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Abstrakt 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur och till vilken grad SKF:s 

utländska investerare har påverkat utvecklingen i SKF mellan 1988 och 2002. Jag valde att 

inrikta mig på tre specifika områden. För det första valde jag att undersöka utvecklingen kring 

ägarstrukturen och makten inom SKF. För det andra valde jag att undersöka utländska 

investerares påverkan på SKF:s finanser och för det tredje att undersöka ett eventuellt 

samband mellan andelen utländska investerare och SKF-aktiens kursutveckling 

 Undersökningen resulterade i att det är väldigt svårt att påvisa ett samband mellan 

utländska investerares ökande ägarandel och SKF:s generella utveckling. Ingen specifik andel 

kan tillmätas dem, men vi får trots det inte förbise att de faktiskt ägde en allt större del i SKF.  
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Inledning 

Under första världskriget satte den svenska staten upp regleringar mot utländska investerare 

som hindrade dem från att förvärva fast egendom. Syftet med regleringarna var att hindra 

utländska investerare från att exploatera svenska naturtillgångar.
1
 Efter 30-talskrisen 

förespråkades en aktiv stat för ekonomisk tillväxt. Kontracykliska stimulanser sattes in för en 

stadig ekonomisk tillväxt. För att motverka hastiga kapitalflöden införde staten hårda 

regleringar vad gällde införsel samt utförsel av kapital.
2
 Till detta hörde regleringar av 

utländska investerares förvärv av aktier i svenska företag. Utöver statens syn på exploatering 

av svenska tillgångar var aktiemarknaden något som kunde bidra till kraftiga svängningar vad 

gällde kapitalrörelser över Sveriges gränser, och därmed försvåra den ekonomiska politiken. 

Under framförallt 1980-talet, men till viss delar även under 1990-talet, avreglerades 

stora delar av den svenska ekonomin. Från och med första januari 1993 fanns det inte längre 

några legala hinder för utländska medborgare och företag att investera i svenska företag. 

Bortsett från inom vissa sektorer ökade det utländska ägandet snabbt de nästkommande åren.
3
  

SKF (ursprungligen Svenska Kullagerfabriken) var ett av de företag vars aktier allt mer 

kom att ägas av utländska intressen.  

Syfte, avgränsningar och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur och till vilken grad SKF:s 

utländska investerare har påverkat utvecklingen i SKF mellan 1988 och 2002. Det är väldigt 

svårt att få en helt rättvis bild av deras påverkan och därför har jag valt att inrikta mig på tre 

specifika områden som, till viss del, är lättare att undersöka. För det första har jag valt att 

undersöka utvecklingen kring ägarstrukturen och makten inom SKF. För det andra har jag valt 

att undersöka utländska investerares påverkan på SKF:s finanser och för det tredje att 

undersöka ett eventuellt samband mellan andelen utländska investerare och SKF-aktiens 

kursutveckling. För att enkelt bryta ner dessa områden har jag formulerat följande 

frågeställningar: 

- Hur förändrades ägarstrukturen och maktförhållandena inom SKF mellan 1988 och 

2002? 

                                                             
1 Didner (1993), s. 161f. 
2 Telasuo (2000), s. 100ff. 
3 Didner (1993), s. 16 och Telasuo (2000) s. 148ff. 
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- Har utländska investerare påverkat SKF:s finanser mellan 1988 och 2002 – och i 

sådant fall till vilken grad? 

- Vad har utländska investerare haft för påverkan på SKF-aktiens kursutveckling mellan 

1988 och 2002? 

Metod och källkritik 

Jag har valt att undersöka utvecklingen under perioden 1988 till 2002. Mitt val att undersöka 

just den perioden grundar sig i avregleringarna kopplade till utländska investerares förvärv av 

svenska aktier som påbörjades 1992. Eftersom jag tittar tillbaka till 1988 ser jag hur 

situationen såg ut innan avregleringarna. Ett spann fram till 2002 ger mig en ganska bra 

horisont vad gäller uppfattning även över en del effekter som gjorde sig gällande först lite 

senare.  

För att undersöka utvecklingen har jag först lokaliserat regleringarna samt 

avregleringarna vad gäller utländska investerares förvärv av svenska aktier. För detta har jag 

till stor del har jag använt Småstater under internationalisering, valutamarknadens 

avreglering i Sverige och Finland på 1980-talet. En studie i institutionell omvandlning 

(2001), skriven av Christina Telasuo och Utländskt Ägande av Svenska Aktier (1993), skriven 

av Henrik Didner. Jag har även fördjupat mig i de enskilda lagarna med hjälp av Riksdagens 

”SFS-register”. Därefter har jag, med avregleringarna som grund, undersökt utvecklingen i 

SKF under den aktuella perioden. 

Det är till stor del sammanställningar av diverse siffror som ligger som underlag till min 

undersökning. Vad gäller utvecklingen av aktieägarstrukturen och makten i SKF under 

perioden har jag sammanställt information från en serie böcker vid namn Ägarna och makten i 

Sveriges börsföretag (1989 – 2003), skrivna av Sven-Ivan Sundqvist och Anneli Sundin. 

Utifrån dessa data har jag försökt tyda trender och finna förklaringar till dessa trender, dels 

med avregleringarna som stöd. Aktieägarstrukturens utveckling har sedan använts då jag 

undersökt sambandet mellan SKF-aktiens kursutveckling och andelen utländska investerare. 

För att få ytterligare förståelse kring kurssvängningarna har jag även valt att inkludera 

information kring lönsamheten i SKF, aktiekursindex för Stockholmsbörsen hämtad från 

Nasdaq OMX Nordic’s hemsida, samt genomsnittlig andel utländska investerare i Svenska 

börsföretag hämtad från Statistiska Centralbyråns hemsida. Genom att inkludera dessa 

variabler har jag haft möjlighet att finna alternativa förklaringar till upp- eller nedgångar i den 

utländska ägarandelen i SKF då de i andra fall tycks obegripliga. 
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De utländska investerarnas påverkan på SKF:s finanser är ett väldigt svårt område att 

undersöka. Utan detaljerad insikt i företagets finansieringsverksamhet är det näst intill 

omöjligt att kartlägga de utländska investerarnas kopplingar till exempelvis SKF:s upplåning. 

Vad jag menar är att en utländsk investerare i SKF mycket väl kunde haft goda kontakter med 

en utländsk bank, från vilken SKF möjligtvis lånade pengar. Eftersom jag inte haft 

möjligheten att erhålla sådan information har jag valt att följa aktiekapitalets utveckling under 

perioden. Genom att titta på aktiekapitalets utveckling har jag kunnat identifiera tillskott till 

kassan med existerande eller nya aktieägare som källa.  

Litteratur och källor i min undersökning kan grovt delas upp i två grupper. För den 

första delen av arbetet – lokalisera relevanta avregleringar – har jag använt mig att tryck 

litteratur och sedan fördjupat mig i de enskilda lagarna. Siffror och uppgifter rörande SKF har 

nästan uteslutande hämtats från deras årsrapporter för åren 1988 – 2002.  

Utifrån ett källkritiskt perspektiv finner jag källorna väldigt pålitliga. Informationen i 

årsrapporterna måste enligt lag spegla ”sanningen”. Trots aktioner från företagen med syfte att 

till viss del påverka siffrorna i samband med ett bokslut är det den klart bästa källan. När det 

kommer till de svenska lagarna finns det två saker att ta upp. För det första finns det ingen 

orsak att ifrågasätta lagarna i sig. För det andra finns det, som bekant, utrymme för 

missförstånd kring lagarna. Lagarna är inte alltid lättförstådda eller lättolkade. För att 

minimera riskerna kring detta har jag, som sagt, använt mig av både tryckt litteratur samt 

studerat lagarna på egen hand. 

Kort om SKF 

SKF grundades 1907 i Göteborg då Sven Wingquist uppfann världens första självinställande 

kullager. Redan vid första världskrigets utbrott uppgick antalet anställda inom koncerner till 

cirka 3,500 - varav nästan hälften utomlands.
4
  

Drygt 100 år senare är SKF världsledande inom tillverkning av rullningslager och 

tätningar samt tillhörande servicesystem och tjänster.
5
 Fram till perioden som behandlas i 

uppsatsen hade antalet anställda och försäljning fördubblats många gånger om. SKF:s 

aktiviteter på den internationella marknaden hade, även den, ökat väsentligt (se figur 1). 

                                                             
4 Fritz- Karlsson (2006), s. 9. 
5 SKF, Kort fakta (2011-05-13)  
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Figur 1 

Källa: SKF:s årsrapporter 1988 - 2002 

Under perioden hade SKF cirka 40,000 – 45,000 anställda, varav 85 - 95 procent utomlands. 

Värdet på försäljningen utomlands uppgick till cirka 95 procent av koncernens totala 

försäljning. Lågkonjunkturen i början av 1990-talet och tuffa år för SKF ledde till att de skar 

ner på antalet anställda utomlands, vilka främst arbetade inom produktionen. 

Forskningsläge 

Forskningen kring avregleringarna och internationaliseringen av de europeiska ekonomierna 

samt den svenska ekonomin under senare delen av 1900-talet är numera relativt utbredd. Vad 

jag kan se är dock forskningen kring dess påverkan på SKF knapp.  

I en artikel av Mats Larsson och Martin Jes Iversen (2011) studerades de 25 största 

svenska och 25 största danska företagen under perioden 1973-2008. Utifrån figur 1 i artikeln 

visar de på att de 25 största svenska företagen är ägda till 3 - 4 procent (efter andelen röster) 

av utländska investerare 1993. Figuren visar även att det är en tillbakagång från 1983, och 

fram till 2003 hade andelen utländskt ägande ökat väsentligt, till uppskattningsvis 23 - 24 

procent. Familjen Wallenberg kontrollerade under perioden mellan 4-6 företag, en kontroll 

som blev allt svårare att behålla då nya kapitalister dök upp i och med avregleringarna.
6
 

Håkan Lindgren skrev en bok som gavs ut 1994 om framförallt Investor - oundvikligen med 

många berättelser och inslag om familjen Wallenberg. I boken beskriver Håkan hur SKF 

ingick i gruppen som en av Investors ”strategiska poster”. Innebörden, som jag finner 

intressant, är att de inom SKF förde ett aktivt ägande och att innehavet i SKF inte enbart 

                                                             
6 Larsson- Iversen (2011), ss. 119-143. 
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ansågs som en sätt att förränta sitt kapital. 1991 var SKF ett av tolv företag som låg i Investors 

portfölj som ”strategiska innehav”. Tio år tidigare, 1982, var det 20 företag.
7
 Koncentrationen 

av Investors portfölj ligger i linje med det argument som fördes av Mats Larson och Martin 

Jes Iversen om att kontrollen i Wallenberg-sfärens innehav blev svårare att behålla i samband 

med avregleringarna. Genom att koncentrera portföljen lyckades de behålla makten i många 

av ”sina” företag, däribland SKF. Håkan Lindgren presenterar även information som berättar 

att Wallenberg-sfärens röster i SKF steg från cirka 17 procent till nästan 40 procent under 

1980-talet.
8
  

Ett aktivt ägande är något som generellt utövats av familjen Wallenberg. Under en lång 

period har det funnits ett starkt band mellan SKF och familjen. Utöver ständiga 

styrelserepresentanter från Wallenberg-sfärens bolag hade framförallt Peter Wallenberg en 

personlig relation till den Italienska ledamoten Giovanni Mario Rossignolo i SKF, som en 

period var den enda utländska ledamoten i SKF. 1985 tog den avgående VD:n, Lennart 

Johansson, en plats i Investors styrelse.
9
 

I sin avhandling från 1993 skrev Henrik Didner om ”utländskt ägande av svenska 

aktier”. Avhandlingen innehåller många olika infallsvinklar av vad utländskt ägande kan 

betyda för ett svenskt företag. Vad som bland annat nämnts är att en del av företagen som 

undersöktes använde just riktade emissioner mot utländska investerare för att få in nytt 

kapital. De riktade emissionerna, som oftast handlade om nya B-aktier med begränsad rösträtt, 

var ett sätt för företagen att ta in nytt kapital med endast en marginell effekt på rösträtternas 

distribution.  

Henrik Didner gör även ett försök med att undersöka ett eventuellt samband mellan 

aktiekursens utveckling och andelen utländska ägare, bland annat i SKF, under perioden 1983 

– 1991. Han använde sig att ett statistiskt verktyg och försökte matematiskt undersöka 

sambandet mellan parametrarna aktiekurs och andelen utländskt ägande. Mätningen resulterar 

i ett starkt positivt samband (0.93) för första halvan av perioden och sedan ett väldigt svagt 

negativt ”samband” (-0.21).
10

 Vad gäller det senare resultatet finner jag det väldigt tveksamt 

om man ens kan kalla det ett samband. avgöra 

 

                                                             
7 Lindgren (1994), s. 234. 
8 Ibid, s. 244. 
9 Ibid, ss. 225-228. 
10 Ibid, s. 122, 129. Resultatet kan variera mellan -1 och 1. Desto närmare 0 resultatet hamnar – desto mindre 
samband. Det finns ingen tydlig gräns att följa för att avgöra exakt vart gränsen för ett samband går, utan det 
är en bedömningsfråga. 
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Staten börjar reglera 

Regleringar av olika slag är inget modernt fenomen. Stater runt om i världen har så gott som 

alltid försökt, i olika grad, kontrollera flöden av kapital, människor, varor och tjänster över 

länders gränser.  

1916 skapades den första förvärvslagstiftningen som jag anser har betydelse för min 

uppsats. Lagens främsta syfte var att förhindra utländska medborgade och företag från att 

exploatera svenska naturtillgångar, främst skogs- och malmtillgångar. I lagen bestämdes även 

att svenska företag utan utlänningsförbehåll (vad det är förklaras nedan) reglerades när det 

kom till anskaffning av fast egendom. Vid de tillfällen utländska medborgare och företag ville 

köpa fast egendom i Sverige krävdes ett tillstånd från den svenska staten. Som nämndes 

lagstiftades även om restriktioner mot svenska företag som inte hade formulerat ett 

utlänningsförbehåll i sin bolagsordning. Ett utlänningsförbehåll innebar en gräns för hur stor 

del av aktierna som kunde ägas av utländska investerare. Enligt lag fick andelen aldrig 

överstiga 40 procent av aktiekapitalet eller 20 procent av rösterna i ett företag.
11

 

Vid andra världskrigets början år 1939 stiftades en beredskapslag kallad 

valutaregleringen. Valutaregleringens främsta syfte var att hushålla med de tillgångar som 

fanns – eftersom upplåning från utlandet var väldigt svårt att få. Staten ville undvika att 

kapital flydde landet, samtidigt som de styrde om så gott som all import mot basala varor som 

krävdes för att föda Sveriges befolkning. Som bekant tog kriget slut. Däremot hade man kvar 

beredskapslagen, som efter 1959 inte ansågs som en beredskapslag (vilket innebar att den 

omprövades varje år) utan gällde tillsvidare.  

Till stor del på grund av ekonomiska bakslag runt om i världen under 1930-talet ansåg 

många att en aktiv stat var vägen till framgång. Den keynesianska teorin låg i tiden och 

brukades flitigt i Sverige, en teori som kunde användas för att motivera statlig kontroll och 

statligt uppsatta restriktioner. För att behålla en stadig tillväxt ville den svenska staten i vissa 

tider uppmuntra till införsel av utländskt kapital, för att när tillväxten var god sätta upp 

restriktioner mot just detta.
12

 Valutaregleringen underlättade således för staten att föra en 

aktiv ekonomisk politik och blev därför långvarig.. Statens kontroll över stora delar av den 

svenska finansmarknaden sågs som ett alternativ till statligt ägande.
13

 

Världsekonomin återgick så småningom, närmare bestämt i slutet av 1950-talet, till det 

vanliga. Valutaregleringar av olika slag, vilka föga överraskande även instiftades i andra 

                                                             
11 Didner (1993), s. 161f. 
12 Telasuo (2000), s. 100-105. 
13 Fellman (2008), s. 43. 
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länder, togs bort runt om i världen. I samband med att lagen antogs tills vidare 1959 

reviderades den något och fick därmed den form som den sedan hade till slutet av 1980-talet. 

Dess främsta syfte blev att reglera kapitaltransaktioner som inte hade någon förankring i 

inköp eller försäljning av varor.
14

 Vid början, liksom vid införandet av valutarestriktionerna 

1939, innebar det i princip ett förbud mot att utländska investerare köpte andelar i svenska 

bolag. Utländska investerare som hade ett innehav innan 1940 tilläts överlag ha kvar dem eller 

sälja för att föra ut likviden. De tilläts även byta aktier genom den så kallade ”switch-rätten”. 

Under 1970-talet lättades det en del på regleringarna. Sverige hade fått problem med sin 

bytesbalans och något behövde göras. 1975 tilläts företag ansöka om tillstånd för aktieexport. 

Kravet som behövde uppfyllas, från investerarnas sida, var att de inte placerade kortsiktigt i 

de svenska företagen. 1979 sänktes kraven – det räckte med att aktieexporten skulle gynna 

svensk exportindustri och företagens kapitalförsörjning.
15

  

Som vi ser var kraven inte speciellt hårda för ett tillstånd efter 1979. De innebar 

troligtvis i alla fall relativt stora psykologiska hinder för företag och investerare att ingå en 

”relation”. Från ett företags sida kan man tänka sig att de ansöker om tillståndet om de 

verkligen ser det som en fördel, främst vad gäller kapitalförsörjningen. Från den utländska 

investerarens sida finner jag det troligt att de föredrar andra marknader, som vid den 

tidpunkten var mer öppna än den svenska. Med det sagt fanns det tydliga barriärer för 

utländskt ägande. 

Skiftet – staten börjar avreglera      

Lagen från 1916 ersattes 1983 av två olika lagar; en om utländska investeras förvärv av fast 

egendom och en om utländska investerares förvärv av svenska företag. Jag kommer 

fortsättningsvis bortse från den förstnämnda lagen då jag tror den inte haft någon direkt 

påverkan på den utländska ägarandelen i svenska företag. Lagen om utländska investerares 

förvärv av svenska företag ändrades på så sätt att ytterligare kontroll lagstadgades. Utöver 

företagens utlänningsförbehåll (som var frivilligt), vilket satte en gräns för hur mycket 

utländskt inflytande som var tillåtet, krävdes därefter ett så kallat förvärvstillstånd om 

personens eller företagets innehav i ett visst bolag översteg någon av gränserna 10, 20, 40 

eller 50 procent. Gränserna gällde både när det kom till andelen aktiekapital och andelen 

röster.
16

 Värdepappersfonder kunde inte regleras av utlänningsförbehållet, men behövde 

                                                             
14 Telasuo (2000), s. 100. 
15 Didner (1993), s. 160. 
16 Ibid, s. 162. 
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däremot söka förvärvstillstånd vid förvärv av aktier. Vid de tillfällen det förekom 

nyemissioner där företrädesrätt existerade krävdes inget tillstånd över huvud taget om den nya 

andelen aktier stod i proportion till det redan existerande innehavet.
17

 

Stora delar av Sveriges ekonomiska politik tog en ganska tvär vändning under 1980-

talet. Den nya lagen om utländska investerares förvärv i svenska företag var ett undantag från 

trenden - trenden vilken annars var en liberalisering av kapital- och valutamarknaden. Som en 

följd av kraftigt höjda oljepriser, svag världsekonomi och låg efterfrågan på svenska 

exportprodukter (mest framhållet oljetankers) steg statens statsskuld. De svenska bankerna, 

som till stora delar tvingats placera i statsobligationer, klarade inte längre av bördan som 

statens främsta långivare, vilket gjorde att staten vände sig till utlandet för att låna kapital. 

Statens misslyckande med att vända det ekonomiska läget med hjälp av stimulanser skapade 

en skepticism mot den ekonomiska politiken och ett skifte hade startat.
18

 

En generell avreglering för kapital- och valutatransaktioner skedde 1990 då 

valutaregleringslagen åter fick status som ”beredskapslag” och endast fick åberopas i extrema 

situationer.
19

  

Det skedde alltså en liberalisering av marknaderna i Sverige, liksom det gjorde i andra 

länder runt om i världen. Även resten av Europa hade under de gångna 50 åren bevittnat stora 

omvälvningar vad gällde ekonomin. Många av länderna inom Europa sökte sig närmare 

varandra och försökte stärka samarbetet. År 1960 bildades European Free Trade Association 

(EFTA) samtidigt som medlemsländerna inom Europeiska Gemenskapen (EG) ville utöka 

samarbetet inom området.
20

 Enligt en proposition 1991, under dåvarande statsminister Carl 

Bildt, ville regeringen upphäva lagen om utländska investerares förvärv av svenska företag. 

Det var främst två orsaker som lyftes fram i samband med detta. För det första stred 

regelverket direkt mot de föreskrifter som EG lagt fram. Eftersom den svenska regeringen i 

juli 1991 lämnade in en ansökan om ett medlemskap i EG låg det självklart i deras intresse att 

upphäva lagen, som många ansåg diskriminerande. För det andra hade statsskulden i slutet av 

1991 snabbt stigit till 50 procent av BNP, varför det låg i allas intresse att få in utländskt 

kapital till Sverige och de svenska företagen.
21

 Förslaget röstades igenom i riksdagen vintern 

1991 och den gamla lagen upphävdes från och med första januari 1992.
22

 

                                                             
17 Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. 
18 Telasuo (2000), s. 129ff. 
19 Lag (1990:749) om valutareglering 
20 European Free Trade Association, 50 Years of EFTA (2011-05-05) och European Union, 1960-1960: Det glada 
sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt (2011-05-05)  
21 Proposition 1991/92:71 om upphävande av regler om utländska företagsförvärv m.m. 
22 Lag (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. 
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Då utlänningsförbehållet var en del av dåvarande aktiebolagslag behandlades den 

separat och utlänningsförbehållet förbjöds från och med första januari 1993.
23

 

Utveckling i SKF 

Ägarstrukturen och makten i SKF 

Till vissa delar har ägarstrukturen sett likadan under hela perioden 1988-2002, till vissa delar 

inte. Wallenberg-sfären, som hade den största andelen röster i företaget år 1988, hade flest 

röster även vid periodens slut 2002. Om vi ser till de utländska ägarnas innehav vad gäller 

kapital och röster under perioden sker det, som väntat, stora förändringar. Som nämnts ovan i 

texten kunde företag formulera ett utlänningsförbehåll i sin bolagsordning fram till januari 

1993. Jag har inte lyckats få tag i SKF:s bolagsordning, men har identifierat antalet aktier som 

kallades ”fria aktier”. Kort förklarat är fria aktier de aktier som tilläts ägas av vem som helst, 

utländska investerare inkluderade. SKF:s aktier var uppdelade i A-aktier och B-aktier. Fram 

tills utlänningsförbehållet togs bort var det endast en del, om än en stor del, av B-aktierna som 

klassades som fria aktier. Hela 70 procent av B-aktierna fick ägas av utländska investera. De 

fria aktierna utgjorde därmed cirka 38 procent av aktiekapitalet i SKF, precis under gränsen 

för vad som enligt ett eventuellt utlänningsförbehåll fick ägas av utländska investerare.  

Det var dock en stor skillnad vad gällde röstetalet mellan olika typer av aktier vid 

periodens början. B-aktierna i företaget hade endast en tusendels röst (A-aktierna fick en röst 

styck), vilket innebar att utländska investerares ”makt” inte kunde nå över 0,2 procent. B-

aktiernas ägare hade lika stor rätt till vinsten som de med A-aktier. 

Lagen om utländska investerares förvärv av svenska företag upphävdes som sagt 1992, 

men inte lagen om utlänningsförbehåll. Vid SKF:s bolagsstämma 1992 valde de däremot att ta 

bort utlänningsförbehållet. Som nämndes ovan behövde svenska företag söka tillstånd vid 

förvärv av fast egendom i de fall de inte hade formulerat ett utlänningsförbehåll. Det var 

troligtvis känt för SKF att utlänningsförbehållet var på väg att skrotas – och därmed var det 

inga problem med att skaffa tillstånd vid förvärv av fast egendom. Från första juni var 

samtliga A- och B-aktier ”fria” och det fanns inte längre några legala hinder för utländska 

investerare att köpa aktier i SKF. Som vi ser minskade andelen utländska investerare fram till 

och med 1991 (se figur 2). Utan mer detaljerad information är det väldigt svårt att säga varför 

det var så. Under 1992 och 1993 ser vi en kraftig ökning vad gäller andelen utlandsägda aktier 

                                                             
23 Didner (1993), s. 162. 
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i SKF. 1992 hade andelen fördubblats till 20 procent, för att sedan under 1993 åter fördubblas 

till 40 procent.  

 

Figur 2 

Källa: Sundin- Sundqvist (1992 – 2003) för åren 1991 - 2002 och Didner (1993), Bilaga 5 för åren 1988 – 1990. 

Anmärkning: Figur 2 visar fördelningen mellan andelen röster och andelen aktiekapital som utländska 

investerare hade i SKF under perioden 1988 – 2002. Hela stapeln representerar andelen aktiekapital och den 

mörkare delen andelen röster. 

Wallenberg-sfären var den som hade flest röster perioden igenom (se Tabell 1, och 

Bilaga 1). Deras andel av alla röster var endast ett par år nere under 30 procent, men annars 

låg de mellan 30 - 40 procent. Under 1994 sker det, på ett sätt, en ganska stor förändring vad 

gäller rösträtternas ägare; utländska investerare säljer B-aktier och köper A-aktier. Vid slutet 

av 1994 ägde utländska investerare cirka 15 procent av rösterna. Det är svårt att förstå varför 

det var så, främst eftersom de utländska ägarna var så många och koncentrationen till någon 

av dem så liten. Den absolut vanligaste typen av investerare från utlandet var utländska 

förvaltare, vilket jag tolkar som fonder registrerade utanför Sveriges gränser. Vad gäller 

fonder är det (oftast) en väldigt stor grupp av människor som, via fonden, placerar (även här 

oftast) i en diversifierad ”portfölj” av bolag. Eftersom jag inte har någon närvarolista från 

bolagsstämmorna under åren kan jag inte säga något med säkerhet, men jag vågar nog påstå 

att fondernas representanter inte antog någon särskilt aktiv ägarroll i SKF. Om så var fallet - 

att de intog en aktiv ägarroll - skulle alla utländska investerare behöva ”gå ihop” för att få 

någon märkbar effekt på företagets styrning. Eftersom ägandet av A-aktier blir mer utspritt 

och därmed rösterna i SKF blir mer utspridda ökade troligtvis Wallenberg-sfärens makt i 

bolaget under 1990-talets första fyra år. 
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Fördelning av rösterna i SKF 1988 - 2002 

År / 

Ägare 

Wallenberg- 

sfären 

Skanska- 

sfären Custos 

Utländska  

ägare 

1988 34,8% 29,3% - - 

1989 39,6% 25,2% - - 

1990 39,6% 25,2% - - 

1991 39,6% 25,2% - - 

1992 39,6% 25,2% - 0,9% 

1993 31,9% 21,0% - 2,2% 

1994 31,4% 20,0% - 15,3% 

1995 31,4% - 20,0% 15,1% 

1996 31,4% - 20,0% 12,4% 

1997 32,0% - 20,0% 13,6% 

1998 33,3% 20,0% - 18,0% 

1999 30,1% - - 20,6% 

2000 29,8% - - 27,2% 

2001 29,7% - - 21,1% 

2002 33,2% - - 16,4% 

 

Tabell 1 

Källa: Sundin- Sundqvist (1989 – 2003)  

Anmärkning: I de fallen ingen andel angivits behöver detta inte nödvändigtvis betyda att inget innehav existerar. 

Om inget angivits betyder det att företaget/sfären/gruppen inte är en av de fem största ägarna, efter andel röster. 

Under perioden som ovan avverkats var det endast en utländsk medborgare, Giovanni 

Mario Rossignolo, som hade en plats i bolagets styrelse. Giovanni Mario Rossignolo verkar 

inte suttit i styrelsen som en följd av sitt innehav i SKF, utan det verkar snarare som att han 

kan klassas som ”styrelseproffs”. Utöver sitt styrelseuppdrag i SKF hade han uppdrag i andra 

tillverkande företag.  

Som figur 2 visar skedde det endast små variationer fram till 1999 vad gäller utländska 

investerares andel kapital och röster i SKF. Från år 1988 till 2000 ökade utländska investerare 

sin röstandel från 18 till nästan 29 procent. Vad som inte nämnts tidigare i texten är att 

Skanska låg som näst största ägare, efter röstvärde, i SKF fram till 1999, men sålde sedan av 

sina aktier (hade enbart A-aktier). En stor del av dessa köptes av utländska investerare, vilket 

förklarar en del av den stora förändringen som skedde fram till år 2000. Den andra orsaken, 

som främst bidrog till ökningen, var att bolagsstämman ändrade rösträtten förknippade med 

B-aktierna 1999. Bolagsstämman beslutade att B-aktierna därmed skulle få en tiondels 

röstvärde istället för en tusendels. 

År 2000 var det första och enda året som det fanns en utländsk ägare med en signifikant 

andel av rösterna och kapitalet i SKF. Den utländska ägaren var en amerikansk fond, men 
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denna sålde året därpå sina aktier i SKF och verkar inte ha påverkat företaget på något sätt. 

Det var ingen från fonden som tog någon plats i SKF:s styrelse. 

Om vi tittar på figur 2 och utvecklingen från 1999 till 2002 ser vi ganska kraftiga 

svängningar, både vad gäller andelen kapital och röster. Den amerikanska fondens 

försäljningar under 2000 förklarar större delen av nedgången för både andelen kapital och 

andelen röster. År 2002 beslutade bolagsstämman att investerare med A-aktier fick rätt att 

konvertera dem till B-aktier, vilket utländska investerare gjorde i många fall. 

Som vi sett ovan bjuder perioden på stora variationer vad gäller utländska investerares 

andel av kapital och röster i SKF. Som väntat var uppgången i utländska investerares 

aktiekapital väldigt kraftig. Efter att även A-aktier klassades som fria var trenden, fram till 

slutet av perioden, att utländska investerare ”bytte ut” sina B-aktier till A-aktier. Som 

påpekats kan jag dock inte finna några indikationer på att utländska investerare haft något 

inflytande över SKF:s utveckling. Detta leder fram till en förklaring till varför utländska 

investerare valde att ombilda stora delar av sina A-aktier till B-aktier.  

 

Omsättning av SKF:s B- och A-aktier 1988 - 2002 

År oms. B (mkr) oms. A (mkr) A / B 

1988 1 588 8,9 0,6% 

1989 1 802 9,6 0,5% 

1990 1 727 1,4 0,1% 

1991 2 659 1,8 0,1% 

1992 4 064 142,4 3,5% 

1993 6 940 1 207 17,4% 

1994 13 129 2 902 22,1% 

1995 12 414 1 574 12,7% 

1996 11 281 1 459 12,9% 

1997 15 335 2 338 15,2% 

1998 16 070 1 839 11,4% 

1999 18 752 1 303 6,9% 

2000 29 327 5 459 18,6% 

2001 27 430 2 625 9,6% 

2002 47 231 5 415 11,5% 

 

Tabell 2 

Källa: Siffrorna för B-aktiens omsättning är hämtade från årsredovisningar, medan A-aktiens omsättning är 

framräknad med hjälp av data över historiska börskurser från SKF:s hemsida (Aktiekurs och totalavkastning). 

Jag valde att multiplicera antalet omsatta aktier med stängningskursen för varje dag.  

Anmärkning: Högra kolumnen anger omsättningen av A-aktier i storleksförhållande till omsättningen i B-aktier.  

                                                                                                                                                   

Jag tror de insåg att A-aktierna inte innebar något mervärde för dem. I tabell 2 ovan har jag 

sammanställt omsättningen för B-aktier och A-aktier under perioden 1988 – 2002. Där kan vi 
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snabbt konstatera att omsättningen i B-aktier översteg den för A-aktier under hela perioden - 

och det med råge. Jag tror att det är den absolut främsta orsaken till att utländska investerare 

valde att ombilda en stor del av sina A-aktier till B-aktier. Generellt innebär en lägre 

omsättning att det kan vara svårare att sälja aktier vid ett önskat tillfälle och kan därför vara 

en osäkerhetsfaktor. En stor del av anledningen till den stora differensen i omsättningen kan 

självklart tillräknas det faktum att Wallenberg-sfären höll hårt i sin andel A-aktier. 

Behövdes utländska aktieägare för att finansiera SKF? 

Det finns två händelser under perioden som påverkade aktiekapitalet i SKF (se Tabell 3). 

1984 upptog SKF ett konvertibelt förlagslån om cirka 237 miljoner kronor. Lånet var riktat till 

företagets anställda, i Sverige och utomlands. Förlagslånet konverterades till aktier under 

1989 och 1990 med en i förhand ställd konverteringskurs om 47,5 kronor. Under 1989 

genomförde SKF en aktiesplit (1:4), vilket innebar att man delade upp varje aktie i fyra delar 

och därmed fyrdubblade antalet aktier, utan att påverka aktiekapitalet. Efter spliten var 

substansvärdet för en aktie 12,5 kronor (tidigare 50 kronor).                                      

                       

Aktiekapitalets utveckling i SKF 1988 - 2002 

År 

Aktiekapital   

(mkr) 

Antal 

B-aktier 

Antal 

A-aktier Kommentar 

1988 1 350 14 685 917 12 314 083   

1989 1 350 58 774 986 49 256 332 Genomfördes aktiesplit 1:4 

1990 1 412 63 743 223 49 256 331 Konvertering av förlagslån 

1991 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1992 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1993 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1994 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1995 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1996 1 412 63 743 224 49 256 332 

 1997 1 423 64 581 435 49 256 332 Konvertering av obligationslån 

1998 1 423 64 581 435 49 256 332 

 1999 1 423 64 581 435 49 256 332 

 2000 1 423 64 581 435 49 256 332 

 2001 1 423 64 581 435 49 256 332 

 2002 1 423 81 454 390 32 383 377 16 872 955 A-aktier konverterades till B-aktier 

 

Tabell 3 

Källa: SKF:s årsredovisningar 1988 – 2002 
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Under 1989 och 1990 konverterades sedan förlagslånet till aktier. Lånet konverterades 

till 4,968,239 stycken B-aktier, vilket ökade aktiekapitalet med cirka 62 miljoner kronor 

(4,968,239 * 12,5 = 62,102,987.5). Resterande delen av lånet (237,000,000 – 62,000,000 = 

175,000,000) placerades som bundna reserver under eget kapital. Vid tidpunkten förlagslånet 

upptogs motsvarade det cirka 3,5 procent av det egna kapitalet i SKF. 1990, året då större 

delen av det konverterades, motsvarade det cirka 2 procent av det egna kapitalet. Anledningen 

till att jag jämför lånet med det egna kapitalet är att jag vill visa just att det är en relativt liten 

del. Eftersom lånet upptogs från anställda inom koncernen, med en fastställd 

konverteringskurs, är det sannolikt att lånet snarare kan klassas som ett incitament, snarare än 

en viktig del av SKF:s finansiering. Eftersom de anställda inom koncernen hade möjlighet att 

konvertera fordringen på SKF till aktier hade de alla ett gemensamt mål om att SKF:s kurs 

skulle stiga. 

1992 emitterade SKF ett konvertibelt obligationslån om 145 miljoner ECU
24

 som 

motsvarade 1,273 miljoner kronor. I juni 1997 valde SKF att lösa in obligationslånet. Vid 

inlösen valde en större del av långivarna att erhålla kontakt ersättning, men en liten del valde 

att konvertera lånet till aktier. Konverteringen innebar ett tillskott om 838,211 nya B-aktier 

och 189 miljoner kronor (838,211 * 225 (konverteringskurs) = 188,597475). Av dessa 

placerades cirka 10,5 miljoner kronor (838,211 * 12,5 = 10,477,637.5) under aktiekapital i 

SKF:s balansräkning. Delen som återbetalades till långivarna ersattes med ett nytt 

obligationslån om 200 miljoner USD. 

Det konvertibla obligationslånet verkar inte ha någon koppling till de utländska 

aktieägarna i SKF under perioden det var utställt. Jag har inte lyckats erhålla någon specifik 

information kring vilka som tecknade obligationslånet, men jag tror att det är en väldigt spridd 

grupp av investerare, främst på den europeiska kapitalmarknaden. När investerarna placerade 

i obligationslånet med motsvarande 1,273 miljoner kronor utgjorde summan cirka 9,6 procent 

av det egna kapitalet i SKF – vilket måste anses vara en relativt stor del.                                                                 

Trots det relativt stora obligationslånet 1992 om 1,273 miljoner kronor var det endast 

189 miljoner kronor som vid inlösen hamnade i SKF:s kassa. De två ovan nämnda konvertibla 

lånen resulterade i sammanlagt 462 miljoner kronor för SKF (cirka 3,7 procent av eget kapital 

vid utgången 1997). Siffran kan även jämföras med resultaten efter skatt för 1994 -1997 som i 

genomsnitt var 1,626.8 miljoner kronor. Därmed blir slutsatsen inom detta område att SKF 

                                                             
24 ECU var ingen egen valuta på det sätt att den inte gick att betala med. ECU kan ses som en korg där man lade 
ihop och vägde samman samtliga valutor inom den Europeiska Unionen. ECU användes i det här fallet eftersom 
det var investerare som deltog i obligationslånet från flera olika länder. 
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inte använde aktieägarna i någon större utsträckning vad gällde finansiering under perioden 

1988 – 2002. Som visats riktades ingen emission mot företagets utländska aktieägare. 

Samband och påverkan mellan utländsk andel och aktiens utveckling? 

Att undersöka ett samband mellan aktiekursens utveckling i SKF och andelen aktier som ägs 

av utländska investerare är en väldigt svår uppgift. Det finns mängder av parametrar som kan 

tänkas påverka utvecklingen, och kanske är det till och med en omöjlig uppgift att tämja dem 

alla. Hur svårt det än kan tänkas vara har jag gjort ett försök till en sådan analys. Jag kommer 

genomgående i detta avsnitt använda mig av informationen som presenteras i figur 3 och figur 

4 (se nedan) och siffrorna som hör därtill.  

I figur 3 ser vi att andelen utländska investerare i SKF sjönk fram till och med 1991. 

Generellt verkar det som att de lyckades sälja av stora delar av sina innehav innan kursen föll 

kraftigt i slutet av 1990. Till viss del kan försäljningen ha bidragit till en kraftigare nedgång i 

aktien än vad som skulle varit fallet. Som vi ser, och som nämnts tidigare, ökade utländska 

investeras andel av aktiekapitalet i SKF från 10 till drygt 20 procent under 1992, troligtvis 

efter att utlänningsförbehållet togs bort i juni. Jag kan dock inte finna någon rimlig orsak till 

att ett ökat intresse från utlandet skulle kunna ha en negativ påverkan på kursen. Som figur 3 

visar var 1991 – 1993 tuffa år för SKF med negativa resultat. 1992 resulterade i en avkastning 

på eget kapital på -16,8 procent, vilket bör räcka som förklaring till aktiens nedgång. I figur 4 

kan vi se att stockholmsbörsens index även det sjönk under andra halvan av 1992. Till viss del 

måste utländska investerare bromsat nedgången eftersom de kraftigt ökade sin andel.                    

 

Figur 3 
Källa: SKF:s årsredovisningar 1988 – 2002 och Sundin- Sundqvist (1989 – 2003) och Statistiska Centralbyrån 
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 Det blev inte någon vinst för SKF under 1993, men resultatet förbättrades något i 

jämförelse med föregående år. Från och med 1993 var samtliga restriktioner mot utländskt 

ägande borttagna. Även fast SKF tagit bort utlänningsförbehållet redan under 1992 är det 

möjligt att många utländska investerare inte vågade ta ett ordentligt kliv in på 

Stockholmsbörsen förrän 1993. Som vi ser i figur 3 ökade utländska investerares andel i SKF 

väldigt mycket under 1993 – till drygt 40 procent, medan genomsnittligt utländskt ägande i 

svenska aktier låg runt 20 procent. Även kursen steg under 1993, trots det negativa resultatet. 

Det faktum att utländska investerare nettoköpte aktier under 1993 och därmed svenska 

investerare nettosålde antyder att utländska investerare såg en större kurspotential i aktien. 

Eftersom det var utländska investerare som nettoköpte aktien under 1993 måste det därmed 

varit de som bidrog till den större delen av kursuppgången. Vi finner därmed ett positivt 

samband mellan parametrarna aktiekurs och andel utländska investerare. Med draghjälp från 

utländska investerare överträffade SKF-aktien Stockholmsbörsens index under 1993. 

 

 

 

Figur 4 
Källa: Omsättning och aktiekurs från årsrapporter respektive SKF:s hemsida (Aktiekurs och totalavkastning).   

Index för Stockholmsbörsen från Nasdaq OMX Nordic  

Anmärkning: Kursens utveckling (linje) redovisas som en indexserie där år 1988 angetts som basår med värde 

100. Aktiens omsättning representeras av stolparna. 
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Under perioden 1994 – 1997 hände inte speciellt mycket, vare sig vi tittar till andelen 

utländska investerare eller aktiekursens utveckling. Trots goda resultat under 1994, 1995 och 

1996 låg aktiekursens trendlinje relativt platt. Jag kan komma på tre möjliga förklaringar till 

detta fenomen. För det första kan investerare, svenska som utländska, ansett att vinsterna 

redan var diskonterade i aktiekursen. För det andra kan investerarnas framtidssyn ha varit 

dystrare än vad utfallet sedan blev. För det tredje kan det ha varit så att de utländska 

investerarna hade dragit upp aktiekursen så långt under 1993 och början av 1994 att den, 

vilket sammanfaller med den första förklaringen, efter uppgången ansågs dyr – något som 

senare motverkades av den goda avkastningen på eget kapital under de följande tre åren och 

därmed hindrade ett kursfall. 

Under första halvan av 1997 kan vi se en kraftig uppgång för SKF:s aktie. Eftersom den 

utländska andelen investerare inte rört sig sedan föregående år kan man dock inte finna något 

samband mellan utlandsandelen och aktiekursen. Även index för Stockholmsbörsen steg 

kraftigt under första halvan av 1997. Resten av året präglades av hastiga upp- och nedgångar. 

Från mitten av 1998 till början av 1999 rasade SKF:s aktiekurs - samma trend som 

Stockholmsindex, men mycket mer. SKF:s aktiekurs påbörjade sin nedgång i juli 1998, något 

som troligtvis kan tillskrivas deras halvårsrapport som gavs ut samma månad. Som vi kan se i 

figur 3 redovisades negativa siffror för helåret och det kan mycket väl ha lyst igenom när 

halvårsrapporten för 1998 distribuerades. Sambandet mellan aktiekursens fall och den 

minskade andelen utländska investerare är väldigt svagt då utländska investerare nettosäljer 

SKF-aktier i relativt små volymer.  

Det nästkommande året gick SKF-aktien upp kraftigt. Eftersom den utländska andelen 

investerare steg från cirka 36 till cirka 44 procent under året bidrog de till en stor del av 

uppgången. Hela uppgången berodde emellertid inte på att utländska investerare nettoköper 

SKF-aktier - som vi ser är ju grunden för uppgången det förbättrade resultatet. Åter igen tror 

jag att uppgången blev ännu kraftigare på grund av att utländska investerare köpte mer aktier i 

SKF under året än vad svenska investerare gjorde. 

Åren 2000 till 2002 följde andelen utländska investerare och SKF-aktiens utveckling 

ungefär samma trend. Under 2000 sjönk aktien i värde – samtidigt som andelen utländska 

investerare nettosålde aktien. Under större delen av 2001 fluktuerade aktiekursen kring 

samma nivåer för att sedan, under slutet av året, göra ett hastigt ryck. Trots den kraftiga 

kursuppgången minskade utländska investerares andel. För 2002 kan vi se att kursen vid årets 

slut var lägre än vid årets början. Med facit i hand kan vi därmed konstatera att utländska 

investerare missbedömde utvecklingen i SKF-aktien under 2001 och 2002 och därmed, 
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generellt, gjorde dåliga affärer. Vad gäller deras påverkan på kursens utveckling under dessa 

år borde nedgången i SKF-aktien ha förstärkts på grund av att utländska investerare nettosålde 

aktien. Som vi ser i figur 4 steg Stockholmsbörsens index väldigt kraftigt i början av 2000 

(IT-bubblan), och det verkar som att utländska investerare valde att lämna SKF-aktien för att 

placera i andra bolag, troligtvis tillhörande IT-sektorn. År 2000 är det första året som det 

genomsnittliga utländska ägandet i svenska aktier översteg andelen i SKF. Eftersom utländska 

investerare nettosålde SKF-aktier även under 2001, samma år som den kraftiga 

kursuppgången, borde det ha haft en motverkande effekt. Vi skulle troligtvis ha fått se 

kraftigare uppgångar om utländska investerare haft kvar sina SKF-aktier och därmed minskat 

utbudet. Stockholmsbörsens index fortsatte att rasa kraftigt under 2002. Som nämnts sjönk 

även SKF-aktien, men inte alls lika mycket. Om vi tittar till genomsnittligt utländskt ägande i 

svenska börsföretag ser vi att det minskade efter det att IT-bubblan spruckit 2000. Det betyder 

att många utländska investerare valde att lämna Sverige, framförallt svenska IT-företag. De 

som stannade placerade sina tillgångar i bolag som inte låg i IT-sektorn, exempelvis SKF. 

Sammanfattningsvis är det två övergripande tendenser som träder fram ur figur 3 och 

figur 4. För det första kunde vi finna ett klart samband mellan det kraftigt ökande andelen 

utländska investerare och SKF-aktiens kursuppgång i början av 1990-talet. Antingen var de 

utländska investerarna oerhört skickliga analytiker som lade kursens ribba på den nivån som 

den sedan stannade på, eller så handlades den för ett pris som egentligen inte var motiverat 

(aktien var just då för dyr). Personligen tror jag på den sistnämnda förklaringen. Jag finner det 

nästintill omöjligt att förutspå vinsterna som följde i SKF till och med 1997. Därmed blir min 

slutsats om perioden fram till 1994 att SKF-aktiens kursuppgång var omotiverad och att den 

steg för kraftigt. Den kraftigt ökade andelen utländska investerare som fick tillgång till SKF-

aktier var enlig min åsikt den största faktorn bakom kursuppgången. Sedan när SKF började 

redovisa vinst stabiliserades kursen på en rimlig nivå.  

Generellt för hela perioden kan man påvisa att de utländska investerarna hade mest 

påverkan på SKF-aktiens utveckling i de fallen de betedde sig annorlunda mot svenska 

investerare; det vill säga att de nettoköpte när svenskar nettosålde och tvärtom. Som påpekats 

ett antal gånger i texten ovan kan utländska investerare därmed ha en lindrande eller en 

stimulerande effekt på aktiekursens utveckling. I de fall de köper i samband med att kursen 

stiger ökar uppgången. I de fall de säljer när kursen stiger minskar uppgången. Detsamma 

gäller när kursen sjunker. Sambandet i sig kan påstås vara ganska självklart, men det jag 

påvisat ovan är att utländska investerare har påverkat aktiekursen i SKF just eftersom deras 

mönster ofta skiljer sig från svenska investerare. Sedan, bortsett från uppgången i början av 
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1990-talet, kan man inte med säkerhet säga att de generellt bidragit till en bättre eller sämre 

kursutveckling eller om volatiliteten blev högre eller lägre. Som vi sett ovan skiljer det sig 

från gång till gång. 

SKF:s beroende av lånemarknaden i förhållande till aktieägare 

Följande avsnitt blir delvis en fortsättning på avsnittet ”Behövs utländska investerare för att 

finansiera SKF?”. Skillnaden här blir infallsvinkeln – vilket sett jag väljer att se och illustrera 

problematiseringen. I det förra avsnittet valde jag att följa aktiekapitalets utveckling för att 

sedan ställa det i relation till andra nyckeltal. Vad jag kom fram till var att kapitalet som 

tillkom från existerande och nya aktieägare under perioden inte hade en speciellt stor 

påverkan på SKF:s finanser. 

Det jag kommer göra i följande avsnitt är att se till aktieägarnas kapital, det vill säga 

hela det egna kapitalet, och dess betydelse för SKF. Genom att använda denna metod kan jag 

identifiera de utländska investerarnas, om än indirekta (beroende på hur man ser på det) 

betydelse. Ett utländskt ägande om 20 procent innebär alltså strikt att de äger 20 procent av 

företaget.            

 

Figur 5 

Källa: SKF:s årsredovisningar 1988 – 2002 
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I figur 5 vill jag främst framhäva trenden vad gäller SKF:s upplåning. Utifrån figuren är det 

främst fyra händelser/trender som jag vill framhäva. De första tre händelserna, som vi är 

bekanta med sedan tidigare, inträffade 1990, 1992 och 1997. Vi kan se att lånebördan ökade 

under dessa årtal. 1990 konverterades hela förlagslånet till B-aktier och samma år ser vi att 

lånens storlek ökar. Eftersom förlagslånet var relativt litet, samtidigt som hela kapitalet 

stannade i SKF i och med konverteringen, finns det dock ingen anledning att påstå att SKF 

behövde ”ersätta” det med ett nytt. Det finns med största sannolikhet andra faktorer som 

bidrog till låneökning. För det andra och för det tredje utgjorde lånen som togs upp 1992 

(ECU-lånet) och 1997 (USD-lånet) en stor del av SKF:s låneportfölj. Vi vet även att ECU-

lånet till stor del betalades tillbaka till fordringsägarna 1997.  

För det fjärde kan vi utläsa en tydlig nedåtgående trend vad gäller lånens betydelse för 

SKF, främst efter 1992. Från att ha toppat 1992 på nästan 30 procent utgjorde de endast drygt 

6 procent av SKF:s totala tillgångar vid periodens slut 2002. Nedan, i tabell 4, har jag 

sammanställt nyckeltal för perioden som jag finner illustrerar utvecklingen på ett bra sätt. Det 

sammanlagda resultatet efter skatt uppgick till nästan 13 miljarder kronor. Framförallt efter 

1999 ser det ut som att stora delar av vinsterna går till att inte uppta nya lån. Beslutet kan inte 

annat 

 

Urval av nyckeltal, SKF 1988 - 2002 

Tabell 4 

Källa: SKF:s årsredovisningar 1988 - 2002 

År 
Rör.res 

(mkr) 

Resultat  

(mkr) 

Utdelning  

(mkr) 

Totala 

lån  

(mkr) 

Eg. 

kap. 

(mkr) 

Räntekost. 

(mkr) 

Utdelning 

/  

Resultat 

Räntekost. 

/ 

 totala lån 

Räntekost. 

/ 

Rör.res 

Utdelning 

/ Eg. kap 

1988 1 560 979 378 4 879 10 072 614 38,6% 12,6% 39,4% 3,8% 

1989 2 599 1 513 459 4 357 11 029 652 30,3% 15,0% 25,1% 4,2% 

1990 2 343 873 480 7 238 11 578 820 55,0% 11,3% 35,0% 4,1% 

1991 124 -1 151 480 7 694 9 750 863 - - 696,0% 4,9% 

1992 -897 -1 597 0 9 775 8 435 896 - - - - 

1993 705 -460 0 9 272 8 511 949 - - 134,6% - 

1994 2 591 1 279 480 7 001 9 372 853 37,5% 12,2% 32,9% 5,1% 

1995 4 000 2 058 593 6 299 10 273 800 28,8% 12,7% 20,0% 5,8% 

1996 2 874 1 692 593 6 539 11 310 758 35,0% 11,6% 26,4% 5,2% 

1997 2 949 1 558 598 8 391 12 588 813 38,4% 9,7% 27,6% 4,8% 

1998 -999 -1 642 288 8 179 10 932 729 - - - 2,6% 

1999 2 520 1 111 455 5 976 11 367 620 41,0% 10,4% 24,6% 4,0% 

2000 3 674 1 962 598 4 968 13 594 561 30,5% 11,3% 15,3% 4,4% 

2001 3 634 2 167 683 3 541 16 224 504 31,5% 14,2% 13,9% 4,2% 

2002 4 022 2 466 911 2 409 16 365 383 36,9% 15,9% 9,5% 5,6% 

Total 31 699 12 808 6 996 96 518 

171 

400 10 815 54,6% 11,2% 34,1% 4,1% 
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än anses strategiskt korrekt. I tabell 4 ser vi att räntekostnaderna var ganska stora för SKF – 

de betalade drygt 11 procent under åren för sina lån. Lånekostnaderna drog bort drygt 34 

procent av rörelseresultatet. Om vi jämför detta med hur mycket som betalades till SKF:s 

aktieägare ser vi att det är en väldigt stor skillnad. Visserligen delades den större delen av 

periodens vinster ut till SKF:s aktieägare, men den totala summan utgjorde endast drygt 

hälften av den summan som betalades till långivarna. För att få en mer rättvis bild av 

situationen har jag valt att sätta utdelningarna i relation till det egna kapitalet. Där ser vi att 

utdelningarna (endast) utgjorde 4,1 procent av det egna kapitalet under perioden. Således var 

det mycket billigare för SKF som företag att använda det egna kapitalet för att ersätta de 

gamla skulderna. Vad som inte framgår av tabellen är att SKF:s soliditet vid periodens slut 

uppgick till drygt 40 procent - från att ha varit kring 25 procent vid periodens mitt. Soliditeten 

steg - samtidigt som företagets totala tillgångar ökade – kort sammanfattat en kraftig 

förstärkning av deras finansiella ställning.  

 Det kan tyckas att den förda diskussionen är mer av allmän strategisk karaktär, det vill 

säga huruvida vad som är den optimala avvägningen mellan skulder och eget kapital. Till viss 

del är den det. Jag finner det ändå relevant för min frågeställning eftersom de utländska 

ägarna stod för en allt större del av ägandet i SKF. Jag vill uppmärksamma läsaren om att det 

totala börsvärdet aldrig (om det gör det är det en tillfällighet) motsvarar värdet av det egna 

kapitalet i ett företag. Om företaget är lönsamt är börsvärdet som regel alltid större än det 

egna kapitalet, vilket innebär att en investerare därmed inte enbart betalar för det egna 

kapitalet utan också för exempelvis framtida utdelningar. Vart jag vill komma är att utländska 

investerare utgjorde en allt större del av dem som godtog en utdelning som motsvarade cirka    

4 procent av det egna kapitalet. Vid utgången av 2002 motsvarade börsvärdet drygt 150 

procent av det egna kapitalet (SKF årsredovisning 2002) vilket innebär att avkastningen 

relativt priset på aktier är ännu lägre. Med det konstaterat vill jag också påpeka att jag är 

medveten om att utdelningar inte är det enda incitamentet för många att köpa aktier – en 

investerare hoppas även att kursen ska stiga och därmed göra en vinst vid försäljning, men 

själva fundamentan för en aktiekurs rörelse är förväntade utdelningar.  

 Under perioden gjorde SKF sig allt mindre beroende av den nationella och 

internationella lånemarknaden och använde sig allt mer av aktieägarnas kapital – det egna 

kapitalet. Utan att ta hansyn till vissa fluktuationer ägdes det egna kapitalet allt mer av 

utländska investerare.  
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Sammanfattande slutsats – utländska investerares utveckling och betydelse för 

SKF 

Följaktligen bör resultaten vägas samman. Hur förändrades ägarstrukturen inom SKF och vad 

hade förändringen för betydelse för SKF? Det finns inga tveksamheter om att SKF:s aktier i 

allt större utsträckning ägdes av utländska investerare under perioden. Även deras andel av 

alla röster steg kraftigt efter att alla regleringar togs bort första januari 1993. Wallenberg-

sfären verkar ha behållit SKF som ett av sina ”strategiska innehav” och verkar i stor 

utsträckning ha bibehållit kontrollen i företaget. Eftersom jag inte fann några tecken på aktivt 

ägande från utländska investerare, som främst utgjorts av fonder, stärktes till och med 

Wallenberg-sfärens makt i SKF. 

 Aktiekursen steg kraftigt efter att regleringarna tagits bort och andelen utländska 

investerare ökade, vilket bidrog till en ”överreaktion”. Efter den första uppgången har jag inte 

funnit varken någon negativ eller positiv påverkan på aktiekursens utveckling. Ibland 

förstärkte de uppgångar och nedgångar, ibland lindrade de dem. Alltså skulle SKF-aktiens 

kursutveckling inte sett likadan ut utan de utländska investerarna, men att tillskriva dem en 

exakt del av utvecklingen är omöjligt.  

 Inte heller någon större direkt påverkan på SKF:s finanser kan kopplas till utländska 

investerare. Under perioden konverterades två lån till aktier. Tillskotten till det egna kapitalet 

i SKF var försumbart. Dessutom var regleringarna fortfarande på plats då den första 

konverteringen genomfördes och således kom en liten del av kapitalet från utländska 

investerare/anställda.  

 Trots att jag inte hittat några direkta bevis för att utländska investerare hade något 

inflytande över SKF:s styrning under perioden får vi inte glömma att de faktiskt ägde en allt 

större del av företaget. Att de placerade sitt kapital i SKF, generellt i större utsträckning än i 

andra svenska börsföretag, innebar att de godtog den ovan angivna direktavkastningen i form 

av utdelningar. Kanske hade en annan större ägargrupp ställt helt andra krav på SKF - krävt 

större utdelningar, vilket lett till fortsatt höga räntekostnader och därmed motverkat de goda 

resultat som de generellt uppnåddes från och med 1994.  
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Bilaga 

 

 
Källa:  Sundin- Sundqvist  (1989 – 2003) 

5 största ägare år 1988 
 

5 största ägare år 1992 
 

5 största ägare år 1996 
 

5 största ägare år 2000 

Wallenbergs-sfären 34,8% 
 

Wallenberg-sfären 39,6% 
 

Wallenberg-sfären 31,4% 
 

Wallenberg-sfären 29,8% 

Skanska-sfären 29,3% 
 

Skanska-sfären 25,2% 
 

Custos-sfären 20,0% 
 

Utl. ägare. o. förv. 27,2% 

SPP 7,9% 
 

Stats-sfären 10,1% 
 

Utländska förvaltare 12,4% 
 

Alecta  5,9% 

Samhälls-sfären 5,3% 
 

S-E-B-sfären 4,1% 
 

SPP 4,7% 
 

Skandia 3,6% 

Aktiv Placering 3,7% 
 

SPP-Trygg-sfären 3,5% 
 

Fjärde AP-fonden 4,0% 
 

SHB-sfären 1,4% 

Total, 5 största 81,0% 
 

Total, 5 största 82,5% 
 

Total, 5 största 72,5% 
 

Total, 5 största 67,9% 

Övriga 19,0% 
 

Övriga 17,5% 
 

Övriga 27,5% 
 

Övriga 32,1% 

  Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 0,9% 
 

  Varav utländska 4,1% 
 

  Varav utländska 1,5% 

Total utländska 0,0% 
 

Total utländska 0,9% 
 

Total utländska 16,5% 
 

Total utländska 28,7% 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 

5 största ägare år 1989 
 

5 största ägare år 1993 
 

5 största ägare år 1997 
 

5 största ägare år 2001 

Wallenberg-sfären 39,6% 
 

Wallenberg-sfären 31,9% 
 

Wallenberg-sfären 32,0% 
 

Wallenberg-sfären 29,7% 

Skanska-sfären 25,2% 
 

Skanska-sfären 21,0% 
 

Custos-sfären 20,0% 
 

Utl. ägare. o. förv. 21,1% 

Samhälls-sfären 9,5% 
 

Stats-sfären 7,6% 
 

Utl. ägare o. förv 13,6% 
 

Alecta 8,1% 

S-E-B-sfären 4,5% 
 

Trygg-Hansa 3,5% 
 

SPP 4,7% 
 

Skandia 4,1% 

SHB-sfären 4,0% 
 

SPP 3,4% 
 

Nordbank. Akt. 
Fond. 4,3% 

 
AMF 3,1% 

Total, 5 största 82,8% 
 

Total, 5 största 67,4% 
 

Total, 5 största 74,6% 
 

Total, 5 största 66,1% 

Övriga 17,2% 
 

Övriga 32,6% 
 

Övriga 25,4% 
 

Övriga 33,9% 

  Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 2,2% 
 

  Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 1,6% 

Total utländska 0,0% 
 

Total utländska 2,2% 
 

Total utländska 13,6% 
 

Total utländska 22,7% 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 

5 största ägare år 1990 
 

5 största ägare år 1994 
 

5 största ägare år 1998 
 

5 största ägare år 2002 

Wallenberg-sfären 39,6% 
 

Wallenberg-sfären 31,4% 
 

Wallenberg-sfären 33,3% 
 

Wallenberg-sfären 33,2% 

Skanska-sfären 25,2% 
 

Skanska-sfären 20,0% 
 

Skanska-sfären 20,0% 
 

Utl. ägare. o. förv. 16,4% 

Stats-sfären 9,7% 
 

Utländska förvaltare 14,8% 
 

Utl. ägare o. förv 18,0% 
 

Alecta 9,2% 

S-E-B-sfären 4,7% 
 

Fjärde AP-fonden 4,0% 
 

SPP 4,7% 
 

Skandia 5,1% 

SPP-Trygg-sfären 4,5% 
 

SPP 3,2% 
 

Nordbank. Akt. 
Fond. 4,3% 

 
SHB-sfären 3,8% 

Total, 5 största 83,7% 
 

Total, 5 största 73,4% 
 

Total, 5 största 80,3% 
 

Total, 5 största 67,7% 

Övriga 16,3% 
 

Övriga 26,6% 
 

Övriga 19,7% 
 

Övriga 32,3% 

  Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 0,5% 
 

  Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 0,0% 

Total utländska 0,0% 
 

Total utländska 15,3% 
 

Total utländska 18,0% 
 

Total utländska 16,4% 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 

5 största ägare år 1991 
 

5 största ägare år 1995 
 

5 största ägare år 1999 
   Wallenberg-sfären 39,6% 

 
Wallenberg-sfären 31,4% 

 
Wallenberg-sfären 30,1% 

   Skanska-sfären 25,2% 
 

Custos-sfären 20,0% 
 

Utl. ägare. o. förv. 20,6% 
   Stats-sfären 10,6% 

 
Utländska förvaltare 15,1% 

 
SPP 5,8% 

   S-E-B-sfären 4,9% 
 

Fjärde AP-fonden 4,0% 
 

Fjärde AP-fonden 3,9% 
   SPP-Trygg-sfären 3,0% 

 
SPP 3,4% 

 
AMF  3,0% 

   Total, 5 största 83,3% 
 

Total, 5 största 73,9% 
 

Total, 5 största 63,4% 
   Övriga 16,7% 

 
Övriga 26,1% 

 
Övriga 36,6% 

     Varav utländska 0,0% 
 

  Varav utländska 0,4% 
 

  Varav utländska 1,5% 
   Total utländska 0,0% 

 
Total utländska 15,5% 

 
Total utländska 22,1% 

   Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
 

Total 100,0% 
   


