmsa  in
relation to the Swedish Company. However, sinte the Wallenberg group held
the majority of shares in both, Mclntosh & Seymour - the American  com-
pany - and the Swedish Diesel Company  were considered as a joint  enter-
pxise. Swedish technicians were sent to the rJnited  States to give advice
about production matters.31

Similar  assistance was naturally supplied  also by the other major banks in
Sweden. Stockholms Handelsbank, at the time perhaps regarded as the most
fierce  competitor  of Stockholms Enskilda Bank, helped in financing  the in-
ternational expansion of the Ericsson telephone Company, which manufac-
tured telephone equipment. The director  of the bank at the time had connec-
tions in the European tinancial  circles that were equally as good and, in cer-
tain aspects,  perhaps even better  than those of the directors of Stockholms

** The largest sales were not made until the 1920s: SEB Archive.
29 SEAB Archive: Afjärsvdrarlden, årg. 11, no. 23, p. 65 1.
3o The expression is Mira Wilkins’s. See further M. Wilkins, ‘Defining a firm’, in Hertner
and Jones (eds.), Multinationals.
31 SEB Archive.
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Enskilda Bank. They helped in tinancing  the establishment of Ericssons
manufacturing subsidiaries in France, Vienna and Budapest. As for the com-
panyls subsidiaries in England and the United States, it seems as if loans
from and drawings on Stockholms Handelsbank were the main tinancial
sources3*

The interest  behind  SKF, the ball-hearing  Company, was to be found
within the group around the Gothenburg  division of Skandinaviska Banken,
the then largest Swedish bank. The bank assisted in financing  the company’s
first subsidiaries abroad,  those in Great Britain  and in Russia.  When manu-
facturing was to be started  in France and tbc United States as well, Stock-
holms Enskilda Bank, with its apparently better  contacts on the capita1 mar-
kets of those countries, arranged for the shares to be issued in Paris and
New York. The shares of the American  Ball Bearing Co. were bought by a
rather small group, including the Swedish owned McIntosh  & Seymour, the
managing director  of the Company  and M. Wallenberg.33

The expansion of SKF belongs to the setond of the sub-periods mentioned
above, which began around 19 Il. Sweden had now become self-supporting
with regard to capita1 and tumed into a net exporter of capita]. The liquidity
of the Swedish economy had increased considerably. This, of course,  made
it easier for Swedish companies to linante  their expansion by issuing new
shares within the country. Naturally, the change was not as abrupt as it is
made to appear here. There was only a relative shortage of capita1 before,
and there were periods, e.g. in the 1890s when Sweden was a net exporter
of capital.34 It Ilad also been easy to raise capita1 for shares in the first dec-
ade of the 1900s particularly  before the depression of 1907.

Yet, it can be argued that a change did occur in the 1910s. On the one
hand, there was no longer  any need to make use of foreign capita1 markets
for Swedish issues. On the other hand, the markets that had been used the
most for state and city bonds at the end of the borrowing period, viz.,  the
German and French  capita1 markets, had turned  their interest  more markedly
towards east central Europe and Russia. When this very close and at the
time necessary co-operation with foreign capita1 markets and their bankers
diminished somewhat,  Swedish bankers devoted  more time to Swedish busi-
ness. Earlier, the banks had received  a larger part of their profits from their
intermediating Swedish bond loans abroad,  and in addition always received
sizeable amounts  of short-term deposits. They now generally became more

3* Hildebrand, p. 71.
33 SEB Archive.
34  E.E. Fleetwood, Sn,eJenS  capita1  imports and exporls  (Geneva,  1947),  p. 18.
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dependent on deposits from Swedish finns and Swedish individuals. During
the war it was definitely increasing deposits that headed the expansion of
Swedish banks. The founding of so many issuing companies working in
close co-operation with banks has sometimes been explained in terms of
banks having difJiculty in lending when deposits increased so much.

Swedish industry did well, especially  during the first  years of the war.
Swedish exports increased, and so did profits. In 19 16, 42 % of the Swedish
production of iron, metal and engineering products was exported. Before the
war Russia was developing into the most promising market for Swedish en-
gineering products, and now took almost 30 % of the exports.35  Several
Swedish torporations  had already founded manufacturing subsidiaries in
Russia,  mainly in those branthes of industry in which customs  tariffs were
an obstacle to exports or state authorities were the main buyers. With the
outbreak of the war, German tompetition naturally decreased.  Swedish
businessmen now used the opportunity  to try to fil1 the place  of their German
competitors,  ASEA and SKF, which were already manufacturing in other
countries, now invested  in factories in Russia,  as did numerous  smaller  engi-
neering finns. A Company  which manufactured a special type of steel wire
and aerial rope-ways opened two factories in Russia,  and a Company pro-
ducing  diamond  rockdrills began manufacturing there, only to mention two
of the finns which were more successful  in the long run - i.e. those which
eventually regained their multinational status. Inmunerable  finns in other
branthes  of industry  also founded production subsidiaries in Russia:  exarn-
ples are a small Company  manufacturing emery plates, a soap factory, and a
fumiture factory. Even the new department store of Stockholm, NK, opened
branthes  in St Petersburg, Moscow,  and Buenos Aires.36

Good credit  facilities were essential in exporting to Russia.  Companies
that sold agricultural  machinery  were expected to give around two years’
credit,  and firms which sold to state authorities almost as long. In Swedish
discussions  at the time, the great success of International Harvester on the
Russian market was ascribed to its excellent means of financing  long cred-
its.37 Closer co-operation between Russian and Swedish banks for credit

35 östlind, p. 234.
36 SEB Archive; Svenska Aktiebolag och enskilda banker, 1916, 1917, 1918
(Stockholm 1916, 1917, 1918),  passim; K. Sågvall-Ullenhag, AB Atvzdabergs  förenade
industrier medföregångare (Uppsala, 1970),  p. 47.
37 1. Bäckman, Sveriges handelsintressen i ryska riket (Stockholm, 1912),  pp. 82f
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guarantees was started  a couple of years before the war. Until then no such
co-operation had existed.

In several other countries  there were manufacturing subsidiaries founded
by Swedish finns during this period.39 Rising profits, however nominal, and
rising share quotations were a stimulus. There appeared to be good grounds
for mergers and for the expansion of business. Although the issuing of new
shares was the main source of financing this expansion, it was carried out in
close  co-operation with the banks and mostly administered with their help or
through one of their daughter or associated companies.40 ASEA raised its
share capita1 from 3 million SEK to 75 million SEK in 1919. SKF, which
had been  founded in 1907 with a share capita1 of 110,000  SEK, was already
the largest Swedish multinational, with, for instance, three factories in the
United States; during the war its share capita1 was raised from 12 to 98 mil-
lion SEK.41

By 1917 the boom was over. Diffrculties Ilad arisen, especially  for the
Swedish engineering industry, in early 1918 and these became more pro-
found during  the year. They were agpavated by the conditions  in Russia at
the time and diffrculties  within Sweden with regard to both production,  be-
cause of a shortage of raw materials, and exports. Share quotations had al-
ready started to fall in the early part of the year, and the decrease continued
despite the somewhat better  conditions  in 1919, as Table 4 shows.42

In the summer of 1920, the Swedish economy was also affected by the
depression; the depression deepened, and in 1922 35 % of organized labour
were unemployed. In the engineering industry, the figure was 42 %.~3

Shares and property  changed hands on a scale hitherto unparalleled in
Swedish economy. The influence of banks increased. According to one es-
timate,  the ‘ownership  margin’ vis-à-vis the banks decreased  from 50. % in
19 18 to 3U % in 192 1.43  Industry  itself became more directly  dependent on

38  It was Stockholms Enskilda Bank and the Azov-Don Bank that started  this- SEB
Archive.
39 See n. 1 above.
4. 1924 års bankkommitté, Betankande, SOU 1927 11 (Stockholm, 1927),  pp. 55f,  pp.
95f
41 J. Glete,  ASEA under hundra iir (Vksterås,  1983),  p. 11; B. Steckzén, Svenska Kul-
lagerfabriken (Göteborg, 1957),  p, 298; Svenska Aktiebolag och Enskilda Banker, 1919
(Stockholm, 1919),  p. 577.
J2 Östlind, p. 544.
33  Ibid.. pp. 416ff
JJ Ibid., pp. 706ff From the value of tixed assets and stocks Östlind has subtracted all
debts including shareholders’ debts, viz bank credit  against the collateral  of shares (table,
P 709)
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Table 4. Quotatrons on the Stockholnz  Stock Exchange

1917 1918 1919 1920 1921 1922

ASEA 375 194 126 75 36 35
Separator 305 220 169 117 70 77
SKF 625 304 195 116 82 76

(par value for all = 100 SEK)

banks, and indeed loans were necessary if business were to continue. On the
other hand, it can be said also that banks were now equally  dependent on
industry. Because of the large percentage  of outstanding debts for which
shares fornred the collateral, it lay in the interest  of the banks to see to it that
business could be continued in the companies whose shares they held as
collateral. Besides,  of course, it was in the banks’ own interest to protect
direct  lending to industry. (Some banks did not succeed and defaulted or
were reconstructed, as already mentioned above.)

There were several ways in which this was done. There were also several
means of doing it without damaging the forma1 solvency of the firms. As for
the multinationals, they had practically  all integrated both vertically and
horizontally during the preceding period. Mortgaging of fixed assets of the
smaller  companies in the group became tommon; this did not usually be-
come visible in the accounts of the motber-  or halding-Company.45

For banks which had difftculty  with their own solvency and liquidity,  it
was sometimes preferable  to arrange credit  through bills of exchange;  if
these were considered safe enough - and this was usually  the case as re-
gards large and now well-known  companies - such bills could immediately
be rediscounted with the Swedish  centra1 bank.46

Naturally ordinary credit  was given also to the larger  companies. How-
ever, even in cases in which new debts became visible on the balante  sheets
of the mother companies, their share capita1 was still usually so large that
formal solvency was orrly slightly affected. (The largest  increases in share
capita1 had been made during the inflationaty years, but new debts were
needed in deflated money.) Finally, shares were taken over by banks when
debts of individual owners were forfeited.

45 Several examples in SEB Archive; and also in the investigations made by 1924 års
bankkommitté (Riksarkivet).
46 Söderlund, pp. 344ff.
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Thus - it is argued  here - Swedish multinationals became more dependent
on banks than may appear from their own accounts. ASEA is one such
example. In 1921, it turned  to its bank requesting credit  for the purpose of
giving a dividend for 1920. In 1922 it presented the bank with a plan for all
its companies with cost-tutting and letting some companies hibemate. It was
assumed that no interest  would be paid on its loans from the bank.47 In those
two years, despite great  losses  amounting to nearly 10 % of tbc balance-
sheet total, ASEA’s  formal solvency (solidity) was 79 % and 82 % respec-
tively.4s

Other examples can be given from the separator industry  and the match
industry, which both showed  lower than average figures for external financ-
ing (see Table 1 above). In the early 192Os,  when Sweden accounted for half
the world production  of separators, 49 there were three Swedish multination-
als within this branch.  The largest of the three, Separator AB, had already
established itself as a multinational in the 189Os,  when it founded a
manufactming subsidiary in the United States. Towards the end of the dec-
ade its relationship with its bank, Stockholms Diskontobank, grew closer,
mainly through ownership in the Company by owners of the bank. It appar-
ently became the policy of Separator to publish high profits and give large
dividends, thereby making it possible to issue bonds and new shares. The
shares of Separator were considered as ‘speculation  papers’ in the early
19OOs.50  Thus, it has been said, the gross profits of the American  subsidiary
were reported  and sometimes delivered to the Swedish firm, which then
supplied  the American  subsidiary with working capital.51 During  the war,
Separator was apparently consolidated. Its share capita1 was only raised
from 28 to 63 million SEK, which was a moderate rise for those days. When
difficulties arose for Separator as for most other Swedish firms at the be-
ginning of the 192Os,  it could raise the value of some of its subsidiaries. Its

47 SEB Archive.
4s Glete, ASFsl under hmdra år, pp, 8Off. Solvency or solidity is there estimated as
share capita1  and reserves plus profits or minus losses  as a percentage  of total assets
49  M. Fritz, Ett världsfrefug  v&tzr_f?cm Aljii-Lavul100  & (Stockholm, 1983),  p 85.
50  Gasslander, 1, pp. 176ff.
51 Memo by one of the owners of Empire Cream Separator Co., 1912, SEB Archive
When looking at the balante sheets of both the Swedish mother Company and the Ameri-
can subsidiary (Fritz, pp 474, 497) of which the latter  were never presented in Sweden,
one notices in fatt that the amount for dividends from the American  Company as pre-
sented  in the balante sheets of the mother Company is larger than even gross profits as
reported in the United States by the subsidiary
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bank helped in issuing a bond loan and in buying preference shares that were
issued.52

The setond  separator Company, Baltic, founded in 1908, became a multi-
national by acquiring the Empire Cream Separator Co. in the United States,
which was owned and founded by two Swedes. During  the war, Baltic ex-
panded tremendously, and diversified into various other types of production
geared towards the agicultural  sector. For a time, it was considered the
future  Swedish counterpart of International Harvester, sinte  it was able to
supply all kinds of farming equipment. Its amalgamation with various firms
in Sweden for that purpose was organized through one of the independent
issuing houses, backed by share loans from no fewer than six banks. In 1920
it had to be reconstructed with the help of the banks supplying new credit.
When it had to go into bankmptcy in 1923, one reason was evidently that it
had so many bank connections that no one bank felt a responsibility to avoid
it.53

The third multinational separator Company, Pumpseparator, was the only
one of these three that was considered as controlled  by a bank by the 1924
Bank Committee. The bank had helped in financing  its international busi-
ness, mostly by credit  guarantees to banks in other countries. From 19 18,
direct  lending had increased.51

In the 192Os,  when all three separator companies were facing great  diffl-
culties besides  competing  strongly with each other, Pumpseparator and
Separator bought the new Baltic and later merged. Both the purchase  and the
merger were administered by the banks.

The Swedish match industry  was completely controlled  by Ivar Kreuger
from 1917 to his death in 1932. The monopolizing of the Swedish match
industry in 1917 was made possible entirely through the large bank loans
given to Kreuger.  An additional and for its time exceptionally large loan,
also with shares as collateral,  which was given by the two largest banks in
Sweden, Svenska Handelsbanken and Skandinaviska Banken, and their as-
sociated companies made possible the purchase  of a large number of match
factories in several countries. Around the middle of the 192Os,  when
Kreuger started  to offer large loans against match monopolies, the British
and in patticular the American  capita1 market were relied upon as well.55

52  Ftitz,  pp. 66ff.
53 Ibid., pp, 69K., p. 77.
54 SEB Archive.
55  L. Hassbring,  TTre  International Development of the Swedrsh Match Co (Stockholm,
1979); U. Wikander, Kreuger’s  Match Monopolies  (Stockholm, 1980),  passim; Glete,
Kreugerkoncernen, passim.
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However, this situation only lasted  for a couple of years. Towards the end of
the 1920s most loans were guaranteed and finally had to be taken over by
Swedish banks. Although Kreuger was certsinly  dependent on Swedish
banks and had Skandinaviska Banken in particular  to thank for his introduc-
tion on the international capita1 market - and for adding to his prestige -
Kreuger’s personalny made it appear to contemporary Swedes to be the
other way around. In a sense Skandinaviska Banken became as dependent
during  the 1920s on the well-being of Kreuger and his business as Kreuger
was on the bank. When Kreuger died in 1932, the bank had to write off
great losses and needed assistance in consolidating. It was because of the
banks that Swedish Match couid develop into a large multinational so
quickly. It was also thanks to the Swedish banks that the control of both the
Ericsson telephone Company and Swedish Match was to remain in Swedish
hands afier  Kreuger’s death.

When depression hit Sweden in the early 1920s the interdependence of
banks and industry became obvious. Admitted that evidente  is rather weak,
it still seems as if it were the intention of the banks to rid themselves of the
strong dependence on industry brought about by conditions  and to regain a
somewhat larger field of action. Firms were to be canied through the lean
years, eventually reconstructed, and their shares sold with profits as soon as
it was deemed possible. There is no evidente to the contrary. The portfolios
of the banks and their associated companies consisted mainly of shares
either taken over against  forfeited debts or belonging to new issues which it
had been impossible to place  on the market.

What no one foresaw was that this situation was to last until the Setond
World War was over. Although conditions  for Swedish industry improved
during  the latter  part of the 1920s the market for shares was negligible. The
great losses  which followed the speculative  boom were all too easily re-
membered. In the early 1930s the situation on the Swedish share market was
again aggravated by the Kreuger crash. In Sweden as elsewhere, the econ-
omy of the 1930s was characterized by autarky. The importante  of the home
market for Swedish industry,  and particularly  for the Swedish engineering
industry, increased.

Thus, Swedish banks and Swedish industry were to have almost 25 years
of getting used to relying mainly on each other. It was in the interest  of the
banks to see to it that the companies whose shares they had had to take over
grew and prospered, and the larger banks were all active in finding good
managers of ‘their’ industries, in helping them to integrate and to expand.
There was no differente  between the banks in this respect.
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Differentes  did exist, however, between Stockholms Enskilda Bank and
the other larger Swedish banks, and new differentes  developed which were
to affect the relationship between industry and banks. The differente  which
did exist, and which had done so ever sinte the end of the 1800s had to do
with the fatt that ownership was so much more concentrated in Stockholms
Enskilda Bank than in other banks. The control by the Wallenberg family of
both Stockholms Enskilda Bank and the various holding companies associ-
ated with it was perpetuated when the largest shareholder, Knut Wallenberg,
turned  his share holding in 1917 into a foundation to be administered by the
head of the bank. Ownership was much more dispersed in the other large
banks and there was no homogeneous group of owners in control.

This may not have meant much in practice had it not been  for the fatt that
one of the new generation of Wallenberg brothers who took over developed
a special interest  in industry - to the extent that he has been  considered
perhaps more of an industriahst than a banker. When Marcus Wallenberg Jr
became head of Stockholms Enskilda Bank afier  the Setond World War, the
holding companies associated with the bank kept and further developed a
controlling interest  in several of the largest Swedish enterprises, at this time
almost synonymous with the largest Swedish multinationals. The embryo of
this industrial empire consisted of shares that had been  unplaceable on the
Swedish share market in the 1910s and 1920s. Marcus Wallenberg and
Stockholms Enskilda Bank took a very active part in the further multina-
tionalization of Swedish industry.

On the whole, the Wallenbergs took an active part also in the management
of the companies in which their group held a controlling ownership. The
other large banks were themselves run by employed managers and it is
probably correct to say also that the managers of the torporations in which
the holding companies associated with these banks owned a large amount of
shares were more independent vis-a-vis their shareholders than were manag-
ers in companies within the sphere of influence of Stockholms Enskilda
Bank.

Concluding Remarks

Only one aspect of the growth of Swedish multinational enterprise has been
dealt with above - the role of banks. It has been argtred  implicitly that it was
vital for the foturding, growth and in particular  the life-saving and life-
keeping of Swedish multinationals during this period, when most of the larg-
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est Swedish multinationals (as they are still to-day) started production
abroad.

Elsewhere 1 have argued that the immediate causes of foreign direct in-
vestments in this period had to do with rising nationaIism.56  The home mar-
ket was too small for the new, more specialized Swedish engineering finns.
Because of scale economies, most Swedish multinationals would have pre-
ferred to export, but because of obstacles to their exporting, they had started
manufacturing abroad.  During  the period dealt with here, the obstacles in-
creased  through rising nationalism. In very few cases, one of which was tbc
telephone  operating Company, was the acting of Swedish banks the main
reason for Swedish firms making foreign direct investments. On the other
hand, the financing of such investments was of course  vital. In almost all
Swedish cases, the banks either provided or assisted in providing the means
of fmance when production was started  in foreign countries.

For tbc further  growth of multinationals, financing is of course  only one of
the conditions,  competitive products  and entrepreneurial and managerial
capacities being others.57 Althot@,  in the long run, growth is self-tinanced,
in the short nm, lack of external finantial means may put a definite stop to
any fintber growth. In view of the rather extraordinary  circumstances of this
period and the comparatively small size of Swedish firms, the importarme of
the banks for the further growth of the nascent  Swedish multinationals was
particularly  great. On the other hand, with  the banks’ growing commitment
in Swedish multinationals during the period, the sustained growth of these
multinationals became of vital importante for the banks.

56 See note 1.
57 This implies that 1 find that E. Penrose’s dynamit theory of the growth of the firm best
covers the Swedish development. Here the resources of the firm are stressed (E. Pen-
rose, 7% ‘Z?reory of rhe Gror& of the Firm (Oxford, 1959). If one accepts Penrose’s
point of view, there is no need for a general theory on multinationals; multinationals arise
in much the same way as does trade. The picture of Swedish multinationals seems to
confirm such a view.
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HÅKAN LINDGREN

Business History, Historital  Economics
and Economic Theory

The bridge-building function  of business bistory*

History Matters - But in What Way?

Even most deductive  and econometric model-orientated economists would
agree  that history in some way or another matters. When  it comes  to the
question of how history influences the behaviour of man, however, the dif-
ferences in opinions even among historians can be substantial, at least when
ranking the importante of our arguments. My main point in this paper is that
business history and historital economics is a necessary adjunct to economy
theory. It gives us not only the necessary empirital foundations of theory,
but also alternative - and in some ways better  - tools to explain  and under-
stand phenomena within the social and economic field. These assertions are
not very original (McCloskey,  1976),  but the arguments are hardly ever
sustained by any attempts to systematize and model out the tontents  of an
historital  approach or an historital method.

General arguments for an historital approach, often used in the returring
debate on the position of humanities in society, are: 1) historital  knowledge
emiches our lives, both practically and spiritually; 2) history points at alter-
native ways of solving fundamental social and economic problems and 3) it
increases our preparedness to accept change as a necessary condition  for
(what we think is) progress. But in relation to the social scientist, who is
looking for generality, the most powerful  argument would be that all theo-
retical  notions of how social phenomena interact are based on historital  ex-
perience. Throughout bistory  man has been iooking for, and constructing,
regularities, which are used as a guidante in our struggle for existence.  On
occasion, these notions are formalized into scientific theories, based on well-

* Originally published in L’Ennterprise  en Grkce  et en Europe.  XIXe - XXe Si&les.
SOFHIS, Athenes 1991.
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defmed concepts and establishing more or less stable  “laws” among these
concepts.

From a scientific  point of view the importante of history is not only to
serve as an empirital arsenal to support one theory or the other. To find
empirital  support backirigg  up a theory or an hypothesis is not very difficult,
as realny is imperfectly complex  and diverse. Still history is important not
only in serving as a laboratory to test the theories of social engineering, but
also in making clear under which conditions a theory is not valid. In con-
strutting  new, and perhaps more relevant, concepts, to raise the leve1 of ab-
straction,  and to demonstrate the special and extremely time-bound pre-
conditions on which formal theories are built, history becomes  the spearhead
for new theoretical analysis and truly important in the scientitic community.

Moreover, applying an historital approach means nothing but a restoration
of a methodological approach which the formalized economics of today have
lost. Up to the “Jevonian-Walrasian Revolution” at the end of the 19th cen-
tury, the scope  of economic research was broader  and to an astonishingly
large extent characterized by historital  methods. Even after  the neoclassical
breakthrough, economic research has progressed in close contact with eco-
nomic policy, although formalized ceteris  paribus modelling has penetrated
the analysis, It lies in the nature of things that problems perceived to be im-
portant, and perhaps also urgent, are emphasized in publit debate and re-
search.

This is basically a good thing:  a key motivation for all research is that it is
useful and serves as an aid to plantring and govemance. There is, however, a
concealed danger  in this. If research is overly concentrated on current social
problems the result Will be a loss of proportion and true understarrding of the
social phenomenon seen from a wider - and expecially  a longer  - perspec-
tive. This is not to say that research on longer term and more general social
processes is in any way “better”  or more worthwhile  than is research on cur-
rent problems; both types of research are important and they complement
rather than exclude  each other.

Partial Theories on Multinationals

One area of research, which without any doubt has been enrithed  by theo-
retical  innovations during the last decades,  is that of finn internationalisation
and foreign direct  investments. One does not have to delve deeply into exist-
ing theories to be struck by the almost total absente  of politital  analysis,
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both with fegard to causes and to effects. in his standard work Multrnationui
Lhterprae  and Ecconomic  Analyrs (1952  with many reprintsj, Richard
Caves discusses different theories on multinationals, why muitiplant enter-
prises operate  across  national boundaries, and what effects therr operations
have on tompetition, resource allocation,  the diffusion of technology and
income distribution, Orrly in his last chapter  does he briefly distuss  policy
issues,  but only from the normative publit policy point of view: how should
- or rather should not - source-country and host-country governments inter-
fere and regulate the activities of multinationals to maximise the welfare of
its citizens, and what are the differentes  between global and national wel-
fare.

In Caves’ way of dealing with the question why multinational enterprises
evolve, as in all attempts by trained economists to explain the existence of
multinationals in terms of economic categories enly, rhere is no analysis
either of individual, politital or national prerequisites for foreign invest-
ments. To gain a full understanding of the problem, room must be made both
for the individual case and for how poiitical and social factors  affect busi-
ness intemationaiisation. Quite tightly,  Charles Kindleberger, when sum-
marizing a vohtme of empirital studies on interwar international corporate
ousiness,  stresses the rverwhelming importante of politital and economic
t’actors (Kindleberger  ! 989).

The most obvious reason for including the politital and social aspects in
an analysis is :hat :uncertainty  mcreases substantially  w-hen  possible future
politital  and social dev-elopments  are considered in addition to pureiy eco-
nomic considerations  before binding :tp capita1 in production  in a distam.
perhaps quite different cuiturai environment. This important cuitural  dimen-
sion is fundamental to the so-talled “theori  of direct  !nvestment”,  which will
be deait with in detail in the next section of this paper. There  is considerabie
empirital evidente  that the wrllingness  to make direct  investments tends to
dechne :.vith increasing geographic and cultural  distance tDIRK 1983, pp.
70-71).

Stressing the importante of personal attitudes in individual  cases,  it is easy
to show that differentes  in w-ays of thinking and behaving may have decisive
Influence on foreign investment decisions  made by different actors, operat-
ing in identical instituttional  settings. it is quite obvious,  for example, that the
Wallenberg group in interwar Sweden was considerably more concemed
about the long-term nohticai  riskiness of foreign investments than was rhe
Kreuger  group, whtch  reflects  the persona  attitudes af the chief  decision-
makers  of the two groups iLVikander  E 979, Lindgren 1988).
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On the theoretical level, the absente of politital analysis has, deliberately
or not, limited  the scope of the models. As is emphasized by Barry Supple,
an analytical  discrimination  must be made between explanations of the ori-
gin and growth of multinationals and the effects  of the existence  of multi-
national finns (Supple 1989). Even if we restritt  ourselves to the first  prob-
lem, we Will find a munber of theories, sometimes compiementary,  some-
times competitive, existing side by side. Thus it is possible to analyze the
causes of foreign direct investment with theories of firm behaviour, of inter-
national capita1 movements, of foreign trade, of market imperfections, of
oligopoly and product differentiation,  of product life cycles, of competitive
advantages and even of cycles of competitive advantages, with theories of
vertical  integration, theories of “networks” and with a transactional approach
(Dumring 1974, Caves 1982, DIRK 1983).

The Theories of Direct Investment and Advantage Cycles
Scrutinized

These theoretical approaches  have received  a great deal of international at-
tention. They are chosen here only to demonstrate limitations and shortcom-
ings, which more or less occur  in all deductively constructed theories of
multinational firms. Both approaches  are based  on the same set of concepts,
which makes a closer  examination possible within the fiamework of this pa-
per.

The theory of direct investment has its origin in American  economist
Stephen Hymer’s 1960 thesis, The Internatronal Operations of National
Firms:  A St& of Direct Investment. It was fiuther developed by Charles
Kindleberger in his essay “The Theory of Direct Investment”, published  in
1969 in American Business Ahroad: SIX Lectures  on Dwect Investment. In
brief,  the theory asserts  that national boundaries constitute linguistic and
cultural  barriers. Domestic  finns have an advantage over potential foreign
entrants because of their stock of experience and knowledge of lotal eco-
nomic, social, legal and politital conditions.  This gives them a cost advan-
tage over foreign competitors,  that is, lower transaction costs. A foreign finn
that nonetheless chooses  to enter  the lotal market must therefore possess
some comparative  advantage (“unique competence”) that compensates for
the lotal firm’s informational cost advantage. It is this competitive advantage
that explains the occurrence of foreign investment.
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A dynamit  element has been added to the theory by some Swedish schal-
ars, Peter Sand&, Jan-Eric Vahlne och Klaus Wohlert, who first introduced
:he concept  of “advantage cycies” in a publication  from 1976 (johansson  i.a.
1976). By exploiting its originai advantages, the finn can successively de-
velop new advantages, sometimes incorporated in the organization as intan-
gible assets, which in tum can explain further foreign involvement.

Theoretical objections to the so-talled direct investment and advantage
cycle theories can be raised on several levels. Strictly  speaking, these con-
cepts  fail to meet the requirements normally imposed to qualify  generaliza-
tions of observed regularities as “theories”. Direct  investment theory is sup-
posed to say something about the mono-causal relationship between two
variables, of which only the dependent variable is well-defined.  Geteris  pari-
bus, a change  in the independent variable (the development of relative ad-
vantages) should, with a high degree of probability, result in a change  in the
dependent variable (foreign investment). üsing the criterion of successful
prediction, the theory fails; the premise (the advantage) does not make the
result (direct investment) likely.

This is the case because the theory does not distinguish between necessary
and sufflcient  conditions.  It is apparent that the “unique competence” cannot
be a sufflcient  condition  for foreign direct investment. There must exist a
multitude  of firms which, relativ-e to fums in countries x, y and z, have reEa-
tive advantages of one kind or another (both country and firm specific),  but
which still do not make direct investments in those countries. It is, however,
even debatable whether a unique competence is a necessary condition.

The great difficulty experienced m trymg to utilize the direct investment
theory in a scientifically  rigorous  way results from the imprecise  definition
of the advantages. That, in tum, limits the rheory’s explanatory power. First
of all, the theory is partial and makes no attempts to raise the thing to be
explained to a higher ievel of abstraction.  Despite this the theory is so
Droadly formulared that it simultaneously says everything and says nothing
about the reality it wishes to exp!ain.  It is therefore not verf illuminating and
jeads,  finally, to the circular argument that firms are successful  because they
are successful, a point also made by the late Swedish Parliamentary Xeport
on Direct  Investments (DIRK 1953, p. 72).

The circular argumentation is due to the fatt that the premise - rhe advan-
tages, the unique competence - is highly probiematical. It does not discrimi-
nate between different types of advantages. LX post these can include every-
+hg from lower wages, a more skilled labour forte,  or an undervalued cur-
rency (country speciflc  advantages) to patents, a more efflcient production
and marketing organization or, simply, abler management (fum specific  ad-
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vantages). The conclusion is that the premise is too vaguely detined for the
proposed explanation to achieve the status of a “theory”.

The multifaceted tontent  of the concept  of advantages in this putative the-
ory also reduces its empirital  testability.  In addition to measurable, quanti-
tative advantages there exist qualitative advantages - intangible assests -
that are difficult to measure. When empiritally tested,  these qualitative as-
pects tend to appear as residuals, thus emphasizing the theory’s circularity. If
an empirital test concludes that the measurable variables are without ex-
planatory power, then the qualitative variables must be the explanation. Af-
ter all, the theory posits that some advantage must exist - otherwise the for-
eign investment would not have occurred. Investment decisions  are taken by
a management which thereby demonstrates its own superior  competence.

In fatt, all attempts to estimate the combined  value of a given “set of ad-
vantages” relative to altemate potential investors and to competitors  in the
potential host country raises insuperable measurement problems. Various
country and tirm  specitic  advantages, both qualitative and quantitative, must
be combined to yield some kind of “net advantage”. How, for example, can
one tirm’s greater R & D efforts be weighed against  another firm’s greater
availability ofrisk capita]? It would, of course,  be even more difficult to in-
clude  immaterial assets such as a more highly skilled labour forte.

How then does the direct  investment theory fare in an empirital test? Busi-
ness history research has revealed a multitude of cases where the investor
possessed some type of unique competence relative to his competitors  in the
country where the investment occurred. To give some Swedish examples
only: it is very likely that the knowledge of applied  technology and the ex-
perience of production  and installation activity in many different countries
gained by LM Ericsson early on gave the Swedish concem advantages over
its competitors  (DIRK 1981, pp.  62-66). Similarly, obtaining the Alfa milk
separator patent in 1 SS9  must have created specitic  competitive advantages
for the Separator Company (today Alfa Laval) that could be used to develop
new advantages before the patent expired  in 1903 (Wohlert 1981, pp. 78-
88).

It is equally clear, however, that there exists another multitude of cases
where it is difficult to maintain that the foreign investment was the result of
some unique competence possessed by the investing finn. Indeed the desire
to acquire advantages in the host country, or in the bought-up Company,
seems to be a better explanation. The principal motive for the Swedish
Match Company obtaining a direct  interest  in American  match industry dur-
ing the late 1920’s  and early 1930’s  was to achieve a better  negotiating posi-
tion vis-à-vis the leading American  Company, Diamond  Match, rather than
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the possession of any apparent advantage. On the contrary, the American
match industry was much more efficient than that OC the rest of the world
(Lindgren 1981, pp, 293-310, 341-348).

The wish to intemalize external advantages has aiso been a fundamental
motive for foreign direct investments in other distinctly  oligopolistic indus-
tries. In the high voltage  electrical industry, the creation  of foreign branthes
and subsidiaries by Swedish ASEA (today ABB) during the 1960’s and
1970’s  was hardly the result  of any observable advantages vis-à-vis its prin-
cipal competitors  in Europe and LISA (Siemens, AEG, Brown Boveri, West-
inghouse, General Electric). Rather, it was motivated by a desire to obtain
technological or marketing competence (Glete 1983. pp, 262-271).

The direct investment theory can thus be criticized both on theoretical and
on empirmal  grounds. The lieart of my argument, however, is that no attempt
to construct a one-variable explanation, whether cross-sectionai or dynamit.
of direct foreign investment Will ever be particularly  successful. It inevitably
misspecifies the problem. It is simply not apparent that the existence  of na-
tional boundaries is a sufficient justitication for a separate theory for what is
only a special case of finn growth and intemationalization. Of course  there
must be some reason why a finn chooses  foreign production  over other
alternatives (exports, licensing,  cartel cooperation,  joint-ventures etc.). A
deeper understanding of foreign investment, however, requires a higher ievel
of abstraction  and explanation in order to elari-/ what is a very complex
causality

The Historital  Method

It is important to demonstrate that the historital method contains more than a
study of long-term change - oflen referred to as a process analysis -- com-
bined  with scholarly source criticism.  It is also a way to look into realny, a
methodolo,gical  approach, the basic charactenstics of which are the umfica-
tion of unique observations with general trends under permanent change.

The starting point is a theory of knowledge which is basically materiaiistic
in the sense that there is a realny which exists independent of our own con-
sciousness, about which it is possible to gain objective  knowiedge. At the
same time attitudes are important, because it is our conception  of reality and
how it is structured that determines our behaviour. Thus the concepts and
the theories which we use to describe and analyse realny are decisive  for the
outcome of our analysis. The  mere option of choosing analytical tools ex-



plains why even the most precise, ceteris  paribus-analysis fundamentally is
imprecise  and also why history is ofien rewritten from one generation to the
other.

In fatt an infinite munber of concepts have been invented to describe the
complicated reality of things. These categorisations, which have dimensions
of both time and scope, are connected with each other in complex causal
relationships. To use a metaphor, reality can be compared  to cobwebs of
nodes and lines, being structured both horizontally and vertically and inte-
grated  with other complex cobwebs in an infinite tunnel of time. And to
make it still more confusing  in this badly arranged “system”, the nodes, be-
ing the concepts used to describe the phenomena, are not very clear and
well-defined, partially covering each other and referring to different levels of
abstraction.

The problems of conceptualisation and the uniqueness of phenomena has
led to the somewhat exhausted feeling that “history undermines the drive
towards theory” (Supple 1989). In my view, however, this is not true. On the
contrary, the insights in this field are fundamental to the historital  method.
They are indispensable to our efforts to form concepts covering the scope of
reality we want to explain and to create conformity between the thing to be
explained and the explanation. And moreover, these insights are crucial to
our attempts ta structuralize reality and to combine  micro-  and macro-vari-
ables in a logitally  convincing way. In this way, the historital  method gives
us the tools to move between  different levels of abstraction, to combine  con-
cepts  and partial theories of various broadness with each other. In specifying
general and specific  causes, and the relationships between them, the histori-
ca1  method permits an interplay between micro,  meso and matro  variables in
order to create both deeper and fuller understanding of a phenomenon
(“meso level”, see Scott 1979, p. 16).

Foreign Direct Investments and the Methodological
Approach of History.

The Matro  Level: General Conditions of Business Internatronalrsation

Historital  studies indicate that capitalism,  at least as far back as capitalist
institutions can be traced, has never accepted  geographical limitations.
Within the possibilities of existing production  and transaction teclmology,
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capita1  has always searched for new areas to exploit. The broad advances of
industrial capitalism  durmg the 19th century decisively  transformed the basis
for international economic acrivity. Technological progress permitted mass
production, and rising real incomes - even if they were unequally  distributed
and progress was interrupted by crises - resulted in mass consumption. New
transport and communications technology  also contributed to market inte-
gration.

Lotal and regional monopolies crumbied as more and more people were
combined  into the same markets. International trade expanded vigorously
and international communications facilities were expanded at an accelerating
rate. The economy w-as  increasingly intemationalized. By the beginning of
?he 20th century there exrsted, in many regards,  a single world economy cen-
tered in Western Europe and the IJnited  States. Continuing developments
during  the 20th century have generally worked to enforte  these tendencies.

4s a natural consequence of historital circumstances, the new mdustrial
society tame to be organized according to capitalist principles. Thus pro-
duction and investment decisions  were niade w-ithin  finns that, on the whole.
were privately owned and which strove to produce a urotit  for their owners.
The activities of such firms mvolved varying degrees  of risk. In any evalu-
atron  of the result  of a decision,  the risk invoived must be weighed against
the basic goal of maximizing profits.

Both  the opportunities for profit and the degree  of risk are affected by
competitive conditions  in the firm’s  market. Within existing constraints,
however, they can also be influenced  by Ine firm’s behaviour Wow the firm
acts to optimrze  its combination of profits and risk, therefore, will be deter-
mined  by how it perceives its competitive situation. ‘Thus market competi-
tian, which nr reality is a tontest  for productive  resottmes.  production tech-
noiogy and markets. and which has iittle to do wrth  the “pure” tompetition
of micro-economic theory, can be viewed as the principal determinant of
firm behaviour  (Dahmén  i979).  in this way the general concept  afjirm &-
hwrour, which encompasses a number of possible specific  actions,  is re-
lated  to another abstract concept,  murket ~umpetrtion. which arso  finds ex-
pression  in numerous, concrete and perceptible phenomena.

Tn the tontest  wrth  other actual or potential producers,  growth is one pos-
si’ole  strategy a firm might opt for to reduce transaction and production
costs,  to develop new resources (“advantages”)  or to mcrease  the market
pnce of its products.  Corporate growth and mergers? by generating increased
effrciency  in planning,  production and distribution, yield economies of scale.
Thus urrit  costs  are iikely to fall as firm size increases. The mass production
of standardized products  in large series ieads to technical  economies of scale



and allows tixed costs to be spread over a larger output. Similarly, market-
mg, product development and information costs can be spread more widely.
Finally corporate growth tends to reduce the price  of external capita1 and
make access to the risk capita1 market easier. As a result, corporate growth
will tend to continue up to the limits of optimal firm size, given the restric-
tions of not orrly economic variables such as communications, technology
and administration, but also juridical,  politital and social constraints in any
particular historital situation.

The position of a single firm in relation to its competitors  is to a large de-
gree dependent on the munber of firms in the industrial network. If corporate
growth and mergers result in seller toncentration, then the possibility of
either temporary or permanent cooperation  among the remaining finns in-
creases. In addition, growth results in considerable risk diminution. Both
vertical  and horizontal integration tend to replace  uncontrollable market
fortes by internal govemance and contracting, thereby economizing on
transaction costs (Reve 1990).

From this perspective, tbe growth of international corporate business and
multinational firms becomes  the logital consequence of honzontal and verti-
tal integration and corporate expansion at the national level. The opportuni-
ties to establish foreign sales or production  subsidiaries have evolved out of
rapid improvements in transport and communications technology. Competi-
tive conditions, being decisive  to the contracting and govemance structures
of various  industries, have senred as the proximate determinant of whether,
and to what extent, such subsidiaries have in fatt been established. The
principal differente  between establishing a production  subsidiary abroad  and
establishing one at home is, indeed, that national boundaries also constitute
linguistic, legal and cultural  boundaries. These barriers are important; they
tend to make entry more difficult and thus impede such investment. Such
obstacles, however, are not different in kind from other barriers to entry and
hardly justify the creation  of a separate theory to explain investments across
national boundaries.

The Meso Level:  Competitrve Conditions Spe@  to the Industty

To move from the general and rather abstract conditions  for firm growth and
business intemationalisation to the foreign direct  investment decisions  of a
single finn, it is necessary to analyse carefully  the particular competitive
conditions  that charactetize the markels  in which the firm is active. What is
the precise meaning of the genera! and rather vague term “competitive
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conditions”? it must be conceptuaiized in a broad way in order to include a
number of empirital categories. Methodologlcally  speakmg,  it is important
to note that the competitive conditions in various markets tonsist  of condi-
tians  specific to each such  market. They are economically,  poiiticaily, tech-
nologically and, not ieast, historitally  determined; they are characterized not
only by impersonal relationships ihrough markets hut also by incomplete
contracting and social relationshlps  (Johanson-Mattsson 1988).

In the theory of industrial organization that has evolved out of the vatious
interwar models of imperfect tompetition. the relarionship between finn be-
haviour and competitive conditions in different markets, the “market struc-
ture”, has been formulated  more systematically  (Bain 1959, Caves 1964).
The textbook theory, however. suffers from one general shortcoming: it is
100  narrow?  to give a scientifically  satisfactoly explanation, even if we re-
stritt  ourselves to a mes0 level.

First,  when expiaining firm behaviour. this theory relies exclusively on
economic variables and consequently fails to include the broader,  institu-
tional perspectlve  (Hodgson 1988). lirm behaviour. in rhe present case de-
cisions  to establish or buy production  capacity  abroad,  can hardly be ana-
lyzed soiely in terms of :he standard textbook variables such as seller  con-
centrarlon, product  differentlation  and barriers to entry. Constraints. includ-
ing both restrictions  and opportunities, created by the firm’s Institutional
environment have piayed at !east  as important a role.  Changes m the institu-
tional  environment  thus must be viewed bcth as general conditions for busi-
ness intemationalisation -~-  ideologies and value systems influencing  fimda-
mental attitudes - and as constraints that IniJuence  the meso-level  conditions
in the specific industry.  This roie is played  by economic Folicies  and cther
govemment actions,  by contracring reiarionships to various interest  groups
(not least of which are the unions‘), and b;y historicaily  determined, so-dalleo
“network” ie?ations 10 other Jirms.

Srom  the historicai  methodological point of view ‘here is aiso a setond.
i;enous shortcommg m the rextbook  theory dof industrial orgamzation.  ‘jo
,&stinctlon  is made between snort and iong run causa; relationsbips,  .what  is
lermes here as “conditions specific io :he industry”, anä “proximate  causes”.
PZJ  give a _%ll  causai explanation to .?ne phenomenon of <orei_gn  direct  :n-
:iestment,  it 1s aiso necessar)i  to recognize the proximate  causes,  whlch di-
:ec:ly ;2n Le relateà to *be  S~ec~fc ‘qvectment  decis?ov!  Ge- “317  :r?e  553.



The proximate causes are those which give, so to speak, the final “kick” to
the decision to invest abroad  and Will usually be found to be conceptually
subordinate to the more general causes, characterizing the higher levels of
abstraction.
As is indicated with the two-way arrows in the schematized figure (below),
the approach is dynamit. Statically  the micro-behaviour  at the firm leve1  is
related with matro-tendencies and general developments, but a process
analysis of the causes of an event can not be based  on an assumed unchang-
ing market structure or on constant  normative systems. Even if the process is
slow, the competitive conditions in the industry, just like the general eco-
nomic conditions, Will change over time. Furthermore, finns are both influ-
enced directly by the market structure and simultaneously contribute to its
evolution. The collective effect of individual firm behaviour has a major ef-
fett on competitive conditions. Thus, fum behaviour and market structure
must be Wewed as sjmultaneously  determined (DIRK 1981, pp.  10-16,
DIRK 1982, pp. 20-25, Lindgen 1979, pp. 275-80).

To sum up, the historital  method includes both traditional source criticism,
process analysis and attempts to connect unique observations with general
trends of development in a scientifically convincing way. This means that
partial theories, with ambitions to be more or less narrow, may be - if they
are found to have a convincing explanatory power - included on different
levels of reality as sections  of the constantly  broadening perspective. The
historital  method requires that behavioural explanations successively are
raised to higher and higher levels of abstractjon.

Neither individual actions  nor unique events of the type “foreign subsidi-
ary X is created” occur  in a socio-economic or politital vacuum.  The direct
motive for the action and the proximate cause of the event, in tum, are de-
termined  by an underlying causal structure. The further up the explanatory
Iadder we move,  the broader  the social reality that is included in our expla-
nation. The causal relationships, however, are by no means umdirectional. In
real@ they involve simultaneous systems and are also affected by other tan-
gential causal relationships (Bunge 1967, pp. 325-27).



Figure

The historital  method applied on foreign direct  investments.

MACRO LEVEL:
General conditions of
business
intemationalization

~ 7,
~ ~1,j,

The rise of a world economy, transport
and commummications technology, inter-
national capita1 movements, ideologies
and normative systems (e.g. values on
benefits  and drawbacks of tompetition,  on
eficiency and qeuity of private ownership
in business)

MES0  LEVEL:
Competitive conditions
specitic to industry

’ c
L’

Market struttural variables on both prod-
uct and factor  markets (domestic  as well
as foreign): seller and buyer toncentration,
network relationships, production tech-
niques, product  differentiation and rate of
substitution between products,  barriers of
entry etc.

AMICRO  LEVEL:
Specific,  proximate
causes

p,

Tariffs and other obstacles to trade. ex-
change rates and relative costs,  taxation,
credit  facilities and capita1 transfers, legis-
lation on contracting, ownership, patents,
licensing etc.

FOREIGN DIKECT
INVESTMENT:

The specific event or decision

Every limitation of a problem means that some part of reality is tom loose
from its socio-economic and politital tontext. It is important to note, how-
ever, that the historital method advocated here does not necessarily require
the inclusion of all aspects  of reality. On the contrary. in order to increase
precision it is mostly necessary to limit the investigation. The scientific
method requires that the explanation must be relevant and testable. The hard
core of the historital  method is the linking-up of the thing to be explained to
more abstract concepts  in a dynamit analysis. Thus, the analytical delimita-
tions should rather be made in breadth than in depth when approaching  the
complicated reality.

75



Business History as a Bridge-Builder

In the field of business history, the main interest  is focused on the decision-
making in those organizations  which are talled  finns. Decision-making is in
itself a process, during which many choices are made under constantly alter-
ing conditions,  both internal and external to the organization. The finns - or
rather the decision-makers  within the tirm - react  on impulses and signals.
In dealing with exchange  and transactions, neoclassical theory has isolated
the price  signals as the explaining variable. In realny, however, the impor-
tarme of prices varies a lot between different markets; in industrial markets,
for example, technical,  operative and not least social impulses are shown to
be of much greater importante than prices in explaining transactions
(Håkansson 1982, Johanson-Mattsson 1988).

But the actors are also creating  new fm-specific  assets or increasing the
firm’s command  of existing resources in their struggle for survival and
growth on more or less competitive markets. All these decisions  on a firm
Ievel have their implications on the overall social and economic organiza-
tions of society: on work organization, work tontent  and work intensity, on
efficiency in production  and distribution, and on innovations, industrial
transformation and economic performance.

In a decentralized market, a munber of decisions,  sometimes reinforcing
each other and sometimes conflicting, are taken at the same time. In our at-
tempts to generalize and draw conclusions on a matro  level, it is, in these
cases, the resultant of the field of forte  which is relevant for abstractions.  In
the giant, international torporations of the modem tirm, decisions  have im-
mediate  implications not only for micro or meso levels, but also in defuring
the degree of national independence and the framework for monetary and
fistal policy on the national level.

Thus firm decisions  on what often is referred to as the “micro”  leve1  have
an immediate bearing on the “matro” organization of society. The key role,
however, of business history is to increase our understarrding of the process
of economic and social change,  in which business firms play a vital part. In
exposing the premises of finn decision-making and the effects of Company
behaviour, business history bestows greater realism on aggregates and gen-
eral assumptions.

It provides the necessary micro-foundation for matro  theory (Dahmén
1988). By focusing on the dynamits  of struttural change, it Will contribute to
the development of new theories of “growth”,  rooted in the traditions of
institutional economics and based  on disequilibrium instead of equilibrium
analysis.
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The important  task to att as a bridge-builder between economics and his-
tory is a challenge to business history. Whether business historians are ready
to meet this challenge is another question. New interdisciplinary research
groups have to be created, as well as institutions acting  as intermediaries
between business and research. If business history is to fulfil its mission as a
bridge-builder, a comparative,  problem-orientated business history approach
is indispensable and should be exploited much more systematically than
mostly is done. Business history is too often identified  with the manufacture
of case studies, giving the full retord  of the development of single finns. My
experience is that business history Will  not win full scientific respect  until its
practitioners gam the opportunity to work in interdisciplinaty groups,
brought together  by interest  in projects  on specitic,  clearly detined research
problems. And the problems should of course  be formulated by the re-
searchers, not by the granting authorities  or financiers.
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